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EGYOTT ISTEN ELÓTT
A szolgálat az egyházban.

"Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az
ö házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az
a szolga, akit az ö ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom
néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama
gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a
hazajövetelt; és az ö szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig
enni és inni kezdene: megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem
várja és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók
sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás." Máté 24, 45-51.

Szolgálatról az egyházban azért lehet beszélni, mert az egyház Urá-
nak tetszett szolgákat rendelni népének gondozására. Ezekről a szolgákról
s a szolgálatról az egyházban szól a példázat.

Ur és szolga viszonya az ókori Keleten egészen más volt, mint ma-
napság. Az úr: teljhatalmú, pallosjoggal is rendelkező feje a családnak s
a háznak. A szolga: rabszolga,' urának testestül-lelkestül tulajdona, neki
feltétlen hűséggel és engedelmességgel tartozik. Az ilyen rabszolgák, ha
magokat jól viselték, s arra alkalmasak voltak, uruk háztartásában igen
tekintélyes állást nyerhettek. A rabszolgák rangsorában magasra is emel-
kedhettek: uruk távollétében rájuk bizta egész házanépét. De bármilyen
fontos, bizalmi helyre állította is őket uruk kegye, soha egy pillanatra sem
feledhették el, hogy csak szolgák: uroknak feltétlen engedelmességgel és
felelősséggel tartoznak. Minden cselekedetükról számot kell adniok. Ha a
ház urának távollétét felhasználva, hiitlenül, felelőt1enül bántak a rájuk-
bizottakkal, ha kitüntető megbizatásukat nem szolgálatra, hanem uras-
kodásra használták fel, - tetten kapatva kinos halállal bünhő'dtek hűtlen-
ségükért.

Mit jelent már most mindez az egyházi szolgálat számára?
Az egyház Krisztus házanépe. Most, Jézus mennybemenetele óta visz-

szaiöveteléig, Urának testi, látható jelenlétét nélkülözni kénytelen. Úgy él,
hogy Ura, a Jézus Krisztus, - bár láthatatlanul, Szentlélekben állandóan
vele van, - mégis testileg távol él tőle. Erre az időre, visszajöveteléig,
háznépet, egyházát Jézus az ő szolgéire bízta. Tanítványokra és apostolo-
lokra, lelkészékre és püspökökre, úgynevezett "világi" felügyelők re és
diakónusokra: mindazokra, akiket ma is elhív szolg álatába, beállít aratá-
Sába, ahol az aratnivaló mindig sok és a munkás mindig kevés.

Szolg áitól az egyházban kettőt kiván Jézus: engedelmességet és hűsé-
get. Engedelmességet, ez annyit jelent: a szolga végezze azt a feladatot,
amit ura reábízott. Nem többet és nem kevesebbet. De azt maradék nélkül.
És hűséget, ez annyit jelent: a szolga úgy végezze munkáját, hogy arról
egyszer urának számot tudjon adni. S bármely pillanatban állítson is be
az Úr, számadásra készen találja öt,

Engedelmeskedni: nem a magunk feje szerint járni, hanem a kapott
feladatot kemény önmegtagadással teljesíteni, a munkában nem válogatni,
hanem a kijelölt helyen zokszó nélkül megállani, a parancsot minden
körülrnények között pontosan végrehajtani -, ez nagyon nehéz. Hűséges-
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nek lenni: semmi kisértés nek nem engedni, ellenőrizetlenül is egész munkát
végezni, a gazda távollétében sem henyélni, számadásra mindig készen
állani, a múló időben lankadatlanul kitartani, ki nem hülö "első szeretettel"
melegíteni, nem szünő fénnyel égni, világítani selégni, célegyenest előre
nézve futni s meg nem fáradni, - ez talán még nehezebb!

A példázatbeli. hűséges és gonosz szolga egyugyanazon személy: én
vagyok az! Mert én lehetek hű szolga is, meg gonosz szolga is. Es minden
hűségesnek induló szolgából lehet utóbb gonosz szolg a. Mindnyájunkat
megejthet a kísértés: "halogatja még az én uram a hazajövetelt" ... Messze
van még a számadás napja. Isten is behunyja néha az egyik szemét. Nem
kell olyan aprólékosnak lenni a szolgálat dolgaiban. Oh nem, a világért
sem tagadjuk meg hivatásunkat, nem tesszük le hivatalunkat, csak egy
kicsit meglazít juk a gyeplőt ... Nem vesszük észre, hogy ezzel megüresít-
jük a szolgálatot. Ezért, ha visszajő majd az Úr ítélni, a képmutatók sorsára
juttat bennünket. Mert képmutató az, aki szolg a létére csak hivatalának
díszét viseli, de elhanyagolja a szolgálatot.

A szojgálat az egyházban: engedelmesség és hűség a szolgálatra elhívá
s küldő Jézus Krisztus iránt. Számadásra mindíg készen, ahogy Mécs Lászlo
írja:

"Soha önfeledten! Soha őrizetlen!
Isten katonája teljes fegyverzetben,
teljes készültségben: hogyha hívnak a harsonák,
örök útra készen találják a katonát!
- Végig az életen vigyázzban ... "

Ebben a hónapban
kérjank bocsánatot Istentől,

hogy szolgálatában annyiszor engedetlenek s hűtlenek voltunk, - hogy
szolgálatunknak sokszor inkább díszét, mintsern terhét kerestük, - hogy
nem él elevenen bennünk az ö visszajövetelére való várakozás és felelőssé-
günk tudata, - hogy annyiszor emberi szemeknek, látszatra dolgoztunk
s ezért őelőtte képmutatókká lettünk;

adjunk hálát Istennek,
hogy egyre küld munkásokat az ő aratásába, - hogy méltatlanságunk
ellenére még mindig felhasznál bennünket. - hogy hűsége nagyobb, mint
a mi hűtlenségünk, - hogy egyházát nem hűtlen szolgái szerint ítéli meg,
hanem irgalma szerint;

könyörögjü,nk Istenhez,
hogy adjon nekünk több kitartást az állhatatossághoz, - hogy ébersé-
günket ne engedje ellanyhulni a kísértésekkel szemben, - hogy az ítélet
napja s az O visszajövetele munkában és hűségben találjon bennünket.

"Jézus Urunk! Engedd, hogy mindazok, akik neked szolgálni akarnak,
téged kövessenek. Add, hogy míndenkor készenlétben és éberségben talál-
tassanak. Ha majd elhangzik hazahívó szavad, ne ejtsen az bennünket
rémületbe, hanem inkább legyen a mi megváltásunk jele. így dicsőíttessék
a mi szolgálatunkban, életünkben és halálunkban örökké a Te Neved.
Ámen." (Bezzel H.)
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A Délvidék visszatérése.
Azok a területek, melyek a legutóbbi határváltozás előtt

tértek vissza hazánk megcsonkított testéhez, mind ritka evan-
gélikus népességűek voltak. Így alig jelentett visszacsatolásuk
számottevő evangélikus lélekszámgyarapodást. Most a Délvidék
hazatérése jelent első ízben igazán tekintélyes számbeli erősö-
dést evangélikus egyházunknak. Mert visszatér az összeomlás
alkalmával a bányai egyházkerületből Baja gyülekezete kivételé-
vel teljes egészében kihasított igen népes bácsmegyeiegyház-
megye. Harminckét gyülekezetből áll ez' a visszacsatolt egyház-
megye és benne - csupán az anyaegyházközségekben - 64.288
evangélikus élt a világháború előtt. Szépszámú vend gyülekezet
is visszatér e területváltozással. Hozzászámítva az anyagyüle-
kezetekhez a tekintélyes számú szórvány lélekszámát is, minden
bizonnyal 70-80.000 között mozog az a szám, mellyelegyetemes
evangélikus egyházunk megnövekszik. A lélekszámgyarapodásorí
túl jelentős az is, hogy hozzánk tér Ujverbásznak - az elsza-
kadás ideje alatt létesített - diakonisszaintézete és több szociá-
lis szelgálatot végző intézménye, valamint a világháború előtt
az ország 'egész evangélikussága előtt általánosan ismert torzsai
árvaház.

A változás. mindenek előtt öröm rnindannyíunk részére.
Hiszen amikor az' országcsonkítás alkalmával elvesztettük gyü-
lekezeteinket, egész egyházmegyéket, sőt kerületrészeket. meg-
sirattuk és fájdalommal gyászoltuk azokat. Köztük a délvidéki
testvéreket is. Így tehát természetes, hogy a nyomasztó fájdalom
részbeni feloldódása őszinte örömmel tölt el bennünket.

Persze nem jelenti ez a megnövekedés azt, hogy egyszerű
feladat előtt állunk. Nem jelenti, hogy megdörzsölhetjük a
szemünket, mint amikor rossz álomból ébred az ember és folytat-
hat juk ott az életet, ahol elhagytuk. Sok minden megváltozott
az elszakadás ideje alatt.

Hogy nem egyszerű a visszatéréssei előálló egyházi feladat,
az abból lesz nyilvánvaló, ha megemlítjük, hogy a fönt jelzett
32 gyülekezet csaknem kizárólag nemzetiségi gyülekezet. Nagy
többségében (17) német, elég nagy számban (7) szlovák telepe-
sekból alakultak. A többi vegyes, magyar lakossággal is.

Nehézzé teszi a feladatot az a tény is, hogy mindjárt az
uralomváltozásker a délvidéki egyházközségek nemzetiségi ala-
pon láttak hozzá szervezkedésükhöz. Nyilván erősebb volt a
nemzetiségi' széthúzó erő, mint a meglankadt hit összefogó
ereje. Előbb a szlovák istentiszteleti nyelvű gyülekezetek szer-
vezkedtek önálló püspökségben, majd hosszas, csaknem egy
évtizedig tartó küzdelem után a német egy~ázkerület is el-
nyerte 'törvényes jóváhagyatását. Ez utóbbiba ' tartoztak a
magyar származású hívek is. A szlovák gyülekezetek most
püspökükkel együtt térnek vissza. A német egyházkerület szék-
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helye - mint ismeretes - Zágráb volt és így nem az egyház-
kerület egésze, hanem csupán egy része tér vissza.

A huszonkétévi elszakadás aránylag nem nagy idő. De a
nemzedékek életében mégis tekintélyes időszak. Így állt elő az,
hogya délvidéki evangélikus egyházközségek közűl több gyüle-
kezetben olyan fiatalabb korosztályhoz tartozó lelkész végez
már szolgálatot, aki az uralomváltozás alkalmával még kis gim-
náziumi tanuló volt és így már az idegen uralom alatt, nem
magyarországi középiskolában végezte tanulmányait, majd pedig
teológiai kiképzését ném et, illetve szlovák egyetemeken nyerte.
Tehát a régi egyházi kapcsolatokat egészen egyszerűen nem is
ismeri.

. A mondottakból világossá válik, hogy a Délvidék vissza-
térése egyházunk elé a nemzetiségek közötti fokozott evangé-
lium-szolgálat kötelességét állítja. Tehát éppen azon a területen
kell hűségesebben helyt állnia, melyen a multban a magyar-
országi közvéleménytől gáncsot, szemrehányást és vádat bőven
kapott, de elismerést, vagy megértést alig. Ez persze nem riaszt-
hat vissza senkit a hűséges szolgálat vállalásától, sőt inkább még
nagyobb hűségre kötelez.

A visszatérés így lesz egyben evangéliumi szeretetünk és
hitünk próbája is. Sok, nagyon sok szeretetre lesz szükség úgy
a hazatérők, mint a hazavárók részéről ahhoz, hogy az egy-
másratalálás csakugyan fenntartásnélküli örömmé lehessen. -
És szükség lesz a teherbíró hit erejére is. Most válik majd el,
hogy szólam-e csupán az ajkunkon, vagy valóban hű vallomá-
sunk-e a szívesen idézett bibliai vers: "Az a győzedelem, amely
legyőzte a világot" - (és ebben az egymásratalálás minden
külsö akadályát is) - "a mi hitünk!"

Azokért, akik a hazatéréssei összefüggő kérdésekben fele-
lősséggel intézkedni hivatottak, mindannyian imádkozzunk, hogy
szeretetük és hitük teherbiró legyen! Wolf Lajos.

Magyar kiválasztás
és a kitűnőek iskolája.

Egyik Írónk egy éve fölvetette a "kitűnőek iskolájának" gondolatát.
Azóta a kérdés, rövidebb-hosszabb hallgatások után, többször felszínre
került.

Hogy ez a kérdés fölvetődött és éppen most vetődött föl, az csak
a fölületes szemlélődők előtt lehet különös. Ha századunk társadalmi,
szellemi Itörekvéseit tekintjük, akkor nagyon is természetesnek kell tar-
tanunk. A társadalmi jelenségek összefüggnek. Látszólag távoli társadalmi
törekvések, rnozgalmak, jelenségek a szerves élet törvénvszerüségei alap-
ján végső fokon együvé tartoznak, a társadalom képét formálják ki.

Gondolkodásban, tudományban, irodalomban, zenében lassan-lassan
épül az új magyar jövő. A társadalmi élet bármilyen ágára tekintsünk,
alapos szernlélödés után ez lesz a meggyözödésünk. A magyar népi gon-
dolat feltartóztathataUanul nyomul előre, csak, persze, egyik téren rnesz-
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szebb jutott el, mint a másikon. Az irodalomban Ady óta diadalmasan
birkózik a mellébeszélők és meg nem értök "csak esztéta" és "csak urbá-
nus" hadával. A tudományban egy Mályusz, egy Győrffy a képviselője,
a politikai gondolkodásban egy Szabó Dezső, Németh László, Veres Péter,
Kodolányi és mások. A gátoló és ellenszegülő erők mindenütt jelentkez-
nek. Ady nem magy.ar: harsogta a társadalom, amelynek a magyarságban
a Rákoslak voltak a fokmérői. Szabó Dezső hazaáruló: hallottuk a vádat
fiatalságunk fogékony éveiben. Kodályék zenéje dallamtalan és nem
magyar - halljuk ma is számtalanszor olyanok ajkáról, akik mámorosan
lelkesednek a Lehár operettekért és .az ál-magyar zenéért.

Miért van mindez? Azért, mert a magyar népi gondolat egyes előre-
törései mögött nem alakult még ki az a társadalom, melynek e problémák
a .szívén feküdnének. A zeneakadémián évről-évre szorongva figyeljük a
Bartók-iKodály zenéjének fogadtatását. A hivatalos körök részéről közöny,
meg nem értés; a páholyok, az első sorok üresek s miközben a fiatalok
Ielkéről ·a gyermekkor legösztönösebb, legmélyebb emlékei elevenednek
meg a csodálatos zene szárnyalására, a legtitkosabb népi és magyar élmé-
nyek, gyerrnek-dalok, játékok vísszhang.iai, kristálytiszta, tavaszi zsolozs-
mák ... pillantásunk az üres sorokra esik s azokra gondolunk, akik 'hiá-
nyoznak innen, mert jegyüket .SchittenheIm tangóharmonika versenyére
váltották meg. A zenében, ime, látszik, mi a magyar; a hallgatóságban, a
közönségben az, hogy ki is hát a 'magyar, a hiányzókban: hogy ki nem az.

Mint vakmerően előretörő s a törzs-serégtől elszakadó páncélos csa-
patok, a magyar szellemiség egyes áramlatai már elindultak s köztük a
kapcsolat világos. De a társadalom a fősereg, a közönség: még nem indult
el. Ilyen társadalom kialakítása a sajátosan magyar nevelés feladata. Ha
azt akarjuk, hogy az Ady óta érő, bonyolódó, forrongó magyar gondolatok
élcsapatai mögött kornoly utánpótlás szerveződjék, akkor az eddig ki-
alakított népi-jellegű törekvéseket szervesen ki kell egészítenünk a magyar
nevelés új rendszeréveI, mely a népi erők fokozott felkarolásán, kiművelé,
sén alapszik.

Ma már, úgy érezzük, ez a soron következö feladat s ezért tartjuk
természetesnek a "magy.ar kíválasztás és a kitűnöek iskolája" s az ehhez
hasonló problémák felvetését. Úgy érezzük: Ady, Szabó Dezső, vagy
Kodály életművének lényegét kell lefordítanunk a nevelés nyelvére, az
ö törekvéseik megfelelőit kell megvalósítanunk a magyar nevelésben.

Szabatosan fogalmazva: nevelésünknek olyan rendszerét kell meg-
alkotnunk, melyben a magyar tervék és célok, a népi gondolatok a leg-
jobban érvényesülnek, olyan nevelési módszereket.. melyek a magyar ész-
járásnak, a magyar lelkiségnek legjobban megfelelnek, olyan intézménye-
ket, melyek a magyar igényekhez s a magyar szükségletekhez legjobban
alkalmazkodnak.

Nem ötletszerű intézkedésekre, tüneti kezelésre gondolunk tehát, ha-
nem szerves megoldásra, rendszerre, a magyar célú és érdekü, népi gyö-
kerű, magyar nevelési rendszerre.

Újból és újból hangsülyozzuk tehát, hogy rendszerre gondolunk. E
rendszernek pedig, ha igazán magyarnak akarja vallani magát, három
dologra kell tekintettel lennie.

Először arra, hogy kiket nevelíen, másodszor és harmadszor arra,
hogy hol és hogyan. E három kérdés mögött három probléma rejlik: a
magyar kiválasztás, a magyar módszer és a magyar intézmények kérdése.

Nézzük ezeket egyenkint:
1. Mit is jelent a magyar kiválasztás?
Ha azt akarjuk, hogy középosztályurrk, vezetőrétegünk magyar

legyen, akkor mindazokon a pontokon, ahol a közép osztály, a vezetőréteg
nevelődik, sajátos 'magyar szempontokat kell érvényesítenünk.1 A közép-
osztály, a vezetőréteg a közép- és felsőiskolákban nevelődik: itt kell tehát
a .mércét úgy felállítanunk, a feltételeket úgy alakítanunk, hogya közép-
és felsőfokú iskolákban a magyarság, a magyar nép jelentőségének (ha
tetsiik számarányának) s emberi jogainak megfelelő aranyba kerülhessen.
A magyar rnélyrétegek: a magyar parasztság, a magyar munkásság gyer-



\

126

\

mekeinek kellő anyagi, erkölcsi, hatósági és minden rendelkezésre álló
támogatás nyujtásával megadni a módot, hogya közép- és felsőiskolákba
eljuthassanak. Ezer példával lehetne igazolni, hogya magyar mélyrétegek
arcukat türelmetlenül és sz ornjuhozva tartják a magasabb műveltség fénye
felé: gazdasági, társadalmi és az ezekkel összefüggő nevelési politikánk
feladata, hogy vágyaik beteljesedjenek.

A magyar érdekű kiválasztásnak igen gondosan kell mérlegelnie olyan
problémákat, melyek eddig nem igen vetődtek fel. A középiskola s a fő-
iskola egyenlő anyagi s szellemi feltételeket szab mindenki elé;.,a tanyai
gyerektől s a váciutcai gazdag kereskedő fiától ugyanazt az anyagi meg-
alapozást, fizetési készséget, tanulási kedvet és érdeklődést várja el. Pedig:
ha magyar célokat akarunk érvényesíteni, akkor százszor is meg kell
fontolnunk azokat az összefüggéseket, melyek sorsés tehetség, helyzet
és rnűveltség, környezet és ismeret között fennállanak.

Párhuzamba állítotluk a sorsot a tehetséggel s azokra a kapcsola-
tokra gondolunk, melyek a kettő között - magya,r viszonyok közt -
fennállanak. Az irodalomban régebben s újabban is megörökített s szívbe-
markolóari ábrázolt szeptemberi kocsik, a falusi fiúk szeptemberi útjai a
városi iskola felé: a magyar rnűvelödés egyik alapvető problémájának jel-
képei. A Szenci Molnár Albertek, Apáczai Cserék, Bod Péterek, Vajda
Péterek, Arany Jánosok, Móra Ferencek, Darvas Józsefek, Illyés Gyulák
s mások sorsára gondolunk: a magyar sors, a magyar ugar és a magyar
tehetség birkózására. Arra a küzdelemre, melyet a szellemnek, a feltörő
akaratnak kellett vívnia a mostoha viszonyokkal. arra a különbség re, mely
a magyar valóságok és a magyar lehetőségek között mind a mai napig
fennáll. S azt kell mondanunk, hogy igenis: a sors, a társadalmi helyzet,
a környezet, éppen magyar földön végzetesen meghatározza a tehetséget,
mert gátat szab érvényesülésének, korlátozza, sokszor lehetetlenné teszi
kibontakozását, méltatlanul alacsony szintr'e nyomja vissza életlehetőségeit.
Az, hogy valaki magától értetödö természetességgel kerül a tehetségének
megfelelő iskolába: a magyar gyermekek igen nagy szávaléka számára még
ma is utolérhetetlen ábránd. Sőt, kimoridhatjuk a tételt:

A legmagyarab'b rétegek: a magyar parasztság, a magyar, munkásság
fiai, bár számban, jelentőségben, íontosságban, értékben a legfontosabb
tételt teszik a magyar jövő mérlegén, mégis: mai társadalmi helyzetükben
olyan körülmények között élnek, rnelyek tehetségük, érdeklődésük, lelki
életük kibontakozását, kifejlődését igen-igen megnehezítik. A magyar vidék
sara és pora menthetetlenül betemeti a tehetséget, a szegénység vissza-
rántja, megalázva, s a tudás tüze mellett így nem rnindig az melegszik,
aki megérdemelné, hanem az, aki úgyis a közelében ül. A középiskolák és
az egyetemek statisztikai adatai'ból igen meggyőző példákat lehetne fel-
hozni arra, hogy a felsőfokú iskolákban aránytalanul szűk körböl kerül-
nek a növendékek sa legmagyarabb területek mennyire őserdők, háborí-
tatlan és fehér foltok még a felsőfokú iskolák toborzásai számára. Magyar
érdekű kiválasztás csakis az lehet, mely a magyar nép egyetemességére
terjed ki s nem éri be a kéznél Ievökkeí, hanem bekopogtat a' tanyai, a
falusi szegénység hajlékaiba is. A tehetséget, ha fésületlen, megfésüli, ha
mezítelen, felöltözteti, mert nem sajnálja a fáradságot, az anyagi áldozatot
s mert a fésületlen tehetséget többre becsüli a jólfésült tehetségtelenség-
nél. Magyar érdekű kiválasztás: gyökeres, alapos rendszert jelent, a magyar
értékek tárgyilagos számontartását az elernitöl az egyeternig,

II. A magyar kiválasztásnak tehát a legmagyarab'b rétegek felé kell
fordulnia. S rniután iskolainkat megtölti majd a magyar nép tehetséges
s odavaló fiaival, akkor következik a további lépés, hogy nevelésükben
a magyar lelkiséghez. a magyar észjáráshoz simuló módszert alkalmazzon.
A "magyar" lélektan már feltette a kérdést: milyen a magyar lélek, rnilyen
a magyar észjárás, milyen a magyar tehetség életének a megnyilvánulása.
Az utóbbi időkben Boda István, Karácsony Sándor és mások munkássága
nyomán sok hasznosítható eredményt találunk.

Nevelesünk módszerei eddig jobbára idegen példák, kézikönyvek
másolasai voltak s volt egy magyarnyelvű pedagógiai irodalmunk. A jövő
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sürgős feladatai 'közé tartozik, hogy magyar problémájú pedagógia alakul-
jon ki, mely nemcsak arra felel, hogy hogyan tanítsunk, hanem arra is,
hogy hogyan tanítsunk magyaroknak; milyen módszert válasszunk,
hogy a tanyai, vagy falusi gyerek lelkivilágát legjobban megközelítsük,
hibáit legjobban eltüntessük, erényeit legjobban kidcmborítsuk, kihasznál-
juk és igénybe vegyük.

Ill. A magyar lélekhez igazodó nevelési módszerek kialakítása meIlett
másik nagy feladat: olyan intézmények szervezése és fenntartása, melyek
a magyar egyéniségnek legjobban megfelelnek. E téren a feladatok igen
sokrétűek, A jövő magyar pedagógiai irodalomra vár annak pontos ki-
derítése, hogy a magyar multban mely intézményeink munkáltak legtöbb
sikerrel a magyar tehetségek, a magyar értékek felkarolásán, nevelésén,
kibontakoztatásán. Hatalmas összegező szakmunkák megírása a feladat,
melyek feltárják pl. a magyar protestáns koIlégiumok szerepét a magyar
szellemi vezetöréleg nevelésében.

Pontos vizsgálatokra szorul pl. az is, hogy milyen iskolák, intéz-
mények simulnak legjobban a magyar viszonyokhoz. Rendkívül fontos
lenne pl. a protestáns kollégiumok partikuláinak, falusi és vidéki tagoza-
tainak alapos történelmi kutatása, vagy a magyar koIlégiumok tehetség-
mentő, tehetség-kutató munkásságának tanulmányozása és feltárása. Amit
ma modern igények, mai viszonyok sürgetésére a magyar népfőiskolai
mozgalom kezdeményez, annak régi magyar hagyományai vannak a parti-
kuláris iskolázásban. Bethlen Gábor kollégiuma és a magyar protestáns
koIlégiumok kíválasztási rendszere pedig annyira magyar érdekű, magyar
.szempontú volt, hogy a mai, néhány református gimnáziumba bevezetett
tehetségrnentö munka (Hódmezövásárhely, Miskolc stb.) nagyszerű előz-
ményeinek tekinthető.

Föl kell tehát vetni a kérdést: milyen magyar intézmények müködtek
a legnagyobb sikerrel a magyar művelödés multbeli fejlesztésén, milyen
módszerekkel, berendezkedésekkel értek el eredményt. így igen nagy táv-
latot nyithatunk meg, samultra építve, a magyar fejlődés irányvonalait
helyesen kitapintva felvázol hat juk a jövendő magyar kultúrpolitika irá-
nyait. Magyar intézmények, a magyar mult értékes hagyományaira tamasz-
kodó szervezet kiépítésével tudjuk csak biztosítani egy magyarabbul-
magyar s népibb gyökerű társadalom kialakulását.

Intézmények rendszerét képzeljük: magyar koIlégiumokat, melyek az
-ösi protestáns iskolákhoz hasonló szeretettel, áldozatkészséggel ölelik
magukhoz a magyar mélyrétegek tanulni vágyó gyermekeit, a közösségi
.szellernben való neveléssel olvasztják eggyé a magyarságban s készítik elő
útjukat a vezetőrétegbe jutás, az egyetemek, a főiskolák felé, hol ismét
magyar kollégiumok testvéri melege árad majd feléjük. Egy magyar kol-
Iégiumi rendszert képzelünk tehát, mely hagyományaiban, szellemében igen
sokban a régi protestáns kollégiumokra támaszkodik, a mellett igényei ben,
technikai kivitelében, felszerelésében a legmaibb követelményeknek is
megfelel, Magyar kollégiumokat az alföldi tanyavilág gyermekeinek szá-
mára, magyar kollégiurnokat a népfőiskolások számára, a magyar közép-
iskolások számára, kiknek szülei nem élnek az iskola székhelyén s magyar
'kollégiurnokat 'az egyetemi városokba, hol a vidéki származású hallgatóság
.kornoly magyar nevelésben részesülhet.

A középiskolaí kollégiurni nevelésnek igen szép és igen gazdag
hagyományai vannak. Az egyetemi nevelés kollégiumi rendszere annál
inkább elhanyagolt állapotban volt. Pedig külföldi és egy-két magyar pél-
dával lehetne igazolnunk, hogy rnilyen fontos szerepe van a kollégiumí
oktatásna:k és nevelésnek az egyetemi és főiskolai fokon. A középkori

,egyetemek kollégiumai, az angol egyetemi rendszernek szerves kapcsolata
a kollégiumokkal meggyőző erővel bizonyítják, hogy jól megszervezett
s a helyi adottságokhoz alkalmazkodó kollégiumi nevelés és oktatás rend-
kívül fontos. Az angol szellem rengeteg et köszönhet Oxford és Cambridge
egyetemi kollégiurnainak, Nálunk az Eötvös Collégium közel félszázados
munkássága lehet a bizonyság arra, hogy a céltudatos, rendszeres egye-
temi színvonalú oktatás és nevelés milyen eredményt érhet el. Ha a közép-



128

\

fokú iskolák számára a magyar protestáns kollégiumok hagyományai rnu-
tatják meg a jövendő magyar kollégíumok felállításának útját-rnódját,
akkor bizvást állítható, hogya. jövőben állítandó egyetemi kollégiumok az
Eötvös Collegium példáját követhetik.' -.

A feladat itt is világos: minél több magyar kollégiumot kell építeni
az egyetemek színmagyar tehetségeinek szellemi és anyagi támogatására,
nevelésére. Az Eötvös Collegium bölcsészeket nevel; kell tehát a magyar
tehetségek számára ugyanígy építeni egy jogász és közgazdász stb. - kol-
légiumot is - erre a megállapodásra jutottak a "kitűnőek iskolájának"
leghozzáértőbb szószólói. Egyáltalában nem szabad semmiféle áldozattól
visszariadni, ha mag y ar tehetségek neveléséről, pártfogásáról van szó.
A "kitűnőek iskolája" tehát nem a mindenféle kitűnő, a kitűnö zongorista
és rajzoló, a kitűnö korcsolyázó és kitűnö 'humorista, a kitűnö salckozó
és kitűnő nyelvtehetség zagyva bazárját jelenti, hanem egész egyszerűen
a magyar hagyományok egyetemi fokú szerves és rendszeres, szakszerű
kibővítését, egy nagy magyar kollégiumi rendszer kiépítését, melyriek a
most tervbevett s az Eötvös Collegium mintájára építendő jogász és köz-
gazdász Collegium csak egyik láncszeme lehet. Tehát nem csodaszer, rnely.
töl minden baj hamaros gyógyulását várhatjuk, hanem a magyar nevelés
jelentkező problémájának egyik tünete, egy nagy és szerves rendszer
egyik alkotóeleme. Ha a gondolatot kifogásolni lehet, nem szabad azok
hibájába esnünk, akik ilyesminek a felvetését túlsoknak. túlmerésznek, .

. lehetetlennek tartják. A magyar érdekű nevelés szempontjaból éppen ellen-
kezőleg: nem fölöslegesnek kell mondanunk, nem sokalnurrk kell, hanem
keveselnünk, csak kezdeti megindulásnak kell tartanunk, amely ha igazán
népi gyökerei lesznek, a magyarabb érdekű nevelés egyik oszlopa lehet.

MHyen kapcsolatban áll tehát a magyar kiválasztás, a magyar nevelési
módszerek és magyar intézmények kérdése a .Jcítünöek iskolájával". Rövi-
den felelhetünk rá:

1. A .Jcitűnöek iskolája"-gondolat, melynek felvetése nagy és égetően
fontos problémára utal: a magyar nevelés kérdésére.

2. A magyar nevelésnek a jövőben fokozottabb mértékben együtt
kell Jialadnia azokkal a szellemi és társadalmi irányzatokkal, rnelyek egy
rnélyebb, gyökeresebb, népibb Magyarország építésén munkálnak.

3. Ennek az új magyar nevelésnek az egész magyarság értékeire kell
támaszkodnia s ezért kiválasztásában a tehetség és érték jogán, ·a népi
eredetű s külörrben elkallódó magyar tehetségek tudatos és tervszerű.
fokozott felkarelására kell törekednie.

4. Módszereiben - a magyar lelkiséghez, észjáráshoz kell alkal-
mazkodnia.

5. A nevelés intézményeit a magyar adottságoknak, a magyar tör-
ténelmi hagyományoknak s a jövendő várható követeléseinek kellő egybe-
hangolásával kell megalkotnia.

6. így valósulhat meg olyan magyar nevelési rendszer, melynek nem
lesz szüksége a külvilágtól elszigetelt, üvegházi pedagógiai f'alanszterekre,
vagy mindenféle tehetséget céltalanul összegyüjtő zseni-bazárokra. egy
intézménnyel mindent megoldani akaro s a tényleges és kornoly intéz-
kedések helyett rnorzsát-hintö szemfényvesztésekre: mert egész alkatában,
rendszerében, felépítésében azokra támaszkodik, akiktől tehetséges fiait,
jövő vezetőit s mindennernű irányítóit várnia kell: a magyarság minden
egyes tagjára, a magyarság ~yetemére.

Balázs 'jános.

A magyar jövőbe vetett hitet egyedül Jézus Krisztus tudja megadni.
a tanít meg arra, hogy nincs olyan helyzete ennek a vi/ágnak, amelyben
ne lehetne reménykedni. Krisztus tanítványa mindíg bízik, ezért kell tnon-
danunk, hogy a magyar jövő útja a hit útja. A tanítványság, a Jézus Krisz-
tus útja, az önzetlen szolgálat útja. E nélkül nincs magyar jövő.

Túróczy Zoltán.
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A hatvanéves Bartók Béla.
Bartók Bélát - aki amerikai útjával kitért a megemlékezések elől, -

az egész világ ünnepli. Az Operaház rnüsora, jubiláris hangversenyek, a
rádió s számtalan megemlékezés, cikk próbálja nagyságát lemérni. Ez az
ünneplés azonban nem mindenben egyezik a nagy embereknek kijáró lel-
kes és széleskörű megemlékezéssel. Középosztályunk nagyrésze nem ismeri
Bartók Bélát; polgári néprétegünk pedig szinte értetlenül áll Bartók mű-
vészete előtt. Nagy kompozícióinak híre, valamint német, francia és angol-
nyeívű tudományos munkássága Európát járja. Ugyanakkor idehaza nem
egyszer g áncs és közöny éri. Világhírű magyar nagyság s őt nem értő
magyar közönség: rnilyen tragikus következménye a mult század hely-
telen nevelésének. Mert megtanítottak minket a görög drámákra, a római
építészetre, de egy szót sem hallottunk Beethoven-szimfóniáiról, vagy
Bach Máté-passiójáról. Ide jutott a mai közönségünk: a mult zenéjét is
fáradsággal teszi magáévá; a ma zenéjét pedig ismeretlennek s érthetet-
lennek érzi.

Bartók művészetének a gyökere a magyar népzene. Tudományos nép-
dalgyűjtése - melyet Kodály Zoltán nal együtt végzett, - páratlan és fel-
becsülhetetlen. Az általuk összegyűjtött anyag az egész világ előtt bizo-
nyítja a magyar faj lelki gazdagságát, népművészetünk mélységét és sajá-
tos ízét. Az ő munkája világítja meg a magyar népzene zárt dallarnvilá-
gát: az egyházi hangnemeket; a díszítés sok, érdekes fajtáját, a rubatót, a
különös formai megoldásokat stb. Olyan kincs ez, amit szintén a külföld
becsül, míg mi idehaza még nem értékelünk. Ugyanis míg a többi nem-
zetek népzenéje már régen ismert volt s így mindenhol felszívódott már
ll. műzenéjükbe, addig a magyar népzene mostani felbukkanása az egész
világ előtt az újság, szinte a harmatos üdeség varázsával hat. Bartók igazi
genieje azonban ennek a népzenegyökérnek a felhasználásában, Ielszívásá-
ban van. Műzenéjében feloldódik, szerteárad a népzene anyaga. Néha mint
az értékes, mással vegyülni nem tudó fém; marad tisztán, változatlanul.
Néha meg eloszlik, légies lesz, mint egy suhanó felhő. Muzsikájáuak ge-
rince, alapja, de öltözete is az ősi magyar népzene. Bartók igazi magyar-
sága éppen abban rejlik, hogy a magyar népdal belső intenzitásából, ősi
plaszticitásából építi fel egész művészi hitvallását. Melodikája a népzenéből
kivetített vonalak hű vagy stilizált mása. Harmonizálása világosan rnutatja,
hogy a magyar zene birodalma előtt megtorpan a régi német szellemű
zeneelmélet sok, eddig egyed uralkodó nak hitt tanítása. Szólamszövése a
magyar melódiavonalakból olyan logikus, szigorú szerkezetet épít fel,
melyhez csak a régi, középkori polifónia fogható. Ritrnikája és prozódiája
viszi diadalra a magyar szó helyes és egyedül jó hangsúlyozását. A vokális
zenénkben Kodály Zoltán mellett Bartók Bélának köszönhetjük a tökéletes
hangsúlyozast. Ezen a téren, sajnos, a multból itt maradt régi szellemű
fordítások még a mai napig is fertőzik józan. prozódiai érzékünket (1. a
német koráljaink magyar fordításait). A hangszerelése, zenekarkezelése
Wagner, Strauss és Debussy utáni csúcspontokról eljutva új utakat keres;
új kifejező erőt, új szlnhatásokat, kombinációkat.

Munkásság a olyan széles és sokrétű területen mozog, hogy nehéz az
áttekintése is. Zongoraművei a kis gyermekeknek való pedagógiai művektől
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az AlIegro barbaro-n keresztül a Mikrokozmos-ig a modern zongorairoda-
lom értékei. Népdalfeldolgozásai (részben Kodállyal együtt) koncertek ál-
landó műsorszámai. Zenekari rnűvei közül sokszor hallható a "Két portré"
és a "Két kép" (Virágzás és A falu tánca). Kamarazenéje. különösen vonós-
négyesei szinte korszakalkotóak az európai modern zene történetében
(1. vonósnégyes). Színpadi művei közül a "KékszakáJlú herceg vára", a
"Fából faragott királyfi" és a "Csodálato"s mandarin" jelzik forradalmian
merész elképzelését a drámai és a pantomim-zenében. A belső lelki vívó-
dások, a természeti élmények és a nyers, brutális őserő szólal meg ezekben
valami döbbenetes súllyal. Nagyszabású kórusműve a "Cantata prof ana",
melyben a kilenc csodaszarvas regéjét önti hangokba Bartók. Az elvesztett
otthon és az elnyert szabadságnak a fájdalma és öröme húzódik végig
e kantátán.

Ha ezekben a műveiben próbáljuk Bartók művészetét és nemzeti kul-
turánkban elért helyét megkeresni, akko!" lehetetlen meg nem látni benne
a mai magyar zene nyelvének a kialakítóját. Ö az, aki az új magyar zene
kifejező eszközeit megkereste. Valami ősi, rusztikus erő, sokszor brutális
nyerseség jelzi a népzene végső felszívódását muzsikájában. Művészete
szigorú, zárt és zárkózott. Távol áll tőle minden érzelgősség és szentimen-
talizmus. Mindig valami emelkedett humanizmus fűti s tulajdonképpen
muzsikája maga a magyar lélek megnyilvánulása.

Evangélikus szempontból nem hallgathatunk el két dolgot. Bartók
bármennyire is merész újító, a formák felépítése terén a régi nagyok
útjaink járó "újklasszikus"; a szigorú formai építkezés terén éppen egyik
ideálja s követett példája az evangélikus Bach. Sok zongoraművében a
lineáris szelam-vezetés és poJifón szerkezet él tovább Bartók művészetében.
Sürített, szinte koncentrált formai építkezését mintha egyenesen Bach szel-
lemében álmodná újra, úgy folytatja Bach kupolaszerű formai megoldásait.
Érdekes, hogy ennek ellenére a művészete sajnálatosan elkerüli a vallásos
zeneművészet területeit. Amíg : nagy kortarsa, Kodály Zoltán egymásután
ajándékozza meg a magyarságot az egyházi zene legnagyobb ériékeivel
("Tantum ergo"-k, ,,150. zsoltár", "Semmit ne bánkódjál", "Psalmus Hun-
garicus", Budavári Te Deum"), addig Bartók számára elkerült terület
az egyházi zene, sőt néha azzal éppen elJentétes mezőkön jár (1. az erő en
kifogásolható szövegű "Csodálatos mandarin"-t). Különben mindkettö klasz-
szikus szellemű zeneóriás. Bach is, Bartók is korunk sajátosságait gyűjtik
össze s ebből alkotnak egységes egyénit, mert mindkettő összegező, össze-
gyűjtö művészegyéniség. Mindkettőnél elsőrendű cél és szempont a vokális
szellemben való dolgozás. A kontrapunktika is szinte azonos rétegezésű
Bartók és Bach geníuszában. Még közös előadóművészi és egyéni tulajdon-
ságokat is találunk (Bartók sem keresi a siker s dicsőség útjait). Azonban
válaszfal közöttük az, hogya valJásos lira inspirációit Bartók Béla elkerüli.

A másik megjegyeznivalónk pedig egyházi iskoláink elhanyagolt zene-
tanítását juttatja eszünkbe. A ma' zenéjét nem értö középosztály élő bizo-
nyítéka az elégtelen és ferde zenei nevelesünknek. A felekezeti iskolákra
itt nagy szerep vár: egyházi rnultunk egyenesen kötelez arra, hogy zenei
nevelesünk ne legyen ilyen elhanyagolt. Nevelésünk egyik célja legyen,
hogy ifjúságunk és fiatalságunk ne csak a régi, hanem a mai zenét is meg-
értse és abban nemzeti kultúránkat becsülje.

Kapi-Králik 'Jenő.

{
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Gyülekezeti evangélizáció egyházunkban.
A racionalizmus és liberalizmus lelki életet szikkasztó kerszaka után

több oldalról indul meg a magyarországi keresztyénségben az elevenebb
lelki életet hozó vérkeringés. Az evangéliumi egyesületek: KIE, Diákszö-
\ etség, Bethánia angolszász hatásokból táplálkoznak s az egyesületi keresz-
tyénség mintája Angliában és Amerikában van adva számukra.· A teologiai
eszmélkedes Németország és Svájc felől jön s az igehirdetőkön keresztül
visz életadóbb táplálékot:' tisztább igét, dísztelen ebb és félre nem érthető
megtérésre hívást, biztatóbb és táplálóbb evangéliurnot a szószékekre. A
finn kapcsolatok kiépülese közben látott ébredési mozgalmak mind jobban
a nép felé tereltek a figyelmet és a céltudatosan ébresztő igehirdetésnek
••dtak határozott súlyt.

Minóezek az áramlatok egymás mellett (olykor egymás ellen is!)
hatottak az utóbbi évtizedekben evangélikus egyházunkban és munkálták
a maguk módján a lelkek megnyerését és a magyar ébredést. Néhány
évvel ezelőtt sajátságosan összetalálkoztak ezek a törekvések. A maga
lélekmentő és lsten országa diadalát szolg áló munkájában mindegyik el-
jutott a Krisztus népe legsajátságosabb életformájához: a gyiilekezethez.
Észrevették, hogy nem elég apostoli portyázg atás közben, konferenciai
részvétellel felébreszteni egy-egy lelket; majdnem haszontalan csak az
ifjúsággal, csak a nőkkel, csak a vezetökkel, vagy csak a parasztokkal
foglalkozni, hanem a gyiilekezetek meg/evő kereteit kelJ megtöJteni az
életnek erejével. Az egyesületi munkáért gyülekezetétöl is megváló lelkész
lesz ekkor az egyházi ébredés fáradhatatlan munkálójává. Izig-vérig teoló-
gus pap melegszik fel ennek a célnak a szolgálatában közösségi emberré.
S a finn példák lelkesítettjer is ebben találják meg a magyar ébredésnek
a munkálását, Igy készült a lelki háttér az evangélizáció szolg álatához,
amely az utólsó három évben már most is észrevehetően Isten eszközének
bizonyult evangélikus egyházunk ébresztésében.

Az evangélizációs munka egyházunkban való megindu/ásához közvet-
len lökést külföldi evangélizátorok és a Bethánia keretében evangelizációs
munkát végző református lelkészek szolgálatának nyilvánvaló hatása adta.
1937 augusztusában a Baráti Mozgalom gyenesdiási konferenciájára meg-
hivta Békeffy Benő és Ecsedy Aladár református lelkészeket. hagyott
ismertessék a gyülekezeti evangélizáció végzése közben nyert tapasztala-
taikat. A beszámolók hatására mindjárt a gyakorlati megvalósitás lesz
megbeszélés tárgy ává, pénzmegajánlásokat tesznek és egyik jelenlevő lel-
kész kifejezetten is kéri gyülekezetébe az evangélizációt, Igy indul meg
a munka 1937 öszén. Áldása mindjárt mutatkozik, de különösen akkor kezd
sokszorozódni, amikor Isten vitéz Sréter Ferencet, a bányakerület missziói
lelkészét állítja ebbe a szolgálatba. Amerre csak eljut, mindenütt meg-
nyilvánul Istennek igéjébe rejtett ereje: alvó lelkek ébrednek fel, évtizedes
haragosak békülnek meg s közönyös bűnösök lépnek a megtérés útjára.
1937-38 téli felében 6 gyülekezetben, 1938--39-ben 14, 1939-40-ben 14
gyülekezetben volt evangélizáció s a mostani tavaszon 46-ra emelkedett a
gyülekezeti evangélizációk száma. Több gyülekezetben másodikra, sőt har-
madikra is sor került már. 46 közül 37-ben Sréter Ferenc volt az evang é-
lizátor, 5-ben segédkezett és csak 4-ben nem vett részt. Isten munkásokat
is küldött az ö aratásába, úgyhogy lelkészekből és laikusokból egész kis
munkaközösség formálódott az evangélizáció szolgálatára. Ezzel egyidőben
kiépül az imádkozó hátvéd egyszerű hivekből is a gyülekezetek ostromlása
mögé.

A dunántúli kerületben Veöreös Imre magyar, Spieg el-Schmidt Frigyes
német nyelven végez evangélizációs munkát. Eddig II gyülekezetben szel-
gáltak 3--s napig terjedő evangélizáló igehirdetéssorozattal. Isten igéje

. a "prófétákra is támad" a lelkészevangélizációkon, amelyeket 1938 óta
minden nyáron megtartottak a gyenesdiási lelkészüdülőben s azokból ket-
tőn Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök tartotta az evangélizáló előadá-
sokat. Ugyanő a pedagógusoknak is tartott külön már két évben evangéli-
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zációt Rozsnyön és Miskolcon. A férfiintelligenciának dr. Mády Zoltán
Tihanyban és Budapesten, Túróczy Zoltán Máriabesnyőn, a papnéknak
pedig Kapi Béla dunántúli püspök tartott evangélizációt.

. Az ország minden részéből összehívott egyhivatásu és azonos művelt-
ségű embereknek tartott evangélizációnak megvan a maga áldása. Különö-
sen érezhető ez a lelkészek és a pedagógusok munkáj án. Azonban az evan-
gélizáció legsajátosabb formája az, amikor az evangelizátor elmegy egy-
egy gyülekezetbe és ott a leszármazás, lakás és foglalkozás feltételei nyo-
mán egyházközségi szervezetbe huzamosan, talán egész életre: egybe fogott
gyülekezetnek szolgál lsten igéje teljes üzenetének hirdetésével.

". Egy ilyen gyülekezeti evangélizáció rendes időtartama 7-8 nap. Tömött
igehirdetési programmal. A gerincét az estéről estére tartott evangélizáló
előadások alkotják, amelyekben részeire bontva, de mégis összefüggően
megszólal lsten" teljes igéje. Az igehallgató kénytelen a Szentírás megvilá-
gításában szembe nézni a bűnnel, annak következményeivel, számolni lsten
szent haragjával és ítéletével, tudomásul venni az emberi kísérletek elég-
telenségét s megha\lani Istennek a názáreti Jézus vérével írt kegyelmes
ítéletét. Ezt ha\lja a vasárnapi es ünnepi igehirdetésekben is, de vagy egy
prédikációba sürítve, vagy az egyházi esztendő ünnepeire elaprózva. Az
evangélizációs héten napról-napra odaá\líttatnak az ige elé és lépésről-
lépésre rajzolódik elébük az üdvösség útja a sötétségből a világosságra, a
halálból az életre. Többekben magukban is végbemegy ez a csoda, meg-
járják ezt az útat, vagy elindulnak rajta. Végbemegy mindazokban, akik
engednek a hirdetett igének. - Amolyan Jerikó falainak hétszeres körül-
járása ez. Az ige egy hétig napról-napra ostromolja az Isten elől mene-
külö ember ellená\lását, rendre megdönti ellenérveit, kiüti alóla azön-
ámítás támaszait, megtöri rajta a sátán hatalmát és estéről-estére hívja
a Krisztus vére védelme alá.

Az igének a befogadására, a megindulásra emberi segítséget nyuj-
tanak az utóösszejövetelek. Az evangélizációs hét második felében megtör-
ténik a gyülekezet számára tartott előadások után azoknak a kihívása,
"akik komolyan akarnak keresztyének lenni". Nem mintha lehetne valaki
keresztyén komoly akarat nélkül is, hanem sajnos, gyülekezeteink hívei
nagy részéből teljesen hiányzik ez a komoly akarat, sőt a többség egy-
szerüen nem is akar lsten igéje kivánalmai szerint keresztyén lenni. Ezért
válhatott formálissá, szárazzá, élettelenné egyházunkban a va\lási élet és
lett szükségessé külön is összehívni az Ige szavát komolyan vevőket olyan
közösségbe, amelyben érezhetöbb és erősitöbb a Krisztus gyülekezetének
a valósága.

Eredeti lutheri dv ez. Már a reformátor szükségét érezte ennek,
amikor tapasztalta, hogy a világ közömbösítö és lelket megoltó hullámai
át- meg átcsap tak a megreformált egyházon is. Az evangélizációs alkal-
makon is valósággal Luther szavaival történik azoknak, akik Isten igéjét
kornolyan veszik, külön összejövetel re hívása. Itt azután közvetlenebb lég-
körben, kisebb közösségben a meg térés, hitrejutás. keresztyén élet leg-
gyakorlatibb kérdései kerülnek elő. Alkalom nyílik kérdésfeltevésre, magán-
beszélgetésre, magángyónásra és a feloldozó evangélium kérésére. Senki
nem mondhatja, hogy nincs embere, aki a gyógyulása tavába segitse, 'rnert
az evangélizáció munkásai, a gyülekezet szolgái, sőt hitben járó tagjai
segítségre és szolgálatra készen várnak mindenkit.

Az utóösszejövetelek hallgatósága rendszerint ima közösséggé mélyül,
ahol a megkísértett és gyötrődő egyesnek a" hangos könyörgése közös lesz
az egész együttlevő gyülekezet esdekléséveI s annak erején száll az egek
Uráig. Magam számára is erőt és kötelezést jelent, ha nyilvánosságra ho-
zom bűnös életem elítélését, megtérés és Krisztussal való közösség utáni
vágyakozásomat. Nem is beszélve arról, hogy milyen erőt ad, amikor
másokban is felismerem ezt és bennük szövetségest, társat, testvért találok
a hit harcának a megharcolásahoz.

Az utoösszejövetelek kezdetet képeznek az utómunkához, ami szintén
szükségszerűen csatlakozik az evangélizációhoz. Eddig nem volt evangéli-
záció, melyen az ige ne i~dltottvolna meg embereket Krisztus útján.
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S ahol ez a hatás időleg esnek, mulandónak bizonyult, mindenütt, az uto-
munka hiányán vagy hiányain mult. Vegyük egészen természetesnek, hogy
egyhetes evangélizáció is csak lelkiismeretek megrettenését, bűnből való
felébredést, elindulást, hitre és az újonnan születés kegyelmére való eljutást
eredményezhet. Mindez csak a kezdet. A kezdet kezdete. Feltétlenül csat-
lakozni kell ehhez a felébredtek, megindultak vezetésének és az "újszü-
löttek" táplálásának. Ahol ez hiányzik, ott hamarosan csirájába fullad a
Jegigazabban meginduló élet is.

Az evangélizáció szolgálatában mindig gyakorlati feladattá kellett
lenni az első keresztyén gyülekezet életprogrammjának, akik "foglalat0~
sak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek
megtörésébert és a könyörgésekben", (Cse!. 2, 42.) A kezdő bibJiaolvasás
nehézségeit csak a megfelelő vezetés melletti csoportos bibliatanulmányozás
.áldásaival és lendületével lehet legyőzni. Az imádkozásnak is van iskolája
és azt se csupán a belső szobában járják ki. A kezdő-keresztyénnek
van különösen szüksége mások imádságának az erejére és arra a tudatra is,
hogy mások is imádkoznak érte. Az apostoli gyülekezeteket az tette egy
testté, hogy "mindnyájan egy Lélekkel itattattak meg". (I. Kor. 12, 13.).
Ezt sajnos, nem mondhatjuk gyülekezeteink tagjairó!. Feltétlenül kell a
közösséget keresnie és ápolnia minden megindult léleknek azokkal, akik
hozzá hasonló formában akarnak komolyan keresztyének lenni. Igy nyer
.szerepet az utómunkában egymás látogatása, támogatása,. ha kelJ, anyagi
segítsége is. A szeretet-munka és Isten országa terjesztésének közös szol-
gálata a hívők közösségének az ápolása mellett lesz áldássá a .Jcomolv"
keresztyénség szükségét nem érző gyülekezeti tagok számára is. .

Az egymás közötti közösség ilyen kiépítését és fenntartását munkál-
ja Sréter Ferencnek bámulatos energiájú levelezése és a sokszorosított
-értesítéseknek gyakran hetenként többszöri 180 példányú szétküldése. A
nyári gyülekezeti közösségek konferenciái személyes találkozásra, egymás
bizonyságtételén és hitén épülesre is nyujtanak alkalmat. 1939-ben Klotild-
Iigeten, 1940-ben Orosházán rnutatta meg a gyülekezeti evangélizáció
közösség-építö erejét azáltal is, hogy ezeken a konferenciákon már nem
csupán lelkészek, tanítók és ügybuzgó evangéliumi rnunkások jelentek
meg, hanem százával jöttek az igére szornjas egyszerű emberek, a nép.
Többszáz km-es távolságból jöttek Felsőszeliból. Gércéről, Ösagárdról,
Nagytarcsáról parasztemberek nyári munkaidöben Orosházára. az igéért
-és a testvéri közösség erösokszorozásáért.

Egészen természetes, hogy az igeolvasás, imádkozás és testvéri együtt-
lét közösségét ápolók gyakran eljutnak a gyülekezet közösségének leg-
igazibb kifejlődéséhez: az oltári szentséghez, Ahol az evangélizáció mag-
vetése nyomán irnaközösség van, ott az oltárt is rendszeresen körűltérdelik
hónapról-hónapra a bűnbocsánat kegyelméből élő hívek.

Az evangélizáció magvetése mégse akar sehol se csak magának élő,
-exkluziv köröket gyümölcsőzni. Nem szektát, egyesületet alkotnak az
.áldását tapasztalók, hanem gyülekezeti közösséget. A lelkeknek teljesen
szervezetlen találkozása, amely bent van a gyülekezetben. Egész felüle-
tén érintkezik a gyülekezettel. Nincs belépés, csatlakozás, tagság, foga-
dalom, hanem csupán az ige, imádság és a testvéri közösség áldásában
való osztozás. Vezetője a gyülekezet vezetője, összejöveteli alkalmai gyü-
lekezeti alkalmak. Munkája is a gyülekezeté.

Csodálatos újúlást készít benne Isten: a gyülekezetek ébresztésén ke-
resztül az egyháznak az ébredését, Vajha lehetne egész magyar evangéliumi
egyházunk ébredése.

Csepregi Béla.

A hetedik angyal is trombitála,és nagy szózatok lőnek a mennyben,
:amelyek ezt mondiék' vala: E világnak országai a mi Urunkéi é s
a"z ő Krisztusáéi lettek, ,aki örökkÖn örökké uralkodik.

) ':felené.>ekkÖlt)'ve II, I5.
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Jézus Krisztus.
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5. Isten Egyszülött je.

Az Emberfia névben Jézus az ő messiási személyének titkát
fedte fel s rejtette el egyben. Idáig jutottunk el legutóbb Jézus-
nak saját magáról való tanuságtételét vizsgálva. Ezzel azonban
még korántsem merítettük ki azt a forrást, melyet Jézus ön-
bizonyságának neveztünk. Olyan tisztán, emberek, kortársak,
barátok avagy ellenségek véleményétől egyaránt elegyítetlenül
ugyan egy más névben sem kereshetjük s találhat juk föl Jézus
isteni öntudatának kifejeződését, mint éppen az Emberfiában,
mivelhogy ez Jézusnak kízárólagosan önmegjelölése. De azért
még számtalan egyéb Jézust jelölő bibliai nevet is bátran számba
vehetünk, sőt számba kell vennünk; olyanokat, melyeket inkább'
csak a tanítványok száján hallunk, ritkábban Jézusén. Hogy
mindjárt a legismertebbet említsem, ilyen az Isten Fia név.

Nem sajnálni való, ellenkezőleg örvendetes, hogy ilyen
gazdag az Újszövetségnek Jézusról szóló tudósítása. Felbecsül-
hetetlen értékű, hogy akad név, mit Jézus használ magamagáról,
van megjelölése, mely pusztán a tanítványok vallomása, járja
oly elnevezés is, melyet közösen emlegetnek; és valamennyin ott
lángol a rendkívülinek, a szerfelettvalóan nagynak, az isteninek
elmaradhatatlan jegye! Ha az evangéliumos könyv csupáncsak
Jézus monologja volna, magánbeszéde a világhoz, az emberekhez,
a nélkül, hogy a világnak, az embereknek visszhangjából valamit
is közölne, - könnyebb volna azok felé hajolni, akik Jézusban
egy vallásos fantasztát látnak, mondván: csak képzelte magát a
messiásnak, árn minden ilyen követelése valóság híján volt. Csak-
hogy az evangélium telve van párbeszéddel, az apostoli levelek
sem egyéb, mint felelet a Krisztus igéjére, s ez pompás ellen-
őrzése Jézus saját magáról szóló tanuságtételének. Ha már
kicsiny földi nagyságokra áll a közmondás, hogy egy se nagy
az ő komornyikja előtt, mert otthon kiesik a világ előtt játszott
nagy szerepéből, mennyivel inkább fontos annak az embernek
közvetlen környezetét megkérdezni, aki magáról a legnagyob-
bakat állította, mióta a világ áll; s milyen megnyugtató a tanít-
ványok válasza, kik vele éjt-napot együtt töltöttek: Jézus nem
szerepet játszott, mindig, egyformán csakugyan az volt, akinek
mondotta magát! S ha valamely Jézust megjelölő név valóban
a tanítványok Jézus-magyarázata volna csupán, ez is Jézus
igényének jogosságát bizonyítaná, mert ez a magyarázat Jézus
valóságos életének látásából eredt!

Álljunk meg most egy percre az lsten Fia névnél. Az első
három evangéliumban kevésszer fordul elő s akkor sem Jézus
ajkán. János evangéliuma szerint mind Jézus, mind a tanítvá-
nyok gyakrabban ejtik ki. Ez pedig a fentebb mondottak alapján
nem hogy gyengítené, hanem csak erősíti a benne foglaltak
valóságát.
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De hát mi foglaltatik ebben a névben: Isten Fia?
A fiúnak a régi Keleten általában véve sokkal közvetlenebb

kapcsolata volt az atyjával, mint ami modern világunkban. Nagy
családi közösségben, patriarchális viszonyok között éltek az
emberek. A családfő hatalma alá volt vetve a ház apraja-nagyja.
A felnőtt férfi sem szakadt ki a közösségből, hogy az önálló-
ságnak szabad útjára lépjen. Függött és függeni akart is az
atyjától. Örizte az otthoni tradíciót s kevésbbé volt meg az apák-
fiak közmondássá lett ellentéte. A vérségi kötelék nagy tiszte-
letben részesült. Az atya is beavatta minden titkába a fiát, képé-
nek viselője volt mindenütt, ahová csak küldetett általa. Ha
akkortájt valami nagyon közeli kapcsolatot akartak kifejezni,
így szóltak: mint atya és fiú egyessége.

Jézus az Istennek Fia. Következésképen Isten Aty ja Jézus-
nak. Ez a. viszonyítás az ő viszonyuk közelségét, egyességét,
közvetlenségét, kapcsolatuk erősségét közösségük teljességét
fejezi ki! Jézus alá van vetve az Atyának, vezetteti magát általa,
rajta csüng, csak tőle kiván függeni; az Atya viszont beavatja
ininden titkába, mint képének viselőjét küldi teljhatalommal a
világba, Jézus hazulról ismeri az Atyát, bírja Lelkét, kinyilatkoz-
tatja akaratát. Ezt várta Izráel a messiási királytól, az Eljöven-
dőtől, kit előre Isten Fiának nevezett.

Semmi köze tehát ennek a pogány "istenfiak" kultuszá-
hoz. Már Bábelben, Egyiptomban, Nagy Sándor udvarában, tető-
pontján azután a római birodalomban istenfiaknak mondták ki
az uralkodot, Isten hatalmának jelenlétét imádták bennök. Sok-
szor egészen durván mitikus gondolatokat szabtak rájok, mint
például, hogy földi anyától s isteni apátói származnak. Jóllehet
hangzat szerint hasonlítanak egymáshoz, tartalomban megmond-
hatatlan távolság választja el a bibliaiés a pogány istenfiuságot.
A bibliainak lényege valóban a fiúság, mely ámulatra késztette
Jézus életének szemlélőit: ilyen közel való viszonyban mi még
embert nem láttunk az Istenhez! A pogány mitologiáé az er-
kölcsi vonás nélkül szűkölködő emberi kultusz. Nem csoda, hogy
Pilátus előtt Jézus is, az első századokban a keresztyénség is
összeütközött a császárkultusszal.

Arn még tovább kell rnennünk, Jézusról az apostolok úgy
tesznek tanuságot, hogy ő Istennek egyszülött Fia, vagyis rnin-
den tapasztalaton túl levő, a messiási reménységet is felülmúló,
egyedülálló, páratlan az ő viszonya az Atyához. Mint ha egy
atyának egyetlen fia van, akkor ez a fiú oly viszonyban van
atyjával, amilyen viszonyban senki más emberfia a föld kerekén
nem lehet vele, olykép mondhatja néki: atyám, amikép senki
más. Ezt az igényét Jézus is számtalanszor kinyilatkoztatta nem-
csak János evangéliumában, de az első három evangéliumban is.
Mindig különböztetve szól az óutyjaról ("az én Atyám") és
ar tanítványokéról ("a ti atyátok"), soha összefoglalóan. Ö nem
egy Fia Istennek, hanem a Fia. A Fiú! Az Egyetlen! Mint egyet-
len trónörökösé, az övé Isten kírályságának osztatlan öröksége.
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Benne az Isten kinyilatkoztatásának teljessége. Isten és Ö közte
leomlott minden határ. Egymás előtt nincsen titkuk. Isten Egy-
szülöttje joggal szólhat így: Én és az Atya egy vagyunk!

Hol vette kezdetét ez a páratlan viszony? Már a 12 éves
Jézus tud az Ö Atyjáról. Később természetesen mind tudatosab-
ban. De ez a felismerés. is már csak egy állapot felismerése,
ráismerés arra a közösségre, melynek kezdete az időben meg
nem mondható. S hol végződött? Ott, ahol kezdődött, azörök~
kévalóságban. Mert sehol nem szakadt meg, soha egy percre
sem, a keresztfán sem! Egyedülálló, páratlan istenfiúságának
tudata még csak meg sem ingott benne soha. Buddhát elfogta
nem egyszer önmaga felől a kétség. Mohammed öngyilkosság
.gondolataval is foglalkozott; halála előtt három hónappal pedig
így szólott követöihez: én is csak ember vagyok, miként ti. Jézus
azonban Kajafás előtt állva, esküvel erősíti: Te mondád, énaz
Isten Fia vagyok!

Most már kezdjük érteni kiindulásunk Iötételét: Jézus Krisz-
tus mint valóságos történeti személyiség egyedülálló, páratlan
helyet tölt be az emberiség történetében. Hogyan lehetséges ez?
Mi ennek az alapja? Az ő történeti páratlanságának tundémeti-
turna az ö Istenhez való viszonyának páratlansága! Ez fejti meg
titkát, magyarázza nyügbe vető erejét, hogy az Istennek Egy-
szülöttje Ö!

Schole Ldselá.

Az evangélikus tanítóképzők hivatása
a maqyar jövő alakításában.

Az utolsó évek eseményei hazánkat is kétségtelen UI a lelki megúj-
hodás felé viszik, s ez végeredményben hosszabb vagy rövidebb idő multán
társadalmi szerkezetének gyökeres átalakulásahoz fog vezetni. Ennek a
megújhodást kereső népnek számtalan forrongó problémája került fel-
színre. Ezek közül a legtöbbet kutatott, legjobban vitatott kérdés: magyar-
ságunk tartalma, lényege és jövője. Ujságok és folyóiratok cikkeiből, szin-
padról, regények lapjairól, falukutatók, közírók tollából szól hozzánk, mint
fajelmélet, szociális probléma, egykekérdés. stb. Tudományos és művészeti
mozgalommá lett. Egyik dúsgazdag arisztokratánk nagy összegű pályadíjat
tűzött ki magyar történelmi és genre jellegű festöművészeti és szobrászati
.alkotásokra. Kodály és Bartók jelszóvá váltak. A "magyarságtudomány"
ma már lelkes tudósok egész seregét foglalkoztatja, s a "Magyarságtudo ..
rnány Könyvei" rövid idő alatt impozáns kötetek sorozatával tesznek bi-
zonyságot arról a szorgos munkáról, mely a tudományos életnek ezen a
terül etén folyik.

. Oe nemcsak társadalmi, irodalmi és tudományos életünket foglalkoz-
tatja ez a kérdés, hanem megragadta kulturpolitikánkat is, sannak újabb
tartalmat, meglehetősen súlyos, felelősségteljes és évtizedekre szóló pro-
grammot adott. Minden más, irodalmi, tudományos, stb. jelenségnél fon-
tosabb ez a tény. Mert a kulturpolitika az elmélet mellett a gyakorlatot,
a cselekvést jelenti s így magyarságunk létét, lényegét alkotó nagyfontos-
ságú problémák közül a legfontosabb at ragadja meg: magyarságunk jö-
vőjét. Ezt a jövőt akarja biztosítani olymódon, hogy a lélek útján alakítani
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akarja. Ez az akarás őszinte és tiszta nemzeti érzésektöl hevített, de még
mindig nem teljes mértékben céltudatos' és tisztán körvonalazott, aminek
bizonyítéka az a számtalan tanügyi reform, amely 1924 óta sorozatosan
napvilágot látott. Két fogalomkörben határozható meg még leginkább ez
a kulturpolitikai törekvés: a "nemzeti" és az "egység" fogalmában. Ennek
következménye az új középiskolai törvény, a leventeintézmény tovább fej-o
lesztése, sennek gondolatköréhen készül az uj tanítóképző-akadémia tan-
terve is. .

Tanítóképzésünk átalakulásának küszöbén pedagógus számára alig
lehet más fontosabb, mint hogyatanítóképzésünk tartaimát, szervezetét és
szellemét teljesen átformáló módosításokat figyelemmel kísérje, Magyar-
ságunk jövőjét meghatározó eleven erőforrások egyike lesz az új tanító-
képzés. Nagyot fog nyerni jelentőségben, nem azért, mert akadémiává lép
elő, - talán még az is megtörténhetik, hogy végső formájában nem is lesz
akadémia, - hanem azért, mert egyszerű tanuló, kultúrát közvetítő iskolá-
ból közvetlen életterének, tájegységének ,művelődési középpontia, a népi
gondolat ápolója, a magyarság, védőbástyája, megerősödésének irányrnu-
tatója, .seg ítöje lesz. Egyházunkat különösképen közelről érintik ezek a
kérdések. Az 1938: XIV. t.vc. idején még a csonkaország keretein belül
tanítófeleslegről és tanítóképzők megszüntetéséről volt szó. Megszűnésre
ítéltek akkor egy evangélikus képzőt is. Nagyon keserű tény volt ez akkor
is, ma pedig teljesen elképzelhetetlen egyházunk két tanítóképzőveJ. Sopron,
Szarvas, Miskolc, az egész országot ideálisan átfogó háromszög volt, most
még, csak egy déli, bácskai és egy keleti, erdélyi végvárról kellene gondos-
kodnunk. Az evangélikus egyházegyetemnek meg kell találnia a törvényes
lehetőségeket és az anyagi módozatokat arra, hogy öt akadémiát tarthas-
son fenn. Hazánk tanítóképzése erősen felekezeti, még pedig katolikus
jellegű, A csonkaország 49 képzője közűl 33 katolikuso Ez az arányszám
a visszatért országrészekkel még tovább javukra módosult, mert az eddig
ott működő zárdák szerzett jogai automatikusan érvényben maradtak. Az
1942-benmegnyíló tanítóképző-akadémiák végleges számáról az egyes fele-
kezetek közötti arányszám ról pedig még véglegesen nem döntöttek.

Ennek a tanulmánynak nem célja iskolaszervezeti kérdések további
fejtegetése. Röviden még csak arra kivánok rámutatni, miért válnak oly
nagyjelentőségű intézrnényekké a tanítóképzők. Azzá teszi őket az új
tanulmányi rend. Ennek keretében ilyen címek szerepelnek: neveléslélektan,
magyar nemzetisineret, társadalmunk kialakulása, magyar közjog és ma-
gánjog általános része, az újabb magyar irodalom, a magyar tudományos,
élet kialakulása, magyar képzőművészet, magyar gazdasági élet, közeg ész-
ségügy. népművelés, faluvezetés. Ez még csak tervezet., de mindenesetre
jelzi azt, hogy az új tantervben az embert legerősebben alakító, gondol.
kodását, érzületvilágát legjobban meghatározó, Ú. n. világnézeti tanul-
mányok túlnyomó többséghez. döntő szerephez jutnak. Már pedig nem
lehet közömbös az egyház előtt, hogy felnövekvő ifjúságának világnézetét
kik és milyen irányban akarj ák befolyásolni.

Szerepelnek az új tanulmányi rendben olyan tételek is, melyeknek
pontos tartalmáról még a tanároknak sincs határozottan kialakult képük.
A jövendő utasításoktóI várják az útbaigazítást. Van azonban a pedagógiai
tárgyak csoportjában egy olyan tanulmányi egység is, mely ma még belát-
hatatlan fontosságú s lényegében töretlen terület. Ez a gyermek- és ifjú.
ságtanulmány. A mostani tanítóképzés keretében ez is egyszerű tantárgy
volt. Heti egyórás studium lévén, nem is .lehetett más. A jövő tanítóképző-
akadémiaján azonban többnek kell lennie. Azt várjuk tőle, hogy magyar- •
ságunk igazi megismerésének forrása, értékeinek felismerője, nevelési szük-
ségleteinek, módszereinek útmutatója legyen. Hogy ezzé lehessen, először
meg kell teremteni a magyar gyermektanulmányt. Ma van gyermektanul-
mány, egyes egyetemek szemináriumaiban, a székesfőváros néhány lélek-
tani intézetében végeznek is lélektani megfigyeléseket, kísérleteket, készí-
tenek dolgozatokat, sőt a tudományosság igényével fellépő szakmunkák is
megjelentek ezen a téren, de ez még nem magyar gyermektanulmány.
A munkák túlnyomóan elméletiek, legtöbbjén érzik, hogy dolgozószebak-
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ban, különbözö pszichológiai tudományos munkák átdolgozása alapján ké-
szültek, vagy pedig erősen helyi, csoport jellegűek, nem alkalmasak arra,
hogy belőlük a magyar gyermekre érvényes, általános tanulságokat von-
hassunk le. Ma ezzel a tudományággal kapcsolatban a legtöbbet szerepel-
nek: Várkonyi Hildebrand O. S. B. szegedi, Bognár Cecil O. S. B. pécsi,
Marczell Mihály budapesti egyetemi tanár, Koszterszitz József, a Gyermek-
tanulmányi Társaság ü. v. elnöke, a Szt. Imre Kollégium igazgatója, Nosz-
Iopi László, a székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani Intéze-
tének vezetője, egyetemi m. tanár; munkái a Szt. István Társulat kiadása-
'ban jelentek meg; P. Olasz Péter, Kempelen Attila dr. A Közoktatásügyi
Tanácsban igen erősen támogatja a magyar gyermektanulmány kifejlesz-
tésének, megszervezésének gondolatát dr. Kemenes Illés, tankerületi fő-
igazgató. Egyetemi lélektani intézetek adhatnak útmutatást a tudományos
kutató munkára; pályaválasztási tanácsadók, OTI, Beszkárt, repülők lélek-
tani intézetei kitűnöen megoldhatnak egyes, sajátos. őket érdeklő felada-
tokat, de ez még nem magyar gyermektanulmány! A magyar gyermek-
tanulmányt a tanltóképzö-akadérniáknak kell megteremteniök. Első feladat:
.a nérnetből, amerikaiból durván átültetett test-sorozatok") helyett magyar
test-sorozatokat alkotni; azután pedig az akadémia táj egységébe tartozó
vidék gyermekanyagát tudományosan megfigyelni, megvizsgálni; végül az
eredményeket összesítve feldolgozni. A tanítóképző-akadémiákról kell ki-
kerülniök az első, a magyar gyermeket faji jellegzetességeivel, értelmi,
erkölcsi képességeivel őszintén bemutató [ellernraizoknak, valamint az eze-
ken alapuló nevelési reformoknak. Munkatársak kerestetnek ehhez a szép
magyar feladathoz. Ne engedjünk kezünkből kicsúszni értékes rnunkaterü-
1eteket. A magyar gyermek megismerése, tudományos képének megrajzo-
lása hazafias kötelessége annak, akinek hivatása és tanulmányai ehhez a
1ehetőséget megadják. Vargbdn« Erdélyi Olga.

A hit igazsága.
Bibliai sorozatunkban eddig feltárult előttünk a négy evangéliumnak

és az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek a gazdagsága. Jézus
Krisztus személyének és művének fölséges-voltát láttuk meg az evangé-
Iisták bizonyságtevéseben Mindegyik más és más oldalról világítja meg
és együttesen sem tudják kimeríteni az újszövetségi örvendetes 'híradás

bőségét. Most sort kerítünk az apostolok levelei re és néhány szempontot
próbálunk meg kiemelni, amely megelevenítheti számunkra ezeket az
apostoli írásokat,hogy meghallhassuk belőlük Istennek élő, nekünk szóló
üzenetet.

Az apostolok levelei MI a legvilágosabban tükröződik a Biblia kettős-
sége. Emberi írások ezek, igazi levelek, amelyek emberek küzdelmeiről
és szükségeiről, embereket fenyegető veszedelmekről szélnak. Nem olyan

irodalmi alkotások, amelyeknek művészi gyönyörködtető vagy kegyes építő
célzatuk van, hanem élő embereknek azokat a gondolatait fejtik ki és
azt az akaratát tolmácsolják, amelyekkel biztos útmutatást akarnak adni
a többieknek és az egyetlen igazi segítséget akarják 'köz ölni velük. Ezért
'kell arra törekednünk, 'hogy rnennél jobban megismerkedjünk az apos-
tolok világával, teológiájával, missziói szándékaival, életük körülrnényei-
vel és ellenségeikkel. Ugyancsak gondot kell fordítanunk. arra is, hogy a
címzettekkel mennél köz elebbröl megísmerkedjünk, bepillantsunk az első
keresztyének személyes és gyülekezeti életébe, harcaiba. Mennél több és
részletesebb vonás elevenedik meg előttünk, annál mozgalmasabbá és
szernléletesebbé válik számunkra minden egyes apostoli levél, mint az
'apostolok munkájának és szolgálatának szerves része az evangélium első
hódításának és harcának visszatükröződése. Ugyanakkor kérnünk kell a

*) "Test"-nek (olv. teszt) nevezzük a sorozatosan megállapított kérdő-
pontok alapján lefolytatott lélektani kísérleti vizsgálatok eredmény-leleteit.
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Szentlélek megvilágosítását, hogy megnyissa szemünket és fülünket Isten
igéjének meghallására és Isten történetének meglátására. Hiába válik
érdekes, sőt izgató felfedezéssé számunkra a Biblia emberi írása, ha nem
érezzük megriadva, hogy az élő Isten színe elé állít minket és maga az
Örökkévaló szól hozzánk minden emberi beszéden 'keresztül. Akkor kezd-
jük el igazán megérteni az apostolok leveleit is, ha észrevesszük és
komolyan számolunk azzal, hogy nem az apostolok bölcseségét és tapasz-
talatait kapjuk, nem önvallomásokkal állunk szemben, nem mély belátást
és erkölcsi intéseket közölnek velünk, egyáltalában nem maguktól beszél-
nek, hanem rnint tolmácsok és követek, Istennek hírvivői ök, akik Isten
ígéreteit és parancsait, ítéletét és ajándékozását hirdetik. Istennek tet-
szett, hogy ezeket az emberi írásokat kiválassza arra, hogy minden idők
minden emberének minden kérdése számára az ö kérdését és az ő feleletét
zendítsék meg. Amikor mi az apostoli levelekhez érkezünk, Isten igéjének
csodájával találkozunk. Ezt az igét kell keresnünk bennük és erre kell
hallgatóznunk, Akkor mondhatjuk, hogy úgy olvastuk ezeket a leveleket
és úgy éltünk üzenetükkel, ahogyan kell és ahogyan az nekünk üdvösséges.

Mai cikkünkben Pál apostolnál, közelebbről pedig a Római és Galá-
ciai levélnél időzünk. János apostol szernlélödésével szemben Pál apostol
szereti az érvelést. János gondolatai mindig a keresztyén ember alapvető
és rneg-rnegújuló tapasztalata körül 'forognak: a hitben a Szentlélek által
újjászül ettünk. Pál bizonyságtevése elsősorban az üdvösség történetének
nagy eseményeit és tényeit állítja elénk, mégpedig az Oszövetség tanúsá-
gában. A keresztyén élet: meghallani ezt az üzenetet, hatalmába esni és
belőle élni. János a hívő életét írja le, Pál pedig a Szentírást magyarázza
és fejti ki. Akkor bontakozik ki előttünk Pál apostol teológiája, ha vilá-
gosan megragadjuk azokat az ellentéteket, amelyekben mozog gondol-
kodása. Isten haragja ütközik össze kegyelmével. Szemben áll egymással
Ádám, aki a halál prédája lett, aki a bűn rabja és Krisztus, aki az életet
hozza és felszabadít minket. Legélesebben jelentkezik ez az ellentét a
törvénynek és a Szentléleknek szembe állításában. Magunktól a törvény
kötelezése és kárhoztatása alatt vagyunk; nincs mentség számunkra. A
Szentlélek azonban megajándékoz minket az igazi szabadsággal, az egyet-
lennel, amely megérdemli ezt a nevet és meg is tart benne. Valamit azon-
ban hozzá kell még tennünk ehhez a megállapításhoz, nehogy félreértsük
az apostol mondanivalóját. Nem egyenrangú és egyenlő értékű valóságok
állnak szemben egymással. Nincs közöttük egyensúly, hanem a kegyelem
legyőzi Isten haragját; az éltető és szabadító Krisztus uralkodik. Most
a Szentlélek hatalmába ejtett mirrket. A törvény, bűn, halál, Isten haragja
fenyeget ugyan minket, de amig hitben járunk, fel vannak függesztve.
Isten az ő igéje által minduntalan kiragad minket veszedelmünkből és
uralma alá von. Mihelyt belekerülünk egyszer Pál apostol gondolatainak
sodrába, amit az imént kíséreltünk meg szinte dadogva kifejezni, maguk
a levelek ragadnak meg minket és tesznek az ige foglyaivá. Törekednünk
kell arra, hogy saját szavunkkal és a mai nyelven adjuk elő az apostol
üzenetét, de sohasem szabad még a talán legsikerültebbnek látszó össze-
foglalásnál és tolmácsolásnál sem megrekednünk, 'hanem mindig új és
mindig mélyebb figyelemmel kell hallgatóznunk magának az apostolnak
szavára, hogy valóban felcsendülhessen számunkra is Isten üzenete és
szíven találjon minket.

Röviden úgy foglalhat juk össze a Római és a Galata levél tartaimát,
hogy a hit igazságáról szól és azt ajándékozza nekünk. Összetöri minden
igazságunkat, hogya romokon Isten igazsága diadalmaskodjék. Figye-
lemreméltó már az is, hogy az "igazság" a központi kérdés. Nem az
antik világ értelmében, amely a világ igazi mivoltának szemlélését és el-
gondolását kereste az igazságban. Az Oszövetség érteti meg velünk az
"igazság" bibliai valóságát: az egész életet jelenti, az ember gondolko-
zását és tetteit, amilyennek Isten szánta és amely Istennek tetsző. Hogyan
kerül az ember élete rendbe, hogyan válik újra egészségessé és éppé?
Ez a fő kérdés, amit Isten ébreszt fel lelkiismeretünkben. Erre az el nem
nyomható és el nem némítható kérdésre keres az ember feleletet, sőt,
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ahogyan él valaki, már az maga a felelet. Mennyi emberi igazságot pró--
bálunk meg felsorakoztatni, tetszetős, vonzó, nagyszerű igazságokat.
Emberi mértékünket talán megütik, de az Isten mérlegén a legpompásabb
is híjjával találtatik. Csak egyetlen igazság van: az, amit Isten szerez és
ajándékoz, amit mi csak elfogadhatunk. Ezt sem magunktól, hanem a
Szeritlélek titkos murrkája gyümölcseként és ajándékaképpen. Röviden:
Pál apostol azért hadakozik, hogy véget érjen a nagy magányosságunk
és egyedüllétünk, megszűnjék a magunk urálma és ürhatnámsaga.. az
Istennel éljünk, közösségben vele és uralma alatt.

Ezt a vezérlő gondolatot fejezi ki más és más módon az a két levél,
amely most minket Ioglalkoztat A Római levél az apostol nagy missziói
célkitűzéséből született. A világ fővárosát akarja meghódítani az evan-
gélium számára, hogy tovább törjön előre az akkor ismert világ nyugati-
végei re. Az evangelium; központi üzenetet tisztázza levelében, hogy egyet-
értésre jussanak. Támaszra és segítségre van szüksége lelki hadjáratábarr
és levele nem más, mint egy hatalmas felhívás és szerető unszolás az
együtt-tusakodásra. A Galáciabeliekhez. írt levél pedig egy része a nagy
harcnak, amit a lelkekért szakadatlanul vív az apostol. Nemcsak a meg-
téréskor kell irtózatos szellemi erőkkel birkóznia, hanem az új életben
járáskor is állandóan a sötétség hatalmasságaival kell harcolnia. A világ-
a kegyes látszat köntösében, megigéző és megtévesztő 'tetszetős jelszavak
hangoztatásával betör a gyülekezetekbe is. Éppen a vallásossággal kel!
felvenni a küzdelmet, hogy el ne 'homályosodjék az evangélium világos-
sága és meg ne törjön az ereje. Az igazi evangéliumi szabadság és a
Krisztushoz kötöttség együttesében bontja ki az apostol a hit igazságát.
Ha ezt meglátjuk, megvilágosodik előttünk Istennek változhatatlan és
szent akarata, amely rninket is meg akar ajándékozni a legnagyobbal,
amihez fogható nincs több e világon, az üdvösséggel, de amely ugyan-
akkor le is foglal minket a maga számára, hogy eszközei legyünk győ-
zedelmes felszabadító és újjáteremtő rnunkájában,

Nehéz biztos tételt vagy formulát adni, amely szinte kezünk ügyébe
adná Isten igéjének megértését. Nincsen ilyen szabadalmazott kulcsa az
igének. Keresnünk kell egyre jobban, ismételten, újra meg újra az ige
megértésének nyitját. Valami segítséget azonban kapunk éppen Pál apos-
tol é két levelében ehhez a legnagyobb feladatunkhoz. Az ígéreteket kelI
keresnünk és megragadnunk, hogy megtaláljuk Isten igéjét az emberí
szavakban. Igy olvasva e leveleket, valóban áldássá lesznek számunkra.

Urbán Ernő.
,

KRONIKA

I TELEKI PÁL

Kimondhatatlan döbbenet, szívet repesztő fájdalom, mély-
séges gyász szállotta meg az országot, mikor Teleki Pál tragikus
halálának híre végigröpült a magyar tájakon. Mint ahogyan egy-
kor Széchenyi István halála, úgy sújtotta le ez a gyászhír is a
magyarul érző szíveket. Miért kellett legjobbjainknak, Széche-
nyinek, Tisza Istvánnak, Gömbös Cyulának, Darányi Kálmánnak,
Csáky Istvánnak s most Teleki Pálnak elmenni, rnikor a nem-
zetért és hazáért égő szívükre, jövőbe látó bölcseségülere oly
nagyon szükség lett volna? Végkép az a magyar fa sorsa, hogy
míg mások gyümölcsösödnek, mindig csak virágozzék? A miért-
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re nem' tudunk feleletet adni. De Teleki Pál életével tanusította,
nagy a magyar fa is tud drága gyümölcsöket teremni. Mikor
.szivűnk-lelkünk gyászba borul, tanuljunk tőle emberebb ember-
séget, magyarabb magyarságot, lemondást, áldozatkészséget és
önfeláldozást, hogy e sorspróbás időkben általunk is teremjen

.gyümölcsöt a magyar fa. A többit, a miért-et pedig bízzuk Isten

.kegyelmére. K.

SZÉL~EGYZETEK
l>unántúl déli részén
.a trianoni békeparancs 12 gyüleke-
zetet szakított el egyházunktóI.
Közülök egy a baranyai háromszög-
'be, tiz a Muravidékre, egy pedig a
Dráva túlsó partjára esik. Három
közülök magyarnyelvű, kettő ve-
gyes magyar-vend nyelvű, hat vend-
nyelvű és egy németnyelvű volt.
Lélekszámuk az 19IO-i népszámlá-
lás szerint kereken 24.000 volt. Ezek
a gyülekezetek most mind hazatér-
nek. Szeretettel, az egyazon hit
igaz közösségének tudatában kö-
szöntjük őket. Adja Isten, hogy a
huszonkét éven keresztül megsza-
kadt közösség helyreálljon úgy,
ahogy évszázadokon keresztül za-
vartalanul megvolt.

.A magyarországi némel sajtó
>újra elővette egy magyarországi
német-evangélikus egyház gondola-
tát. A .Deutsche Zeitung" Bácska
visszatérése alkalmából újra kife-
jezte egy ilyen egyházi alakulat
szükségét, és a "Wehr und Waffe"
reflektál erre. Ez alkalommal sem
'terünk, sem időnk, sem kedvünk
nincs arra, hogy a kérdéssel beha-
tóan foglalkozzunk. De máris szük-
ségesnek tartjuk a következők
megállapítását. Egy egyházi szer-
'vezetnek csak a.kkor van létjogo-
.sultság a és' csak akkor van mara-
dandó léte, ha belülről birja lété-
nek feltételeit. A .keresztyén egy-
'házban pedig minden egyházi kö-
.zösségnek az igehirdetés és a
szentségszolgáltatás biztosítása adja
meg az alapfeltételt. Világi szóval
-élve, szűkkeblűség, önzés uralkodik
-ott, ahol külön egyházi szervezetet
akarnak létesítni, [ólfehet az igehir-
,detés és a szentségszolgáltatás
:Szempontjából erre az elkülönülés re

semmi szükség nincs. De ugyanezt
a magatartást a keresztyén élet ol-
daláról nézve nyugodtan rnondhat-
juk a hit, a szeretet, á reménység
fogyatékosságának vagy éppen hiá-
nyának. Elkülönülésre, még külön
gyülekezetek létesítésére is csak ott
van szükség, ez csak ott igazol-
ható, ahol az egyház sajátos mű-
ködése, az igehirdetés és szeritség-
szolgáltatás kárt szenvedne, veszé-
lyeztetve volna a régi keretek
fenntartásával. Említettük a hit, a
szeretet és a reménység Iogyaté-
kosságát. Ez megnyilvánulhat a lel-
készi szolgálatban állók és a gyü-
lekezeti tagok részéről egyaránt.
Az utóbbiak részéről is sajnálatos
jelenség ez, de érthető, mert a ke-
resztyén egyházban mindvégig ke-
veredni fognak a hívők és hitetle-
nek, a jók és gonoszok. Nem sza-
bad túlságosan fennakadni azon, ha
a gyülekezeti tagok - esetleg még
hozzá az evangélikus keresztyénsé-
gen kívül állók izgatására - külsö
szempontokat visznek bele az egy-
házi, gyüle-kezeti életbe. Ilyen eset-
ben sajnálatosan tudomásul lehet
venni az elkülönülést, annak meg-
állapításával, hogy az "egyház"
szó csak takaró más jellegű, más
lelkű, más célú társadalmi tömörü-
lés fölé. Többnyire egy kultúra 'ér-
deke játszik itt közre. De már több
mint sajnálatos jelenség, ha az
egyházi szolgálatban állók mutat-
keznak kevés hitűeknek. töredékes
szeretetűeknek és pislákoló remény-
ségűeknek. Nekik mint teológusok-
nak tudniok kell, hogy más az egy-
ház és más a kultúra, tudniok kell,
hogy mi az egyház sajátos életmű-
ködése, és nekik mint avatott pa-
poknak szolgáknak kell lenniök,
követeknek kell lenniök, ők az is-
ten igéjének szolgálatában állanak.
Gyalázatos hűtlenségbe esne-k, ha
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ennek hátrányára más érdeket szol-
galnak. Nekik az egyháztörténelem-
ből illik és kötelességük tudni, hogy
mire van ítélve az az egyházi kö-
zösség, amely nem "a szentek kö-
zössége, ahol az igét tisztán hirde-
tik és a szentségeket rendelés sze-
rint szolg áltatják ki". Az efféle ne-
vezheti magát egyháznak, de nem

, az. - Annyi persze bizonyos, hogy
mindezt hiába mondtuk el olyanok
felé, akik ezt papos beszédnek tart-
ják, és nem készek elismerni az
egyház különleges szolgálatát e vi-
lág népei és e népek tagjai javára.
De tőlük is kérhetjük, hogy legye-
nek becsületesek a történelem s a
jelenlegi helyzet adatainak közlésé-
ben. - Ha pedig kiderülne, hogy
nem egyházi kérdésről van szó, ak-
kor legcélszerűbb kölcsönösen be-
valIani egymásnak, hogy az egy-
házat csak. küzdőterül használjuk
fel egyéb kérdések rendezésére. De
ebben az esetben is sóhajtva kér-
dezzük: miért kelI éppen az evan-
gélikus egyháznak áldozatul esni
kultúra-határok új megvonásánál?
Kinek, kiknek az érdeke, hogy Ver-
seailles- ja és Trianonja legyen a
magyarországi evangélikusságnak?
Majd azoknak lesz javára, akiknek
a javára készült Versailles is, Tria-
non is!

Imára vezényellék
az egyik magyar századot, mielőtt
átlépték a volt magyar-i.jugoszláv"
határt, hogy elfoglalják azt, ami a
miénk még idegen kézben is és
segítséget vigyenek az ott gyötrő-
dőknek. Szent és meghatott csele-
kedet volt megindulni a jog, igaz-
ság és testvérvédelem nevében. Akik
kilométerek messzeségéből lázasan
váÍ-ták az események kialakulását s
a magyar hadsereg előrenyomulá-
sának eredményeit, boldogan olvas-
ták ezt a hírt. Nem egyszerű csele-
kedet volt, hanem bizonvségtevés .
arról a hitről, hogy országunk gya-
rapodását elsősorban annak keJl
megköszÖllnünk, aki a világtörténe-
lem legigazságosabb formálója. Ki-
áradó örömünkben sem felejtkezünk
el egy kívánságról, bárcsak egész
népünk állandó magatartása, élete
is ilyen hálás lenne Isten iránt. Ak-
kor sokkal nagyobb lenne remény-
ségünk is, hogy amit kaptunk, bé-

kességben és egyetértésben tudjuk:
megtartani.

Elrettentő szigoruság
a jutalmuk a sibolókriak, rérnhír-
terjesztőknek, árdrágítóknak, a lég-
védelem sötétsége alatt működő tol-
vajoknak. Egy fillér drágitás sok-
száz pengőbe kerülhet s egy kerék-
pár vagy csirke életet követel. A
törvény minden erejével védi azo-
kat, akik a mai háborús helyzetben.
áidozatot, fegyelmet, hallgatást vál-
laInak a közösség érdekében. A
súlyos büntetések ellen persze so-
kan felszólalnak csöndes kis köreik-
ben az "igazság nevében", holott
minden szigorúság indokolt. Külsö
ellenség és belső ellenség ellen vé-
dekezni egyszerre próbára teszi né-·
pünk erejét. A helyzet lehetövé
teszi a visszaélések sorozatát s akik
ezzel a helyzettel élve saját honfi-
társaiknak kárt okoznak, nem ér-
demeInek kíméletet. Csak így tud-
juk azt elkerülni, hogy népünk is-
mét a világháború alatti és utáni
idők szokása szerint két " részre
legyen osztható: dőzsölőkre, nye-
részkedökre. mindentjobbantudókra
és nélkülözők re, veszteséget szenve-
dőkre.

A köini veresés,
amely válogatott labdarugó csapa-
tunkat érte nemcsak a sportkedve-
lőket érinti, hanem egész nemze-
tünket. Mindenki, aki a magyar CÍ-
mert hivatalosan ruháján viseli,
népünket, becsületünket, fegyelmün-
ket, tudásunkat, akaratunkat kép-
viseli. Minden vereség vagy győ-
zelem sejtetni engedi a belső hely-
zetet kifelé, jellemzi ifjúságunkat
és ezzel jövőnket. Családapák, csa-
ládot fenntartó ifjak bevonultak a
katonasághoz, életet tettek kocká-
ra a magyar földért és miértünk s
ugyanakkor erőteljes katonának
való. sportolók azt a kedvezményt
kapták, hogy ehelyett a zöld gyep-
re álljanak ki ugyanazon magyar
föld és nép képviseletében. Nótaszó
és kártya, sőt egy esetben itthoni'
korcsmázás és verekedés voltak jel-
lemzői azoknak, akik azután csúfo-
san vereséget is szenvedtek. Egé-
szen fölülről nézve, minket nem lab-
darugó rendszerek és más külsösé-



gek érdekelnek, hanem az a lelki
felkészületlenség és tespedtség.
.amely ezeket a "válogatottakat" el-
tölti. Egyetlen hibát látunk: a szel-
lemet, amely a férfierőből és ügyes-
ségból üzletet szervez és vereség
esetén is lehetövé teszi az anyagi
nyereséget. A magyar sporttársa-
dalom, versenyzők és nézők, nem-
különben az ál1am is súlyos áldoza-
tokat hoznak a sport érdekében a
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nélkül, hogy abból valami jelentős
szel1emi és erőbeli gyarapodás szár-
maznék általános népi értelemben.
A kölni vereség vád a protesszione-
/izmus ellen, vád a mai sportnevelés
ellen és jogossá teszi annak mielőb-
bi megszüntetését, Szeretnénk olyan
magyar fiatalságot látni, amely tu-
dását a nemzet szolgálatába állítja
s nem a pénz szolgálatába.

SZELLEMI ÉLET
Zündel Frigyes: Blumhardt János

Kristóf életrajza. II. kötet. Fordí-
totta: Szerb Anna. Siófok, 1941.
Ára: 4.60 P, olvasóinknak 3.90 P. -
Az első kötet a harcoló Blum-
hardtot ismertette meg velünk, a
második az elmélyült lelkigondozót.
Az alaphang ugyanaz, mint az első
kötetben: engedelmesség Istennek
Valóban csodálatos az Or munkál-
kodása, ha talál valakit, aki telje-
sen átengedi neki a vezetést. Blum-
hardt nemcsak átengedte, hanem
kérte, hogy mindenütt Ö maga
-munkálkodjék belátása szerint. Va-
lóban ez az eljárás a lelkigondozás.
így lehetséges, hogy ama keresz-
tyénsége is birtokába juthat az
apostoli idők áldásai nak. Csak ép-
pen minden lelki gőgtől mentes,
Imádkozo és engedelmes magatar-
tás kell hozzá. Az érette való tu-
sakodás elengedhetetlen. Az ébre-
dést kívánja szolgálni ez az élet-
rajz, de jó felismerni 'belőle azt az
igazságot, hogy ébreszteni csak az
tud, aki már felébredt. - A könyv

'bö szemelvényeket ad Blumhardt
prédikációiból és leveleiból. Meg-
ismerhetjük Blumhardt nagy gyer-
meki istenrehagyatkozását. M. F.

Ritter B. Károly: A lelkipász-
tor imádsága. Sopron, 1941. Tekus
Ottó evangélikus teológus fordítása
a Teológus Ifjúsági Kör kiadásá-
ban. Ára: l P. - Imádságos könyv
lelkészek mindennapi elcsendesedé-
sére és a különféle lelkészi szolg á-

latok közben való Istenhez ernelke-
désére. Értékeiből: egy imádkozó
táborba akarja tömöríteni az Or
szolgáit; nevelni akar a fegyelme-

zett imádkozó életre; lsten szuveré-
nitása és a kegyelem ingyenvaló-
sága jellemzi; biblikus tartalmával
lelkileg gondolkodtató és gazdagí-
tó. Áldott gyümölcse érezhető lesz
egyházunk életében, ha minden lel-
késznél befogadtatásra talál. Értéke
az elő- és utószóként Luthertól idé-
zett imádságra vonatkozó tanítás
is. Előszavát D. Kapi Béla püspök
írta. Györy.

Hankiss János: Onnepnapok mun-
kája. Budapest, Singer és Wolfner
kiadása. - Ez a gyüjteményes kö-
tet rádióelóadásokat tartalmaz.
Rendszerint kiemelkedő alkalmakra
készült írások, egy-egy aktuális
kérdést ál1ítanak a magyar iroda-
lom megvilágításába. Szelíd, elmél-
kedő hangjával, elmélyedésre kész-
tető komolyságával a sz erző való-
ban meg tudja ragadni "az olvasót.
Az előadások megérdemelték, hogy
könyvalakban is megjelenjenek. Re-
méljük, hogy nemcsak egykori hall-
gatói veszik őket elő, hanem má-
sok is szívesen nyúlnak hozzájuk.

-ro
Herezeg Ferenc: Ellesett párbe-

szédek. Budapest, Singer és Wolf-
ner kiadás. - Valamikor, a "boldog
béke" éveiben az "Oj Idők" hasáb-
ja in jelentek meg ezek az akkor
szellemesnek látszó, ma bizony
eléggé színüket vesztett írások. A
rég feledett aktualitások mellett
megszólalnak bennük a békebeli
Magyarország sorsdöntő kérdései is
a szellemes csevegésnek abban a
formájában, amely ugyan tartalmaz
komoly szempontokat is, de a ma-
-ga idején mégis inkább hátráltatta
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az országmentő megoldásokat: azt
a benyomást keltette, hogy kávé-
házi beszélgetésekkel, meg a szalo-
nok szellemes csevegéséveI máris
elintéztük a problémákat. Ezek az
írások valóban tanulságos doku-
'mentumai a maguk korának. K.

Bucsay Mihály: Régi magyar
könyvek a hal/ei magyar könyvtár-
ban. Budapest, 1941. - Az evang é-

I Iikus értékek becsülésére tanít
könyvével dr. Bucsay Mihály refor-
mátus lelkész. Jelen esetben olyan
evangélikus értékekre irányítja fi-
gyelmünket, amely egyházi köre-
irikben sem közismert, pedig az
egyházon túl nemzeti jelentőségű
annál is inkább, mivel a hallei ma-
gyar könyvtár mind eredetére,
mind tartalmára nézve egyedülálló.
Nagyszerű bizonyíték magyar né-
pünk régi kultüraszeretetéröl és a
protestantizmus kultúraformáló ere-
jéről. Éppen erre való tekintettel a
magyar szöveg után közzétett né-
met szöveg lehetövé teszi, hogy a
magyar evangélikus egyház eme
németországi nagy értékére a kül-
földi szakemberek figyelmét is fel-
hívja. A hallei magyar könyvtár
az első magyar kultúrintézmény né-
.met földön. Alapítása szerint evan-
gélikus célt szolgál s 1724-töl 1890-
ig evangélikus lelkész- és tanár-
jelöltek gondozták. A kb. 800 régi
nyomtatvány között háromszáznál
több unikurn és kb. 170 egy-egy
unikum másodpéldánya. Minderről
dr. Bucsay Mihály teljes katalógust
készített, amely lehetövé teszi a
könyvtár rendszeres használatát.
Bucsay Mihálynak hálával tartozunk
munkájáért, amellyel nagy hiányt
pótol. Kívánatös, hogy a könyvtár
sorsát egyházunk is, az illetékes
minisztérium is állandóan figyelem-
mel kísérje, V. L.

Zsilinszky Mihály: Lorántffy
Zsuzsánna. (1940.) 36 lap, ára 1 P.
(Magyar Nagyasszonyok 1.) - Elő-
ször 1871-ben 'jelent meg ez az
építő célzatú életrajz. Nyilvánvaló
tehát, hogyelsősorban a fiúi ke-
gyelet indította Zsilinszky Lajost
újabb kiadására. Mi pedig szintén

kegyelettel vesszük kezünkbe ezt li'
L. Zs. arckép évei díszített f'üzetet.,
azzal a kegyelettel, amely kijár a
magyar protestantizmus nagy tör-
ténetírójának. S. J ..

Külföldi Ielyéíraíekhé].

Luthertum (Leipzig, Deichert ki-
adás, előf. félévre 3, RM) folyó évi
3--4. füzet: Lauerer "A szolgálat It
Bibliában" címen kezd egy nagyobb-
tanulmányt, Hoffmann befejezi a
"filioque" körüli vitaról írt érdekes,
tanulmányát. A füzetben gazdag
irodalmi szemle is van.

Deutsche Theologie (Stuttgart.
Kohlhammer-kiadás, előf. félévre 3:
RM) mult évi 10-12. füzete: Schlat-
ter "Jézus és Pál apostol" című-
egyetemi előadásainak befejezését
közli, továbbá Rosenkranz tanulmá-
nyát a keresztyén egyház helyzeté-
ről Japánban és Köberje hosszabb"
ismertetését Sauer "Vom Amt der"
Christenheit heu te" c. könyvéröl. K~

Teologinen Aikakauskirja. (Teo-·
logisk Tidskrift) A finn teológiai'
folyóirat 1941. évi 1. száma közli.
A. E. Jokipii: Milyennek kell len-
nie a keresztyén igehirdetésnek a'
háborúban címen írt tanulmányát;.:
Regner Bring lundi professzornak
az úrvacsoraról szóló svéd nyeívű-
előadásának rövid kivonatát; Olevr
Castrénnek Aquinói Tamás kriszto··
lógiájáróI írt tanulmányát; Lennart
Pinomaa Luther reformátorrá teí-
lödésének idejével foglalkozó írá-
sat, és Erkki Niinivaara tollából
bűnbánati napra való textust kö-
zöl exegetikai fejtegetésseI. Könyv
és folyóiratszemlével fejeződik be-
a szám.

A folyó évi 2. szám a következö-
cikkeket tartalmazza: A. E. Puukko
a 13. rendkívüli egyházi gyűlésről.
E. G. Gulin, a csodákban való hit
az Újtestámentumban. Wolfgang
Schmidt: Philo Judaeus. Ilmari
Tuominen három igehirdetés kérdé-
séhez szól hozzá. O. K. HeJjövaara
bűnbánati napra való textusról kö-
zöl tanulmányt. Figyelő és teriedel-
mes könyvszemle zárja be a 2.
számot. K. L



Nyilatkozat.
A Keresztyén Igazság mult évi 11. számában cikket frtam "Jómódú és

szegény gyülekezetek" címen, amely cikkben -' többek között - meg-
emlékeztem arról, hogy a segélyezésele terén köztudomású a protekció
érvényesülése. Félreértések elkerülése végett ki kell jelentenem, hogy nem
meghatározott személyekre, bizottságokra vagy egyházkerületi segélye-
zésekre gondoltam, hanem a gyakorlat terén észlelhető. téves információ-
kon alapuló segélyezésekre, Természetesen távol állott tőlem a sértés vagy
gyanusítás gondolata is. Éppen az ügy érdekében tettem cikkemben a
kérdés megoldására olyan javaslatot, amelyek alapján a bizottságok tisz-
tábban láthatnák az egyházközségek anyagi helyzetét.

Váradi Lajos.

Női ottl1on Kassán. A kassai Bethesda Egyesület, melynek árvaházában
sok evangélikus árva talált nevelő otthont, egy megszilnt szanatóriumot
bérelt ki Kassán. A minden komforttal felszerelt, 26 szobás, kertes-terraszcs
gyönyörtl épületben őszre középiskolás leányinternátus is nyílik. Mint női
otthon már május l-töl rendelkezésükre áll azoknak, akik a felvidék jó
levegőjében csendet, pihenést, testi-lelki felüdülést keresnek. A teljes ellátás
dl;a mindössze 70-toO pengől Felvilágosítást nyújt: Szent-Istvány Marga,
Kassa, Bethesda, Alsó szoros 19.

Papnék számára tart evangélizációt Túróczy Zoltán püspök Fóton
(Pestrn.) május 5-8. Azonnali jelentkezést kivételesen még elfogad at
EPOSz. Ev. esperesi Hivatal, Főt, Pest m. címén,
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Lulher Márton Kis Káléját
a Keresatyéa Igazság olcsó kiadásában!

Ara 10 fillér, tiSmeges terjeszlóknek kedvezmény I

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét •.u. 2.

Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.

Most Jelent meg! Most lelent meg!

KRISZTUS KERESZT~E
Insllmus IlnI16sa I ,éHs61SZlnl lIa161r61.

Urbán Ernö m. kir. lelkész 325 lapos könyve.
Révesz István gyönyörű címlapjával (XI. századi Krísztus-fei),

Az 1. rész a keresztyén anyaszentegyház egyik nagy tanítómesterének
és lelkipásztorának, Canterbury-i Anselmusnak (meghalt U09-ben) páratlan
elmélkedését ismerteti, amely a kereszt titká ról szól. A tárgya: "Miért lett
Isten emberré?" A II. rész tárgyalja Istennek kinyilatkoztatását, a bün igazi
mivoltát, Krisztus megismerését, a váltság csodáját. A Ill. rész felvázolja
a Krisztusról szóló tanítás történetét. Megismerjük az egyházi atyák
bizonyságtevését a Győzö Krisztusról, Luther, Zwingli és Kálvin tanítását.

A keresztyén hit és élet középpontiával, a golgotai kereszt titkával
foglalkozik ez a könyv. Az evangélium üzenetét szölaltatia meg és a vallá-
sos liberalizmussal, kultúrprotestantizmussal számol le.

Május 5-ig történö befizetésnél előjegyzési ára 4.80 P és 40 fillér
csomagolási-, portö- stb. költség, Azután a bolti ár 6 P lesz. Befizethetö
a "Keresztyén Igazság Sopron" 45.031. sz. csekkszámlájára, a szerzö nevé-
nek és a könyv elmének feltüntetésével.

Iratterjesztőknek 20% engedmény. öt példány eladása esetén egy
ajándék-példány.

Megrendelhetö a Keresztyén Igazság kiadóhivatalában, Sopron, Pap-
rét-utca 2.

Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz, Györ. - Harangszó-nyomdája.


