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A Gyermek.
"Mert egy gyermek
születik nékünk,
fiú adatik nékünk és az uralom az
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak,
erős Istennek,
örökkévalóság
Atyjának,
békesség
fejedelmének!"
Ézsaiás 9, 6.
ö

Karácsony minden üzenete, titka és csodája belefoglalható
ebbe a pár sorba. Istennek tetszett, hogy gyermekké legyen, érettünk. Egy gyermek kezébe helyezte le üdvösségünket. Egy gyermek kezébe adott minden hatalmat mennyen és földön. Kérdéseinkre e gyermek' a felelet, kétségeinkben
e gyermek a megoldás. Háborúságunkban
e gyermek a békesség, jövendőnkben
e gyermek a reménység. Isten egy gyermeket állít e világ bölcsei és hatalmasai közé. Jászolbölcsöböl indul el az Isten országa.
Ezerkííencszezhetminckttenc
karácsonyán úgy érezzük, hogy
e gyermeknek semmi keresnivalója sincs közöttünk. Láthatárunkat pirosra festi a lánggal égő Nyugat tűze. Akik még tehetik,
állig fegyverben őrzik a békét, mint pislogó mécsest, mely bármikor utolsót lobbanhat. Aggódó szernünk szorongva kutat egy
nyugodt zugot, ahova a Gyermek bethlehernes jászolát ágyazhatnánk. Ha csak bombabiztos betonpincéinkbe
nem visszük őt,
a földön ismét nincsen számára hely. Mint akkor is, amikor megszületett.
Pedig a gyermek jön. Mindig újra jönni akar, mert egyszer
már eljött. S az a világ, amely akkor csak istállóban tudott számára helyet szorítani, valóban nem volt különb a mainál. A gyermek ma is újra jön és ugyanaz, aki akkor volt. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Hatalma
nem fogyatkozott
meg, s az uralom ma is az ő vállán van. Azon
a vállon, amely a keresztet hordozta. Mert az ő országának hatalmi jelvénye a kereszt, az ő uralma kereszt alatt van elrejtve.
"Csak azok alkalmasak az ő befogadására,
akik sok ínség, nyomorúság és veszedelem között járnak." (Luther.) A nép, mely
sötétségben jár, lát nagy világosságot;
akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük.
Mi, sötétségben botorkálók, kiterjesztjük kezeinket az áldott
Gyermek felé. Tanácstalan, békételen, halál táncát járó világunkban Ö a mi egyetlen rnenedékünk.
A Gyermek jön. Isten karácsonyt ad újra. Dicsőség a magasságos Istennek! Hozsánna néked, Gyermek!
Gro6 Gyula_
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Oratio, meditatio, tentatio.
Luther a Szentírás tanulmányozásának

három

szabályáról.")

Hadd tanítsalak meg a teológiában
való előremenetel helyes
módjára, melyet én magam is gyakürültam ... Azt a módszert
értem, melyre Dávid király tanít a 119. zsoltárban. Három szabályra lelsz ottan; ezek végig az egész zsoltáron folytonosan
szemedbe szöknek; a nevük: oretio, meditetlo, tentetio, azaz
imádság, elmélkedés, próbatétel.
Először is tudd meg: bizony a Szentírás olyan könyv, mely
minden más könyv bölcseségét bolondsággá teszi; hiszen egyik
sem tanít az örök életre, egyedül
Ezért legjobb, ha saját érteIrnedben és okosságodban itt mit se bízol; azzal ugyan fel nem
fogod 'értelmét. Ha merészen mégis arra támaszkodol, csak letaszítod magadat a mennyből poklok fenekére, s magaddal másokat is, mint Luciferrel történt. Ehelyett kicsiny kamrádban essél
térdre s könyörögj
Istenhez igaz alázattal, öszintén, hogy az ő
szent Fia által adja neked Szentlelkét, aki majd megvilágosít, vezérel és értelemmel megajándékoz
tégedet.
Dávid is így könyörög a fent említett zsoltárban, olvashatod ismételten: "Taníts engem, Uram; oktass engemet; vezérelj;
mutasd meg nekem"; - s egyéb ily szavakkal. Jóllehet Mózes
könyveinek szövegét s még többét is jól ismerte, naponkint hallgatta, olvasgatta, mégis csak maga mellett kívánja tudni a Szentírás egyetlen igazi mesterét! Világért sem esnék neki puszta értelmével, dehogy is lenne saját maga mestere! Mert ebből támadnak a szektáskodók,
akik azt képzelík, hogy az Írás hatalmukban van, könnyen Ielfoghatják,
mintha csak mondjuk Markolf
vagy Aesopus meséiről volna szó; ezek megértéséhez
persze,
hogy nincsen szükség Szentlélekre meg imádkozásra,
Másodszor: elmélked ned kell. Ez azonban 'azt kívánja meg,
hogy necsak belsőleg, a szívedben, de külsöleg
is, hangos élőszóval szüntelenül ismételgesd az Írás szó szerinti szövegét; olvasd s megint csak olvasd, szorgalmasan,
figyelmesen át meg
átgondolva azt, amit a Szentlélek mond vele. S jól vigyázz, hogy
ö.

. *) Éppen 400 éve 'kezdték meg először Luther műveinek összesített
kiadását. 1539 öszén jelent meg ennek az ú. n. wittenbergi (Luff t-f'éle) kiadásnak első kötete. Luther akarata ellenére történt, barátai sürgetésére.
Miután nem térhetett ki előle, beadta derekát, de úgy, hogy alázatosságának legszebb 'kifejezését adta egyben. Előszót írt benne a keresztyén
olvasóhoz. Ennek első részében kifejti, hogy könyveinek feledésbe merülését kívánja, ha már azok a Szentíráshoz elvezettek. S hogy ezt kornolyan veszi, bizonyítja a második rész, melyben nem saját műveinek helyes
olvasását, de kizárólag a Szentírás helyes tanulmányozásának
módját ismerteti, tanítgatja. Ezt az utóbbi szakaszt fordítottuk le. Megtalálható:
WA 50 köt. 658 1.; Calwer I. ok.5-7. 1.; Hans Eger: Luther und seine Bibel,
1934, 34-37. 1. (A Magyar Luther I. kötete, 1904, 9-11. lapjain közli az
előszó első szakaszát. Sajnos éppen ezt a második, fontosabbik, befejező
részt elhagyja.) - A Fordító.
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rá ne unj, vagy azt ne gondold, eleget olvastad, hallgattad, rnondogattad már - egyszer-kétszer
ekkép cselekedvén, s most már
tökéletesen, mindenestül érted. Ebből nem születik meg még a jó
teológus; olyanok ezek csak, rnint az idétlen gyümölcs, félig
sem érett s máris lehull.
Ezért olvashatod abban a zsoltárban: mikép dicsekszik Dávid folyvást azzal, hogy ő éjjel-nappal,
minden idejében csak
beszél, versel, szól, énekel, hallgat, olvas, - de nem egyébről,
mint Isten igéjéről és az ő parancsolatairól.
Mert Isten nem adja
neked az őSzentlelkét
a külső (érzékelhető)
ige nélkül; ehhez
szabd magadat. Nem hiába parancsolta, hogy külsőlegesen (érzékcinkkel foghatóan)
írjunk, prédikáljunk,
olvassunk, hallgassunk, énekeljünk és szeljunk.
Harmadszor:
ide tartozik
még a próbatétel is. Ez aztán
nemcsak tudomásodra hozza s nemcsak megérteti veled, de meg
is tapasztaltatja
egyben: mily igaz, mily megálló, mily édes és
kedves, hatalmas és vígasztaló Istennek igéje, bölcseség minden
bölcseség fölött.
Dávid is, látod, ezért panaszkodik zsoltárában
újra meg
újra sokféle ellenségeire, elvetemült fejedelmekre,
zsarnokokra,
hamis tanítókra,
rajongókra,
kiktől szenvednie kell csak azért,
mivelhogy ő meditál, vagyis (mint mondottuk) szüntelenül Isten
igéjében foglalatos.
Mert mihelyt növekszik általad Istennek
igéje,tüstént
lecsap rád az ördög, hogy valósággal doktorrá
tegyen s próbatétele által megtanítson
Isten igéjének keresésére s kedvelésére. Én magam ugyanis csak köszönhetern az én
pápistáimnak, hogy ők engemet az ördög tombolásával vertek.
szorongattak,
rémítgettek,
azaz derék jó teológussá tettek; ezt
különben el nem értem volna. Amit cserében ők nyertek rajtam,
azért nem irígylem tőlüka dicsőséget, győzelmet és diadalt, szívből nem; hiszen ők akarták ezt így.
íme, ezek a Dávid szabályai. Ha példáját követve tanulrnányozod a Szentírást, akkor vele együtt fogsz énekelni és dicsekedni (ugyanannak 'a zsoltárnak 72. verse szerint): "A te szádnak
beszéde jobb nekem, mint sok ezer arany és ezüst".
Továbbá
(88. kk.): "Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te
parancsolataiddal,
mert mindenkor vel-em vannak azok. Minden
tanítómnál
értelmesebb
lettem, mert a te bizonyságaid az én
gondolataim. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberék, mert
vigyázok a te határozataid ra" . S egyszeriben' megtapasztalod,
milyen ízetlenek, rosszak ehhez képest az egyházi atyáknak könyvei; s nemcsak az ellenfelek könyveit veted meg, de mind ke-o
vésbbé tetszel önmagadnak is, akár írsz, akár tanítasz. Ha idáig
eljutottál, akkor bízvást remélheted, hogy most már megindulttál
a jó teológus útján ...
Fordította: Sehola Lássló.
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Magyar nemzeti művelődés.
A magyarság
széles rétegeiben
hosszú-hosszú
idő óta nem történt
olyan mélyreható
változás, mint az utolsó néhány év alatt. Azt már régen
és sokan érezték. hogy valami nincs itt rendben,
Sok jó magyar - szívét
szorongatta
a "vészérzet",
melynek hol politikai, hol szociális téren keresték a gyökerét,
anélkül, hogy megfelelő kérképet
és ezzel együtt megnyugtató
megoldást
találtak volna. Sem az irredenta,
sem a hol ruhában,
hol lakás és egyéb téren próbálkozó
magyarkodás
nem tudta rnegnyugtatni a lelkeket, hogy most találtuk
meg magyar mivoltunkban
a helyes
utat. Az utóbbi évek, sőt évtizedek,
csendben és dobszó nélkül működó
tudományos
munkája
azután rámutatott
rninden mai bajunk
gyökerére.
Arra t. i., hogy az a bizonyos
vész-érzet elsősorban
nem társadalmi
és
nem politikai okok miatt szorongat
bennünket,
hanem azért, mert lelkünk
indult veszendőbe.
Még pontosabban
így fogalmazhatjuk
ezt meg, hogy
magyar lelkünk került halálosan
nagy veszedelembe. *)
Ebben az esztendőben
azután két olyan munka jelent meg, amelyek
a magyar
lélek-veszes
kérdésébe
szinte reflektorfénnyel
világítottak
bele
és az orvoslás
anyagát,
módát és mikéntjét
is megmutatták.
Az egyik
Győrffy Istvánnak "A néphagyomány
és a nemzeti tnűveíűdés",
a másik
Karácsony Sándornak "A magyar észjárás és közoktatásűgyűnk
reformja"
círnű munikája. Mind a két mű velejét és központját
alkothatná
minden
magyar
könyvtárnak.
Szinte lehetetlenség
írni róluk, mert mindenkinek
el kellene őket olvasni. A mi célunk csak az itt, hogy gondolataikat
és
mondanivalóikat
propagáljulk.
Győrffy könyvében
az a legmegdöbbentőbb,
hogy az olvasónak
meg
kell látnia: ha még nem is lettünk teljesen idegen lelküekké,
de mégis
azon az úton vagyunk,
amely a nemzeti frázisok hangoztatása
mellett is
az elnemzetietlenedéshez
vezet. Oka enneik egyszerű és világos.
Kultúr
világpolgárokká
lettünk,
akiknek csak az imponáIt,
amit a külföld fémjelzett. Csak 'akkor tetszett nekünk valami, ha nyugatról,
még nyugatabbról vagy legnyugatabbról
jött hozzánk. És a legizgatóbb
kérdésünk
hosszú,
hosszú időn 'keresztül nem az volt, 'hogy mi a mi sajátos magyar lelkünk,
észjárásunk
és művelődésünk,
hanem egyre azon törtük a fejünket, hogyhogyan
tudunk
oly meggyőző en európaiakká
válni, hogy Nyugateurópa
is ezért csodáljón
bennünket.
Holott, amint Győrffy rnondja, Nyugateurópa
nem arra kiváncsi, hogy mit és hogyan vettünk át tőle, hanem arra, hogy
mivel gazdagítottulk
mi magunk Európa kultúráját,
Természetes,
hogy az el-európaiz álódásnak nemzeti szempontból
egészen tragikus
következrnénye
van. Gyökértelénekké
válunk
és az első
komoly vihar kiszakíthat
bennünket
talajunkból.
De rníért válnánk
gyökértelenekké
mai mivoltunkban
kérdheti

- *) A kérdés erkölcsi, helyesebben
keresztyén
vonatkozásával
itt nem
foglalkozunk,
mert ebből a szempontból
már szárnos cikkben
és tanulmányban világítottuk
meg a helyzetet. Amint a cím is mutatja, jelen cikkben főképen a magyar kultúrára
esik a hangsúly.
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akárki. Egyszerűerr
azért, mert minden nemzet a maga gyökerét
rnultjában, népében és népe egészének a rnult és jelen magatartásában
bírja.
Kétségtelen,
hogy történeti
rnultunkhoz
nagyakarással
és szívóssággal'
ragaszkodunk.
Kérdés azonban az is, hogy multunk értékelésében
és szemléletében nincsenek-e
naiv és érzelgős tévedéseink P Ezeket felfedezni
és a
hibákat
jóvátenni
aránylag
könnyű
dolog. Ne'hezebb
a helyzet népünk
egészének,
tehát nemzetünknek
a mult és Jelen magatartása
körül, Az u. i.
ami nemzetünkben
eredeti
és gyökeresen
magyar,
azt a néphagyomány
örízte meg. Ez a néphagyomány
azonban nálunk nem azonos a nemzeti
hagyománnyal.
Hiszen más tartalmú
és más színű nemzeti
hagyománynyal rendelkezik
főnemesi, nemesi, városi polgár 'és falusi paraszt
osztályunk. Oe míg az első három nem tipikusan
magyar termék, hanem számos nyugati kultúrhatás
befolyása
alatt megromlott,
addig a parasztság
vagy a nép hagyománya
mindenestül
magyar,
mert az idegen hatások
átvételére
sem kedve, sem módja nem volt. Ahol esetleg rnódja lett volna
is erre, ott sem tette meg. Mutatják
ezt azok a magyar
falvak, ahol a
magyarság
mellett egy vagy vkét kisebbség
él. Nem tudtak
egymás'hoz,
'helyesebben
a magyarsághoz
asszimilálódni,'
rnert mindegyik
népcsoport
ragaszkodott
a maga hagyományaihoz.
Ellenben abban a Ikisebbségi egyedben, aki kiszakadt
a hagyományőrző
rétegből, kiszakadásával
együtt megindult az asszimilálódás
az új környezetébe.
És asszimilál6dása
akkor vált
teljessé,
amikor teljesen,
tehát lelkileg is elszalkadt eredeti közösségétöl
és így nem volt akadálya annak, hogy beleolvadjon
az új közösségbe.
A néphagyományt
azonban nem csak az élőszó vagy eseti eg es en írott
emlékek őrzik, hanem jóformán
mindaz, ami hozzátartozik
a nép életéhez.
A csángók közül ma már nagyon sokan nem tudnak magyarul
beszélni.
Oe még sem tudtak beleolvadni
a ,körülöttük
levő idegen tengerbe,
mert
néphagyományuk,
amely öltözeteikben,
szokásaikban,
és egész' magatartásukban
megmaradt,
megőrízte
őket ettől.
Az elgyökértelenedés
és vele együtt
nép-nemzeti
rnívoltunk
elveszítéséne'k fő akadályozója
tehát a néphagyomány.
Kérdés azonban, hogy
olyan-e a magyar nép hagyomány,
amely az élet minden területére
kiterjed? Mert a köztudatban
a nép hagyomány
egyet jelent a népieskedéssel,
s legjobb esetben is rámáscsizmát,
cigányzenét,
sírvavigadást
és gyöngyösbokrétásdit
jelent. Győrffy munkájának
az egyik felbecsülhetetlenül
nagy
értéke, hogy megcáfolhatatlanul
rámutat
a magyar
néphagyomány
ezerágúságára,
tehát arra, hogy népünknek
legalább
is egy része az élet
minden vonatkozásában
a hagyomány,
tehát az eredeti
magyarság
talaján áll.
Oe mit jelent a néphagyomány
ezerágúsága?
Azt, hogy nem csak
nyelvében él a magyar, hanem a nyelv mellett ott van a mát sokat emlegetett népszokás
és néprnűvészeten
kívül a népzene, a népi játék, a népi
tánc, a népviselet.
a magyaros
építkezés,
a magyar konyha, a népi tudás,
a magyar népi állattartás,
a magyar népi földművelés,
a magyar
házi és
kisípar. Mindezek
olyan tényezők,
melyek a mi eredeti mivoltunkat,
lelkünket, kultúránkat
dícsérik és őrzik. És emellett elvégeztek
egy felmérhetetlenül
nagy nemzeti szolgálatot.
Megőrízték
népünlk kétharmadát
magyarság ában, és útját állták annak, hogy beléje férkőzzék
a felsőbb osztályainkközött
olyan komoly pusztítást
végző idegenlelkűség.
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A felsorolt hagyományágakkal
érdemes volna egyenlként és különkülön is foglalkozni, hogy a hagyomány életrevalóságát és komoly értékét minél jobban lássuk. Itt azonban csak mutatóban említhetünk meg
egy két példát, azokat is az ismeretlenebbelk közül, Az Alföld lecsapolásakor például nem kérdezték meg a magyar parasztot, hogy Ő, szükségesnek tartja-e 'azt, vagy nem. Mert a paraszt a Iecsapolásnak az állam
által keresztülvitt formájába nem vegyezett volna bele. S ma az a 'helyzet, hogyalecsapolással
kiszárított Alföldet új öntözőberendezésekkel
kell feljavítani. Az idegen szakkönyvek alapján ideimportált gabonanernűekröl és állatokról kiderült, hogy nem bírják a magyarországi környezetet és a magyar Iklímát. A gabonanmúeket számtalan kór támadta
meg, az importált állatokat tüdővész és más nyavalyák tizedelték. Ezeket
megelőzően pedig a magyar paraszt olyan 'hagyományos vízi- és gazdasági kultúrát
termelt ki, amely a mi körülményeirrk között teljesen
helytálló volt, legfeljebb még tökéletesítésre szorult volna. A tanyarendszert ezren és ezerféleképen leszóltálk és most 'kiderült, hogy nincs olyan
lángész, aki a mi viszonyaink mellett ennél jobb gazdálkodási és települési
rendszert tudna kitalálni. S hogy egészen kultúrtérre
menjünk át: tény
az, hogy ma unár a nyelvhelyesség kétes eseteiben maga az Akadémia is
a. nép nyelvéhez fordul döntésért.
A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy most már térjünk át őseinknomád életmódjára úgy, hogy lóháton töltsük életünk nagyobbik felét
és fötáplálékunk a nyereg alatt puhítotthús
legyen. Arról van itt szö,
hogy az új magyar kultúrának le kell vetlkeznie azokat az idegen befolyásokat, amelyek alappá akartak válni. Mert kultüránk
számára egy erős,
megingathatatlan és magyar talaj van: a néphagyomány. Ezt kell fejlesztenünk, emelnünlk és a megfelelő, akár idegenből jött elemekkel együtt
erre 'kell felépítenünk a magyar magakultúrát. Ennek az elgondolásnak
a helyességét mi sem mutatja jobban, mint hogy északon az észteknél
és finneknél ez az 'eljárás a legpompásabb eredményeket szülte.
Nagy baj azonban .az, hogy maga a nép nem' látja, milyen értékek
birtokában van. O mindig felfelé asszimilálódik.
(Igy őrzi ma pl. a nép a
történelmi nernességünk egész sereg magyar hagyományát. T. i. tőle vette
át ezeket.) A döntő és a fontos szerep itt középosztályunkra vár. Annak
kell az üres magyarkodáshelyett
felfedezni, megtalálni és elsajátítani
egész népi kultúránlkat. És hordozni is kell ezt a kultúrát de úgy, hogy
a Iakkcipő, rnicisapka, a slágerek és a lambeth walk 'helyett ezt sajátítsa
el tőle tudatosan a nép. T. i. középosztályunknak ez kötelessége. Hogy itt
igen nagy feladat vár vidéki tanítóinlkra, jegyzöinkre és orvosainkra, az
nem kétséges. De aki akarja, hogy legyen Magyarország, annak be kell
állania ebbe a kultúrprogrammba,
Es van Győrffy Ikönyvének egy fejezete, mely épen az evangélikus lelkészeknél. a-magyar evangélikus egyházegyetemnél tarthat számot alapos meggondolásra. Arról van egyrészt u. i,
szó, hogy a teológiai fakultások tanrendjébe fel !kellene venni a néplélektant mint kötelezö studiumot, másrészt pedig a falusi lelkészg árdának is
be kellene állnia nem a dilettáns, hanem a kornoly an fellkészült néphagyomány gyújtők közé.
Míg Győrffy műve a magyar nemzeti rnűvelödés mélyen magyar
gyökerü vázlatát adja munkájában, addig Karácsony Sándor inkább a
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kérdés miként jével Ioglalkozik.")
És amikor a közoktatásügyünk
reformját tárgyalja,
s alsó, közép és f.első osztályunk
észjár ásáról, lelkialkatáról,
s kultúr áj áról is szól, kiderül, hogy kultúránk
és tanításunk
nem csak tartalmilag, hanem formailag
is idegen és a magyar észjárás számára szinte
elviselhetetlen
terheket
hordoz magával.
A két rnű tartalmának
és gondolatainak
organikus
egységbefűzése,
helyesebben
gyakorlati
megvalósítása
olyan teljesítmény
lenne, ami a magyar nemzeti művelődés
történetében
új fejezetet
nyitna. Addig is azonban, amíg ezt hivatalos helyről rnegvalósítiák,
minden magyar kultúrembernek
kötelessége
tanításukat
hordozni
és terjeszteni.
Mert mondanivalójuk ezáltal is egyre közeledik
a megvalósuláshoz.

Mórocz Sandor.

Ember, hol vagy?
Kíméletlenül
belemarkol
ez a kérdés életünkbe:
Ember,
hol vagy?
Örök jóság és igazság csillagai felé haladsz-e, vagy a kárhozat
fullasztó
mélységeiben
süllyedsz-e
el? Az Übermensch
titáni öntudatával
Istenhez
emelkedsz-e
fel a lélek korlátlan
szabadságának
szárnyain,
vagy
állati
sorsban tengődsz éhség és szornjúság, gyönyör
és fájdalom közepette, ezerféle más, testedbe vésett megváltozhatatlan
törvénytől
fojtogatva?
Örök kérdés ez és örökké
megoldatlan kérdés. Osi babona kettéhasitja az ember létét, keresi a földi szemmel látható
emberben
a választóvonalat
Isten s állat között, kutatja
az anima-t, a ·lelket, azt a titokzatos valamit,
ami a haldoklót
elhagyja,
magával
viszi a sziv jóságát,
az agy gondolkazó
készséget, az izmok erejét, magával visz mindent, ami
nemes, ami élet és csak romlandó, szétporladó
holttestet (hagy hátra. Világnézetté, bölcsészetté
emelkedik
ez alélekkutatás
és világszerte
hirdeti az
ember kettősségének
elvét. Mindaz, ami nemes, ami Istentől
való, sőt
Istenhez hasonló, ami az, emberi életet magasabbra
emeli, az a lélekhez
tartozik.
Minden bűn, rnindaz, ami állati, ösztön szerű az emberben,
ami
korlát, röghöz kötö lánca
lélek szárnyain,
az a testtől származik.
Látszélag megoldódik
minden kérdés: a lelki ember megvetéssei
tekint a testi
élet alacsonyabbrendű,
bűnbe hálózott jelenségeire
és továbbépíti
a "tiszta
lelkiséget",
hiszen majd egyszer
úgyis kiszabadúl
a' halhatatlan
lélek a
test börtönéből.
De ezt a felfogást
egyszer s rnindenkorra
megcáfolta
a modern tudomány. Kegyetlen világossággal
újra meg újra elénk állítjala
test és lélek
egymásrautaltságát,
szétszakíthatatlan
sorsközösséget.
Bebizonyítja,
hogy
az agysejtek
ugyan nem működnek, ha a lélek nem önt beléjük tartalmat,
de a lélek is 'tehetetlen
lesz, ha az agyvelőben
csak a legkisebb
szervi
zavar lép is fel. Nem a lélek irányítja
a gyermek
és ifjú testi fejlödését,'
hanem maga is csak a testi fejlettség
korl átai között bontakozhatik
ki,
és a boton járó aggastyán
el gyengülő
teste kiméletlenül
magával
rántja
a lelket is a végső kimerülésbe.

mában

") Karácsony
ismertettük.

Sándor

művét

már

folyóiratunk

f. é. szeptemberi

sza-

Újra kínoz minket ez a kérdés és most még elkerülhetetlenebb.
mint
előbb: Ember, hol vagy?
Hivátkozunk
tererntettségünkre.
Hisz nem lehet, hogy Isten teremtménye egészen rossz legyen. Meg kellett benne valaminek
maradnia
az
isteni eredetból. A testet és lelket megszenteli
ez a teremtett
voltuk. Isten
képe megmaradt
bennük rninden bűn ellenére. Ez a katolikus teológia régi
tanítása, 'amelyet Ireneus-tói
Aquinói Tamáson keresztül Erich Przywara-ig
mindújra
megta'lálunk.
Ezen az "analogia
eritisr-nek
nevezett elven építi
fel a katolikus
egyház testből és lélekből 'a bűnös világból kiemelkedő
szakramentális
világot.
Minden hangoztatott
protestantizmusunk
ellenére
mi is legnagyobbrészt
ezt a felfogást valljuk, ha nem is szavakkal, de való
életünkkel.
Hisz nem lehetünk mi egészen rosszak, gondoljuk.
Teljes vallási nemtörődömséggel
állunk oda Isten elé, bűnbánat nélkül hazudjuk akár
az Úrasztala
előtt is az alázat 'gesztusát. Komolyan hisszük azt, hogy Istent
életünkből
csak ez a "szakramentális"
rész érdekli, a lelkünk, a jó igyekezetünk,
a nemes indulataink,
az alázatos
érzelmeink,
rnelyekben
vele
azonosaknak
látszunk. Azt gondoljuk,
hogy életünknek
ezt a jobbik részét,
a "vasárnapját",
mint valami emeletet el lehet különíteni
mindennapi
életünktől,
a földszint
hétköznapjának
a közönséges
esernényeitől,
sőt hogy
az előbbi el takarja a hétköznapok
bűnét és gyarlóságát.
A másik szélsőség úgy próbál a kínzó kérdés elől menekülni,
hogy
elhárítja
magáról
a felelősséget.
Az ember élete nem szabad elhatározások sorozata, hanem tudatalatti
érzelmek, vágyak, álomszerű emlékezések
kornplexumából
születö ireflex-sorozat.
Egy szóval: 3JZ állati életnek bonyolultabb, finomított
formája.
Az isteni élettől teljesen távol áll. Ha ilyen
életet egyáltalán
még lehet erkölcsi mértékkel mérni, akkor teljesen értéktelennek
kell azt rnondani, mert mindaz, ami erkölcsi cselekedetnek
látszik, valójában
csak véletlen.
Mit szól ehhez Isten igéje? Teljesen igazolja az .elsö felfogás kiirtdulópontját:
valóban egészen, testestül-Ielkestül
Isten képe vagy most ís,
Életed egyetlen
létalapja
az Istenre vonatkoztatottság.
Mert azt és nem
Istenhez való hasonlóságot jelent ez a bibliai kifejezés. Semmiféle hatalom.
semmiféle
bűn sem törölheti
ki életedből azt a valóságot,
hogy Isten teremtett
téged 'és pedig úgy, hogy az O gyermeke
légy.
Mégis teljesen igazolja az ige a másik felfogás
kiindulópontját
is:
Egészen rab vagy. Bűnödben az állatiságig
süllyedtél
le. Önzőbb, kegyetlenebb, fajtalanabb
vagy, mint az állat. Akaratod ösztöneid játszólabdájává
lett. Istennek nyoma sincs már éJetedben.
Tökéletes
ellentmondás
ez a két ítélet. Lehetséges-c,
hogy mind a
kettő megfelel a valóságnak?
Eszünk lehetetlennek
mondja, tapasztalatunknak mégis be kell vallania, hogy ez így van. Épen ez a nyomorúságunk,
elkárhozott
voltunk,
hogy ez az elviselhetetlen
ellentmondás
uralkodik
életünk fölött. A pszichoanalizis
rólunk festett képe minden utálatossága
ellenére sem olyan rettenetes,
mint ez. Mert a pszichoanalitikus
nem is
keres bennem mást, mint a tudatom alatt leselkedő utálatosságot.
Bűnné,
vétekké ez az utálatosság
csak akkor lesz, ha szembe kerülök Istennel. Ha
kénytelen
vagyok úgy, amint vagyok, szemébe nézni a szent Istennek. Ha
az életem kilép a kémiai és fizikai keringés személytelen
mulandóságából
és belevetődik
mint Istentől
megszólitott
és ezáltal személyes
élet az
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örökkévalóság
fénykévéjébe.
Akkor rádöbbenek,
hogy mindazt,
ami életemben történik,
az örökkévalóság
számára
élem: én, aki Istent valódi
életemben semmibe szoktam venni, mégis állandóan kőzvetlenül
az Ö színe
előtt állok. Itt, ebben a teljes készületlenségben.
sőt lázadásban,
hazudott
autonórniában
talál engem nem egy vadidegen
távoli istenségnek
_.
ha-nem az én, gyermekét
kereső, rnennyeí édesatyámnak
kérdése:
Ember,
hol vagy?
Ezen a nyomorúságorrion
csak Isten tud segíteni,
ahogyan
csak az
O kérdése nyitotta
szememet elkárhozott
voltom meglátására.
És O segit
is rajtam. Nem úgy, hogy lelkemet kiboncolja
testemből,
hogy azt a testi
élet minden sallangj ától megszabadítsa. Nem is úgy, hogy elrontott
életem fundamentumára
szakrarnentális
emeletet
épít ra, hanem úgy, hogy
ezt az egész elrontott
világot ujjáép íti, a Krisztus haláláért
ujjá teremti,
és engem, az istentelent
kegyelmének
karjával
a hontalanság
ideg enségéböl hazahoz, engem, a lázadót,
az elkárhozottat
örömkönnyek
között
szívéhez ölel. Ebben az ölelésben
meghátrálnak
rabságern
porkol ábjai az
erősebb
előtt, feloldódik
az elviselhetetlen
ellentmondás
csodálatos
harmóniában.
Ebben az ölelésben bocsánatot
nyernek a bűneim.
Még egyszer hangzik felém a kérdés: Ember, hol vagy? Most már
nem rettenetes
sötét távolból, hanem szeretetteljesen,
csendesen,
közelről.
A tékozló fiú boldog alázattal szólal meg ajkamon:
Imhol vagyok, Uram,
jövök, hogy Neked éljek, Neked szolg áljak!

Spiegel-Scllmidt Frigyes.
Nincs jogom másképp szeretni az embereket, mint bűnösöket. S ha jól megértem, módom sincsen rá. Ebben különbözik
az
Vr Jézustól hozott s benne megnyilvánuló
szeretet ma is mindattól, amit más nagy vallásalapítók,
világboldogítók
hirdettek.
igy értjük meg, hogy miért volt neki oly erős kapcsolata a bűnösökkel. Azok, akik nem engedték
magukat
szerettetni
úgy
mint bűnösök, nem tudtak lelki egységre jutni vele. S ma is az
ő szeretetének hosszúságát, mélységét és magasságát, erejét és
hatalmát, édességét és kiapadhatatlanságát
azok érzik, akik mint
bűnösök állnak bele az ő szeretetének záporába. Ha az embereket csak mint bűnösöket szerethetem, maradhatok-e
akkor közömbös az ő bűneikkel szemben? Ez az, ami lehetetlenség.
De
mi az út? Az, hogy az emberért szeretem a bűnét is? Ez is egy
lehetőség. Sokkal többször esünk bele, semmint
gondolnánk.
Igen régi s egyébként tapasztalt keresztyénekkel
történik
meg,
hogy valaki olyan kedves nekik, valamit annyira szeretnek, hogy
érte még a bűnét is megszeretik.
De szeretet ez? Nem. Ez rontása a szeretetnek.
A bűti magában is kell, hogy gyűlö/efes legyen, de az emberért, akit szeretek, kell, hogy külön erővel törjön ki belőlem az ő bűne ellen való gyűlölet. Mert a bűnös és a
bűti mindig kettő. Gyűlölheted
a legkedvesebb ed bűnét, anélkül,
hogy szeréteted forróságát
veszélyeztetnéd,
s szetetheted a legocsmányabb bűnök bűnösét anélkül, hogy szereteted tisztaságát
elhomályosí tanád.
Gáncs Aladár.
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KRÓNIKA
A Protestáns Napok mérlegen.
Szörnyülködve
lestük az első híreket. Mi lesz ebből? Az a protestáns
bélyegsorozat
megéri-é,
s az államnak es a fővárosnak
nyilván az Euka:
risztikus
Kongresszus
felé kiöntött
sok jóindulata
f'eszélyező
emlékeibél
is táplálkozó
ösztönzése
eléggé
menthet-e
majd egy olyan "protestáns
megmozdulást",
mely legbensőbb
lényegünkböl
folyó egyházi munkarnódszereinkkel
szöges ellentétben
lesz? Hát tényleg lesz fáklyás felvonulás,
nagyoltár
a Hősök terén. s ökörsütés
a Gellérthegyen?
Mi, akik abból
éltünk eddig, hogy többre becsültünk
e.gy józan, bibliás presbitériumot
olyan ezrekre menő tömegnél,
melyet valami "protestáns
öntudattal"
tüzeltek volna tömegélményekre,
s mi, akik egy Istentől egybeszerkesztett
bibliaórát
többre értékeltünk
egy sokbeszédű
inépgyűlésnél,
mi cserélnénk
most fel az egyházi missziót az egyházpropagandával
s a lélektől lélekig való gyujtogatás SzentIelkét a tömegmegmozdulás pátoszával? Az nem
volt kétséges
(ettől mégis igen sokan féltek), hogy nagy tömegcink
lesznek. De a reformáció
lelke fogja-e mozgatni
ezt a tömeget,
vagy valamilyen,
a látványosságok,
kedvezmények
és pretestációs
negatívumok
"öntudatából"
kevcredett
érdeklődés?
Istennek
azonban volt ereje ahhoz, hogy sokszor igen külső kényszerekkel
is lefaragja
evangéliumi
puritánságra ezt az ünnepet, adjon nagyon határozott
bizonyságtevéseket ezekre az alkalmakra,
s lgehirdetéssé
tegye a mondanivalónkat,
s csaknem mindig gyülekezetté az összejövetelek
tömegeit.
Az is kérdés volt, hogya
reformáció
egyházainak
konfesszionális
megerősödésében
mellékvág ányra került,
nagyon
elhalkult
és alig észlelhető Bethlen Gábor Szövetség
hogy fogja elhordozhatni
egy "Protestáns Napok" felelősségét.
Úgy látszott,
hogy a Szövetség
inkább tart a
szülőj évei való viszonyának
megfelelő
barátságokat
azzal a századvégi
"protestántizmussal",
amely helyett azóta már az evangéliumi
egyházak
együttműködéseról
szeretünk
beszélni, s aminek még emlékeit sem óhaitottuk felidézni, nemhogy neki napokat szenteljünk.
A Bethlen Gábor Szövetségben
azonban egyszerre
előkerültek
tanácsadók.
akiknek
volt kapcsolatuk, vagy legalább érzékük az egyházi megújhodás
mozgalmai
iránt.
s meg tudták, szólaitatni
nagyjából
mindazokat
a bizonyságtevőinket,
akik az evangéliumi
egyházak
felelősségét
szeretnék
hordozni
az úiref'ormátori teológia szellemében
és fegyvereiben.
Ezt talán elősegítette
az az egészen érdekesen
szemlélhető
egyházi
átcsoportosulás
is, mely időközben
mindkét protestáns
egyházban
végbement különösen
az egyházi sajtó és a konferenciák
életterületén.
A felébredt
keresztyén
munkások
szinte a szekták
finnyásságával
válogattak
ki a rokonlelkeket,
s valóban Isten erejével támogatott
szívóssággal,
sőt
sokszor
agresszivitással
harcolták
ki egymásnak
a nyilvánosságot.
Olyan
nagyvonalú
és alázatos egymássegítés
nyilatkozott
megeze'kben
a "testvérszolgálatokban",
amelyről a régi individualista-racionalista
egyház vezető szereplői
az egymással való vetélkedésben
sohasem álmodhattak.
De
ehhez szükség es volt az a liberalizmussal
való teljes leszámolás
is, melyet
a két ifjú-egyház
végzett
el akkor,
mikor a liberalizmus
képviselőivel
megszakította
a munka- és eszmeközösséget,
hogy kiépítsen
helyette egy
sokszor
egészen
exkluzív
munkaközösséget
lelki testvéreiból.
Ennek az
eredménye, hogy ma már mindkét evangéliumi egyházban érezhetően háttérbe szorultak,
söt részben el is halJgattak
a liberál-individualista,
felületes' kontesszionelitésú
szellemek,
hogy
átadják
a helyüket
az
újreformátori
teológia és ébredések neveltjeinek. Kérdés persze, hogy ez
a két egyházban végbemenö, nemzedékváltásnál
sokkal súlyosabb jelentőségű változás a maga szükségszerű harcát a gyakorlati
egyházi munka
területén is végigharcolta-e? Erről a kérdésről most nincs alkalmunk
többel'
mondani, de kínálkozott
annak megállapítása.
hogy ezen az első nagyobb
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seregszemlén
a régi világ szülöttje, a Bethlen Szövetség erre nyújtotta
ki
kezeit, .Dévény ,felé".
Itt lenne az ideje annak is, hogy egyszer már komoly reviziót tartsunk a felett. kik 'is a protestánsok, s kik is valók a reformációü)l1nepélyére?
A reformáció
az Úr Jézus Krisztus evangéliumainak
megújhodása,
melyben a testté lett Ige 'örök beszédére
való figyelés lett a keresztyén
élet középpontiává.
A reformáció
a Szentháromság
egy igaz Isten, mint
Teremtő, Megváltó és Megszentelő
Isten, Atya, Fiú, és Szentlélek imádóinak
és szolgálóinak,
szentjeinek
a közössége,
S ha ez így van, - aminthogy
pedig így van, - akkor mi a közössége
a Krisztus istensége tagadóival, az unitárizmussal?
A történelmi kiállásnak a magyar földön történt fatális kapcsolata nem mentheti fel a két' evangéliumi egyházat attól a meggondolástóI, hogy kikkel ünnepli együtt a reformáció ünnepét, talán éppen
olyanokkal, akikkel annyi közössége sincs hitbeli szempontbol, mint ri
katolicizmusnak, s alig több, mint a zsidóságnak. Az ünneprontás . vádjának évenkinti feszélyezettsége
sem lehet mentség arra, hogy egyszer komolyan vessük fel ezt a kérdést.
A két evangéliumi
egyház között pedig sokkal nyiltabba
és terrnészetesebbé
kell tenni a viszonyt az ilyen közös alkalmakon.
Sokszor volt
felesleges az az udvarias méricskélés, ahogy egymáshoz iIlesztettük a
tagjainkat. Ha valahol beszélt egy református
ember, feltétlenül
kellett
beszélnie egyevangélikusnak,
vagy fordítva,
akkor is, amikor valamelyik
tárgynál
esetleg az egyik egyház két képviselőjével
sokkal komolyabbat
tudott volna mondani,
míg a másik ugyanezt
tehette
volna egy másik
területen.
Másfelől viszont arra nincs sziikség, hogy egymásnak liturgiai
shitvallásos engedményeket tegyünk, vagy a másiktól ezt elvárjuk. Akkor
például, amikor az evangélikus
püspök nem vet keresztet
az áldás végén;
még nem feltétlenül
kell a református
püspöknek
a predestinációról
beszélni. Ilyenkor nem a váltanok
kiegyenlítésére
kellene kísérleteket
tenni,
hanem szolgálni
egymásnak
az evangéliummal.
Ha például az úrvacsora
kérdésében
Luther, Zwingli és Kálvin nem tudtak
megegyezni,
nem fog
az sikerül ni a budapesti
Protestáns
Napokon
sem. Liturgiánknak
Fejlődését pedig nem kell, hogy megakassza
az ilyen alkalom.
Vagy igazunk
van, amikor istentiszteleti
életünk fejlödését kimentettük
a kriptokálvinizmusból, vagy nincs. Ha joggal keresünk új tájékozódást Luther és az
őskeresztyenség prexiséboi, akkor nem kell szégyelnünk azt, hogy ezidösrerint nincs közös protestáns liturgia. Ezzel kapcsolatban persze a "protestáns istentisztelet" kísérlete is kérdéses. Mível mi evangélikusok
kisebbségben vagyunk a reforrnátusokkaí
szemben, megalkuvásunk
nélkül ugyan
hogy is képzelhető
el?
Anagyszerűen
sikerült
részlet-összejövetelek
után szinte fe.ltűnó
volt a főünnepség
gyenge hangulata.
A közgyűlési
"egyhangú"
éljeneket
és "ugyvan"-okat
egyszer már ki kellene irtani. Mint meggondolandót
még
végezetül
azt állapít juk meg, hogy több lelkész embert kellett volna bevonni a rendezői munkába.
Mi már most a Protestáns
Napoknak
pozitiv eredménye?
Pozitiv munkát végeztek a szakosztályok.
Nagyon nívós, nagy érdekIödésű gyűléseken jöttek össze a protestáns
cserkészvezetők,
a társadalmi
egyesületek,
a nöegyesületek,
a protestáns
oktatásügy
szervei, a nyom dák
és könyvkiadók,
vasutasok,'
szociális
szervek,
karitativ
szervek,
gyűlést
szenteltek
a háziiparnak.
az egyházi sajtónak, két hangversenyt
a korál és
népdal
ápolásának.
Mindezeken
a gyűléseken
kinyíltak
az evangéliumi
munka közös kérdései, sok probléma
és sok józan, hívő hozzászólás
vitte
előre az ügyünket.
Isten bizonyára
fog gyümölcsöt
aratni ezekből a vetésekből. Megláthattuk,
hogy sokkal szervesebb munkára lenne sziikségűnk,
sokkal több tervszerűségte; együttmunkálkodásra
és sokkal több közös
imádságra. Külön kiemeljük
a két magyar
zeneestet,
a Soli Deo Gloria
magyar estiét, amelyen tomboló, boldog -öntudatos
magyar ifjúság ünnepelte a magyar dal és istenes ének győzelmes
reneszánszát,
- és a Korál
Kamara Társaság
zeneünnepélyét.
Nagyszerű
volt a Zsindely
Ferencné
Tüdős K~ára vezetése mellett tartott
háziipari
gyűlés s a négy kiállítás
. közül az' övék volt a legszervesebb,
legsikerültebb.
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A kiállítások
közül a történelmi kiállítás szörnyen szűk volt. Az evangélikus vonatkozású
anyagót
feltünően
elhanyagolta.
Oe még így is távlatokat nyitott meg arra, hogy belecsodálkozzunk
abba a protestáns
multba,
a magyar
történelem
és a magyar
kultúra
életébe, melyet képviselünk.
A két művészeti kiállítás, a klasszikusokból
és a modern magyar képző. művészekből
igen sikerült volt s jó arra, hogy sok rnűvész kapjon. a fejéhez: "hisz én is protestáns
vagyok".
Sok tárlatlátogató
ismerte fel boldogan
kedvenc művészeiben
hittestvéreit.
Külön boldogság
volt a Szépművészeti
Múzeum termeiben
izgatottan
műélvezö
csizmás, fejkendős
protestáns
magyar parasztokat
látni. Arra is alkalmat vettek, hogy a protestáns
kiállításon kívül mindent
megnézzenek.
amit egy délelőtt
lehet. Sohasem fogom elfelejteni
azt a paraszt
házaspárt,
amelyik
ott csodálta
percekig
Szinyei-Merse
Pacsirtáját
és Pipacsos táját. Ha semmi más nem történt
a Protestáns Napokon csak ez, akkor is megérte a magyar kultúrának.
Hogy a protestáns
irodalmi
kiállításon
mért nem lehetett
ott Petőfi,
Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond,
Kodol ányi János
és sok
elsővonalbeli
igazán magyar értékünk,
azt sohasem lehet majd megérteni.
Ezek a kiállítások
a magyar művészek
lelki öntudatosítását
is kell,
hogy szolg álj ák, s azért nem szakadhat
meg a soruk.
Külön kell beszélnünk
az itiúség! összejövetelekről.
Mindkét egyház
minden iskolásai
számára nagy konferenciát
rendezett,
s volt egy olyan
ifjúsági nagygyűlés
a Vigadóban,
amilyet még nem látott a magyar protestántizmus.
Szárnyaltak
az énekek, sugároztak
a szemek, s az ifjúság
különösen
élvezte a tömegeit s a lélek igazságait.
A Protestáns
Napok lelke pedig a fasori református
templomban
tartott konferenciai
előadássorozat
volt, ahol Szabó Imre, Túróczy
Zoltán,
Karácsony
Sándor,
Kekerr András,
Kováts
J. István,
Szabó
Zoltán,
Kedolanyi
János
és Schulek Tibor közölték
az igazán korszerű
magyar
protestáns
mondanivalót.
Meg kell öntudatosan
állapítanunk,
hogy a Protestáns
Napok az
evangéliumi
egyházaknak
lelki szempontból
is - bár kezdeti, - de méltö
vállalkozása
volt, s magyar szempontból
újból megbízhatónak
használhatónak, sőt nélkülözhetetlennek
bizonyította
a protestántizmust.

Deesery Ldsslá.

SZÉ:L...JEGYZETEK
1919. nocember 16-án
vonult be Horthy Miklós fővezér a
nemzeti hadsereg élén a kommunizmustól
meggyötört
ország fővárosába. Ez az évforduló a ma nagy
iram mal száguldó napjaiban is megállít egy pillanatra. Gondoljuk át az
ország és a nemzet akkori helyzetét
s az ebből következő súlyos feladatokat. Horthy
Miklós kormányzó
a
nemzet lehanyatlott
önbizalmának és
élniakarásának
visszatérése után jövendőnk számára is rakott alapokat.
Megoldandó nagy feladataink ma fokozott józanságra, éberségre intenek
s azok megokiésshoz
sorsdöntő időkben egyedül helyénvaló
lelkiismeretességgel," felelősségtudattal,
kemény
elszántságg.al. hozzá kell nyúlnunk. A
viharban
is tekintsünk
bizalommal'
jövendőnkbe.

A húszéves fordulón hálás és hódoló érzéssel köszöntjük
főméltóságú Kormény zánksi.
T,örténelmünkben való kűkietésszerű
megjelenéséért a Mindenhatónak mondunk dicséretet.
Különös
kegyelemre
van
szűksége
e nemzetnek
ma, amikor
talán egészen újra készül formálni
jövendőnket a népek hatalmas Istene.

Új örökösödési törvény
készül. A születendő
törvény értelmében az egyetlen gyermek is úgy örököl, mintha hárman lennének. Az egyke elleni küzdelem
az állam részérő'!
minden elismerést
megérdemel.
Ezzel
persze nem rnondjuk azt, hogy az egyke elleni küzdelem
teljesen
átfogó,
hézagmeates
terv szerint
történnék.
Azt azonban nyugodtan
mondhatjuk,
hogy a születendő
örökösödési
tör-
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vény jó helyre céloz. Amikor az egyke melletti érveket szekták emlegetni, akkor
mindig a társadalomnak
azt a rétegét
hozták
fell ellen érvül,
ahol lehetne
több gyermek
és még
sincs. Nos az állam a születendő
törvénnyel ide céloz.
Az elgondolás
kitünö!
Az egyetlen gyermek
a lehető
legnagyobb
örökösödési
illetéket fogja fizetni. A
célzás igen jó, bárcsak találna is! Attól félünk azonban, hogy az egyetlen
gyermek hajlandó lesz lefizetni a háromszoros
illetéket, de a két testvére
nem szüíetik meg.

Iskolapolitikánk

korszerübbé tételéről

is szó esett legutóbb
az arra ilIetékes egyetemes
testület
előtt.
Egy
közbeszólás
így hangzott:
"elöregedtünk".
Indítvány
is érkezett,
hogy
iskoláink
egész kérdését szerves egységben kezeljük,
a szervezést,
igazgatást, felügyeletet
építsük az utóbbi évtizedek
Iejlódéséböl,
az állam
és más iskolafenntartók
iskolaügyének alapos
helyzetrajzából
kikutatható tényekre.
Elégítsenek
ki iskoláink
valóságos
szükségleteket.
Illeszkedjének
be a korba s ha népi
politikát
csinálnak
az államok,
akkor egyházunk
is tájékozódjék
valamennyire
a népnevelés
és a magasabb népi kultura irányában
s a szakoktatás
terül etén.
Egyházunk
az 1936/37. iskolai evben a következö
intézményeket
tartotta fenn: a népnevelés,
a közoktatás szolgálatában:
l rendes kisdedóvó, 394 elemi mindennapi-,
298 általános
továbbképző-,
II gazdasági

EGYHÁZI

továbbképző
népiskola,
l polgári
ISkola (a róm. kat. jellegű polgári iskolák száma 80, református
14), 2 tanító-, 1 tanítónöképző-intézet,
2 gimnázium,
5 reálgimnázium,
3 leányközépiskola,
1 jogakadémia.
Viszont
teljesen
hiányoznak
egyházunk
iskolapolitikájából
az olyan
intézetek,
melyek földmíves
rétegei nk gazdasági nevelését
és továbbképzését.
ipari
és
kereskedelmi
pályára
készülő
evangélikusok
nevelését
szolgálnák!
Nagyon
tanulságos
következtetésekre jutunk,
ha ezeket a számadatokat
a magyar
iskolaszervezet
keretében
vizsgáljuk!

Dávid és Góliát
történetét
juttatja
önkéntelenül
is
eszünkbe a sokáig húzódó f'inn-szovjetorosz
diplomáciai
mérkőzés.
Ki
tudná
ma megmondani,
hogy ez a
. küzdelem mikor és hogyan
ér végen
Mi is feszült
figyelemmel
kísérjük
finn
testvéreinknek
a szabadságért,
a nemzeti becsületért,
a hitért folytatott
kitartó
és elszánt harcát.
Jó
lenne, ha napilapjaink
a sok egyéb
mellett kiemelnének
valamit. Jó lenne, ha meglátnák,
hogy a finn nép,
mely az "Erős vár a mi Istenünk"
hangjaival
búcsuztatta
a Moszkvába
induló küldöttséget,
a hitét, erejét az
Evangéliumból
meríti. Ez a nép hívő
evangélikus.
Példája bizonyítja,
hogy
lehet politikát
építeni
az Istenben
való mélység es hitre. Még a mai tankok és repülőgépek
ezreivel számoló
viszonyok
közt is van értelme,
ereje
s ha Isten úgy akarja, igéretes sikere
is a hitből táplálkozó
politikának,

FIGYELÓ

Intézményes belmissziót !
Szerétném
röviden e két címszóba összefoglalni
mindazokat
az inditékokat,
amelyek a fóti evangélikus
árvaházat
létrehozták.
A belmissziói
munkának
két főága van: az egyik a gyülekezeti belmisszió, amely kizárólag
a gyülekezet
keretei
között
végzi a munkáját
(bibliai munka, különböző
gyülekezeti
csoportosulások);
a másik a gyülekezetek keretein
túl valamilyen
nagyobb
szervezet
vagy mozgalom
formájában dolgozik. Az utóbbi feltételezi
az előbbit: vagyis nem lehet akár
országos,
akár kisebb földrajzi
egységre
terjedő
szervezett
bel missziói
munkát végezni, ha a gyülekezeti
belmisszióban
nincsen gyökere.
Itt van
a magyarázata
annak, hogy némelyik ..országos
jellegű bel missziói szervezkedés azért jut nehezen előre, mert a neki megfelelő
gyülekezeti belmissziói munka nincsen kiépítve.
(PI. ifjúsági
munka!)
Világos azonban
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az is, hogy a gyülekezetekben
végzett belmisszói
munka, ha az eléggé
eleven és kornoly, szélesebb körben is meghozza a maga gyümölcsét.
Ezekből következik,
hogy a kettőnek
együtt kell járnia. A szélesebbkörű, gyülekezeteken
felül álló belmisszió
a gyökereit
a gyülekezeti
belmisszióban
találja meg, viszont a gyülekezeti
belmisszió elsorvad, ha önmagán túlmutatni
nem képes. Itt van igen sok gyülekezeti
belmissziói
rnurrkanak
a csődje: a kovász önmagában
megposhad!
Gyülekezeti
ifjú-,
leány-, gyermek-bibliaköri
munka milyen sokszor válik néhány buzgóbb
egyháztag
privilégiumává,
rnert a többiek mind-mind
lernorzsolódtak!
Miért? Mert a lelki munkán túl nem tudtunk
mutatni kézzel fogható
célt:
a folytonos
önmagunk
misszionálása
megmerevít
és elszárasit.
Krisztus
"menjetek
el, tegyetek
tanítványokká
minden népeket"
parancsának
dinamikus erejében van a megmaradás
titka elrejtve.
Ezekből következik
az is, hogyabelmissziói
munka nem lehet atomizált munka. Az atomizált
belmisszió igen rövidéletű, vagy egészségtelen
irányba indul. A gyülekezeti
belmisszió kell, hogy gyülekezeti munkaközosségeket hozzon létre. Ha egészséges és eleven, létre is hoz, és az ilyen
módon létrehozott,
gyülekezeteken
felülálló belmisszió terrnékenyítöleg
hat
mindig vissza oda, ahonnan kiindult.
Az egyetemesebb
jellegű belmissziói munkának
egyik főága az intézményes szeretetmunka,
a "bétheli" munka, A mi egyházunkban:
a magyar
evangélikus
egyházban
ma erre van a legnagyobb
szükség és ezen a téren
tettük mégis a legkevesebbet.
Most csak egyről beszéljünk:
árva, elhagyatott gyermekeink
százairól l Micsoda erőfeszítést
tesz az egyház, hogy
néhányszáz-lelkes
missziói gyülekezetek et fenntartson.
Helyesen
cselekszik. Ugyanakkor
azonban elhagyatott
gyermekeink
százait veszítjük el a
menhelyen
keresztül
az egyház számára. Minden évben egy kis gyülekezetet! Az országos gyermekvédelmi
törvények nincsenek tekintettel
az egyház. és a gyermek
lelkének érdekeire.
A családoktói
elvett gyermek
idegenbe kerül és még csak abban a helységben
sem lakhatik,
ahol atyja,
vagy anyja él. A pénzt idegennek
fizetik a gyermektartásért,
a nyomorúságos helyzetben
lévő szülö nem kapja. Az evangélikus
vallású gyermek
idegen vallású környezetbe
kerülve legjobb esetben is elközömbösödik,
elvész. A mostani gyermekvédelmi
törvények
tehát nincsenek
tekintettel
. sem az egyhái
(különösen
a kisebbségi
egyházak)
érdekeire,
sem pedig
a család szempontjaira.
Éppen ideje volna már a gyermekvédelmi
törvények keresztyénnek
éppen nem mondható
rendelkezéseit
megváltoztatni.
Eme törvények
megváltoztatásával
- amelyre nézve a mostani protestáns napok alkalmával
komoly lépések történtek
- kettő jár együtt:
az egyik a családi szernpont, hogy tehát az az állami támogatásra
szoruló
gyermek
maradjon,
ha lehetséges
a szülei mellett -a
másik pedig az,
hogy az evangélikus gyermekek az evangélikus egyház megfelelő szervére bizessenek! Oe vari-e ilyen? Ha nincs. meg kell teremteni!
A mi egyházmegyénk
területéről
is évről évre helyezett el a menhely
gyermekeket.
A régebben
elhelyezett
gyermekek
közül alig maradt meg
néhány egyházunk
kereteiben.
Tehát tenni kellett valamit: árva, elhagyott,
veszendőbe induló gyermekeinkért!
Indítást
adott a munka
elkezdéséhez
még három
körülmény.
Az
egyik az új Egyházi Törvénykönyv
missziói törvénycikke.
amely az intézményes belmisszió
ügyét szabályozza.
A másik az Országos
Református
Szeretetszövetség
sikeres munkája:
amely öt esztendő alatt 25 intézményt
tudott
létrehozni.
A harmadik
és legdöntőbb
jelentőségű
dolog pedig:
egy ingatlan
a'jándék, amelyet
egyházmegyénk
kapott:
két ház és föld
ingatlanokban
árvaház céljaira. Az adakozó, 79 éves matróna:
Jungmann
Irma, lelkészi családból származó" áldottlelkű
.evangélikus
asszonylélek.
Az
épület, amelyben az árvaházat
már meg is nyitottak,' 10 szobából
és mellékhelyiségból
áll.
Az árvaház
fenntartására,
továbbá
az intézményes
belmisszió
ápolására alakult
meg az egyházmegyei
belmisszióí szeretetszövetség. Szövetséget azért alakítottunk,
hogy minden egyháztagot
beszervezhessünk
es
legyen egy felelős szerv, amely szívügyének
tekinti az intézményes
bel-'
missziót.

343
Az egyházmegye
gyülekezeteiben
megindult
a szervezkedés.
Ennek
'egyik igen eredményes
formája a falusi gyülekezetekben
a terrnénygyűjtés.
Van olyan gyülekezet
(Domony),
ahol több mint 500 pengő értékű
termény jött össze! Élelmiszerek
dolgában
a mi falusi gyülekezeteink
jófor. mán egész esztendőre
elláttak bennünket.
Az adományok
90 százaléka kisemberek filléreiból
és kilogrammjaiból
jön. Sok-sok tanulsága
van ennek
a megmozdulásnak.
Ahol a lelkész törődik az ilyen kérdésekkel,
ott áldozatot is hoz a gyülekezet.
A gyülekezetek
nőegyletei
a sajátjuknak
tartják az árvaházat.
Az egyik összejövetel
alkalmával
meghatott
lelkű aszszonysereg
járt-kelt
az, árvaház épületében
és lelkesen ajánlották
meg a
szükségeseket.
A másik tanulság az, hogy népünk szívesen adakozik olyasmire, aminek az eredményét
látja. A bel missziói munkának
látható eredményeket
is kell mutatnia,
hogy életképes
maradjon.
Látnunk kell azonban azt is, hogy mindez még nagyon kevés. Kétszer
annyi a jelentkező,
mint amennyit
fel tudunk
venni. Egyelőre
csak az
egyházmegye
területéről
tudjuk felvenni a jelentkezőket.
Pedig a nyomorúság igen nagy és más egyházak
igen erősen halásszak
a mi árva és
elhagyott
gyermekeinket.
Valamit
tehát országos
viszonylatban
is tenni
kell! Árvaházainkba
alig tudunk
valakit
elhelyezni:
az egyikbe
csak
fizetőket vesznek fel, a másikba csak helybelieket.
a harmadikba
szervezetlenség miatt alig prosperál.
Itt az ideje, hogy meglévő belmissziói
intézményeink bevonásával
országos jellegű, jól megszervezett,
mindenütt
propagált szervet hozzunk létre az intézményes
belmisszió szelgálatára.
Az aratnivaló
itt is nagyon sok: fel kell kutatni
és meg kell szervezni
az aratókat.
Mindenütt
akadnak
utódnélküli,
jólelkű evangélikusok,
akik
ingatlanokat
adományozhatnak
bel missziói intézmények
céljaira! Neveljük
erre is híveinket. Tehát: intézményes
belmissziót!
o

ZászkaliClsky Pál.

"Vészek idején
az igazi bölcseség az egyén és a közösség készenlétbe helyezésében áll,
hogya
támadás
ne meglepetésszerűen érje. A jelen rettentései
között
egyházunk
meg állását csak a lelkek
egyéni, élő hitének
ápolása
és testvérszeretetben
való összefogása
biztosíthatja.
Ezt a bölcseséget
- örömmel állapítom
meg - nem nélkülözzük, s éppen azért én, bármilyen
komor felhők kavarogjanak
is egyházunk egén: bizakodó
vagyok!
Egyházunkban
a lélekgondozás
leülönösen az utóbbi években olyan irányt
és fejlődést vett, amely, azt hiszem,
világviszonylatban
is példaszerü.
Igebirdetésűnk
nem merül ki erkölcsprédikálásban,
nem merül ki a napipolitikában,
hanem igehirdetés
a szó
evangéliumi
értelmében.
Ez is és a
templomon-kívülí
lélek ápolás is azt
bizonyítja,
hogy lelkészi karunk
hivatásának
magaslatán
áll, s különösen felemelő,
ami a szórványgondozás terén megy végbe. De mit érne
a lelkészek munkája
és jótörekvése,
ha az a világiaknal
nem találna termékeny
talajra
és megértő
viszonzásra P Általában
az egyház közigazgatási
életében
szereplö
v.i1ágia'k is
o

a gyülekezet
imádkozó
tagjainak
érzik és vallják magukat,
ebben látom magyar
evangélikus
egyházunk
egyik legfőbb
gazdagságát
és egyben kezességét
is arra, hogy az idők
vészei egyházunk
falain belül a hit
fegyverzetébe
öltözött
lelkeket
és
hitben egybeforrt,
szervezett
közös~
séget találnak.
Hit és anyagiak
dolgában is biztosíték
ez!"
Isten
iránti
hálával
idézzük
e
mondatokat
egyházunk
egyetemes
felügyelőjének
egyházegyeternűnk
novemberi
közgyűlésén
tartott
beszédéből. Köszönjük
az egyház Urának,
hogy az, aki egyházunk
jogi szervezetében a legmagasabb
tisztséget
viseli, ez alkalommal
is, holott igazán
nehéz
tisztán
látni, világosan
látja
egyházunk
időszerű
tennivalóját.
Egyházunk
közvélernényében
éppen
hogy
gyökeret
vert
a közösségért
való felelősség
tudata, az összefogás
szükségének
érzete,
ő máris észrevette
és megmondja,
hogy a közösség megerősítése
mellett legalább
is
olyan fontos az egyesek
erős volta
és "készenlétbe
helyezése".
Valóban,
semmiféle
országos
egyesületet,
magasabb közületet
nem szabad oly rnödon erősítni,
hogy közben az egyesek, a kisebb közösségek
élhetétle-
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nekké,
gyámoltalanokká
váljanak,
vagy éppen elsorvadjanak.
Az egyházunkat,
evangélikus
keresztyénségünket,
egyes evangélikus
testvéreinket fenyegető
vészek valóban nem
az egyházegyetemet,
nem az országos szövetségeket
fogják
kikezdeni,

AZ EGYHÁZ

hanem az egyeseket,
az egyházközségeket,
a bibliáköröket
stb.vt,
és
akkor ezeknek magukban
kell helytállni. Ezért kell újra megbecsülni
az
egyéniségeket,
az őszinteséget,
az önálló cselekvést,
a személyhez
kötött
felelősségérzetet.

A VILÁGBAN

Lengyelország.
A Lengyelországi
Egyesült Evangélikus
Egyház - mely az 1918-ban
Lengyelországnak
juttatott
Keletporoszország
és Posen
terül etén levő
evangélikus
gyülekezeteket
foglalta
magában,
180 lelkészének
szomorú sorsáról
a következő
adatok váltak ismeretessé:
3-t agyon lőttek helyben, 66-ot elhurcoltak,
kik közül 7-t agyonlóttek,
2 a meghurcoltatásba
halt bele, 3 elhurcoltnak
sorsa ismeretlen.
Meggyilkolásukkai
a körülmények
szerint számolni kell,
6 lelkész volt fogságban,
15-t kiutasítottak, 5 mint birodalmi
német
állampolgár,
az utolsó pillanatban
elmenekült,
23-t a benyomuló
német
csapatok szabadítottak
meg, 17-ről semmi hír, 28-nak viszonylag
nem történt bántódása.
A poseni és 'keletporoszországi
evangélikus
lelkészek veszteséglistája
a legújabb adatok szerint a kővetkezö:
1. Just Frigyes lelkész, 54 éves, agyonlötték
Sienno-ban.
Neve mint
írónak és kiváló teológusnak
is ismeretes volt. Igazi lelkipásztor,
csendes
ember, akiben nem volt semmi agitátori
vonás. Mint birodalmi német, idejében biztonságba
helyezhette
volna magát, de elhatározta,
hogy kitart
gyülekezete
mellett. Kórházlátogatásból
hazatérve,
egy vasuti munkás az
utcán kémnek nevezte, mire több golyót adtak le rá. Holttestét
a bokrok
közt találták meg, ruháitól és irataitói meg rabo Iva.
•
2. Kutzer Richard, 45 éves lelkészt tizennyolcadmagával,
köztük az
apjával elhurcoltak
s Jagerhof
közelében (Brornberg
mellett)agyonverték.
Szemét kiütötték,
torkát elvágták,
testét megcsonkították.
3. Reisel György, 74 éves szuperintendenst
elhurcolták,
magas kora
ellenére 300 krn-t kellett gyalogolnia,
mi.közben lábát törte és meghalt.
4. Mix Emil, 63 éves lelkészt, több lelkésztársával
együtt elhurcolták,
kövekkel agyondobáltak
és "annyira verték, hogy arca a merö vértől egyet'len fekete tömeggé
lett". Áldozatul estek még:
5. Rudolf Pál; 6. Tauber János; 7. Schwertfeger
János; 8. Werner
Heinz; 9. Frőhlich Ernő; lD. Reder Oszkár; ll. Borgmann
Vilmos.
Németország.
A sorsdöntő
keresemények
s ezzel a Német Evangélikus
Egyház
előtt álló feladatok
az egyháti vezetők 1939. aug. 29-én összehívott
konferenciáját
arra indították,
hogy az egyház szellemi vezetésére
a különbözö csoportok
képviselőiből
"Bizalmi Tanácsot" alakítson, hogy ez tegye
meg azokat a szükséges
intézkedéseket,
melyek aNémet
Evangélikus
Egyháznak a vezér, a nép és az állam iránti elkötelezettségéből
fakadnak, valarnint
a nérnet népen végzett rendszeres és átfogó lelkipásztori
szolgálat előmozdítására
alkalmasak.
A "Bizalmi Tanács" talgjai D. Marahrens,
hannoveri
evangélikus országos püspök, Schultz schwerini ors-zágos evangélikus püspök
és D. Hyrnmen, berlini konzisztóriumi
főtanácsos,
a berlini Evangelischer
Oberkirchenrat
megbízott
lelkészi alelnöke.
Katolikus
teológusok
még a tavasz folyamán
meglátogattak
egy
evangélikus
lelkészképző
szemináriumot,
hogy bizonyos liturgikus
és egyházzenei kérdéseket
megbeszéljenek.
Evangélikus
teológusok
visszaadták
"ezt a látogatást,
hogy egy püspöki városban
a katolikus
gondolkodással
és élettel megismerkedjenek.
A frankfurti
.Katholísche Kirchenzeitung"
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irja többek között: "Az ilyen látogatások
tanuskodnak
napjaink Krisztus-:
hívőinek arról az egyre erősödő vágyáról,
hogy egymást megértsék
és a
hitben egymáshoz
közeledjenek
s arról a komolyságáról
es készségéröl,
hogy egymást
kölcsönösen
becsüljék ... "
Nagy-Britannia.
Az 1940. év az anglikán egyház számára nagy eseményeket
fog hozni.
Legelőször
is a Larnbeth-konfer
enciát, rnelyen
az anglikanizmus
összes
ügyeiről tanácskoznak.
Az egyház megnagyobbodása
folytán ez különösen
szükségessé
válik. Ötven évvel ezelőtt az egyháznak
75 egyházmegyéj-e
volt,
ma ezek száma 320, több mint 420 püspökkel.
A fele ezeknek missziói területeken van. Az egyház szűkebb brit jellegét megtörte
a különböző
honi
egyházak
alakulása. Ezek élén ma 7 kinai, 3 japán, 3 indiai, 4 néger és 1
melanéziai
püspök
áll. Bennszülött
anglikán
lelkész van Kelet-Afrikában
395, Nyugat-Afrikában
203, Brit-Indiában
716, Kinában 283, Japánban
225,
Melanéziában
61. Az egyháznak
ez a fejlődése
és osztodása
adja az 1940.
évi ülések legfontosabb
tárgypontját
s ez az egyház decentralizációja,
Az
egyes nemzeti egyházaknak
és egyházrészeknek
nagyobb önállóságot
kell
adni. Az egyházat
ne törvény
és alkotmány
tartsa össze, hanem a lelki
közösség.
A Lambeth-konferenciával
'kapcsolatban
1940. jul, 7-14-ig
tartják
az angiokatolikusok
(az 'anglikán egyház romanizáló
és ritualizáló
része)
kongr esszusukat.
Az anglikán Benedek-rend
különösen
tevékeny részt vesz
ezen a kongresszuson.
A kong resszus jelszava:
"Christus
Victor".
Ezzel
közel kerül a keresztyén
ifjúsági világkongresszus
szelleméhez.
amely 1939.
júliusában
Amszterdamban
tartott
ülésén ugyanezt
a jelszót választotta,
hasonlóan
a római k atolikus
Krisztus Király-kong resszushoz,
amely Laibachban ugyancsak
1939. juliusaban
"Christus
Rex" jelszó .alatt ült össze.

Svájc.

o

Egy svájci katolikus
lap, a "Der Katholik"
panaszt emel a katolikus
"kultusz
eucharisztikus
egyoldalúsága
ellen. Voltak idők, amikor a Jézus
.szíve-kultusz,
a szeplőtelen
fogantatás,
a szerit család stb. nyomta
rá a
bélyegét
a katolikus
egyházi cselekményekre,
ma bizonyos eucharisztikus
kegyesség
van kifejlődőben.
.Krísztus már majdnem csak eucharisztíkusan"
ragadható
meg a hívő számára ... Ellene kellene állnunk a kultusz mostani
egyoldalú elhatalmasításának,
melyre a multban alig volt példa. Jézus legszentségesebb
szíve hozzátartozik
a krisztológia
gazdagságához,
nagyon
vígasztaló
és időszerű is, de mégsem az egész Krisztus .. ."
A svájci közvélernényt
igen nyugtalanítja
a jezsuita rendnek legújabb
betelepedési
kísérlete, melyet Svájc törvényei tiltanak. Az osztrák Anschluss
után az innsbrucki
jezsuita
Canisium
a svájci Sittenbe
telepedett
át és
hogya
törvény
rendelkezését
elkerülje,
egy "Association
de la Faculté
americaine
de théologie"
név 'alatt működö egyesület keretében
igyekezett
rnűködését
kifejteni.
A szövetségtanács
fellépésére
az egyesület
igéretet
tett arra
hogy 1940. júliusáig
jezsuita
tanárait
szolgálatából
elbocsátja.
A szövetségtanács
ebbe beleegyezett.
A svájci lakosságot
'azonban ez nem
nyugtatta
meg és sokan a szövetség tanács engedékenységében
a svájci
alkotmány
tekintélyének
gyöngülését
látják.
o

I

Egyesült Államok.

A legújabban
készített
egyházi statisztika
szerínt az Egyesült
Álla. mokban
200 vallási egyesület
van. A protestánsok
száma meghaladja
a
35 milliót s növekedőben
van. A többi felekezetek
lélekszáma
a következő:
róm. katolikus
21 millió, ortodox
1 millió, zsidó 3 rnillió. E számok azonban csak az egyháztagokra
vonatkoznak.
Az Egyesült
Államok összes
protestáns
lakossága
az egyháztagok
kétszeresére
(71 millió), 'a 'katolikusság 30 millióra, az ortodox
keleti keresztyének
száma 2 millióra becsülhető. Kb. 103 millió lakosnak
van több-kevesebb
Ikapcsolata
az egyházakkai, míg 30 millió azoknak a száma, kik az egyházzal
semmiféle viszonyban sincsenek.
o
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Szovjetoroszország.
Sok jel mutat 'arra, hogy egyre inkább teljesen vad babona burjánzik
fel szerteszéjjel
a bolsevista
vallásellenesség
következrnényeképpen.
Megmerevedett
vallási formák
és berendezkedések,
ortodoksz
tanok, klerikális hatalmi igények visszautasítása
s ezekkel szemben való lázadás is fakadhatnak
vallási magatartásból.
A szovjetben azonban nem ez történik. Itt
széltében-hosszában
uralkodik
nemcsak az istentelenség
(atheizrnus),
hanem az Isten-ellenesség
(antitheizmus)
és minden magasabbrendű
világvalóság
tagadása
(az antirnetafizika).
Nem Isten-képzeteket
vagy Istenfogalmakat
vetnek el, de elvetik magát az istenvalóság
iránti tiszteletet
és
félelmet is, kigúnyolják
és nevetség tárgyává
teszik mindazt, ami a jelenségek mögött van, minden el nem érhető titok értelmét.
Ezzel szemben a babona és a mágia új fajtái születnek és terjednek.
Valamikor
kegyes szokás volt: ha az orosz paraszt vétkei súlyától
meg
akart szabadulni s pópát nem talált, kiment és meggyónt
a földnek s meg
volt győződve, hogy feloldozást nyert. .Ez a szokás ismét felújult. Oe emellett a legközönségesebb
és legprimitívebb
mágikus babonák
is feléledtek.
A Tsur szó amely öst, elődöt jelent, ismét megjelenik
s szellemet és kísértetet jelöl. Ujra tisztelik az erdö-, föld- és víz-szellemet.
Ezek és hasonló
tünetek
mutatják:
a 'keresztyén
egyháznak
egyik
föteljesítménye
volt
rnindig, hogy a maga racionális
szervezetével,
képzett
papjaival,
visszaszorította
a babonát, a démonok tói megszabaditotta
a világot s a közönséges mágiának
visszaéléseit
korlátozta.
F. 1.

SZELLEMI
Kodály Zoltán: "Semmit ne bánkódjál." Amikor a nagykörösi református tanítóképző-intézet
vezetősége
az
intézet fennállásának
százéves jubileumára
a nem-protestáns
Kodály tói
kért ünnepi karéneket.
akkor a felekezeti
szempontot
bizonyára
csakis
azért nem érvényesítette,
mert Kodály zenéjében
mindenekfelett
a magyar művészet
megtestesülését
látta.
Viszont Kodályról
meg tudjuk, hogy
ha magyar muzsikáról van szó, akkor
nem ismer különbséget
ilyen vagy
amolyan
vallású magyar
között, Fényes bizonyságát
adta ennek már a
.Psalmus
Hungaricus't-ban,
melynek
zenei eszmevilágát
fenntartás
nélkül
a magáénak
érezhette
minden katelilikus, református
és evangélikus
magyar. Azóta sok más műve mellett
megírta
a 150. genfi zsoltárdallam
egyneműkari
és legújabban
Szkhárosi
Horváth András' énekének a férfikari
feldolgozását.
Ezekben
olyan műveket alkotott,
amelyek
a .Psalmus
Hungaricus"-ban
elfoglalt
zenei világnézet alapján állanak. Ki kell rnondanunk, hogy ebben a tekintetben
.mint sok másban is - Kodály művészete ma egyedülálló:
az Isten a ma
működö
magyar zeneszerzők
legkiválóbbjai közül is csak neki adta meg
azt, hogy erre az egyetemes
látókörű magaslatra
felemelkedhessék.

É:LET
Kodálynak
ez a műve egyszerűségében is monurnentalís,
Egyszerű
zenei nyelvet
kellett
választania,
hiszen tanítónövendékek
ajkára
adandó művet készített:
de amikor
legutóbb a Protestáns
Napok alkalmával a Zeneművészeti
Főiskola
dobogóján a nagykórösi
fiúk Kodály személyes
vezénylete
alatt
énekelték,
akkor elfelej tettük
azt, hogy érőfélben lévő ifjak énekeltek,
mert anynyira magával
ragadott
mindenkit
a
XVI. századi magyar reformátor
erőteljes szövege,
az egykorú
dallam
ódon magyar
zamata,
és rnindenekfelett a zenei feldolgozás
mesteri felépítése. Az a rendíthetetlen
hit, rnelynek alapján
Szkhárosi
a külsö
és
belső ellenségtől
szorcngattatott
keresztyén
magyarságot
a Krisztusba
vetett bizalommal
vígasztalja
és bátorítja:
mindez
Kodály zenéje által
eleven, lüktető.
mai élménnyé
válik
a hallgatóban.
dr. G. Z.
Németh
László:
Papucshős. Németh
Lászlónak
a Nemzeti
Szinházban előadott új színműve a sokat
igérő beharangozás
után nagy csalódást keltett.
A szerzö a bemutatót
megelőzően
darabja
legmélyebb
értelmét ebben foglalta össze: "az erény
szégyene
és magasztossága
- értelmetlensége
az emberek közt s értelme Istennel
szemben".
Olyasvalami
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ez, ami némileg emlékeztet
a kereszt
teológiájának
alapgondolatára:
az
Istennek
és az igazi keresztyén
hitnek a sorsa e földön: megnemértés,
megszégyenítés,
üldöztetés,
szenvedés, kereszt. Amit azonban Németh
László "erény"-nek
nevez, az egyáltalán nem keresztyén
lelkület, hanem
a nagyra
hivatott
"intellektuel"-nek
igazi belső erkölcsi erő nélküli szánalmas kapálódzása
rnéltatlannak
érzett sorsa ellen, amit a vele .Jelkileg
rokon"
nö az önértékelés
és önbecsülés felgerjesztésévei
igyekszik
lázadássá korbácsolni.
A "hős"-nek
a
papucshős
sorsába
való visszazuhanása távolról sem a keresztyén
lélek
alázatossága
és engedelmessége,
és
amikor
ezen a ponton
mégis bizonyos bibliai célzásokat
hallunk,
akkor ez inkább .a bibliai hitnek a megcsúfolása, nevetségessé
tevése. Ha egy
protestáns
író így mutatja
be a keresztyén lelkületet,
ha mindjárt
mint
annak ,;egy pogány kerszakban
'kényszerű eltorzulását"
is, akkor tiltakoznunk kell az ellen, hogy az ilyen írót
a magyar protestantizmus
képviselöjeként emlegessék. Mert ebből a "protestantizmus"-ból
hiányzik
az értéknek missziót teljesíteni
tudó ereje, ez
csak
hitelrombolás.
minden
építés
nélkü!.
A magyar
protestantizmus,
szerencsére,
még nem lett
annyira
tartalmatlanná,
hogy ilyen "értékekkel" kellene büszkélkednie.
De ettől
eltekintve
is, a darab komoly tartalmát alkoto párbeszédeknek
túlságosan az értelmi
síkban, szinte tudományos formában
való előadása semmi'képpen sem alkalmas arra, hogy a
közönséget
az ilyenfajta
"magasabbrendűség"
értékéről meggy6zze,
nem
is szólva arról, hogy a "hős" szánalmas sorsa már magában
véve is lerontja
az esetleges
nevelő
célzatot,
ha ugyan egyáltalában
volt ilyen célja a szerzőnek.
- ndSwinnerton:
Az é/et komédiája.
Francis
Brett-Joung:
Med. univ. Dr.
Brad/ey. Singer és Wolfner könyvek.
Egy nagy nyelvtudású,
sokat olvasó,
hozzáértő
irodalomtörténész
megírhatná
már egyszer a különféle
népek
regényei nek
összehasonlító
természetrajzát.
Ebben a könyvben
feltétlenül
nagyon
érdekes
fejezetet

kapna az angol regény, és talán ezt
a jelzőt
kapná
meg elsősorban : a
szórakoztató.
Valóban kevés nemzetnek van annyi szórakoztató
könyve,
mint
az angoloknak,
Az előttünk
fekvő két kötet is ezt a tételünket
igazolja.
Három szálból
bonyolultan
egybefont
és végül nagyszerű
csomóval
befejezett
történet
Swinnerton
könyve.
Kitűnően
elszórakozunk
vele.
amint a mese bozótjába
egyre mélyebbre hatolunk.
S amint lassan minden szereplőt
rendre
megismerünk,
szinte már a nevük is feleslegessé
válik számunkra.
Nem azért, mert érdektelenné
lesz a mese, vagy rnert elmosódnak
az alakok
kontúrjai,
hanem mert nem kis meglepetésünkre
a magunk
életére
ismerünk
bennük.
És máris a magunk
sorsát figyeljük
a történetben,
mert
az események
pergésében,
az alakok
megformálásában, a szavakban
és a gondolatokban élményeinkre
találunk.
Valóság
és illuzió
olvadnak
így egymásba,
külön jelentőséget
kap minden mozzarrat,
szubjektivizmusunkkal
együtt
élünk a regénnyel,
amelynek
nemes
életszernlélete,
meleg humora,
csendes tempója,
pasztell
sz ínei és lágy
kontúrjai
dickensi
rerniniscenciákat
ébresztenek
bennünk.
A másik
frissen
olvasott
angol
könyvünk
több
meglepetéssel
szolgáI. Az első, amit meg kell állapítanunk róla, az, hogy a ma divatos
orvosregények
áradatában
sem vész
el,
mert
remek
keresztrnetszetét
adja a századforduló
angol
orvosi
társadalmának,
olyan
területen
jár,
amely az átlag olvasóközönség
számára is mond nem egy érdekes dolgot. Nagyszerű figurák élnek a könyv
lapjain, szinte illusztr ációszerűen hatnak az író rokonszenves
mondanivalói kiegészítésére.
Ezek a gondolatok kiterjednek
az új és régi világ
lelkiségének,
embereinek
szembeállítására,
a nemzedékek
ellentétei re,
jellegzetes
angol szokásokra
tesznek
enyhe
gúnyú
megjegyzéseket,
másszor politikai,
szociális
problémákra
utaló
széljegyzetekként
hatnak.
De
nem ezek a mondani valók teszik a
lényeget. A lényeg a célban van: egy
letünt világ nemes életstílusán
elmerengve szórakoztatni.
A. E.
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EGYOTT ISTEN ELŐTT
Dícsérd én lelkem az Urat! (Zsolt. 146, lb.)
Minden lélek dicsérje az Urat! (Zsolt. 150, 6a.)
December
folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,
,
hogy nem szoktuk rendszeresen imádni, - hogy nem szoktuk tervszerűen
magasztalni hozzánk való teremtő jóságáért, üdvözítö kegyelméért, megszeritelő közösségéért,
- hogy nem féljük mindennél jobban, nem szeretjük mindennél jobban, nem egyedül Benne bízunk, - hogy Jézus Krisztus
születésének ünnep éből az emberi szeretet dícséretét szoktuk csinálni, hogy hálátlanok vagyunk Iránta;
adjunk hálát az Istennek,
hogy hálátlanságun'k, hitetlenségünk, hűtlenségünk
ellenére mindeddig életben hagyott bennün'ket, - hogy testté lett a Jézus Krisztusban, - hogy
hirdetteti az egyházban az egész világnak szent Fia jöttének örömhírét,
- hogy mindeddig megóvta országunkat véres háborútól, - hogy a magyar evangélikus sajtó ez évben is szolgálhatott a keresztyénségnek
és a
magyarságnak;
könyörögjünk
az Istennek,
hogy indítson mindnyájunkat imádására, bocsánatkérésre,
hálaadásra
és
könyörgésre, - hogy tegye minden: egyéni és gyüle'kezeti imádságunkat
buzgó imádattá, - hogy teremtsen minket újjá, olyan életre, amelyért
dicsőítni fogják Öt, - hogy ádventben és karácsonykor
az egész egyházban tisztán és bátran hirdessék az Ú igéjét, - hogy legyen békesség
és egyesség az Anyaszentegyházban, - hogy legyen megengesztelődés,
megbékélés, megelégedés a népek s országok között, - hogy legyen minden állam felsősége az Ú szolgája az Ú rendeléseine'k védelmére, - hogy
ne vigyen minket kísértésbe, de szabadítson meg rninket a gonosztól, hogy hódoljon meg Neki az egész világ.
Dicsöség a magasságban Istennek, és e földön békesség, és jóakarat
az embereknek! Dicsérünk Téged. Áldunk Téged. Imádunk Téged. Dicsőítünk Téged. Hálát adunk Teneked a Te nagy dicsőségedért, Uram, rnenynyei Kírály, mindenható Atya nr Isten. Uram, egyetlenegy Fiú, Úr Jézus
Krisztus, Istennek Báránya, Atyánk Fia, ki elveszed e világ bűneit, könyörülj mirajtunk; ki elveszed e világ bűneit, fogadd be a mi könyörgésünket; ki az Atyának jobbján ülsz, könyörülj mirajtunk, mert csak egyedüi Te magad vagy szent; Te magad vagy Úr; Te magad vagy magasságban lakozó. Oh Te Uram, Jézus Krisztus, a Te Szent Lelkeddel, az Atyának
dicsőségében! Ámen.
Uram Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia! Vesd közbe a Te kínszenvedésedet, keresztedet és halálodat a Te utolsó ítéleted és az én lelkem között! És méltóztassál mindenkoron mínekünk teljes egész életünknek rendjében a Te irgalmasságodat
és hozzánk való jó kedvedet adni.
A Te Anyaszentegyházadnak
békességet s egyességet, mi nekünk pedig,
bűnösöknek adj örök életet és boldogságot. Ki élsz és uralkodol az Atyának és a Szent Léleknek egyességében, egy bizony Isten, mind örökkön
örökké. Ámen.
(Az 1642-i lőcsei imádságoskönyvből.)
Az -Or Jézus Krisztusnak
kegyelme
s az Istennek
s z e r ete te s a Sz e n t Léle k n ek kö z s s ge le gy e n min dny a unkkal.
é

é
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é
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Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.
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Megjelent és kapható a Fébé 1940-re szóló

leszakílós

na.ptára,·

amely ezúttal hátlapján a Getsemáné
kerti jelenetet örökíti meg művészi
kivitelben. - Ára: P 1.40, csak tömb
P 1.20, könyv alakban 1.60 P. A naptár végén az egyes lapok tartalma
szerinti kivonatos jegyzéket ez évben
is közöljük. Szives rendeléseket kér a

F~B~ EYING~LIKUS KÖNYVKERESKEDÉS
Bud a pes 1, VII., Damjanich-utca 25/a.

Karácsonyi ének címen ForgácsGyula budapesti református
lelkész a karácsonyi történet előadására alkalmas szinmúvet írt, melyet
érdeklődök figyelmébe ajánlunk. Megrende!hető a Sylvester Irodalmi és
Nyomdai Rt.-nál Budapest, XIV., Hermina-út 51. Előadási jog ára 5 P.

Nyoma~ékosankérjük
hátralékos előfizetöinket előfizetési dijuk beküldésére.
Szeptember végén, valamint az elmult napokban hátralékosainknak küldtünk kimuta!ást hátralékukról. Folyóiratunk csak úgy teljesítheti feladatát, ha előfizetői pontosan
megküldik az előfizetési díjat!
Hittestvér' üdvözlettel a

Keresztyén Igazság
KIadóhivatala.

Karácsonyfa alá •••
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Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunkban rendelve: fűzve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6.20 P.
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Scholz László: A hálaadás kelyhe. Tanulmány az Úr szent vacsorájáról.
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Schelz Lászlo: Szeritlélek tábora. 1939. 3 P.
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Könyvet az egyház multjáról! Ilyenek:
Schulek Tibor: Bornemisza Péter. 1939. 8.60-10.50-11
P.
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. 1939. Bolti ára 20 P.

Építi könyvet, füzetet! Ilyenek:
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