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EGYOTT ISTEN ELÖTT
Az iqe egyháza.

"ES sokat beszéle. nékik .példázatokban, mondván: Imé, kiméne a
magvető vetni. Es mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és el-
jövén a madarak, elkapdosák azt. Némely. pedig a köves helyre esék,
ahol nem sok földje vala; és hamár kikele, mivelhogy nem vala mélyen
a földben. De míkor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala,
elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek feIneveked-
vén, megfojták azt. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme,
némely száz annyit, némely hatvan.' annyit, némely pedig harminc annyit.
Akinek van füle a hallásra, hallja. - A tanítványok pedig hozzámenvén,
mondának néki: Miért szélasz nékik példázatokban? () pedig felelvén,
monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek
országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van,
annak adatik, és bővölködik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije
van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem, látnak, és hall-
ván nem hallanak, sem nem értenek. ES beteljesedék rajtok Ésaiás jöven-
dölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván
lássatok, és ne ismerjetek: mert megkövéredett e népnek szíve, és füleik-
kel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne
lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel,

. és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig
boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak... Ti halljátok
meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyek
országáról és nem érti, .ellö a, gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe
vettetett vala. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre
esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja; de nincs
~yökere benne, hanem csak ideigvaló; mihelyt pedig nyomorgatás vagy
ildözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a
tövisek közé esett; ez az, aki hallja az igét, -de e világnak .gondla és a
A"azdagságnak csalárdságaelf.ojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem.
Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét; aki
gyümölcsöt is terem; és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit,
némely, pedig harminc annyit." Máté 13, 3---:23.

E példázat is, mint mindegyik, titok-iérés és titok-reités. Egyesek
,előtt felnyitja 'Isten országának értelmét, mások előtt ugyanaz a beszéd
még jobban eltakarja és rejtéllyé teszi. Némelyeket Isten titkainak szen-
télyébe vezet, másokat annál inkább megkeményít hitetlenségükben. Igy
lesz egyesek számára kegyelemmé, mások számára ltéletté, .

És ez a hiten fordul meg. Oe ezt az lsten adja. Alig van még egy
hely a Bibliában, amely kiszolgáltatottságunkat az üdvösség és kárhozat
szabados Urának egyfelől, hitünknek vagy hitetlenségünknek döntő fele-
lösségét másfelől olyan döbbenetes komolysággal állítaná elénk, mint ez:
akinek van hite, annak a. Lélek a példázatokon keresztül kitárja ls'ten-
uralmának láthatatlan kapuját, akinek nincs, azt annál inkább hitetlenné

, teszi. " , ,
" , Ezért halló fülekért való alázatos könyörgéssel hallgassuk meg a mag-

vető példázatát és a többi sorra kerülöt, hogy csodálatos titkok kijelent~sét
kapjuk és ne szem-takaró, fül- befogó, szlv-kernényítő ítélet menjen telje-
sedésbe rajtunk... . " , '
" A magvető példázatában kijelentett titok: lsten országa, az Ö királyi

uralma az emberek felett, ott van, ahol Jézus Igéje hangZik. Amerre a Mag-
vető jár, ott a vetés nyomán létezik, él, növekszik az Isten királysága.

Ez a titok annál titokzatosabb, mert a valóságos helyzet azt mutatja,
hogy Jézus igéjét kiáltó hiábavaJ.óság és kétségbeejtő eredménytelenség
,kiséri. Emberileg hihetetlen, még Palesztinának mezőgazdasági viszonyai
között is, hogy az elvetett mag háromnegyed része kárbavész. Pedig ez

23



26

a sors a példázat szerint nem véletlen, sőt ez a természetes! Az evangelium
hirdetésének döbbenetes balsikere nemhogy bizonytalanná tenné Isten
országának létét, hanem éppen hozzá tartozik ahhoz.

Ez a titok betetőződik azzal, hogy e .Ruderc" ellenére mégis, mégis
van eredmény. És pedig nem kicsiny, nem egyszerű, nem közönséges, ha-
nem hatalmasan nagy és csodálatosan gazdag. Mintha csak egyenes arány-
han állna az elvesztegetett mag rnennyiség évell Amilyen észszerűtlenü!
nagy Isten királyság ának veresége, olyan hihetetlenül nagy a diadala.

Az egyházra mint magvetőre, akire az ige hirdetése bizatott,
e hármas titok a következőket jelenti:

1. Az egyház egye ti e n feladata J é z u s igéjének szórása; mégpedig
az Isten királyságáról szóló igének. Mert igaz ugyan, hogy a példázatbeli
magvető kétségtelenül az Úr Jézus, de az Ö kezéből szórt maggá lesz

.minden tiszta és igazi ige, mely azóta szakadatlanul hull az egyház szol-
gáinak kezéből. •

2. Az ige hirdetése esztelen tékozlást követel. Természetes, hogy leg-
több igehirdetésünk kárbavész, süket fülekre talál, vagy rövid tengődés
után elenyészik. Sokszor megesik, hogy évtizedes templomjárók gyakran

'egészen távol állnak az Istentől és ha megkérdezzük egy-egy hívünket:
mit vitt el a prédikációból, lesujtó lesz a felelet. De amikor ezek felett
már-már kétségbeesnénk, kapaszkodjunk bele Isten királyságának titkába:
igehirdetesünk háromnegyedes csődje ellenére is él nyomában az Isten

·országa.
3. Éppen ezért nézheti az egyház tisztán hirdetett igéjének sorsát

szent, vakmerő, látszattal szembeszálJó nyugalommal. Jézus igéjében élet,
megsokszorozódó, hatás dús élet rejlik. Meg lehet róla győződve, hogy
hihetetlen lesz egy-egy igéjének eredménye egy-egy emberben, de azokon
keresztül másokban is.

Az egyházra mint termőföldre, ahová Jézus igéje hull, a példá-
zat hármas titka a következőket jelenti:

1. Légy halJgatója az igének! Ez az egyetlen útja, hogy feletted és
·benned megvalósuljon Isten királyi uralma. Ez az alf ája és ómegája
·üdvösségednek.

2. 1gehaJlgatásod szakadatlan belső harc legyen! Könyörgés Isten igét
·megáldó SzentJelkéért. Küzdelem a gonosszal: az ige ellenségével és hitet-
lenségeddel, hogy az ige le ne peregjen rólad. Hogy ennek a világnak
ezerváltozatú dolga, gondja, szenvedése el ne fojtsa Isten beszédét benned.
Hogy üldöztetés, emberek gúny ja vagy erdeked miatt veszendőbe ne hagyd
menni az igét.

3. Engedd, hogy az ige benned életet: hitet, reménységet, szeretetet
teremtsen. Jaj azoknak, akik csak hallgatói, de nem megtartói az igének!
Jaj azoknak, akik örömmel befogadják, de elmarad az istenadta sokszoros
gyümölcstermés .

. Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,

hogy' nem igéjére figyelünk a templomban, - hogy nem olvassuk rend-
szeresen vagy elmélyedve aBibliát, - hogy nem vesszük kegyelemnek
és komolyan, ha szól hozzánk az Isten, - hogy igét-feledve belemerü!ünk
munkánkba, szórakozásainkba, eszméinkbe, jövendőnk biztosításába, -

·hogy nem vagyunk megtartói az igének;

adjunk hálát Istennek,
hogy igéje szabadon hirdettethetik magyar földön, - hogy hitetlenségünk
ellenére is megnyitja előttünk igéje titkait, - hogy igéje minden kudarca
ellenére is megteremti és megtartja országát egyházunkban, - hogy igéje
nem tér vissza üresen a földről;

könyörögjünk Istennek,
hogy egyházunk papjai és "világi" bizonyságtevői tisztán és igazán szólják
Jézus igéjét, - hogy vigye diadalra igéjét minden ellenséggel szember
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bennünk, családunkban, egyházunkban, nemzetünkben, az egész világon, -
hogy a jelen órák bizonytalanságában és veszélyeiben egyedül igéjébe

'kapaszkodjunk. -.
"Úr Jézus 'Krtsztus, Te szent és élő igédet az egész világon és közöt-

tünk is kegyelemből hirdettetted, hogy gyümölcsöt teremjen Atyád dicső-
ségére és néped üdvösségére. Add, hogy igéd íö földbe hulljon, mely azt
befogadja, tisztán és igazán megőrzi, kitartással és hfiséggel megtartja.

I 'Törd meg a kemény szívüeket, mélyítsd el a felszíneseket, űzd ki a tisztá-
talanságot és a bűn szeretetét. Igy tetézd hűségedet jutalmaddal és
:áldásoddal, hogy gyülekezeted mind e jótéteményedért örökké hálát adjon.
Ámen." (Bezzel H.)

Területgyarapodás
'hivatásnagyobbodás hivatásgyakorlás.

Az elmult esztendő sok magyar és világvonatkozású változása már
minden mély ebben és igazibban gondolkodó és érző magyar embert fel-
.rázott annak a meglátására,' hogy népünknek jövendőbe feszülő hitreés

,reménységre, jövendő felé céltudatos menetelésre és jövendőt építő mun-
kára van szüksége.

Isten elvégezte már gondviselésének és világkormányzásának végzése
zerint magyar népünkön a maga felrázó munkáját, amikor a közelmult

történelmi idejében a drága és kevés magyar vér feláldozása nélkül
magyar és nem magyar ajkú testvérek millióival ezeréves területeket
adott vissza. Maga a területgyarapodás is nagy, nagyon nagy ajándék
volt, de még nagyobb ajándék a velejáró felelősségnyerés és hivatás-
megbizatás. Isten mindig megbizatással és hivatás-adással rázza fel a
népet és a nemzetnek erre az elhívásra hivatása felismerésével, a meg-
bizatás elfogadásával és a hivatás felelősségteljes gyakorlásával kell felel-
nie. Ma nagyobbodott a magyarság hivatása és súlyosbodott felelőssége.
Ez a magyar hivatásnagyobbodás és felelősségsúlyosbodás olyannak lát-
szik, mint egy még mindig mozgásban levő, mindig fejlődő folyamat.
Magában hordja a még több tálentommal megbízás lehetöségét. De csak
Iehetöségét,

Aki az evangélium szerint szemléli magyarságunk életét, nem hihet
egy belső tartalom nélküli üres magyar revíziós igazságban. Minden népre

. áll a történelmi igazság: a hivatásukat befejezett népek elsüllyednek a
nemzetek tengerében. A magyar revíziós igazság is csak olyan értelemben
valóságos igazság, amennyiben ismét nagyobb hivatás-megbízást, felismert
'hivatástudatot és ebből fakadó feszülő akaratot jelent.

A magyarság a közelmultban nagyjában kétféle hivatástudatban élt.
Ez a kétféle hivatástudat nagyj ából még területileg is kétfelé osztódott.
Az egyik a csonka-anyaországi revíziós és a másik a megszállott területi
kisebbség-nemzetiségi magyar hivatástudat.

Mindkét hivatástudatnak lehetett előnye és hátránya, volt értéke és
értéktelensége. Mindkettő értékes volt, ha építeni tudott. De amennyiben
az anyaországi . revíziós hivatástudat egyeseknél csak szólam, csak a belső
nemzetépítés hiányának az "így lehetetlen" leplévelletakarása volt, nem
jelentett értéket a nemzet számára. Érték volt a revíziós hivatástudat



28

akkor és azoknál, akik életüknek és munkájuknak minden kövét úgy
faragták ki és úgy helyezték el, hogy nagyobb, mindig nagyobb értékké
lett és végül is a régi ezeréves magyar haza új alapját rakták le vele,

A megszállott területi magyar hivatástudat is lehetett értéktelen.
Értéktelen volt akkor és azoknál, akik nem tudták" meglátni, hogy épen
a rombolás közepette és a romokon kell építeni és tétlen várakozásban
éltek. Értékes volt a kisebbség-nernzetiségi magyar hivatástudat akkor
és azoknál, akik nemcsak az elszakitott terület visszakerülését várták,
hanem az elszakítottság ideje alatt is értékes és építő magyar életet
akartak élni és nem torpan tak meg a hatalmon levők szüntelen akadály-
gördítésének lavinái előtt, hanem új meg új erővel lendültek neki a sok-
szor céltalannak látszó újrakezdésnek.

Amidőn Isten gondviselése az elszakított területek jórészét vissza-
adta, a magyarság hivatásának a közelmult kettős hivatástudatából kell
összekovácsolódnia. És pedig mindkettő időtkiállott értékéből. Az anya-
-országi revíziós tudat és mozgalorn nem állhat meg a visszanyert terü-
letek fölötti öröm és diadalérzet elkönyvelésénél. Nem lehet csak az a fel-
adata, hogy feszüljön a még vissza nem került területek felé, hanem új
hivatástudattá kell kovácsolódnia. Ez az új hivatás nagyobb és több az.
-eddiginél, mert felöleli a visszakerüléssei nagyobbodott nemzeti hivatást.
A visszajutott területek magyarsága sem olvadhat fel egy puszta "vissza-
kerülési örörnérzetben". A megnagyobbodott nemzeti hivatásban mindenek-
előtt az összekötő híd feladatát kell elvégezniök, mert egyfelől össze kell
forrniok csonkaországi véreikkel s másfelől össze kell kötniök az anya-
országi magyar nemzettestet a visszakerül t nemzetiségekkel.

Aki csak egy kicsit és részleteiben is ráeszmél a megnagyobbodott
magyar' hivatásra' és megsúlyosodott nemzeti felelősségre és feladatokra.
arra is reádöbben, hogy nem "lehet a magyarságnak ma és a jövőben akár-
hogy élni. A magyarság ma Isten mérlegére vettetett és jaj neki, ha köny-
nyűnek találtatik. A magyar hivatás ma és a jövendőben más és több,
mint a környező kis népek hivatása. Azt a szerepet, amivel a környezö
kis nemzeteket az elmult két évtizedben földi hatalmak bízták meg, al
magyarság Isten kezéből veszi rendre vissza. Vezetőszerep ez: ország és
életvezetés Kelet és Nyugat között. Az ezeréves nagy magyar hivatás újra-

kezdése" ez, mellyel át kell ivódjon minden faj és nyelv szerinti magyar
és minden más a magyar hazában élő nemzetiség. A magyarság hivatása
közös a magyar területen élő más nemzetiségekkel, de a vezetés magyar-
kézben van. Ez a magyar kézben levő vezetés nem lehet elnyomás, de ki-
nyujtott kéz és kézfogás. A nemzetiségek el kell fogadják ezt az átölelő
magyar kezet és a kéznyujtás elfogadása egyfelől elismerése a magyar
vezetésnek, de másfelől részt kérés és részt vállalás a magyar élet hivatá-
sából és feladataiból. Úgy, amint ma nem lehet uralomban kizárölagos
és sovén magyarságról beszélni, ugyanúgy nem lehet a magyarországi,
nérnet "nagynémet", mert népi hivatása magyar hivatás és magyar-németté
kell" válnia, épenúgy, mint a ruszinoknak magyar-orossza és az erdélyi
románoknak magyar-románná. A megnagyobbodott magyar hivatás két
.színe egyfelől a vezető magyarság együttélése a nemzetiségekkel és más-
feh'}l a magyarság vezetésének elismerése a nemzetiségek részéről, mert
csak így tudunk és így kell együtt élnünk a magyar haza földjén. " ""
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A következőkben néhány vonásban azt igyekezünk felvázolni, hogy
milyen életet kíván meg tőlünk a jövendőbe feszülő magyar hivatás.

Mindenek előtt Isten kezéből kell venni magyarságunkat. Ezt csak
-mélységes megalázkodással tehetjük meg. Isten nem engedi meg nekünk,
hogy hamis ábrándokba ringassuk magunkat magyarságunkat illetően.
Olyan nagyok és olyan hatalmasok vagyunk, mint amilyennek Isten akarja
es amilyen hivatással és feladattal megbíz. Sem többek" sem kevesebb ek
nem vagyunk és nem lehetünk. Nekünk a megalázkodás mindig józan-
ságot és szilárdságot jelent, mint népünk megállásának és jövendőjének
alapját.

Ha Isten kezéből vesszük magyarságunkat, azt látjuk meg, hogy
mindig, többet képzeltünk nemzetünkről, de rnindig kisebb részt vállal tunk
<1 magyar hivatás felelősségéből és a nemzeti feladat munkájából, mint ami
reánk jutott. A magyar élet és a magyar munka épen a mi személyes
<életünk és munkánk. A magyar hivatásért épen nekünk magunknak kell
megdolgoznunk.

A magyar élet hazánk területén csak akkor lesz vezető élet, ha több
-és gazdagabb életté válik. Isten hivatásunkkal szemben el nem alkudható
kemény erkölcsi kötelezettséget támaszt és ezt tízparancsolatában szünte-
lenül hirdeti nekünk.

Nemzetünk a vezetésre alkalmas nemes, igazi és örökértékű humá-
num vonásait csak akkor öltözheti fel, ha erkölcsében gyökeresen meg-
tisztul. Ez a megtisztulás és tisztán maradás személy szerint külön-külöa
bennünk történik meg. Legyen bennünk elég' alázatosság Isten, előtti bűn-
bánatra és elég felelősség nemzetünkért, hogy erkölcsi tisztaságban éljünk.

Nemzetünkért legelőször otthonunkban és családunkban kell meg-
tíjulnunk. A tiszta otthon nemzetünk legmélyebb alapja. Eddig családi
életünket lezártuk a nemzet előtt és jobbára csak otthonunkon kívül akar-

tunk élni és dolgozni népünkért. Ezért nem volt saját otthonunk a magyar
élet alapja és nem tudtunk mások otthonáért sem élni és munkálkodni,
mint a nemzeti élet egy másik darabjaért. Éljünk tiszta családi életet és
dolgozzunk mások otthonának tisztaságáért.

Otthonunkon kívül mindig kifelé és fölfelé kell tekintenünk. Ottho-
nunken kívül eddig nem éltünk elég szélesen. A magyar élet nem osztá-
lyok és társadalmi rétegek különálló élete, hanem minden magyar élete.
Eddig nem ástuk magunkat elég mélyre és nem jutottunk el a magyar
parasztságig, hogy éljünk vele, együtt és dolgozzunk érette. Parasztsa-
.gunknak viszont nemcsak ,mi adunk, sőt nekünk kell kapnunk parasztsa-
gunk népi kultúráj ának ősi értékeiból.

Ezért kornoly an és öszintén meg kell látnunk, hogy bennünk van
az akadály, ami elválaszt parasztságunktól. Hamis és halott úri előjogaink
magunkra aggatott cicomáit le kell magunkról szaggatnunk, hogy igazi-
-legyen minden magyárok találkozása és együttélése.

Nemzetünkért áldozzunk jobban és áldozzunk többet. Teljesedjék 'be
rajtunk Isten örökkévaló törvénye, mely szerint, aki ad, annak többje lesz
es aki nem áldoz, az mindenét veszti. Az önző élet nemcsak a nemzet
számára haszontaian élet, hanem személy szerint önmagában is az. Amint
az egyes magyar családok élete is az egymásért áldozat élete, úgy anagy'



népi családban is magyar a magyarhoz csak áldozattal 'közeledhet. Aldo~-
zunk és találjuk meg a nemzetünkért áldozathozásnak új és igazi útját.'

A magyar ember fölfelé tekintésében is Isten' jelöli ki magatartásun-
kat. Isten egyfelől a felsőbbség hatalmasságát állítja fölénk' és másfelöt :
enged.elmességet kíván a rendelt felsőbbséggel szemben.

Lássuk meg, hogy a magyar felsőség nem politikai előljáróság, ha-
nem a magyar élet és hivatás felelősségteljes vezetője. Nekünk két maga-
tartásról kell lemondani: egyfelől a felelőtlen és modortalan kritizálásrét
ésa felsőséggel szembeni forradalmaskodásról. Isten akarata sohasem-
kívánta élesebben és határozottabban, hogy a ,magyar jövendőért szok-'
junk Ie a felelőtlen politizálásról. Magyar életet és hivatást nem új poli-
tikai programmok és pártközösségek hoznak, hanem egyedül csak ms :
mindnyáiarr vehetjük Isten kezéből, aki felsőségünket állította' fölénk,
Legyen számunkra a legfontosabb annak a meglátása, hogy felelőtlen-
politizál ásunk által ki akarunk menekülni a jelennek nemzeti felelőssége
és munkája alól. Másfelől pedig végre már gyökeresen szakítanunk kelt
"az alázatos tisztelettel" fölfelé meghunyászkodó szolgai engedelmesség-
gel, mert ez a magatartás munkánk egyéni felelősségét és öntudatosságát
gátolja meg.

És végül a visszakerült nemzetiségek felé mindannyiunknak élő híddá
kett válnunk. Ember és ember közötti kapcsolat csak a szereteten alapul-
hat. A szeretet-kapcsolat pedig sohasem valósulhat meg egymás őszinte
bécsülése nélkül. Az erkölcsös és becsületes magyar meg tudja szerettetui.
és becsültetni magát és a vele való együttélés a közös hazában és a közös
hivatásban nem lesz kényszeredett és örömtelen együttélés. Az erkölcsös,
és becsületes magyar viszont azt is biztosan megérzi, hogy meg, kelí'
tanulnia a magyar-német, a magyar-szláv és a magyar-román nyelvet..
mert csak nyelvükön beszélve ismerheti meg a nemzetiségek népi mivoltát,
és értékeit, amivel minden másajkú népcsoport sajátosan járul hozzá az
egyetemes magyar hivatás szerinti élethez.

Megnagyobbodott hivatásunkat tudatosítva és az igazi humánum
alapjára helyezkedve biztosan levetkőzhetjük a megalázottságnak és az
alacsonyabbrendűségnek azt az érzését, ami a trianoni határokon innen
és túl szomorú és kényszerült sajátosságunk volt és új, jobb és igazlbb
-élettel menetelhetünk a dicsőséges magyar jövendő felé.

Rédei Károly.
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Jézus Krisztus.
2. Megfejtetlen, lenyügözö élet.

Jézus Krisztus mint valóságos történeti személyiség egyedül-.
álló, páratlan helyet tölt be az emberiség történetében. így
mondottuk legutóbb. Egyedülálló, páratlan emberélet az övé.

Nem ezt bizonyítja-e már pusztán az is, hogy az ő élete
mindmáig megfejtetlen? Jóval többek számára rejtély, mínt
ahányan értik és megértik Ot. S ennek az aránytalanul kicsiny
csoportnak is sokkalta inkább alázatos leborulás, hívő imádat á
Krisztus-ismerete, rníntsem tökéletes megértés. Bizony végére-



járhatatlan az ő megismerése. Bizony örökre befejezhetetlen az
ő történetének kutatása.

Nem mintha kevés adat maradt volna reánk. Shakespearerői
összemérhetetlenül csekélyebb a történeti tudásunk, pedig Jézus.
korához képest az ő százada hozzánk közelvalónak mondható.
Hol van az az évezredekkel ezelőtt élt emberi nagyság, akiről
annyi hiteles írás maradt volna fenn, mint a Názáreti Jézusról?
Hel az, kiről még oly sok és oly egybehangzó tudósítás rögzít-
tetert meg? Hol az, kinek élettörténetét oly vigyázó hűséggel
másolták papiruszról papiruszra ezrek meg ezrek, szinte egyet-
len emberöltő ki-nem-hagyásával? (Hadd tegyünk itt egy meg-
jegyzést közbevetőleg: hány antik írást ismer a tudomány ma
egyetlen fennmaradt másolat nyomán, s eszébe sincs hitelességét
tagadni; miért kételkednek tehát az evang-éliumok szövegében,
amely rengeteg másolatban olvasható? Ha úgy bánnának a világi
történészek forrásaikkal, mint ahogyan a hitetlenek a bibliai
szent iratokkal, akkor egyetlen sor történelmet le nem lehetne
írni régmult időkről!) Adatunk tehát van bőven Róla.

Kutatóban sincs hiány. Megszámlálhatatlan azoknak a
serege, akik egész életüket Jézus Krisztus csodálatos életének
vizsgálatára s megfejtésére szentelték. Nem az emberiség salakja
v.agy műveletlen része foglalkozott vele, - persze ezektől
sem menekült meg teljesen 'az a szentélet -, de ott találjuk
a legképzettebbeket. az igazság-keresők ámult nagyjait, a láng-
ész birtokosait. Eredményeikhez is hozzáférhetünk, amennyire
időnkből telik. Hiszen ki tudná elolvasni mind, amit a Názáretiról
írtak, kinek van akkora könyvtára, hogy minden Róla szóló
értekezést odagyüj thetne?

. S mégis, mégis ez az élet - megfejtetlen, el nem inté-
zett, kibogozhatatlan, maradó titok. Ugyanazon forrásanyag
nyomán a legkülönfélébb vélemények röppennek világgá Felőle,
a legellentétesebb álláspontok marakednak Felette. Van korn-
munista, aki Hozzá való jogát emlegeti, mert nagy forradalmárt
lát Benne; s van szovjet tankönyv, mely erkölcstelen nyárspol-
gárnak bélyegzi Öt. Van, aki nacionalizrnusát gyűlöli; van, aki
nemzetköziségét rosszalja. Még csak megközelítően sincs egy-
öntetű megoldása az ö történeti szernélyíségének, holott más
történeti nagyságoknál kevesebb fáradsággal meg lehet a
lényegben állapodni.

Úgy látszik, Öt nem lehet megmagyarázni. Megfejtetlen,
mert megfejthetetlen emberélet. Vagy 'ahogyan Wells mondja:
"A Galilei felettébb nagy a mi kis agyunkhoz."

Páratlanságát bizonyítja azután az a tapasztalat is, hogy
Vele szemközt megszűnik minden semlegesség. Dönteni kell
mellette vagy ellene. Vagy - vagy! Semmi lehetősége sincs
valamiféle" vállvonogató, nemtörődöm-hangulatú közörnbösség-
nek. Ha egyszer találkoztunk Vele, s ehhez elég az evangélium
olvasgatása, egy ige a Hegyi Beszédből, egy templomi prédikáció
avagy egy Róla társalkodó könyv villámfénye, - ha egyszer,

:n
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mondom, elédbe. állt, többé nem mehetsz el mellette úgy, mintha
semmi közöd sem volna Hozzá! Nyügbe vet, nem hágy békén.
nem tudsz Tőle szabadulni, míglen követed Ot, vagy pedig ellen-
ségévé nem leszel. Mint egy élő nagyság, kikerülhetetlen!

Az O szavait olvasva vagy Róla hallva az O személyes je/en-
Jétét érzi meg az ember.' Nem olyan átvitt értelemben értendo
ez, mint ahogyan, mondjuk, Petőfi szellemét érezzük Petőfi
olvasásakor. Hathat reánk egy költö, formálhat rajtunk egy-egy
hősi élete elsüllyedt századoknak: mindig tudatában vagyunk
annak, hogya sorsunk, a létünk, az üdvösségünk nem a hozzá-
juk való viszonyunkon fordul meg. Ezért is tudjuk hűvös tárgyi-
lagossággal szemlélni kedvenc történelmi alakjainkat. bennük
való gyönyörködésünk, értük való rajongásunk ellenére. Jézus-
nál azonban mindennek a lehetősége megszűnik. Hiába akarunk
ridegen tárgyilagosak maradni, nem sikerül, mert O rögtön leg-
személyesebb ügyünkre, mimagunk ra fordítja a szót. SebbeH
már érdekelve vagyunk mindenestül. Jézussal beszélgetve nem
beszélgethetünk egy ismeretlen harmadikról. Személy szerint
támad ránk, döntésre hív. Miként egy angol mondotta: Jézus
neve ultimátum, lehetetlen állást nem foglalni reá.

Vagy azt gondolod, véletlen, hogy mindig voltak gyülölői?
Judás és Kajafás csak kezdték az ellene való háborút. Swinbur-
neig, Nietzscheig, a Ludendorff házaspárig be sokan tűzték ki
célul: leverni a "sápadt Galileait", megölni az emberiség "bacil-
lusát", megváltani az embert "Jézustó!"! Ma is olyan össze-
esküvesek kelnek föl ellene, mint csak élő hatalmasságok ellen.
Nem ez bizonyítja-e leginkább, hogy él? Hiszen a temetők holt-
jait nem kell hadjáratban legyőzni, legyőzte már őket a halál.

De Jézus Krisztus élete, úgy tetszik, nemcsak a megfejtet-
lenségében páratlan, mivelhogy széttöri az émberélet legtágabbra
fogott kereteit is. Páratlan az ö élete lenyűgöző erejét tekintve
is. Titokzatosan jelen van, meghódít vagy harcra hív, győz korok
ésemberek felett. Napoleona trafalgári vereség hírére felkiál-
tott: "Nem tudok minden csatában ott lenni!" Győzelmeit sze-
mélyes jelenléte biztosította. Ennek sokszoros megtapasztalása
adta bizonyára szájába Szent Ilona szigetén ezt a vallomást:
Krisztus istenségének legerősebb bizonyítéka, hogy embereket;
legyőző hatásának nem tud gátat vetni sem a tér, sem az idő,
ez a legnagyobb romboló.

Mi akadunk majd még más bizonyítékra is.
Schole Lász16.

A szeretet forrása az lsten szíve. A hozzáveze/ö út nem a szeretei,
hanem a hit útja. Ha szeretni akarod az Istent, akkor elöször hinni kell
benne. Ha szeretni akarod az embereket, akkor lsten szlvén keresztül kelI
eljutnod hozzájuk. Ha a szeretetmunkára másokat akarsz toborozni, ha
anyagi támogatásra, bátorításra van sziikséged, akkor ismerd meg Iste.
szivét, mert ez a szeretet örök forrása.

Kapi Béla ("Kegye/em és Élet").
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Jogi rehabilitáció.
A Keresztyén Igazságban négy évvel ezelőtt egy cikk jelent meg,

mellyel lapunk a rehabilitáció intézményének törvénybe iktatását sürgető
szakirodalom mellé szegödve, a társadalom s főleg az egyház közre-
működését kívánta annak a célnak a szolgálatában, hogy a bűnözöknek
a társadalomba való visszatérése megkönnyíttessék "Társadalmi reha-
bilitáció" volt ennek a cikknek (III. évfolyam 12. szám) a címe startalma
lényegileg az, hogy addig is, míg a büntetőbírósági ítéletek egyes káros
következményeinek a megszüntetéséröl országos törvény nem gondos-
kodik, a társadalom tegyen valamit ilyen irányban. Kívánatosnak jelezte
azt is, hogy az egyház a Szentírás szellemében 'kövessen el mindent arra,
"hogy azok, akik talán egyetlen egyszer megbotlottak s az államhatalom
által büntetéssel sújtattak, a szükséges büntetésen túl ne érezzék esetleg
életük végéig a büntetés hátranyos társadalmi következményeit.

Nem valószínű, hogy ami megmozdulásunkat azilletékes körök
észre vették volna, arról sincs értesülésem, hogy a társadalom s különösen
a mi evangélikus egyházunk tett volna valamit a társadalmi rehabilitáció
érdekében, de tény az, hogyam. kir. igazságügyminiszter 1'940. évi októ-
ber hó 22-én beterjesztette "a büntető ítélethez fűződő hátrányes jog-
következmények korlátozásáról és megszüntetéséről" szóló törvénviavas-
latát, Nem lesz tehát felesleges, ha régebbi állásfoglalásunkkal kapcsolat-
ban- az Ú. n. jogi rehabititációval is foglalkozunk e helyen.

Büntetőjogi szempontból egészen elsőrendű fontossággal bír ez a
törvény, melyhez hasonlóval a legtöbb állam már régen dicsekedhetik,
De egyházi szempontból sem lehet lekicsinyelni a jelentőségét, mert
bisz en voltaképen a keresztyén erkölcs és igazság érvényesülését jelenti,
lévén alapja a felebaráti szeretet és megbocsátás, amire Jézus Krisztus
különösen a hegyi beszédben tanított bennünket.

Előre kell bocsátanom. hogy a "re'habilitáció" kifejezést csak a rövid.
ség okából használjuk, mert a mi törvényünk kevesebbet nyujt a bírői
ítélettel sújtottaknak. mint amit ez a fogalom a köztudat szerint kifejez,
Minta törvényiavaslat miníszterí indokolása mondja: "A törvényhozás,
csak azt teheti, hogy az idörnúlásnak mindent feledtető . hatását elösegíü
-akként, hogy az elítélt életében előfordult eltévelyedésnek a köztudat
felszínén tartását lehetőleg akadályozza, nem tehet azonban olyanféle
kijelentést, hogy azt a cselekvést, amely a társadalom rosszalásat maga
után vonta, a törvény erejénél fogva mindenki meg nem történtnek
tekintse."

Jgy fogván fel a kérdést, nézzük már most, mit nyujt ez a jogi
'rehabilitáció? Nem mást, rnint hogy kivételes esetben arra érdemes .sze-
mélynek kivételt engedélyez a büntetéskiáIlásá'hoz fúződőhátrányos
jogkövetkezmények alól.

Ezek a jogkövetkezmények pedig igen sokfélék. A mi büntetőjogunk
ugyan nem ismeri a polgári halált, a francia "mort civile", de még a
,;p~en~diffarhat'( elvét sem, úgyszintén nemismeri azéletfógytig tartö
me1tékbüntétése'ket' sem (hivatalvesztés, politikai [ogvesztés, szakképzett-
ségetklvánó hivatás vagy foglalkozás gyakorlatától eltiltás stb.), mert



ezeket a törvény szetint csak meghatározott időre lehet kimondani, azon.
ban keletkezett az idők folyamán sok olyan a büntetőtörvényeken kívüli
jogszabály, mely szemben a büntetőtörvénykönyv felfogásával néha bizony'
az elítélt élete végéig jogkorlátozó hatást tulajdonított egyes rendel-
kezeseknek.

Ezek közül csak néhányat említek.
Köztisztviselő általában csak az lehet, kit nyereségvágyból elkövetett

bűntett vagy vétség miatt nem ítéltek el. " '
Bizonyos cselekmények miatt elítélt nem lehet közjegyző, ügyvéd,

gazdasági és ipari hitelszövetkezet igazgatósági tagja, időszaki lap ki-
adója, felelős szerkesztője, nem kaphat engedélyt időszaki lap terjesz-
tésére, nem lehet a mezögazdasági bizottság' tagja, a földbirtokrendezés
során nem juthat ingatlanhoz. nem kaphat italmérési engedélyt, iparo,
engedélyt, nem lehet tagja a törvényhozásnak, törvényhatóságnak. a
különböző kamaráknak. stb. stb,

Mint ebből a nem is kimerítő felsorolásból látjuk, aki akár csak
egyszer is összeütközésbe került a büntetőtörvényekkel, azt igen sok
hátrány sujtja az élet legkülönbözőbb terén. A kibúvás pedig majdnem
lehetetlen, mert az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnak ujjnyoma-
fokon alapuló tökéletes nyilvántartasán kívül külön nyilvántartást vezet-
nek a helyi hatóságok is.

Nem is beszélve tehát a visszaeső vagy szokásos és üzletszerűen
bűnözökröl, az egyetlen egyszer elítéltnek a társadalomba való vissza-
térése is rendkivüli módon meg van nehezftve.' Hiába bűnhődött tehát s \
.hiába bánta meg, amit tett, egyes törvények, ezenfelül még a társadalom
ellenszenve nem engedik meg az ilyen embernek az érvényesülést és a
boldogulast. Ez pedig nem mindig igazságos és méltányos s ezen a bajon
segíteni kell.

Ezt célozza a jogi rehabilitáció.
Törvényünk - bár ez lett volna a legegyszerűbb. - nem helyezi

hatályon klvül és nem mödosítja a kűlönbözö időkben keletkezett jog-
korlátozó jogszabályokat és nem tulajdonít bűntörlö hatályt a puszta
időmúlásnak, hanem az egyéni elbírálás álláspontjára helyezkedett. Minden
egyes embernél külön kell' vizsgálat tárgyává tenni és' pedig a cselek-
mény jellege' s az egyén jelleme alapján, hogy fennforognak-e a reha-
bilitáció feltétel ei. Sokszor maga a bűncselekmény fényt derít az elítélt
jellemére, lehetnek azonban esetek, amikor csak az elítéltnek a büntetés
kitöltése után tanusított magaviselete alapján lehet eldönteni, hogy múló
eltévelyedésröl vagy pedig a 'lélek nagyobbfokú romlottságáról van-é sz6.

Ezt az egyéniesítö munkát a törvény a bíröságra bízza.
Mivel ennek a Iapnak az olvasóit különösképpen aligha érdeklik

azok a jogszabályok, rnelyek a rehabilitáció anyagi feltételeit és a bíróság,
eljárását tárgyazzák, ezeket a kérdéseket csak érinteni fogom.

Mindenekelőtt kimondja a törvény, hogy azok alól a hátrányes jog-
következmények alól, melyeket a büntető törvényeken kivül fennálló jog-
szabályok az ,elftéléshez fűznek, mentesül az elítélt, ha a cselekményt
tiz~nnyolcadik életévéig követte el, továbbá ha a biÍ'Óság 'már a~itélet~
ben vagy büntetőparancsban kizárja ahátrányos jogJ(jvetkezményeket:



. Ha a bíróság a büntetés végrehajtását felfüggesztette, a .hátr ányos
jogkövetkezmények a próbaidő elteltével megszünnek.

Az elítélés legsúlyosabb eseteit kivéve azonban utólag is megszün-
. tetheti a bíróság a hátrányes [ogkövetkezrnényeket, ha bűntett miatt
1örtént elítélés esetében öt év, más esetben pedig három éveltelt a
'büntetés kiállásától, ha az elítélt azóta tisztességes' élemódot folytatott,
a bűncselekménnyel okozott kárt tőle telhetően jóvátette és ha a kedvez-
ményre egyébként is érdemesnek bizonyul. Nem lehet azonban mentesíteni
a hátrányos [ogkövetkezrnények alól azt, aki hivatalvesztést vagy politikai
jogai gyakorlatának felfüggesztését kimondó ítélet hatálya alatt áll s aki
ellen bűntett vagy szándékos vétség miatt birói eljárás van folyamatban.

A hátrányes [ogkövetkezmények megszüntetését a bfróságnál kell
kérni, mely a kérelem felől alakiságoktól lehetőleg mentes eljárás alapján
végzéssel határoz s ha a törvényes feltételek fennállanak, a kérelemnek
helyt ad, ellenkező esetben azt elutasítja.

Az elítélt arról az elítélésról. amelyhez hátrányes jogkövetkezrnények
a fentiek szerint nem kapcsolódnak, vagy melynek ilyen következményeit
a bíróság utóbb megszüntette, bíróság vagy más hatóság előtt nem
köteles számot adni, vagyis nem. köteles megmondani, hogy büntetve
volt. Az ilyen büntetést aztán sem a hatóság, sem magánszemély által
kiállított bizonyítványban feltüntetni nem szabad.

Nem érinti a törvény - természetszerűleg - a bűncselekmény el-
követéséböl vagy az elítélésböl származó magánjogi következményeket és
a köztisztviselök ellátásáról szóló törvényes rendelkezéseket stb.

Végül felemelítésre méltó, hogy ugyancsak a törvényben megszabott
hatállyal a kormányzó kegyelmi elhatározással is rnegszüntetheti a hátrá-
nyos jogkövetkezményeket akkor, ha annak egyes törvényi feltételei fenn
nem forognak, tehát ha a bíróságnak nem áll módjában "rehabilitálni".

Az előadottakból kitűnik, hogy a jogi rehabilitáció csak a büntető
törvényeken kívüli hátrányos jogkövetkezmények rnegszüntetését célozza,
tehát annak semmiképen nincs bűntörlö hatálya, de a nyilvánosság elől
eltünteti a rovott mult emlékét, mert például az erkölcsi. bizonyítványokba
- s a gyakorlati élet szempontjaból ez a 'legfontosabb - nem lehet
íelvenni a rehabilitáltra oly megbélyegző bejegyzést. Ez pedig jelenté-
kenyen elő fogja mozdítani az ilyen emberek álláshoz és aíkalmazáshoz
jutásának lehetöségét. Elő fogja mozdít ani, de nem mindig fogja lehetövé
tenni. Ugyanis ismerve a hazai viszonyokat s a társadalom kedvezőtlen
értékelését az elítéltekkel szemben, kétségtelennek kell tartanunk,' hogy
a büntetett előéletű ember - bármennyire rehabiIitálja is öt a bíróság
és .bármennyire megkapja is a "tiszta" erkölcsi bizonyítványt - rnindig
nehezebben fog álláshoz, keresethez és megbecsüléshez jutni, mint más,
aki még nem vagy legalább bebizonyíthatólag nem került összeütközésbe
a törvénnyel. Ezen nem is igen lehet csodálkozni. Ámde éppen az lenne
fontos, hogy az olyan ember, akit az idő múlás és bebizonyított érdemes-
ség alapján a bíróság már rehabiIitált, semmiképen se érezze többé bot-
tásának következményeit. Ugyanis ne feledjük el, hogy a társadalomnak
ezekből . a számkivetettjeiből keríl1 ki a' visszaesök, tehát a bűnözők
nagy tömege, rnert Őket a társadalom rideg ellenszenve színte belekergeti
az újabb bűncselekrnényekbe.
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Itt lép tehét előtérbe a keresztyén megbocsátás kötelessége és amíg
az időmülás és érdemesség megállapításával bekövetkezett jogi rehabili-
táció .a bíróság feladata, a megbocsátás gyakorlásával és annak az életbe
átvitelével bekövetkező társadalmi rehabilitációt az egyház gyakorol-

hatja legméltóbban és bizonyára a legeredményesebben.
Ez a most életbe lépő jogi rehabilitáció tehát nem teslii feleslegessé

a korábbi cikkünkben említett társadalmi rehabilitációt.

Dr. Kriug ':INtŐ.

A megígért Szabadító.
,

Történetileg későbben, az apostolok kora vége felé kelet-
keznek az evangéliumok, jóval az apostolok levelei után, mégis
ők képezik az alapot, amelyen az egyház felépül. Nemcsak terje-
delmük miatt kerültek az ÚJszövetség élére, hanem azért is, mert
az alapvető üzenetet hirdetik. Luther világosan rámutat arra,
hogy csak egyetlenegyevangélium van. Ez az egy azonban
a négy evangélista szerint más és másképpen szólal meg, sőt
ezt hirdeti valamennyi levél, még a Jelenések könyve is. "Ez az
evangélium pedig a Krisztusról szóló híradás, amely tudtul adja,
hogy ő Istennek Fia, aki emberré lett érettünk, meghalt és fel- .
támadott, hogy mindeneknek Urává legyen." (Egy kis tanítás
arról, hogy mit kereshetünk az evangéliumokban és mit várha-
tunk tőlük) Ugyanarról szól az egész Djszövetség, sőt az O is,
ezért nem lehet szembe állítani egymással az evangéliumok "egy-
szerű Jézusát" Pál "zsidós" teológiájával. Olyan csodálatos az
üdvösség eseménye, Krisztus személye olyan titokzatos, hogy
egyetlen szem- és fültanú, egyetlen bizonyságtevés nem tudja
teljesen kifejezni. A tanúk fellege vesz azért minket körül, hogy
egyre jobban megviJágosodjék vaksi szernünk előtt a kinyilat-
koztatás csodája.

A hátunk mögött levő száz esztendő alatt egy sereg tudós
fáradozott azon, hogy az evangéliumokat történeti forrásoknak
vegye és azokból megrajzolja a modern ember számára Jézus
életét, fejlödését, lelki világát. Azonban a sok próbálkozásnak
az lett az eredménye, hogy magunktól nem tudjuk megérteni
Jézust. Hiába a legpompásabb <történeti beleérzés és .lélektani
ügyesség, - idegen, különös, titokzatos valaki marad szá-
munkra. Modern gondolataink és eszménycink leperegnek róla
és csak megfejthetetlenebbé teszik alakját és művét. Csak egy
úton találkozhatunk vele, ha készek vagyunk tanulni, gondola-
tainkat megváltoztatni, ha alázatosan és csendben figyelünk reá. ,
Akkor menten megvilágosodik előttünk, hogy Luther valóban
találóan jelölte meg a legfőbbet, az evangéliumok középpontját:
a megfeszített és feltámadott Jézust. Az evangélisták munkája
nem más, mint a golgotai esemény kerete. Csak azért gyűjtik
össze és állitják egymás mellé a sok szájról-szájra járó történe-
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tet és Igét, hogy mind valamennyi egy-egy .Iénycsóva legyen,
amely annál jobban rávilágít a kereszt titkára.

Mi [ellemzímármost Máté írását? Jézus ,ijrisztusban első-
sorban a megígért Királyt látja. Isten királysága testesül meg
Őbenne. Az élő Isten az úr, akitől van minden és aki hatalma alá
akarja vetni újra az ellene fellázadt világot. Eljött ezért ember-
ként, a názáreti Jézus szegény és alázatos alakjában. Róla szól-
tak az Oszövetség hatalmas ígéretei. Reá vártak az ősatyák és
benne rernénykedett az első szövetség gyülekezete. Ezért beszél
Máté Isten királyságáról (3,2; 4,17; 5,3 és 10; 5,19 és 20; 8,11;
10, 7; 11, 11-,12; 13, 11 és még sokszor) és ezért emeli ki, hogy
"mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Írás mondott"
(l, 22; 2, 15 és 17; 2, 23; 4, 14; 8,-17; 12, 17; 13,55; 21,4; 26,54
és 56; 27,9). Ezt hirdeti Máté akkor is, amikor azt mondja, hogy
"néki Jeruzsálembe kell mennie és sokat szenvednie" (16, 21).
Isten üdvözítö akarata ez a szent "kell", aminek önként veti alá
.magát Istennek Fia. Mert mit számít szénvedés vagy a halál,
ha ez az Isten akarata! Isten fenséges uralmának kell meglennie
minden akadályon' keresztül. Végül Máté sajátosságához tarto-
zik, hogy nyomatékosan kiemeli Isten ígéjének beszéd-jellegét.
Ezért tudja a legmélyebben tolmácsölni Isten üzenetét. A cselek-
mény mínden fordulóját beszédek jelzik. Az evangélium merő
újságát az emberi kegyességgel szemben hirdeti a Hegyi Beszéd.
Krisztus mentö :szeretete jelentkezik a tanítványokat kiküldö
beszédében (10:); Isten királyságának rejtett jelenlétéről szólnak
a példázatok (13.). A világ ellenségeskedésévei szemben Jézus
kiválasztja az övéit a világból;' megmutatja önmagát, mint az
egyház Urát. (16.) A gyülekezet közösségének alapja a bűn-
bocsánat és az alázatosság. (18.) A tanítványok sorsa szenvedés
és üldöztetés, de övék az eljövendő dicsöség. (24-25.).

Márk evangéliuma számos helyen közel áll Máté tanuság-
tevéséhez, mégis személyes színezetű, egészen határozott jellern-
vonású a Krisztusról való bizonysága. Jézusban főképpen Isten
Fiát látja, aki az Atyától vett teljhatalmával száll szembe az éle-
tet rabságba görnyesztő sötét hatalmakkal. Az élő Isten ereje
működik Jézusban és ezért ő a győzedelmes Szabadító. Széttöri
a bűn bilincseit, a szenvedés és nyomor rontását, a halál és az
Ördög félelmetes garázdálkodását. Isten ígéjének cselekedet-
~ellegét hangsúlyozza. Tényekről és eseményekről hallunk az
evangéliumban. A modern gondolkozás erőszakot követett el
'Mátén, amikor eszményeket és eszméket keresett tanításában,
Ettől a kísértéstöl óv meg minket Márk, amikor az élő Isten
cselekvéséről ad számot, amely Jézusban itt e földön, a mi vilá-
gunkban, a valóságos történetben megy végbe, Márk felfogá-
sát viszont egy másik modern félreértés környékezi meg.
Könnyen lehetne Jézusban nagy embert, teremtő lángelmét.
rendkívü li erők birtokosát csodálni. Márk azonban nyomatéko-
san szembeszáll minden efféle kisérlettel, amikor ismételten rá-
mutat arra, hogy Jézus nem önmagától cselekszi a csodatetteket,
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hariem felülről kapja hozzájuk a parancsot és az erőt. Az imád-
kozó, Isten előtt elcsendesedő, tusakodó és mégis, az Atyával egy
Fiút látjuk Márk Jézus-képében. (1, 35.) Az események tető-
pontját mindig egy-egy hitvallás jelzi ezért, ahol nyilvánvalövé
válik, hogy Isten Fia, a Győzö és Szabadító előtt állunk:
(A 'kereszteléskor 1, ll. Péter vallástételében 8, 29. A meg-'
dicsőülés hegyén 9, 7. Szemben a váddal 14, 62. A kereszten
15,39). Ezek a vallástételek is mind-mind eseményekhez, az

.üdvösség történetének fordulóihoz kapcsolódnak. Márk stílu-
sára jellemző legvégül a mozgalmasság. 1, .lű-ben halljuk elő-
ször: és azonnal. 41-szer fordul elő az evangéliumban. Az eserné-
'nyek rohanását, megállás nélküli előretörését fejezi ki ezzeL
Nem akar időzni sehol, hogy rninél előbb elérjük a célt: a kereszt
eseményét.

Az evangéliumokat két félreértés fenyegeti még. Az egyik
az, hogy tanításokat, -életszabályokat látunk bennük. Jézus élete
is nagyszerű, vonzó példa, ragyogó eszmény. Törvényt csiná-
Junk így az evangéliumból, amely követelést szögez mellünknek
és a mi cselekvésünket akarja formálni. Ezért kell szorgalmasan
figyelnünk Lutherre: "Az evangélium alapja és legfőbb üzenete.
hogy Krisztust fogadd el. Ismerd fel" hogy ő ajándéka és ado-
mánya az Istennek. Csak ezután kerülhet sor arra, hogy példá-
ját kövessed. Neked adja öt Isten, hogy egészen a tied legyen.
Annyira a tied, hogyha látod és hallod, mit cselekszik és szen-
ved, egy csöppet se kételked] a felől, hogy Krisztus mindenestül
a tied. Arinyire bizonyos lehetsz efelől, rnintha csak te magad
vitted volna véghez mindezt." A másik félreértés pedig éppen
akkor ejthet meg, amikor túl minden emberi cselekvésen, az
Isten felé fordulunk. Könnyen vallásos, Istenről szóló emberi
könyvnek tarthat juk az evangéliumot, az emberi szellem leg-
mélyebb és legszebb alkotásának. Azt hihetnők, hogy az embe-
riség legmagasabbrendű vallásának a szent könyve. Ezzel szem:
ben világosan meg kell látnunk, hogy az evengélium, akárcsak
a teljes Szentirés, nem Istenről szál, hanem Istennek a .szava.
Az ö igéjét halljuk, ö beszél hozzánk, az .ő üzenete vág bele
lelkiismeretünkbe. Semmi ellen nem harcol kíméletlenebbül Isten
igéje, mint éppen a vallásosság ellen. Jézus Krisztus nem a hitet-
lenekkel, közönyösökkel és csúfondárosokkal hadakozik, hanem
a farizeusokkal, a zsidó kegyesség tekintélyes és tiszteletreméltó
képviselőivel. A kereszt ítélete is abban a legfélelmetesebb, hogy
éppen a szent nép, a vallásos emberek taszítják ki maguk közül
az élő Isten Fiát. Az ember legőszintébb, legkomolyabb kegyes-
ségében és erkölcsösségeben is a maga nagyságát, felemelkedé-
sét és boldogságát keresi. Az ember egyre gazdagabb akar lenni,
még az Istent is csak eszköznek tekinti ehhez. Az evangélium
pedig ítéletet mond minden emberi nagyság és érték fölött.
Csak a lélekben szegények, az üres szívűek, a gyermekké meg
térők,a megrettent lelkiismeretűek, a bűn miatt megfáradtak
és megterheltek hallják az evangéliumot örvendetes híradásként.



Csak az ilyenek kaphatnak hitet. Csak ők tudnak -álmélkodni
lsten meg nem érdemelt, ingyenvaló, megfoghatatlan, értelmük-
nek ellenmondó kegyelme fölött. Az evangéliumokban az élő
Krisztussal találkozunk, hogy ítéletét és kegyelmét vegyük.
Megbotránkoztat ugyan minket az Isten-ember elrejtőzködése
és alacsonysága, de ugyanakkor hitet kapunk, hogy Urunknak
és Mégváltónknak valljuk. .

Urbán Ernő.

"Házasok éneki".
Az a társadalmi válság, melynek feszültsége fojtó egyéni tragédiák-

ban, alattomos és sokszor. nyilt osztályharcokban, ádáz nemzetiségi \)\t\r..ó-
zásokban, kérlelhetetlen faji gyűlöletekben. pusztító háborúkban sőt már
világrengető kontinentális háborúkban robban ki, az emberi társas együtt-
élés alapseítiének, a házasság intézményének, a családi életnek alapjait
veszélyezteti. Sőt a világ sok józan szemlélőjének véleménye szerint az
egyetemes társadalmi válság nemcsak hogy kihat a családi életre, arneng-
nyiben azt összetöri, lehetetlenné, vagy meddővé teszi, hanem még inkább
a családi élet belső válsága az egyik jelensége, sőt alapja annak a társa-
dalmi válságnak is, melyröl szó van. Nehéz is lenne az emberi .közösségi
élet válságának kérdéséhez úgy nyulni, hogy közben ne essék szó arról
a világjelenségről, mely úgyszólván évtizedek óta épen a családi élet
szentségének, komolyságának, belső rendjének feldúlásával készítette elő
az egyetemes emberi közösségi élet mai káoszát. Az egyetemes társadalmi
válság levezetéséhez, akárhol fognak is hozzá, első teendőkként kínálkoz-
nak mindenütt a családvédelmi törvények, a család-kultusz s a családi élet
komolyságának, megbecsülésének helyreállítására irányuló törekvések.
A magyar társadalmi válság alapjait sem tudni hol lehetne okosabban
keresni, mint a magyar családi élet belső rnegüresedésében, s a válság
megoldását hol keresni máshol, mint családvédelmi törvények kifejlesztése
és módszeres végrehajtása révén. Az egzisztenciálisan biztosított, lelkileg
rendben levő családok a társadalmi és a nemzeti élet egészséges sejtjei.

De nem lehet kitérni az elől a világos tény elől sem, hogy a családi
. válság elsősorban a-lelkek, s csak másodszor az anyagiak válsága. A magyar

családi életnek, a magyar mult patriarchális, tiszta és tömör társadalmi
erkölcsének. hagyományának és szokásának rendjét vesztettük el, elhagy-
ván a magyar lélek ősi ideáljait és erkölcsi magatartását. Ez a lelki, maga-
tartásbeli hanyatlás és válság pedig világosan tart kapcsolatokat li magyar-
országi keresztyén ség .belső lelki hanyatlásával és válságával.

A helyett, hogy most ennek a válságnak lévezetését vagy orvoslását
tudományos vagy prédikációs komolysággal próbálnánk elősegíteni, idéz-
zük a magyar evangéliumi keresztyénség multiét tanunak és eszméltető-
nek. Néhány evangélikus magyar költő bizonyságtéte/éhez menekiilűnk- S
velük erősítiük a hitünket abban, hogy az az evangéliumi keresztyénség.
mely társadalomalakító erő és Isten nevelőeszköze lehetett évszázadokon
át a magyar számára, nem halt meg, csak aluszik, s a keresztyén és magyar
hagyományok szerétölnek kezében újra hatóerőve válhatik.

,Az evangélikus magyar mult költője, Beitzi-Andrés az 1550-es évekböl
üzeni a maj magyarságnak, hogy ha újjá akar születni, engedje, hogy
a házasság eredetét, célját és rendeltetését ma is lsten jelölje Iti. Tartsa
a családi életet nemcsak kellemes, becsületes,vagy kötelességszerű polgári
életformának, hanem, sokkal, többnek ennél, - lsten teremtést rendjének
az é/eWnk számára:
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.,Az házassázot az Isten szerzé,
Paradicsomban szépen végezé,
Első okáért szaporodásért,
Angyali karnak betöltéséért,
Az szentegyháznak épüléséért,

És magzatiknak Ieuntartásáért,
A házasokat Jézus szereté,
És a mennyegzőt megékesíté,
Jelenvol taval megerősíté.
És csudájával őket seg íté."

És. hogy 'a bizonyságtétel megerősíttessék, szólalion meg ugyanerről
Penitt János is, aki 1540-50 között szerzette értekelt Nagyszombatban:

"Istennek Szentlelke illette szívemet,
Nagy kegyelmessége elő vőn engemet,
Mikor társul ada énnékörn tégedet,
Es szent szerzésében helyheztete minket.

Nagy kegyelmességgel, Uram, reánk tekints,
Jó hírrel és névvel minket te megépíts,
Feddést, 'visszavonást, patvart mind megenyhít,
Egymás szerelmében minket megerősíts.

Oh mely csudálatos, Isten, az te dolgod,
Az te tanácsodban nincsen neked társod,
Mind e világ gondját csak egyedül bírod,
Embert te odavissz, az hová akarod.

Hiszem, hogy sem az rnenny, sem az föld még nem volt,
" Mikor az 'én dolgom nálad tökélvén volt;
. Az szent' házasságra társat szerzettél volt, .
Kivel szent felséged mostan öszvehozott.

Nagy tisztességedre te szent felségednek,
És üdvösségére ki légyen lelkünknek,
Az mi házasságunk az keresztyéneknek,
Tükör és jó példa legyen mindeneknek.

Te vagy csak egyedül minékünk oltalmunk.,
Bűn es ördög ellen nagy erős gyámolunk,
Akaratod nélkül meg nem bánta tha tunk,
Mert te szántásid, kapálásid vagyunk."

A keresztyén magyar mult második üzenetet a "Nyi/as névtelen" é'
Balassi Bálint adják át a mai magyarságnak arról, hogy az lsten által szet-
sett házasságot tniként kell keresztyénül élni. Az első éneket egy ma már
ismeretlen, névtelen énekszerző írta Nagyszombatban 1548-ban. Az éneke
versfőiben elhelyezett két nevet: Stepanvs Nilas és Anna Samboki. Mintha
a két részre osztott énekben Nyilas István és Zsámboki Anna ifjú hitves-
társak beszélgetnének egymással a keresztyén házasság igaz, tiszta hang-
ján. A második énekben Balassi Bálint keresztyén könyörgése száll a Szent-
lélekhez, hogy adjon néki boldog házasságot.

(Fiatal férfi az ő bitveséhezi)
Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint,
Hogy mutasson társot nékem ez világ szerint,
Kivel holtig együtt éljekaz Isten szerint.

Társul ada az Úristen' téged énnékem,
Hogy te lennél nyavalyámban nagy segítségem,
Mindenekbenékessegem, nagy tisztességem,

Egyetemben' az 'Úristen sokáig éltessen.
Gonosz hírtül-névtül minket ö megőrízzen,
tS egymással mind holtunkig megelégítsen.

j. ,
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Piros gyenge szép orcádra tekintetemben,
Vedd eszedbe mire intlek nagy örömömben,
Hogy mind holtig maradhassunk tisztességünkben.

Az te nyájas víg személyed nálam így kedves,
Beszédemnek ha leéndesz te engedelmes,
Lész érette mindeneknél nagy dícséretes.

Nevekedik hírürrk, nevünk és tisztességünk,
Isten szerint 'szeretettel ha együtt élünk,
Az Istennek áldomása lészen mirajtunk.

Vígan látjuk házasságnak drága gyümölcsét,
Mindennemű jószágunknak nevekedését,
Ha hallgatjuk szeretettel egymás beszédét.

Segít minket az Úristen ez világ szerint,
Nyugalmat ád holtunk után más világ szerint,
Ha most élünk az Istennek törvénye szerint.

Nálad hagyom az én hitem, drága zálogom,
Szerelmemet egyetembe véle ajánlom,
Ez mai nap én magamat néked ajánlom.

Irjad el-bé víg szívedbe, amit most mondok,
Mert nagy kincset most én te nálad hagyok,
Kiről neked jövendőre nagy sokat szólok.

Légyen nálad én zálogom, mint egy rejtett kincs,
Az te két szép szemeiddel gyakran rám tekints,
Intésemröl engem mindenkor megemlíts.

Akár én hol járjak-keljek ez világ szerint,
Néha bátor távol legyen szörnélyem szerint,
Víg szívemben nálad vagyok szerelmem szerint.

Summa szerint - víg szerelmem, beszédem értsed.
Mindenekben az nagy Istent féljed, tiszteljed,
És az én tisztességemet te megőrizzed.

(Ifjú hitves így felel az ő férjének:)

Az virág így szól viszontag szeretö.iének. I
Kikről mostan szereztetett ez kisded ének,
Mert ök ketten Isten szerint igy beszéllettele

Nálam kedves és szerelmes az te beszéded,
Drágalátos, tisztességes minden intésed,
Víg szívemben helyheztetem mint drága kincset.

Nem akarom megbántanom te víg kedvedet,
Az miben megismerhetem te erkölcsedet,
Ahhoz szabom én elmémet és életemet.

Az Úristen minket együtt soká éltessen,
Mindennemű sok gonosztul megoltalmazzon,
Házasságnak gyümölcsével meglátogasson:

Szeritlélekkel az Úristen megkörnyékezzen,
Egymás között szerelmünkben megerősítsen,
Az ő erős jobb kezével minket őrizzen.
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(Balassi Bálint.)

Az Úristen adjon nekem olyan malasztot.
Hogy tehessék kegyelmednek oly szolgálatot,
Kivel kivess víg szívedből minden bánatot.

Mennyből légyen úz Istentül nagy segedelmem,
Hogy lehessen kedves nálad az én erkölcsem,
Mindenekben engedelmes az én beszédem.

Bátorítsa én elmémet Isten malaszt ja,
Hogy lehessek bánatodnak vígasztalója,
Szükségednek segítője, jó társ gyámola.

Oh mely szívem szerint kérem az nagy Úristent,
Hogy éltesse együtt vélem te kegyelmedet,
És érthessern mindenekben te erkölcsedet.

Kegyelmednek ajánlottam ez nap magamat,
Szüleirnnek holtig való szolgálatomat,
Tanítottak és viselték minden gondomat.

Jézus Urunk esztendei kik elmultanak,
Ezer ötszáz nyegyvennyolcat kik megírtanak,
Az két félről, kik egymásnak Igyen szóltanak.

Ad Spirilum Sanctum pro felici coniugio.
(Szentlélekhez való könyörgés boldog házasságért.)

Az Szenthárornságnak harmadik személye,
Szerelemnek Isten szerént geriesztöie,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,
Szívek szentelője.

Szent Lélek Úristen, te ki jókat ontasz,
Megkeseredteket örömmel látogatsz,
Félelmes szíveket bátorságg.al áldasz,
Siral mast vigasztalsz:

Régi szentek házasságát te szerezted,
Az én szívemet is csak te ébresztgetted.
Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted,
ÉrneÍTI ezt engedted.

Könyörgök tenéked, hogy szentelj meg engem,
Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem,
Szeplő nélkül tiszta légyen én életem,
Lakozzál te bennem.

Add még azt is társul énnékem boldogul,
Az kit mostan kérek tőled én Uramtul,
Hadd vehessek búcsút immár bánatomtul,
Legyek víg ezentul.

Áldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel,
Jó ép egészséggel és szent félelemmel,
Kétség és versengés közülünk vesszen el,
Éljünk csendességgel.

::.

Te regulád szerént hogy igazán élvén,
Hozzád tartozókkal imádjunk dícsérvén,
Téged vígasztaló Szeritlélek Úristen, .
MindöröKké Ámen.



Az evangélikus magyarság tiszta házasság után való vágya nem valami
kegyeskedő, kispolgári élettelenség, hanem egészséges, gyakorlati, magyar
temperamentumú életerő volt. Nem sápkóros ömlengés, de épen szenve-
délyes szerelmesek isteni elhívásnak engedelmeskedő vállalkozása egy
életre. Evangélikus és magyar volt különben a házastársak egymás iránti
szerelmének világon páratlan költője: Petőfi Sándor. A világirodalom tele-
van szerelrnes versekkel, de csaknem mind egymás után vágyakozó, egy-
mást el nem érhető lelkek sóvárgása, vagy egymásnak készülő jegyesek
vagy titkos szeretők élményeiből táplálkoznak. A boldog házasságban
benne élő s feleségét szerelemmel szerető lélek Petőfiben' talált igazi ki-
fejezésre. Azért Petőfi legyen harmadik üzenet, mit az' evangélikus magyar-
ság a multból küld mai házasoknak.

"Egy napja van csak az 'égnek,
Egy holdja van csak az éjnek,
Egy Isten van a világon,
Egy, csak egy a kívánságorn.

Azt várom én, azt az órát,
Mikor Igy szólhatok hozzád,
Ölelésern szent hevében:
,;Édes, kedves feleségem!"

(Ha szavaid megfontolorn.)-

legcsudálatosabb versében, a "Minek nevezze-Vagy a világ egyik
lek't-ben:

"Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égbe rontott képzel et
Tündér leánya,
Legvakmerőbb reményeimet

Megszégyenítö ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedüli,
De a világnál többet érő kincse,
Édes szép ifjú hitvesem,
Minek nevezzelek?"

Es végül a házasságban való sírig tartó hűségről hadd tegyen bizony-
ságot Torkos László, a százéves magyar evangélikus költö és tanítsa
nemzedékünket az evangélikus magyar mult negyedik üzenetével, az igaz'
keresztyén házasság ábécéjára:

Együtt megyünk.

Fáradt vagyok, ellankadtál te is,
Nincs már számunkra rózsa, csak tövis,
Amit szerettünk, mindent itthagyunk,
Csak egymást ne, kik egymásé vagyunk.
A sír felé, ha int nekünk,
Együtt megyünk.

Nem hagylak el, nem hagyhatsz el te sem,
Szemed, ha zárul, megtörik szemem,
Ha véred hül, szívem végsőt dobog,

Ha menni készülsz, veled indulok.
Egymásba font marad kezünk,
Együtt megyünk.

Megifjodottan haladunk-e ott,
Hol már nem látunk utolsó napot:
Te mint rnidön először láttalak,
Én elbájoItan téged nézve csak,
S ujjongva' érzi hű szívünk:
Együtt megyünk?

Vagy amit most lát elborult szemem,
Oszült fejed hogy nyugszik keblemen,
A fáradt láb inogva vánszorog,
S az tart fenn-e, hogy melletted vagyok,
S a hit hogy bárhol lesz helyünk,
Együtt megyünk?
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Én mindenem, szegény, meg tört, beteg,
Imám - kérd Istent, - hogy hallgassa meg,
Ha törhetetlen hittel szüntelen
Ez egy kegyért imádkozol velem,
Meg fog hallgatni Istenünk,
Együtt megyűnk."

A mi keresztyén magyar öseink a házasságot Istentől rendelt, boldog
életformájuknak tartották. Benne Isten rendelései és áldásai szerint szerét-
tek volna élni. Gyakorlati, tiszta keresztyénség és életerős magyar lelJcek
forró szerelme építette a magyar családokat. A hűséget úgy tekinteUék,
mint az Istentől kívánt lelki magatartást, s ugyanakkor, mint becsületes
magyar lelkük természetes emberségét. És boldog a nemzedék, mely meg.
tudja találni önmagát az ősök régi erkölcseiben.

Legyen, ahogy lesz, ifjan, öregen,
Egyenlő kedves voltál énnekem,
Bármely alakban lész hozzám közel,
Enyészet, sir nem bír velünk,
Együtt megyünk.

Desséry Ldsaló

EGYHÁZI FIGYELÓ
Kegyelem és Élet.

Ezen li címen adta ki a Dunántúli Evangélikus Lelkészegyesület
D.Kapi Béla püspök egyházi beszédeinek, tanulmányainak, előadásainak
es egyéb írásainak gyüjternényét két hatalmas, összesen több mint ll()l)
lapra terjedő kötetben, rnelynek rnéltó kiállítása szinte a : legmagasab"
fokon mutatja be a Harangszó nyomdájanak teljesítőképességét. De hadd
mutassak reá mindjárt itt arra is, hogy a Dunántúli Evangélikus Egyház-
kerület lelkészi kara milyen szép és dícséretes dolgot művelt, amikor
nagy áldozatrakészséggel vállalkozott püspöke, lelki vezére szellemi termé-
keinek ezen gyűjteményes kiadására. 'Hála és köszönet neki is a nemes
vállalkozásért és a gazdag ajándékért. Ezzel sok új, drága értéket tett
hozzáférhetővé és sok régit mentett meg attól, hogy folyóiratok és egyes
füzetek lapjain végkép eltűnlék a nyilvánosság elől és feledségbe mealea.

Ami pedig a gyüjteményt magát illeti, ennek számára valóban nera
lehetett jobb, megfelelőbb címet találni annál: "Kegyelem és Élet".

Elet. Ha a két hatalmas kötet lapjait forgatjuk, az életnek, az élet-
ismeretnek csodálatos gazdagsága tárul fel előttünk. Alig van az életnek
olyan területe, viszonya avagy megnyilvánulása, melyre ezekről alapokról
fény ne derülne - a lélek rejtelmes mélységeitöl a családi, társadalmi,
állami, nemzeti, vallási élet, a történelem, az irodalom, a művészet, a világ-
nézet sokrétű elágazásáig, a bűn és a bűntudat, a nyomor és szenvedés
~gbekiáltó fájdalmaitól az öröm és boldogság, a megváltottság és adv-
bizonyosság Istent magasztaló himnuszáig, az élet színpadán szereplö
ember jellegzetes típusainak változatos sokféleségéig és az idők jelei-
ből olvasó prófétai látomásokig. Az életnek mindez a gazdasága, száz- és
ezerféle színe és alakjamajd hajszálfinomságú lélektani elemzésekben. majd
hatalmas, plasztikus vonásokkal. szinte szoborszerűen kiábrázolt képekbe"
találja meg a maga változatos, rnűvészi, mindeg lehilincselő rajzát.

De ez a gazdagon folyó művészi életábrázolás mégsem öncél, mínt
az esztétikusoknál. hanem csupán eszköz egy magasabb célnak, Isten el-
hívott és ihletett szolg ája lelki vezéri hivatásteljesítésének szolgálatában.
Az életnek erre az egész csodálatos gazdagságára az Úr szolgája folytono-
san reáhullatja az isteni igazságnak, a kegyelemnek fényét. Igy kerill mín-



den egészen új, a közönséges életszemléletet és a puszta esztétikumot
Illessze feliilhaladó megvilágításba. .

Kegyelem. Ez az Isten igéjének, ez a lutheri reformáció egyházának
legnagyobb, legmélyebb jelentőségű szava. Történelmi távlatban szernlélve
is elmondhatjuk, hogya magyar evangélikusságnak kevés olyan igehirde-
tője, általában egyházi írója termett, aki az isteni kegyelemről, annak
megváltó, életújító, boldogító hatalmáról olyan sokféle hangon és olyan
'meggyőző erővel tudna bizonyságot tenni, mint Kapi Béla. Minden ilyen
szaván látszik, hogy az isteni kegyelem választott tanúj a beszél, akár a bún
fertőjében vergődő embertársának kínálja oda az isteni kegyelmet, akár
ft maga rebegi el húsz éves püspöki szolgálata évfordulóján a kegyelem
asámolyához omoltan főpásztori vallomását, - a lélekemelő bizonyság-
tételek hosszú sorában az utolsót, mely a két nagy kötetben még helyet
talált.

Az isteni kegyelemről való bizonyságtétel személyesen meggyőző
erejét fokozza az a tény, hogy vele szakadatlanul együtt jár egyfelől a bűn
es a nyomorúság mélységeibe való világos belátás, másfelől az isteni élet-
törvény föltétlenül kötelezö erejéről való szent meggyőződés. Ahol ez
szólal meg, ott sokszor megrázó erejű bizonyságtételekkel találkozunk.'
Bűn, bűnbánat, megtérés, kegyelem, hit, - aztán a kegyelemből és hitből'
fakadó új élet - ez a lelki vonal jelzi azt az alaphangot, mely egy rend-
ltívtil gazdag változatú orgona zengésébert hirdeti, hogy a kegyelem élet
es az élet kegyelem.

A helyszűke, sajnos, nem engedi meg, hogy az egyházi életünk terén
eseményt jelentő gazdag ajándék egyes részleteit külön is kiemeljük. igy
csak az egészre nézve ajánlhatjuk olvasóink mindegyikének: Vedd és
elvasd, hogy a te életedben is megdicsőíthesse magát az isteni kegyelem.

Prőhle Karoly .
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vánjuk, hogy az "Evangélikus
Ifjúság"-nak necsak hűséges olva-
sói,áldozat'kész támogatói legye-'

. nek, hanem kitartó, imádkozo,
munkás szerkesztőgárdája is. .

SZÉLJEGYZETEK
Az evaagélikus sajtó
ismét gyarapodott, erosödött az
"Evangélikus Ifjúság" megindulása
által. Szükség volt reá, ezt igazolja
az a nagy példányszám, amelyet az
első számok megjelenése után igé-
llyelnek. Szellemi erejéről, tartal-
máról majd csak idővel szólha tunk,
Ilisszük azonban, hogy ifjúságunk
Ilftséges táplálója és erősítője lesz.
Meglepő azonban az az egészséges
bevezetés, amelyet a lap előfizetési
ára megszabásánál tapasztalhatunk,
mert évi egy pengőért 28 lapszá-
mot adni, rnerészség, kockázat, fe-
lelősség, de hisszük, hogy a siker
~e'ltétele is. FiIIéres' áron io olvasni-
valót adni evangélikus népünk ke-
zébe, ez ma mindennél nagyobb fel-
adat. Ha pedig eléri ·az új lap egyik
célját, 'hogy t. i. minél több evan-
gélikus leányhoz és ifjúhoz állan-
dóan .elíusson, akkor a .nagyszerű
magvetés .idók folyamán nemcsak
az ífjúság körében, hanem a gyü-
lek~zetek felnőttjei között is tat-
'J.ató:vá. válik és gyümölcsözik. Ki-

Az evaugélikus iparostanoDcok
külsö sorsa' ugyanaz, mint a többié.
Belső, lelki életük is sok kívánni- .
valót hagy hátra egyházunkkal
szemben. Egyházunknak nincs szer-
ve, amely az iparosokkal foglalkoz-
nék akár elméletileg, akár gyakor-
latilag. A katolikus, református,
zsidó tanoncotthonok ezreket fo-
gadnak be, ezreket karolnak fe]
életük legválságosabb idejében és
tartják meg a maguk konfessziöja
számára, amelynek egykor rninden-
nél erősebb oszlopai lesznek. Evan-
gélikus intézmény, amely ha nem is.
kimondottan, de nagyrészt iparos-
tanoncok számára létesült. az egész
országban csak kettő van, abból' is
csak egy Budapesten. Azon az ér-
tekezleten, arnelvet legutóbb a ka-
tolikusok egyik szakértője, Díttrich>
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.ig azg ató Budapesten ös zehívott, az
az általános vélemény alakult ki,
és pedig vallas- és világnézeti kü-
lönbség nélkül, hogy ennek a kér-
désnek legjobb megoldását csak az
egyházak tudják biztositani, de kü-
lönösen akkor, ha az ügy mögött
egy-egy mozga/am áIJ, emberek se-
rege, akiknek ez szívügyük. Dicsé-
retrernéltó az Evangélikus Nöegye-
sületeknek az a munkája, amelyet
az Evangélikus Leányotthonnal kap-
csolatban kifejt s már az ö példája
nyomán is gazdát kellene találni
a fiúk mellé. Országos Luther-Szö-
vetség? Baráti Mozgalom? Egy-
házkerületek ? Nöegyesületek vagy
férfiszövetségek? Azon múlik, hogy
melyik kezdi el előbb. Addig is
minden nap mérhetetlen veszteség
egyházunknak.

A lelkészhiány
folyton növekvő gondjává válik
egyházunknak. Általános tünet,
hogya magyar ifjúság a lelkészi
hivatásnál kedvezőbb életpályakra
megy, t. .i. nemcsak anyagilag, ha-
nem a mai világnézeti harcban lel-
kileg, sőt életbiztonság szempont-
jából is. Amíg azonban a római ka-
tolikus egyház örök tartalék erőit,
szerzeteseket és apácákat vet a
harcba, addig mi bizony magunkra
maradunk. Csak helyeselni lehet azt
a szándékot, amely az egyetemes
papság elve alapján a gyülekezet
arravaló hívő tagjaiból kívánja a
munkatársakat kiválasztani. Az len-
ne a legtermészetesebb, ha a gyü-
lekezetek felügyelői és presbiterei
lennének ezek a munkatársak. De
sajnos, sok szomorú példa azt rnu-

tatja, hogy legtöbben legkevésbbé
alkalmasak erre a munkára. Jó kez-
deményezés az ifjúság számára
szervezett azon munka, amelyet va-
sárnapi iskolai vezetők képzése cél-
jából kezdeményeztek s amelyet
folytatni kellene most már tágabb
céllal. Ehhez a szervezö, ébresztö
munkához helyet kell, hogy adjon
minden evangélikus lap és folyó-
irat s az nagyszerű lenne, ha ez
egységesen indulna meg, egy cél-
lal és egy hittel.

Márfon gyermekeknek
nevezzük azokat a gyermekeket,
akik családjukban ötödik gyermek-
ként születtek és akik érdemesek-
nek találtattak arra, hogy az Or-
szágos Luther-Szövetség tagjai ke-
resztapaságot vállaljanak rnellettük,
ami "nemcsak" lelki érdeklődést,
hanem a gyermek neveltetésének
anyagi segítése mellett való elköte-
lezést is jelent. - Nagy öröm ezt
hallani. A nagy kérdések megoldá-
sát hányszor előzi meg mindenféle
elvi tisztázás, amin azután elrágód.

. nak töméntelen ideig. Itt nem. Va-
lahol el kell kezdeni és ez a kezdet
kedves és sok ígéretet jelentő.
Családok hosszú sorában hiszünk,
amelyek életében egy-egy keresz-
telő döntő jelentőségű lesz szociá-
lis és evangélikus egyházi szem-
pontból is. De abban is hiszünk,
hogy azok, akik ezt az áldozatot,
terhet vállalják, nem azért teszik,
mert ez így szokásos, nem is le-
ereszkedésből, hanem szívb éli sze-
retetből s boldogságot jelent szá-
mukra, hogy adhatnak, segíthetnek.

SZELLEMI
Kovács Imre: A paraszté/etforma

<:sődje. (Bólyai Akadérnia.) - Ki-
sebb tanulmányok sorozata, mégis
nagyjából egységes mű: a hulló
magyar parasztság útját rajzolja
egykén, szektán, emberhez nem
méltó életnívón keresztül a teljes
csödig, azután a kibontakozást
igyekszik megrajzolni. Mély látásra
vall, amikor a bajok gyökerét az
emberben látja: "A földhiányban is
hiba van, telepíteni is kell és még

sok mindent kell csinálni, de a leg-
nagyobb baj az emberben van ...
a magyarember jutott váíságba."
Kár, hogy e világos és mélyre mu-
tató tételének csak külső korizek-
venciáit vonja le, amikor megoldás-
ként új politikai, gazdasági és tár-
sadalmi szervezkedést, meg új .ag-
rárpolitikát javasol. "Nagy vonalú
kultúrpolitikát" is "keU -kezde-
nünk" a teljes segítés érdekében,
azonban éppen az ő megfogalma-



zásából világos, ha az ember bajba
jutott, nem segit sem önrnegváltás,
sem külsö keretek változása. Mi

. emberek a külsö kereteket megval.
. , toztathatjuk az ember körül, de
'ez még nem jelenti az ember meg-
'változását. Az emberen csak felűl-
'ről lehet segíteni: megtérésre és a
Lélek által újjászületésre van szük-
sége, különben meddő minden kí-

'sérlet. Szerző a külsö keretek újjá·
alakítását agrárpolitikai vonatko-
zásban végzi el. Megoldását igen
helyesen, nem szigeteli el, hanem
beleágyazza a magyar élet egészé-
be, így elkerüli az egyoldalúságot
ésfélmegoldást. Tervezete meg-
nyerő, igaz értékét egy gyakorlati
próba mutatná meg. A könyv ér-

'dekes és tanulságos olvasmány: át-
gondolt agrárpolitikai megoldást

. akar adni és ez, saját szempontjá-
ból, sikerül is neki. G, J,

Podmaníczky, Frhr. Paul von:
Befreites Leben. Woltersdorf-Ver-
lag. Woltersdorf bei Erkner, 1940,
Ára 4.80 RM. (6.80 P) - Bármilyen
vonzó is, nem könnyű feladat a
Biblia világáról, embereiről, az
apostolokról és munkatársaikról re-
gény vagy regényes elbeszélés for-
májában írni. Hiszen tartanunk kell
attól, hogy a Biblia, világának meg-
szentelt légköréből valahogyan a
profán világba vonjuk le a szerep-
lőket. De nehéz annál fogva is,
mert nem szólaltathatjtrk meg őket
egyszerűerr a mának nyelvén és

, nem helyezhetjük bele őket a má-
nak világába. Ezért csakugyan nagy
elhatározás ,és nehéz feladat meg-
valósítására vvállafkozott a szerzö,
aki teljesen tisztában volt rnűve meg-
írásakor a nehézségekkel. Oszinte
elismerést és köszönetet kell mon-
danunk a feladat megoldásáért is,
a biztos írói készségért. rnély bib-
liai lelkületért, alapos kortörténeti
ismeretért és figyelemreméltó pszi-
chológiai elmélyedésért. amellyel
szerzö feladatát megoldotta, Művét
komoly nyereségnek ,keH tekinte-

. nünk a nem nagy szárnú bibliai té-
mát feldolgozó történeti regények
sorában. Onesimusnak. a kolossé-
beli Philemon szökött rabszolgájá-
nak küzdelmeit, lelkületét, nehéz-
ségeit, a rabszolgaság szörnyű
problémáit, és ennek nem erőszak-
kal, hanem az evangéliorni szeretet
alapján való megoldását, Pál apos-
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tol és az első 'keresztyének életé-
.nek biblikus rajzát avatott kézzel
állítja elénk. Ezért a könnyed és
szép ném et nyelven megírt művet
melegen ajánljuk a németül tudé
olvasóink figyelmébe. Kívánatos
volna, hogy a 320 oldalnyi könyv
magyar nyelven ds megjelenhessék.

K. J.

Barabás Gyula: Vihar Erdélyben.
(Singer és Wolfner.) - Megint egy
életrajzi regény. A magyar szabad-

,ságharc egyik nevezetes höse, Bem
tábornok áll a középpontjában.
Nagy apparátussal, szinte a törté-
netbúvár tudóskodó elmélyedésével
készült könyv. Az események leírá-
sa, a szereplők jellemzése, a lelki
motivációk szorosan követik a tör-
ténelem megállapította adatokból
megrajzolt históriai képet, így a'
könyv már nem is regény, hanem
színes és könnyedén népszerű for-
mába öltöztetett történetírás. Per-
sze nélkülözi - természetesen - a
tudományosság szárazságát és ob-
jektivitását egyfelől, azonban más-
részről a regény frisseségét, az író
alkotó kedvét és szerkesztő kész-
ségét is. Kárpótol azonban azzal,
hogy nagy szeretettel, de tagad-
hatatlanul hozzáértő, biztos kézzel
lefejti Bernról a legendák illuzióit,
és irodalmi eszközökkel rajzolja
meg igazi vonásokban a nagyszerű,
idegenből hozzánk származott hős
alakját, jellemzi hadi, közigazgatási
és diplomáciai intézkedéseit, meg-
világítja terveit, és a dicsőséges er-
délyi harcok meghatott hangú el-
beszélésével teljesebbé teszi törté-
nelemismeretünket, A. E.

Kovách Aladár. Téli zsoltár.
Drámai játék 3 felvonásban. (Bolyai
Akadémia kiadása.) - Apácai Cseri
János élettörténetét, tragikus küz ..
delmeit és szomorú halálát dram a-
tizálta a szerzö e munkájában. A
darabot a Nemzeti Szinház be is
mutatta inkább erkölcsi, mint anya-
gi sikerrel. Az előadást nem láttuk,
azonban mégis foglalkoznunk kell
vele e helyen az író mondanivalói
miatt, annyival is inkább, mert a
Téli zsoltár nem is annyira dráma,
mint amennyire nemes dikció, gon-
dosan összegyüjtött életrajzi adat-
halmaz és a ma világán megérett,
keserű tanulságok levonása. Kovách
minden becsületes törekvése, írói

•.



szándéka ellenére sem írt drámát,
hanem rnindössze korrajzot adott.
szép jellemzést Hrizált Apácai Cseri
nemes, alakjáról. Érdekes" hogy KOe '
vách, aki nem kis színpadisrneret-

- tel rendelkezik, rnennyire nem
tudja a színpadot levegővel meg-
tölteni, és ezentúl a drámai feszült-
séget megteremteni. Dicsérhetjük
a dráma szerkezetét, a korhűség et,

-szép. előadását, emelkedett nyelvét
{napjainkra való célzásait a közön.

,ség estéről-estére lelkesen, meg-
tapsolt a), azonban nem érezzük a

,drámát. A Téli zsoltárt azzal
, az érzéssel tesszük le, hogy

újabb képet mutatott meg Kovách
Aladárról, akinek aldozatos iroda-
lomszeretetét, költői elhivatottsá-
gát már máshol, máskor is tapasz-
taltuk, és megerősít bennünket ap-
ban a hitünkben, hogy írójának ne-
vét hamarosan ismerni fogják az
írodalombarátok széltében-hosszá-
ban. A. E.

Szabó Pál: Őszi vetés. (Magyar
Élet kiadása.) - Nagy érdeklődést

,keltett évekkel ezelőtt Szabó Pál
'írój munkássága, még nagyobb vá-
"rakczással néztünk' újabb munkái

felé, azonban egy idő óta kis csa-
lódással kell megállapítanunk, hogy
nem az az östehetség, akinek láttuk
és nem fejlődik olyanná, aminőnek
vártuk !rónkegyszerű parasztem-
ber, hirtelen' jelentkezett érett írá-
saival, az "írástudókat" is meglepte
tehetségével, sőt rnűvészetével,
azonban legújabb munkája azt a

"hitet kelti bennünk, hogy megállt
a fejlődésben. E könyve hal-

"vány tónusú pasztell ek sorozata.
Látszólagosan regény, azonban még
az epikum főfonalát is alig lehet
megtalálni benne. Egy fiatal pa-
rasztgazda, családja és környezete
a témája, valahol az Alföldön, ahol
szürke hétköznapok, szociális prob-

'lémák, de napfény, vér, indulátok
,és érzelmek is vannak,' csakúgy
, rnínt mindenütt. Lényegében a falu

életét ábrázolja, kis bajokon és le-
egyszerűsített nagy problémákon
át mutatván meg a mindig hétköz-
napi életet. Rengeteg a szereplője,

tömérdek minden történik evvel a
faluval és mégsem történik semmi.
mert az író nem tud mit kezdeni
sem az emberekkel,sem életükkel.
Vígasztalanulésérde<ktelenül kö-

_vetkeznek egymásután 'a könyv lap-
jai, (de nem a mese, vagy regé-
nyesség, ávagy szerves fejlődés -egy-
másba fonódél mozzanatai) mind- )
egy, ha több, ha kevesebb -; sehol'

- élmény, pedig mennyi alkalom vol-
na rá, sehol mélyre ereszkedés, pe-
dig ott lehetne látni .és láttatni, se-
hol bátor kiállás ... S a sok nega-
Uvum ellenére is érdemes volt a
könyvet türelmesen végigolvasni.
mert vígasztalót is 'találunk benne:
egy-egy ragyogóan megírt jelene-
tet, itt-ott remek képeket, primití-
ven - de nem tudatosan - elraj-
zolt f igurákat, tétova tapogatózá-
sában is megragadó részleteket. Ki-
alakulatlan kép marad bennünk e
könyv elolvasása után, azonban az:
író hangja még sokáig a fülünkbe
cseng, ha nem is hallunk ki belőle
összefiiggő szavakat avagy rnonda,
tokat. Az "Őszi vetés" nem mond
sokat, hangulata azonhan kétség-
telenül van. A. E.

Bakó József: Mé/ybe mégis
fölfelé. Versek (Magyar Élet ki-
adása.) - Bakó, verseskötete meglep
témagazdagságával, (Elakadt pe-
hely. Formák és vonalak játéka.
Asszony. Szemben az otthormal.
Fényképek - elmen csoportosítja
verseit.) változatos. helyenként vir-
tuózan kezelt formáival, friss ver-

, selö 'készségév-el. Gondolataiban sok
ugyan .az utánérzés, ötletetben sem
jár mindig új útakon, helyenkint
küzd a kifejező eszközökkel s nagy
igyekezetében erősen sablonokba
téved, azonban megkap a jórészt
sikerült versek erőteljes hangja,
gondolatai találósága, amelyek mö-
gött mindig ott áll a költö, aki-
nek szavát szívesen halljuk, mert
a rnűvészt érezzük benne snem az
alkalmi verselőt, aki kéréseéletü
népszerűségét a pillanatnyi kon-

, junktúranak köszöni csupán. A. E.

1
, J.

. Szerkesztésért éskiadásért feíelösrLic, Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Györ.



Olvas6lnkhoz!

A Magyarországi Evangélikus Lelkészek EgyesGlete 6prlllt
hó 16-18. "Theológiai Napokat" rendez. Az egyhá fl meg-
igazftás, lsten fgéJe és az \'Irvacsora, az Istentisztelet, lmidság
és ének kérdései kerülnek szóba a reformátorI theol6gla meg-
világftásában. A flidolgokban való egyetértést és a meginclftandó
munkaközösség feladatainak kit4zését szolgálja ez a három
napos közös tudományos munka. Részletes programmot és tájé-
koztatást következö számainkban hozunk.

Helyrelgazftás. Januári számunkban az "Együtt lsten előtt" rovatá-
ban sajnálatos tévedésből elmaradt a elm. A bibliai szöveg elé az 1. lapon
odateendö: Az Egyház kezdete.

OLvaSOl TERJESZD I
MEGJELENT

Dibelius Olló:

JÉZUS EGYKOR ÉS MOST
Co könyve. - Fordította: Szab6 Lajos.

D. Kap; Béla püspök íria róla: .Lebilíncselö olvasmány, mely rend-
kivül alkalmas arra, hogy hivő és hitetlen értelrníségünk lelkében áldott
szolgálatot végezzen. Kristálytiszta teológiai látással, meleg, közvetlen,
alázatosan bizonyságtevő hangon, egyszerű és mégis megragadóan SZép .
nyelven állltja elénk Jézust földi életében, feltámadásában, de tovább
menve, mutatja azt az utat is, melyen Jézus elment a történelmi száza-
dokon keresztűl a népekhez és eljön hozzánk is, A könyvecske értelmísé-
günkhöz sz616 erőteljes bizonyságtevés az élő Jézusról •• o"

Ára IP.
Megreudelhet6 :

• lerelztYe. 'g.116g Ilad6bl,.1I16u., Sopral, Papr6t·Ide. la a.



Vedd 68 olvasd!
BIbilát!
Énekeskönyvet!
Imádságoa könyvet! Ilyenek:

Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-től.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Gyógylts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f. Dfszkötésben 1 P.

lanyvet a családi Istentisztelet szolgálatában I Ilyenek:
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetöinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6.20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936. 1.50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanltása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Scholz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hívják nevét: csodálatosnak .v ." 1937. 4 P.
-Kiss Samu: Evangéliumi posztilla, 1937. Fűzve 6 P, kötve 7.80 P.
Wolf-Dedinszky-Kiss: A gyermek vasárnapja. I. 1937. Ftlzve 6.50 P,

kötve 8.50 P. II. 1938. 5.60 P.
Scholz László: A hálaadás kelyhe. Tanulmány az Úr szent vacsorájáról.

1938. Ára 3 P.
Gáncs Aladár: Serken] 'föl, aki aluszol! 1939. 3 P.
Scholz Lászlo: Szentlélek tábora. 1939. 3 P.
Vitéz Virág Jenő: Hiszek, Uram. 1939. 1.90-3.50 P.
Dibelius Ottő: Jézus egykor és most. 1940. 1 P.

Könyvet Luthert61,és Lutherr61! Ilyenek:
Mfivei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917.

Fűzve 60 P, kötve 80 P.
A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1.50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) it 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1.50 P.
A katonai hivatásról. 1939. lAO P.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1.20 P.
Kis Káté. 1940. (Keresztyén Igazság kiadásá.) 10 f.
Doktor Luther Márton Kis Katéla. 1929. Fakszimile-kiadás ára 2 pengő
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. Ára 1 P.

Könyvet az egyház multJáró~~ Ilyenek:
Schulek Tibor: Bornemisza: Péter. 1939. 8.60-10.50-11 P.
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. 1939. Kedvezményes ára 13 P.

Naptárt:
Harangszó Naptár. 1941. 50 f.
Fébé-naptar 1941·re, 1.20-1.40 P. Könyvalakban 1.60 P.

Könyvet a 'innekt61 és 'Innekr61!
fali táblát, könyvjelzöt bibliai mondással !

, E könyvek legegyszerűbben az evangélikus könyvkereskedések útján
szerezhetök be. Ilyenek pl.: Luther-Társaság könyvesbolt ja, Budapest, VIIí.,
üllői-út 24. Fébé könyvkereskedés, Budapest, VII., Damjanich-utca 25/a.
is IV., Deák-tér 4.


