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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Az Egyház kincse.

"Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett
kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való
örömében elmegy és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántó-
Iöldet, - Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki
igaz gyöngyöket keres; aki. rá találván egy drága gyöngyre, elméne és
mindenét eladván, amije volt, megvevé azt." Máté 13, 44-46.

A világ szeme több-kevesebb értéket elismer az egyházban. Emlegetik
népnevelő ielentöségét, nernzetépítö, sőt időnként nernzetmentö szolgálatát,
törődötteket. fáradtakat, elkínzottakat és betegeket megnyugtató édes-
anyai karját vagy szegénygondozó munkáját. Nem kicsinyélhetjük le az
egyháznak a közösség szempontjából jelentős eme eredményeit, de igazi
értéke egészen más síkon található.

Az Egyház kincse a "mennyek országa".
lsten országának határai semmiféle földrajzi vagy lelki térképen ki

nem rajzólhatók. Mégis valóságosan létezik ott, ahol embereknek, hús- és
vér-embereknek, bűnös embereknek Jézus Krisztus megváltójuk és uruk.
A láthatatlan rnennyeí király zászlója köré sereg törnörül, hálaadó hívők
tábora, akiket az Isten megszabadított a sötétségnek: a bűnnek és halál-
nak hatalmából és általvitt az O szerelmes Fiának _országába. Már most
bűnbocsánattik van. Már most békességük van. Hát majd egyszer mekkora
lesz örömük és örökségük az Istennél!

Jézus Krisztus áldott uralmát lsten az Egyházban rejtegeti. Az Egy-
ház ma az egyetlen hely, ahol ez az Ország megtalálható. Itt hivogat
a Király, itt van jelen áldástosztó hatalmával, itt kormányozza, vezeti,
pásztorolja népét, ád mennyei ételt és italt, táplál elvehetetlen remény-
séget. - De ez a kincs rejtve van az Egyházban. Hányan vannak egyházias
emberek, akik az _Egyház tulajdonképpeni ajándékát teljességgel nem
ismerik! Mert rábukkanni és megtalálni - ingyenvaló, különös kegyelem,
aminek csak halvány árnyképét fejezik ki példázataink a szereplö emberek
"véletlen szerencséjével". Az Egyház igazi kincsének felfedezésére és el-
sajátítására egyedül a Szeritlélek Isten megvilágosító, hitre ébresztö, Krisz-
tust királyunkká avató irgalma vezet el.

De amikor elvezet, nincs mit gondolkodnunk: érette cserébe minden
mást oda kell adnunk! Ez a feltétel és az áro Aki nem hajlandó leróni,
mehet tovább régi értékeivel. akár vallásosságával is, de nem övé az
Ország. Jézus Krisztus uralma kizárólagos: vagy O és senki - semmi
más; vagy egyéb és akkor O nem. Életünk és minden javunk odaáldozá-
sának követelménye elsősorban lélekben való elszakadást jelent: a dolgok-
nak, a világnak, személyeknek és életemnek belső, de valóságos átértéke-
lését, Aki bármit ezen a földön, - legyen az pénz, munka, feleség, gyer-
mek, tudomány, eszme - inkább szeret mint Krisztust, nem lehet az Övé.
De azután vezethet Isten életünk körülményeiben úgy, hogya Krisztusért
való áldozathozatalnak külső következményeit is meg kell húznunk tény-
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leges lemondásban. A végsőtöl sem lehet visszariadni: a mártirvér hul-
lásától.

Csak az a boldogságos, hogy ha azt a kincset valóban megtaláltam,
akkor annak drága volta minden más életértéket elhomályosít. S nem
a lemondás kényszerűségé vagy a megcsonkított élet hiányérzete jelent-
kezik, hanem a többet, sőt mindent nyerő ember boldogsága árad szét
bennem. Örömmel, önként, hálából megyek, hogy mindent eladjak, amim
van. Megéri, százszorosan megéri, amit kaptam érte.

Enyém-e már a hitben az Egyház igazi kincse?
Kárnak és szemétnek ítéltem-e érette: az én Uram, Királyorn gaz-

dagságáért, mindent az életemben?

Ebben a hónapban

kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy az egyházban egyéni érvényesülést vagy lelki nyughelyet keres-

tünk és nem az egy szükséges dolgot, - hogy teremtett dolgokat és önma-
gunkat jobban szeretjük mint Krisztust és az O ajándékait;

adjunk hálát Istennek,
hogy kegyelmével újra meg újra felkinálja nekünk Fia országába való

bemenetelt, - hogy nemzetünket még mindig megkímélte a világégés-
ben, - hogy megadta jövő évi kenyerünket;

könyörögjünk Istenhez,
hogy adjon hitet és örömöt a szakításhoz mindazzal, ami a földhöz

köt, - hogy egész szívvel csak Urunké lehessünk, - hogy legyen ereje
harcoló, szenvedő vagy haldokló katonáinkkal, - hogy adjon békességet
a világnak.

"Úr Isten, mennyeí Atyánk! Cselekedd híveiddel, hogy elforduljunk
mindattól, ami ellenedre van. Hadd nyerjük el egykor azt, ami örökké
örvendeztet. Jézus Krisztus, Te Fiad, a mi Urunk által kérünk. Ámen."
(Bezzel H.)

Sokszor Írjuk és mondjuk, hogy mekkora csapás a háború.
Igaz! De gondoljunk arra is, mennyivel nagyobb csapás az, ami-
től a háború megőriz! Igen, ha az emberek mind kegyesek
volnának s maguktól békén maradnának, akkor a háború volna
a föld legnagyobb csapása. De ki tehet arról, hogy a világ
gonosz, az emberek nem akarnak békén maradni, rabolnak, lop-
nak, ölnek, hitvest, gyermeket gyaláznak, becsületet s vagyont
oroznak? Az ilyen általános, az egész világot sujtó békétlen-
ségnek, amely egy embert sem kímél meg, kell, hogy gátat ves-
sen az a kis békétlenség, amelynek háború vagy kard a neve.

Luther Má'rton. .



"Magyar politikai gondolatok."
Az utolsó három emberöltő súlyos próbára tette 'a magyar-

ság létét. Nagy belső és külső erők fogtak össze, hogy meg-
döntséle a Duna-medencében fajtánk hatalmi helyzetét. Ugyan-
akkor megismétlődött történetünk titkos törvénye: ebben a
szorongatott, fenyegetett állapotban olyan világosan és mélyen
mutatkozott meg a magyarság igazi lénye, mint soha azelőtt.
A magyar magáraeszmélése talán Ady magányos vívódásával
kezdődött. A párizsi ledér szellem, a radikális szemlélet mind
csak felület volt nála. Művének értelme: kétségbeesett sikoltás,
amellyel igyekezett visszatartani nemzetét vesztébe rohanásától
és öntudatra, új életre akarta rázni. Riasztó kiáltásának azután

Szabó Dezső adott határozottabb hangot, amikor nevén nevezte
a létünkre törő ellenségeket. Oe nemcsak vészjelek hangzanak
századunk elején, hanem egy ponton legalább a kibontakozás
ereje is feltör. A sok magyaros, al-magyar és magyaroskodás
közepette Bartók és Kodály igazi, ősi magyar kincseket tár fel:
páratlan parasztnótáink tízezrét, amelyet eltemett a néplélek
rnélyére a nyomorúság. Ezek 'az indítások azután egyre szélesebb
gyűrűkben hullámoznak tova. Művészek és tudósok támadnak
az összeomlás után, akik magukban vagy néhányadmagukkal
elkezdik kutatni "a magyarság titkát. A rnűvészek nagy látomá-
sokat látnak, szenvedélyes hangot adnak a népi ösztönöknek,
izgatja őket különálló, sajátos lelkiségünk. Figyelemreméltó
alkotások egész sora lát napvilágot és nyugtalanítja a köz-
véleményt. Lelkesedésük azonban hamvába hullna, ha nem álla-
nának mellettük tudósok, akik csendes munkájukkal világossá-
got gyujt-anaka magyar valóság mennél teljesebb felismerésére.
Ök dolgozzák ki szabatosan a jelszóként felvetődő 'kérdéseket
és ők adnak alapot a nagy magyar ügy mindennapos termékeny
szelgálatára. Amennyire ismertek a "népi" Irók és a magyar
megújulas irodalmi szóvivői, annyira visszhangtalan maradt a
legtöbb tudós munkássága, amely pedig alapvető és merőben új
tényeket, látást és lehetőséget fedezett fel. Ilyen kerszakos for-
dulatot jelentő könyv pl., Győrffy István: "A néphagyomány
és a nemzeti művelődés", Karácsony Sándor: "A magyar ész-

járás és közoktatásügyünk reformja", "A könyvek lelke," "A
magyar világnézet" stb. A művészek és tudósok törekvéseit és
eredményeit foglalja össze és összegezi Teleki Pál élete rnun-
kája. Világos képet rajzol a magyarság helyzetéről és kűldeté-
séről, ösztöneiben érzi, de tudatosan is számot ad a magyarság
Jelkiakaratáról, sajátosságairól, jellegzetes értékeiról. A leg-
fontosabb pedig, hogy az újonnan előtörő mély és ősi magyar
energiáknak medret jelöl ki: egy minden ízében magyar politikát
'mond, szolgál, testesít meg és vált valóm. Ebből az' életműből
ad egy ~is ízelítőt a Nemzeti könyvtár 42. szárria "Magyar
politikai gondolatok" címen. Erre a 40 filléres füzet re szeretnénk -
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minden olvasónk figyelmét Ielhívni, hogy részünk legyen vala-
mennyiőnknek egy igaz magyar élményben.

Tartalmilag nem bocsátkozunk a politikai programm tag-
lalásába, lévén ez politikusok dolga. Számunkra Teleki Pál
politizál ásának a módja fontos, mert a magyar jellem érvénye-
sülését látjuk benne. A magyar eszejárásával látja és dolgozza
'ki a kérdéseket; a megoldások,a cselekvés miként je pedig
ugyancsak magyar jellegű. Az első, ami szemünkbe tűnik, a
nevezetes magyar józanságnak következetes érvényesülése.
Milyen könnyen ragadja el a közéleti férfiút, a vezetőt az esz-
mék fantázia-mozgató bűvölete, színes képekben vetíti a tömeg
elé a közös vágyakat, hisz bennük maga is és szándéktalanul is.
egyszerre csak előálla sokat emlegetett "ígérgetés" minden
következményével. Különösen közeli ez a kísértés nagy átalaku-
lás idején, amikor kipróbálatlan, sőt teljesen ki sem alakult új
eszmék hatnak a vágyakra, sejtésre és keltenek reménykedést.
Teleki mentes maradt ettől a veszélytől, megóvta őt a magyar
józanság. Világraszólö látóköre és roppant tág tanultsága rnel-
lett magyar módra gondolkodott és cselekedett a politikában is.
A józanság követelését látta abban, hogy a politika is olyan
művészet, amelyhez hozzáértés, szakértelem, tudás és jellem
kell. Az állam vezetésének és igazgatásának szakszerűnek kell
lennie. A tényeket kell mindenkor pontosan megfigyelni, meg-
állapítani, a valóságot kell alaposan megismerni adottságaival'
és lehetőségeivel, bajaival és veszedelmeivel. Csak a biztos fel-
ismerés alapján lehet elindulni a cselekvésre. Milyen valóságok-
hoz kell a politikai gondolkodásnak és tevékenységnek igazod-
nia? Itt van rnindjárt a táj, a föld, az ország döntő jelentősége,
Eddig a hazafiság lényeges kelléke a nyelv volt, az egész nemzet-
szemlélet túlnyomóan irodalmi. Ezt bővíti ki, mélyíti el Teleki
a magyar föld, az általa formált életforma és gazdasági élet
képével. A valóságtiszteletnek jelentkezése a mellett, hogy Izig-.
vérig magyar jelenség, egyúttal korszerűnek is bizonyult. Ami-
kor a "geopolitika" még nem ment tudományos divat-számba,
igazságait ez a magyar látásmód már régen gyakorolta, Azután
következik a valóságnak· másik döntő tényezője: a nép, a
magyarság sajátos lelki mag·atartása, jellegzetes életformája és
gondolatvilága. Minden politikai ténykedés - akár törvény-
hozás, országvezetés. akár közigazgatás - rombol és kárt okoz
a Jegjobb szándék ellenére,' ha szeme elől téveszti 'a népi jellern-
hez való igazodást és alkalmazkodást. "Magyarországot ma-
gyarul kell vezetni, magyar formák szerint." (123. 1.) Egyenesen
izgalmas olvasmánya részletek megvilágítása. Ezekre azonban
nem térünk ki, hadd kalauzoljón maga a szerzö minket fel-
fedező és láttató útján. A valósághoz hozzátartozik azután az
élő és szervesen fejlett történeti hagyomány, a multban való
gyökerezés, Ennek következményét világosan szemünk elé-
tárja "a legmélyebb magyar." "A magyar nemzetnek az alkot-
mányosság örök tulajdonsága." (122. 1.) Nem nyugati értelem-
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ben vett alkotmányról van szó, hanem olyan közösségi maga-
tartásról és összetartó életformáról, amely megvolt a magyar-
ságban a legkeményebb keleti vezérkedés mellett is. Ennek az
alkotmányosságnak lényege a benső kapcsolat, a "patriarchális
viszony" a vezetők és 'a reábízottak között, valamint az, hogy
noha különböző mértékben, de a maga helyén ki-ki maga is
felelős a közösség sorsáért és mindenkinek ki kell vennie részét
a köz szolgálatából. Minden elvi tisztázásnál világosabban beszél,
ahogyan ezt a magyar módszert Teleki maga gyakorolta. Az első
háború alatt átveszi a Hadigondozó Hivatalt. Az akta-intézés
helyett új rendszert, magyar rendszert vezet be: személyes
beszélgetések alapján ismerkedik meg a háború károsultjainak
személyenként különböző helyzetével, azután megbeszéli velük,
hogy mi a kínálkozó lehető legjobb megoldás éppen számukra.
Semmi sem áll ezért távolabb a magyar lelkiségtől, mint a "róla,
nélküle" intézkedés.

Amikor Teleki beszédeit olvassuk és szívünkkel is nyomon
követjük, valami megmagyarázhatatlan, de ösztöneinkkel tapasz-
talható magyar levegő csap meg. Hányszor kell elmosolyodnunk,
hányszor tölti el az utánozhatatlan magyar derű szívünket, mint-
ha csak egy "eszével élő" bölcs parasztot hallanánk. Ilyenkor
derül azután ki, hogya magyar józanság egész kis világ, való-
ban "magyar glóbusz", nagy változatossággal. mély és gazdag
tartalommal. Teleki, a magyar, kötve hisz la' betűnek, mert a
tényeket, az igazságot keresi és eleve bizalmatlan a papirossal,
könyvvel, a sok szószapcrítással szemben. "Amikor az életben
elérkeztem oda, hogy megtanul tam, mit lehet a könyvekből, de
általában a nyomtatott betűből elhinni, úgy érzem, mielőtt ki-
mennék ebből az életből, kötelességem mindazt, amit összeszed-
tem, elmondani, közölni, átadni." (lO. 1.) Hol van ettől a nyugati
ember betűimadata és könyv-rajongása! Azután micsoda bátor
és Igéretes jelenség a magyar bölcseség. Minden kérdésben hány-
féle elmélet, feltevés, vélemény és felfogás vitázik egymással!
A magyar ember nem azt nézi, hogy hányan vallanak valamilyen
nézetet és milyen tömeg sorakozik fel valamilyen állásfoglalás
mögött, hanem az igazságot és valóságot keresi, ezért nem a
statisztikára hallgat, nem összeszámlálja a szavazatokat, hanem
mérlegeli. "Az élet más terein, az emberieken, a társadalmi és
politikai életben is a szám és a tömeg elve süllyeszt és pusztít."
(22. 1.) "Nem numerantur, hanem ponderantur ... " (117. 1.)
Ez a magyar magatartás vezet azután az idegen eredetű és szel-
lemű bürokratizmusnak átformálására is. "A fontos az, hogy
az egyes ember a józan eszével tudjon intézkedni, mert mindig
ez lesz a legjobb törvény." Akiben él a magyar ösztön, "az kell,
hogy rögtön rátaláljen józan eszével arra, amit cselekednie kell,
mielőtt arra gondolna, hogy paragrafusok is vannak a világon."
(14. 1.) "A bánásmód nem törvényektől fügz, mert hozhatunk
akármilyen cifra törvényt, az önmagában nem használ semmit.
Valamit végre kell hajtani s egészen mindegy, hogy törvényt
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hajtottam-e végre, vagy pedig a magam józan, méltányos,
emberséges és jogszerű érzése szerint cselekedtem ... A lénye-
ges az, hogy azt hajtsam végre, amit érzek. Ebben állt a magyar
nemzet fölénye eddig. Ha ezt a fölényt újra meg tudjuk sze-
rezni, akkor rendben van a jövőnk." (44. 1.) Ez a bölcs józanság
kiemelkedő vonása a magyar karakternek. Ezért a személyesen.
írás nélkül, a helyszínen, talpraesetten intézkedő táblabíró és
szolgabíró a példája a korszerű közígazgatasnak.

A magyar ember tisztelete a tények iránt jelentkezik azután
abban is, hogy nem indul jelszavak és általánosítások után,
hanem a kérdés mélyére néz és az élet változatosságát folyton
tekintetbe veszi. Ez sokkal több munkát és fáradságot igényel,
de egyedül kecsegtet biztos eredménnyel. Ezt gyakorolja Teleki
pl. a két legkényesebb kérdésben: a nemzetiségek és a föld-
birtokreform kérdésében. "Állítom, nincs az a kérdés, sem
az országon belül, sem az országon kívül - és a nemzetiség í
kérdés is közéjük tartozik -, amelyet mindenütt és mindenben
egyformán, egy kaptafára lehetne 'megoldani. A magyar alkot-
mány széles lehetőségeket ad arra, hogy e kérdéseket hagyomá-
nyaink szellemében megoldjuk, mindenkinek érdekeit szem előtt
tartva, mindenkinek megelégedésére." (49. 1.) "Még kis állam-
ban sem lehet a dolgokat kaptafára húzni. Hiába kerestem a
földbirtok-kérdéssel foglalkozó könyvekben, röpiratokban, par-
lamenti beszédekben, emlékiratokban, még pedig mind a szél-
sőséges reform szószólóinél, mind ellenzőinél a részletező és
az alapvető viszonyokat tekintetbe vevő szemléletet. Nem talál-
tam mást általánosításoknál, országos átlag- és arányszámok-
nál. Pedig arra van szükségünk, hogy tájanként és területen-
ként tanulmányozzuk át az országot és azután alaposan alkal-
mazkodjunk az egyes tájakhoz. sajátos igényeikhez, szükségle-
teihez és természetadta lehetőségeihez." (69. 1.) A magyar józan-
ság igazi megvilágítást akkor kap, ha meglátjuk, hogya szak-
szerűséget, a pontos megfigyelést és hű megismerést állandóan
az áhít at és a tisztelet kiséri a valóság, a tárgy, a kérdés lényege
iránt. "A magyar földről való intézkedéseinkhez éppen olyan
kötelességérzettel és áhítattal kell hozzányúlnunk, mint a ma-
gyar föld megmunkálásához." (68. l.) "Az alkotmányreform
kérdésénél nem a nemzet sáfárának érzem magam ... , hanem
- nem magamra vonatkoztatva ezt, de az ügyre, amelyről szó
van;- a nemzet papjának, sőt annak kell, hogy érezzem magam
annál a tiszteletnél fogva is, amelyet alkotmányjogi kérdések-
ben minden magyarnak éreznie kell ... Ne a fórumon érezzük
'magunkat, hanem a nemzet templomában, mert nem faragunk
pártalkotmányt, hanem a nemzet életének évszázadát éljük és
azt formáljuk." (121. 1.) Nem elvont, rideg elméletieskedés tehát
a magyar szakértelem és józanság, hanem "életrevaló okosság",
amely erős hajtórúgója és biztos iránymtitatója a helyes és gyü-
mölcsöző közös cselekvésnek. Ennek a józanságnak igazi távlata
és mélysége azonban csak történelmi szemlélet előtt tárul fel
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igazi mivoltában. Nemcsak a közösség kisebb-nagyobb problé-
máiban ad eligazítást, hanem a nemzeti sors alapvető kérdését
is mindenkor megoldotta. A józan valóságtisztelet tudta min-
denkor megteremteni az egészséges egyensúlyt ősi hagyomá-
nyaink, keleti jellemünk és a korszerű európai törekvések kö-
zött. "A magyar külpolitika erejéhez mért óvatossággal és meg-
fontoltsággal tart lépést az európai fejlődés minden ütem éveI.
Megérti és megbecsüli az' új eszméket. Tiszteletben tartja az
egyes nagy. és kis államok jogait és világnézetét. Ezzel szemben
megkívánjuk, hogy az ezeréves magyar felfogást, amely a nem-
zet életformáját és berendezkedését illeti s amely senkit sem
bánt, amelybe a legmodernebb elvek és eszmék is beleférnek,
minden oldalon épp úgy tiszteletben tartsák." (38. 1.) "Mi az
európai fejlődéssei együtt haladtunk. Minden európai kerszak
rányomta bélyegét a mi életünkre is, de a hatást mindíg letom-
pítottuk, vagy - kifejező magyar szóval élve - ,magunkévá
tettük' azt, amit egész Európa fejlesztett ki. Itt világosan meg-
különböztetek: nem ,amit Európától átvettünk', hanem ,egész
Európa fejlesztett ki' velünk együtt, a mi részvétélünkkel. Kap-
tunk és adtunk is elemeket, de az egész fejlődés közös." (99. 1.)
"Ehhez adják hozzá a magyarok is a magukét. Nemcsak védték
Európát, de adtak is Európának ... mint Európa minden népe,
a maguk mivoltából, értékeiből, a maguk géniuszából. Es ami-
ként számolniok kellett és kell azzal, hogy Európában vannak,
hogy az európai életközösség tagjai, épp úgy Európát sem lehet
sem a multban, sem a jelenben elképzelni Magyarország - sem

- annak tája, sem annak népe - nélkül." (26. 1.)
A politika magyar jellegét a józan valóságérzékben találtuk

meg. Néhány vonását vázlatosan fel is sorakoztattuk. Az érde-
kes és figyelemre méltó részletekbe azonban most nem bocsát-
kozhatunk. Egy utolsó jellemvonásra azonban okvetlenül ki
kell térnünk. A magyar politika nem merül ki az állami élet
intézményszerű ténykedéseiben, hanem együttjár a társadalom
önkéntes munkájával. Valójában ez már nem politika, sőt attól
mentes kell, hogy legyen, de a nemzet életformálásának sors-
döntő része és így kihat a politikára is. Teleki megszívlelendő
nagy tanítása, hogy a társadalom élete, fejlődése, szabad te-
vékenysége nélkül magyar földön eltorzul, értelmetlenné válik
a politika. Hiszen az utóbbi csak a kereteket alkotja meg, a
tartalmat a közvélernény, a népi erő és a társadalom alkotó
munkája adja. Teleki nevelő szándékát szokták leggyakrabban
emlegetni. Amikor kézbe vesszük ezt a kis füzetet, meg kell álla- _
pítanunk, nem is sejtettük, hogy milyen kimeríthetetlen gazdag-
ságú ez a nemzetnevelő elgondolás és ösztönzés. Tér híjával
azonban még szűkebbre kell fognunk mondókánkat és csak
egy-két szóval érinthetünk nagyjelentőségű útbaigazításokat is.
"Fontos az, hogy ne legyen két társadalom, vagyis a társadalom'
ne hasadjon szét. A felső réteg ne zárja ki magából, mint külön
társadalmat, az alsót. Az alsó ne zárja ki magából számkivető
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gyűlölettel a felsőt." (65: 1.) ,~Most a társadalom egyedekre
bontásának a gondolatával szemben a közösségi gondolat alap-
ján állunk ... szerves életegységekben akarunk dolgozni, a kö-
zösségeket keressük, amelyeket ismét nem mesterségesen alko-
tunk meg, hanem ott keressük, ahol a közösség érzetét is meg-
találjuk." (120. 1.) Ez azonban keresztyén közösségi gondolat,
amelynek formáló ereje a szeretet, egymás érdekeinek megér-
tése, együttműködés. (102. és 66. 1.) "Ha közösségi életet élünk,
akkor elsősorban a kötelesség álláspontját kell szolgálnunk."

,(67. 1.) Az új európai rendben is pótolhatatlan a magyarság
hivatása: "Nekünk az a nehéz feladatunk van még, - nehezebb,
mint másoknak - hogy a Duna medencéjében nemcsak külön-
bözö népeket kell politikailag kiegyensúlyoznunk és együtt-
élésre szoktatnunk, hanem saját jellemük szerint kell ezeket a
népeket ugyanabba a társadalmi felemelő nevelésben részesí-
teni . .." (67. 1.) A különbözö népek közötti, emberibb, termé-
szetesebb együttélés szolgálata, a szentistváni gondolat az új
Európa kialakulásának elengedhetetlen feltétele. Itt is a mi ősi
örökségünk szolgálja a leghathatósabban az egyetemes jöven-
dőt. Fegyelem, az egyéni érdek alárendelése a köznek, tekintély .
jellemzi az új magyar állami elgondolást, de távoltartva min-
den önkényt, egyform ásítást. "A magyar csak a véréből és gon-
dolkodásából erédő tekintélyt hajlandó elfogadni, a született
tekintélyt, aminthogy egyébiránt máshol is születik a tekintély
és az ember nem törvényben csinálja." (117. 1.) A társadalom
nevelésének feladata: "megtanítani a joggal élni, a kötelességet
érezni és gyakorolni ... " (75. 1.) "Az az irány, amelyet kö-
vetünk, jobboldali, amennyiben a magyart és keresztyéntan-
nak nevezzük. De nem minden jobboldali gondolat magyar!
A mi politikánk magyar éskeresztyén." (34. 1.) Ezekből a kis
töredékekből is kitetszik a társadalom kialakításának, az egy-
másért való felelősségnek forró szándéka. Minden tanítás és
buzdí tás summája azonban: erkölcsi és szellemi revizió, megú-
julás nélkül nincsen magyar jövő. Csak két idézetet még be-
fejezésül. "Szükség van a felelősség vállalás ára. Szükség van
reá azért, mert kevesen vagyunk, mert mindenkinek hasznot
kell hajtani a nemzet életében és mindenkinek át 'kell éreznie,
hogy a maga - akár kis, akár nagy - munkakörében az egész
nemzetet kell szolgálnia." (58. 1.) "Egy hosszú élet tapasztala-
taiból azt szűrtem le, hogy minden ember akkor adja a leg-
többet a köznek, ha a lehető legjobban kiéli egyéniségét, Ez
áll a nemzetekre is. Minden nemzet akkor adja a legtöbbet az
emberiségnek, barátainak, ha legjobban éli ki sajátmaga nem-
zeti formáját, saját jelleme szerint. Magyarországot magyarul
kell vezetni, a magyar élet formái szerint. Ezt tettük eddig is
ezer esztendőn keresztül, sőt régebb idők óta. Amit ugyanis
Szent István megteremtett, az sem volt valami új és - minden
újító törekvés ellenére' -nem volt forradalom. Az is a már
akkor fennállott ősi magyar hagyományokon alapult és épült
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fel. Azokat csiszoita az európai életnek megfelelően, azokat
itatta át a keresztyénség tanaival és eszméivel. A hagyományok
folytatása volt az, amit ő hozott és az is, ami utána jött. A
magyar élet formája szerint éltünk tehát, akármi történt körü-
löttünk Európában. Magyarok maradtunk és ezzel adtunk leg-
többet Európának. Ma is saját lábunkon állunk, saját utunkat
járjuk. Természetesen - mint mindenkinek, embernek nem-
zetnek egyaránt vannak barátaink, jóismerőseink, akik felé ro-
konérzéssel fordulunk, de a sajátmagunk akaratából, saját lá-
bunkon haladva." (123. 1.)

Urbáll E1'nő.

Társadalmi válság és hivatásrendiség.
Ma már azon nincs vitatkozni való, hogy a viiágnak eddig elképzel-

hetetlen méretű permanens válsága bontakozott ki abból a világfejlődés-
böl, amelyben az összes termelési tényezők felett a töke lett az úr, s amit
éppen ezért 'kapitalizmusnak nevezünk Ez a válság nemcsak gazdasági
természetű, Ha csak ilyen volna, akkor könnyen lenne megoldható gaz-
dasági természetű refonmok útján, Éppen a bonyolultsága mutatja, hogy
mélyen és alapvetően társadalmi jellegű válság rejlik mögötte. Ennek a
társadalmi válságnak alapjai lelki-szellemi természetűek, eredete pedig
valahol ott van, ahol különösen a francia forradalom után megindult az
egész nyugati keresztyénség elvilág iasodása, ezzel együtt az akkori tár-
sadalmi szervezet csaknem minden összetartó és rendező elvének belső
megüresedése, s ez pár osult egy olyan kerlátlan gazdasági fejlődéssei,
amelybe az akkori egész Európa s az Újvilággal megerősödött egész
nyugati civilizáció féktelenül belehajszolta magát. Ez a kerlátlan fejlődés
f'élreértheteblenül kapitalista jellegű volt, s kialakulása csak úgy sikerül-
hetett, hogyakeresztyénség közben elvesztette szellemi befolyását a
modern emberre: A modern ember új világnézete a Mammon bálványa
körül alakult ki. A természettudománynak és a szabados individualizmus-
nak éppen olyan prosperityje volt, mint az iparnak, kereskedelemnek, a
gyarmatosításnek és a tökeképzödésnek, s nem volt többé fontos, hogy
mit tartunk az emberi méltóságról, vagy az emberi élet Isten által ki-
jelölt hivatásáról.

Ez a fejlődés Ielmorzsolta azt a patriarchális világot, mely még csak
az önfenntartás határáig terrnelt, s valami szemérmes mértéktartással
tudta megőrizni .az anyagi termelési tényezőknek és a termelő ember-
nek szabad viszonyát. A tőkés gazdálkodás a javaknak és a munkának
ezt a viszonylagos gazdasági egyensúlyát nem Itarthatta fenn, 'hiszen ennek
belső törvényszerűsége az önmaga féktelen növelésének szenvedélye. A kor.
látlan haszon elvét a kapitalizmus szabadította rá az emberiségre, s a
modern gazdasági erők kérlelhetetlen belső törvényei szerint a profit
lett lassan az egész emberiség rabszolgatartója. Egy materiálista világ-
fejlődés kezdete ez, az ember már nem úr többé a termelési tényezők
felett. A felszabadított gazdasági erők hajszájában embertelen világ alakul.
A töke ugyanis ebben a gazdasági rendszerben ellentétes érdekű rninden
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más gazdasági tényezővel, elsősorban pedig a termelést végző, vagvis ,a
dolgozó emberrell szemben, hiszen a töke elsősorban abból növeli magát,
amit a termelvény előállítása alatt a munkástól von el. Ezért a kapita-
lista világfejlődés belső törvényszerűséggel .idézte fel a társadaírni
válságot.

A kapitalizmus ugyanis csak akkor érezheti jól magát, haa töke
hiánytalanul együtt van egy gazdaságilag jól szervezett és egyetértő
társaság kezében, ugyanakkor pedig 'a termeléshez használható emberek,
dolgozók neki ki vannak szolgáltatva, hiszen egyetlen életalapjuk a
munkaerejük, amit a töke rendelkezésére bocsáthatnak. sőt ken bocsá-
taniok. így a töke mindíg arra igyekszik, hogya dolgozók kezében semmi
más életfenntartó erő ne legyen mínt a köteles munka, maga a munkás
pedig személyileg igénytelen, társadalmilag pedig szervezetlen legyen.
így a munkás a töke kerlátlan hatalmába kerül, hacsak egy a tökénél
is nagyobb hatalom meg nem védelmezi. Eza nagyobbhatalorn szellemiek
és erkö:!csiek hiányában lehet az állam. A kapitalizmusnak azonban volt
~h!hoz is ereje, .hogy az állarrrból is a maga eszközét alakítsa ki. A gaz-
dasági individualizmus védelmezett és propagált eszméje által s az állam-
hatalomban való, néha egészen kimutathatatlan, titkos vagy nyilt részvét
által szabad kezet harcolt ki magának.

A kapitalizmus lehetett bármily szemfényvesztője a viiágnak, s ámít-
hatta az emberiséget az óriási fejlődés civilizatorikus eredményeivel, az
ember mégis fellázadt ellene. Az ember veleszületett igényét az emberi
életre nem tudta kiölní. így rninél jobban rohant bele a töke a profit
örületébe. a dolgozók társadalma annál keményebb és egyetértőbb lett.
Mind több ereje lett arra,hogy megtagadja a munkát, vagy annak meg-
becsülését kikövetelje magának Az álllam ebben a Ieszüttségoen, mely a
tőke és munka, társadalmi megvalósutásában pedig ·a munkaadók és a
rnunkavállalók között kialakult, nem tehetett mást, mint hogy a munka
oldalára állt. Önmagát, belső rendjét veszélyeztette volna, ha nem kísérelte
volna meg a töke fékezését a munka érdekében. így kétirányú fejMdés
indult meg. Egyrészt szervezkedett a munkásság, s mind nagyobb igé-
nyekkel lépett a töke elé, 'követeli a' termelés hozarnaból a neki járó
mind nagyobb részesedést. A másik oldalon pedig az állam igyekezett a
tőkeegyeduralmát 'a nagyobb fokú felügyelet s a termelési eszközök
mind nagyobbmérvű államosítása útján megtörni. A kapitaiista válság
azonban mindinkább növekszik, s a társadalom gazdasági háborújában
szörnyű nyomor, osztályharc, sőt háborúk születnek, A fenti fejlődés alap-
ján két irányban lehet a kivezető utat keresni. Vagy a munka uralmi
helyzete aiakul ki, ezért küzdenek a szocializmus, laborizmus különféle
irányzatai - legszélsőbb formában a kornmunizmus proletárdiktatúrája,
vagy az állam erősödik a társadalmak fölé, s ki'alakulnak az államszoci-
alizmus,etatizmus és ezek diktatúrás válfajai.

A kapitalizmussal való fel számolást tudatosan a szocializmus indí-
totta ela forradalmasítás akaratával. Marx és hívei zseniálisan ismerték
fel a tőkés gaidálkodás törvényszerű 'benső emebenteienségét, s tudatosan
célul tűztéle egy új világ felépítését. Ebből az új világból a' szociaüsta
szemlétet logikája szerint száműzni kell a tőkét,' mint a dolgozó ember
személytelen ellenségét, s a termelési eszközöket társadalmasitani, szoci-



alizální kell. Ez egyértelmű a magántulajdon .megitagadásával. A cél, az
:új világ elérése érdekéberr-e rnarxizrnus hívei szerínt egyetlen szolidarí-
tásba kell egyesíteni a világ proletárjaít, vagyis azokat, akiknek kezében
.semmiféle töke nincs, s akár forradasui úton, akár békés f'ejlödéssel ki
kell ,harcuini a munka uralmát a töke felett. A marxizmus azonban a
magántulajdon elvének tagadásával olyan ellenségeket hívott ki maga
'ellen, melyek nagyobbak voltak magánál a kapitalizmusnél. így elsősor-
ban a társadalom-alkotásnal nélkülözhetetlen polgári művelteket, a bir-
tokos parasztságot, SŐlta vallást és a nemzeti eszmét is. A töke egyed-
uralma helyett a munka egyeduralmának egyoldalúságaban felidézték az
osztályharcot. ezzel a társadalmat tudatosan megbontották. Ahol pedig a
marxizmus gyakorlatilag is hatalomhoz jutott, ott olyan rétegeket szaba-
dítottak fell az uralomra, rnelye'knek az á-ltlami,társadalmi, gazdasági élet-
hez meröben semmi tapasztalata, bölcsesége és művelltsége nem volt.
A marxista szocializrnusnak így kétségtelenül he kellett bizonyítania csőd-
jét, még mielött a megijedt kapitalizmus azt remélhétte volna. Ennek II

szocializmusnak azonban, mít hol keresatény-sz ocializrnussal, hol nemzeti
szociaiizmussal kellett javítg atni, volt mégis történelmi szerepe, s az az
új világ, rnely napjaink vérzivatarában is épül, nem feledkezhet majd meg
róla. Mint Prohászka Ottokár mondta: "A forradalom árja, mely meg
akarta tisztítani a világot, oly mocskos volt, hogy abban átlag csak mocs-
kos fickóknak volt kedvük uszkálni. De azért vize a fejlődés hegyeiről
szakadt, s a piszkos víz mégis víz volt, rnely öntöz és terrnékenyít, s az
az eleven erő mégis csak erő rvolt, mely előre vitte a világot."

A fejlődés másik ága az etatizmus volt. Belőle születtek meg a
totalizmuso'k. Az állam f elmag asodása a társadalmi válság' levezetésére
éppen azon hibák reakciója volt, melyeket a szociáldernokráciák követtek
el, Az osztályharc, a magántulajdon-ellenesség, a pro1etármesszianizmus
kényszerítették az államot, hogy az összesség érdekében fellépjen. A vég-
letek azonban itt is előre vetik árnyékukat. Az álliam rnind több jogot
követel magának és kedvet érez arra, hogy a társadalmi és ezzel köz-
vetve az egyéni életbe beleszóljón. így lassankint rnintegy 'felszívj-a magába
a társadalmat, sőt az egyént is rníndenestül. Benne lassankint elolvad a
.szernélyes kezdeményezés és felelősségváflalás, neki kell átvennie olyan
természetes élettevékenységek irányítását, mit a társadalomnak keltene
elvégeznie. Igy at állam ihivaJtalosereje, deezzel együtt gépezete Is
állandóan duzzad, egy nagy mechanizmus terpeszkedik az egyénre, s mire
ez az etatizmus kialakul, elsenyved benne az élő és öntevékény társada-
10m és a felelős ember. Az ember, aki boldogan és várakozóan menekült
bele a kapitalizmus önkényéből és ígazságtaéanságaból az állam védelmező
karjába, azon veszi észre magát, hogy ennek a védelmező karnak ölelésé-
ben beléfojtják a szabadság levegőjét. Lehet, hogy szociális, természetes
:ldvánságajlt ez a fegyelmez'ÖáMam kiharcolja neki, deez a kenyér nem
tudja pótolni az öntevékény ember 'Szabadságát. Az etatizrnus pedig
hogyan adjon szabadságot, hiszen éppen azért született, hogy a szabad-
ságot rendbe szervezze. A rend és a szabadság egyensúlyát egy személy-
telen állam sohasem biztosíthatja. Erre csak az életképes és lelkileg-szel-
lemileg egészséges társadallom képes, benne az egyéneköntudatosan élik
személyes, fegyelmezett szabadságukat.
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"Világos, hogy az emberiség most nyögi az új világ születésének fáj-
dalmait. Ma szinte kiismerhetetlen a helyzet. A kommunizmus világtörté-
nelmi próbálkozása csúfos kudarcba fulladt, a legszélsőségesebb magánka-
pitalizmusra épített Amerika mindjobban államkapitalista diktatúrává lesz,
Európában konzervativizmusok, nemzeti szocialista, szindikalista állam-
alakuliatok hatalmas erőfeszítéseket tesznek. Világos, hogy az új világ
ennek 'a világháborúnak eredményétől függ elsőserban. Bármerre dőljön
is a háború eredménye, az azonban mégis tisztázottnak látszik, hogy a
világfejlődés olyan jövendő elé néz, melyben a ezocializmus kritikája a
kapitalizmus felett éppen olyan erőteljesen fog majd érvényesülni, mint a
nacionalizmus kriti'kája a szociáldemokrácie felett, elrendeződik az egyén,
a társadalom és .az állam vitája a szabadság és rend kérdésében. Világos,
hogy mindez meg fogja találni szellemi alapvetését is. Ma bizonyára sem
azoknak nincs igazuk, akik fenntartás nélkül hisznek az új vilagban, (külö-
nösen pártvélemények új világában,) sem azoknak, akik a dolgok reak-
cióját álmodjak. A vita ma még eldöntetlen, de Ieltétüenűl azoknak lesz.
jövendöjük, 'akik öntudatosabb tarsadeímat min éli szervezettebben és mi-
nél tisztázottabb 'szellemi-lelki megalapozottsággal tudnak majd felvonul-
tatni.

Magyar szemmel nézve ezt a világfejlődést meg kell állapítanunk,
hogy mi is mindenestöl benne vagyunk a fent részletezett gazdasági-szel-
lemi-társadalmi válságban. Nálunk ugyan nem is az iparosodás kapitalista
kérdése, de legalább ennyire a föld kérdés, a feudálizmus társadalmi kér-
dése nyújtja a f'eszültséget, Ez azonban miridenestül azonos problémákat
vet fel, s kűlön részletezése nem szükség es, Ugyanúgy a termellési esz-
közök birtokosainak és a term~'ési résztvevő tőkétleneknek harca ez,
mint az ipari kapitalizmusban. Világos, hogy ami társadalmi válságunk
megoldása sem függ kevésbbé a 'háború kimeneteJlétől, mint bármelyik
nernzeté, külöriösen értve itt la kisnernzeteket. Akármennyire is harcolunk
a szellemi 6s politikai önáITIlóságunkéI't, természetes, hogy gazdasági-ter-
melési-életrendünk nagyban fog függeni a győztes állam velünk való
terveitől, Világos azonban, hogy a jövendő Európában igen kis szerepünk
tesz, 'ha nem tudunk az újiáépbtéshez szervezett és öntudatos társadalmi
erőket felvomrltatni. Ezért minden gondolat, melya magyarság elé ennek
a társa dal rni válságnak levezetésére 'kerül, sokszoros és nagyon gondos
vizsgálatot követel olY3lI1szempontból, hogy aJtl~a'lmas-ea mi különteges
szükségleteink és helyzetünk szerint az építésre, s ugyanakkor' beleilleszt-
hetö-e egy elkövetkezendő világ kívánaírnai 'közé. Az új magyar rendnek
úgy k~ll magyar renddé nennie, hogy ne llegyenek elviselhetetlen feszült-
ségei a világ leendő általános rendjével. Mivel pedig ez még nem látható
előre, -azért százszor óvatosan kejl kezelnünk minden kezdeményezést.

A magunk részéről nem tagadjuk, hogy korun'k szellemi-társadalmi
válságából a keresztyénségtöl várunk elsősorban kivezetö gondolatokat,
sőt magát a kivezető utat is. Nemcsak azért pedig, mert nekünk ez a dol-
gunk, hanem abból a 'komoly megf'ontolásból, hogy ezt a válságot a hité-
ben váíságba jutott ernber egyetemes válságának tartjuk, !Idvezető út
ebből következőleg csak a hitben való megújulás [ehet.

A keresztyénség nem is maradt adósa a világnak építő gondolatok
tekintetében. Éppen 'a németországi evangélikusségnak történetében igen
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jelentős megmozdulasok vannak, - gondolunk ilbt elsősorban éppen
Wiohern munkásságára, (erről Iapunk éppen mínap közölt cilkket,) a
Deutscher Ev. Kirchenbund ,k,iá'ltványára, s gondolunk laz északi népek
társadalmi munkásságár a. Mindezek és a Vla!]lásos szeeialisták rnunkája
nagyjából a fenti gondolatmenet következtetésein alapvetöen társadalmi
jellegűnek látják korunk gazdaság.i válságát, s a !kivezető utat a szociál-
demokrácia és az etatizrnus kétfelé ágiazo fejlődési vonala között a tár-
sadaímí rnegújutásban keresik. Az evangélikus keresztyénségnek ezek a
felszólalásai egyetemes hatást nem !kelthettek. Egyrészt azért, rnert nem
is arra voltak szánva, hogy világprog rammá váljanak. Az evangélilkus
keresztyénség sohasem szereti magát evilági paradicsom-alapítónak be-
á~lítani. Mi Istenhez utaljuk a :Lerlkeket, mert tudjuk, hogy Isten nélkül
nincs paradicsom. Ismerjük a keresztyénség illetékességét abban is, hogy
véleményt rnondjunk az emberi társadalom berendetkedésérőll, s bizony-
ságot tegyünk Isten világos parancsairól a földi életünket illetően.
Azonban ,a Bilbiliábóll nem vezethető 'Ie semmiféle "keresztyén államforma",
vagy .Jcer esztyén szocíalizrnus". Mi keresztyének akarunk Ienni, nem
utópisták. Mi ezt a földi életet, 'az evilági életet nem tartjuk tökéletesen
rendbehozhatónak éppen azért, mert Krisztus-hívök vagyunk. Ismerjük
.az emberi bűnnek a hatalmát, s azt az egyetemes emberi romlottságot,
amiből valóbari csak a megváltás sz abadításával [ehet kikerüéní. A szo-
eialis !kérdésben is józanok szeretnénk maradni. Követeljük Isten nevében
a társadalmi igazságot, bizonyságot teszünk a szeretetröl, mely a keresz-
tyén hitbő'! táplálkozik, de nem hisszíilk, hogy ami szenvedésünk eszten-
deit 'egyetemes boldogságra, bujdosásunk földjét pedig paradicsomrná
lehetne "átképezni". -

Ilyen hangulattal nézzük la két híres szociális pápai encikJlikát is: a
"Rerum Novarum" és a Quadragesimo Anno" címűt. 'Ez 'a két pápai

'enciklika az egész k atolikus teológiát igen jellemző optimizmusnak és
természetes 'humanizmusnak hangján 'iródott. Oly erősen hisz az emberi-
ség jóra való képességében s abban, hogy a keresztyénség szeelélis meg-
váltást hozhat a vitágnak, .hogy illlik reá Anselrnus híres mondata: "Még
nem gondoltad meg, mekkora súilya 'VIan a bűnnek!"

Meg kell .azonban álUapítanun1k, hogy a Rerum Novarum megjelenése
annak idején, I89I-ben valóban korszerű .alkotás volt. Az idő sokban
igazolta, különösképen azon részleteiben, rnelyekben a szocializrnust

)iLlette kribikával, s melyekben vez áHam és a társadalom viszonyáról és
szerep éról mond véleményt. XI. Pius, a Quadragesimo Anno szerzöje
'elődjének igyekszik ugyan minden 'sikert -elkönyvelni. Hiszen I93I-ben allt
írta, hogy a Rerum Novarum a szocializrnus és az etatizrnus kritikájában,
s áltaJlában a társadalmi Ikérdés építö tárgyalásában f'etmérhetetlen j'elentő-
.ségű, MinJtegy neki tulajdonítja azt, hogy a vilJ,ág az, idevágó igazságok-
ról értesült. Mégis meg keiN állaprtarumk, hogy 'a két enciklika nem maradt
.hatás nélkü!.

Jelentöségét a rnegursk részéről két dologban látjuk:

1. A keresztyénségnek és az egyháznak ,a szociállJis kérdésben való
illetékességét szépen dolgozta ki s annak széles körökben elismertetést
szerzett. E tekintetben a protestantizmus meglehetősen ügyetlen volt.



A Quadragesimo Anno semmi esetre sem akar kterikális uralmat a világ
.íeíeet. Ezzel nem szabad gyanusíuanunk, A' pápa "apostoli tisztének sürge-
tésére és parancsára" szélott hozzá a szociális kérdéshez, hogy "kö,teles-
séget ne mul asszon". Tette ezt azért, mert "hozzá fordultak", hogy a,
tiszta tanjtast szölaltassa meg elbben a Ikérdésben, másrészt, mert lehetet-
len Iett volna nem 'Láltnia,hogy a Viilág társadalmi kérdéée cslapjaiban és
következrnényeíben .mindinkább rerkőlosí és hit-kérdés, s hogy olyan dol-
dokról van szó, "melyekben la v~lág a vallás és az egyház segítsége nélkül'
nem tud dönteni".

2. Arra helyezte a fősúlyt, hogy a kapitalizrnust felváltó gazdasági
rend és az ezzel együttjáró időszerű társadalmi újjárendezödés elébe az
erkölcsi légkört teremtse meg. Az evangéliumi egyházak sem tudnak ennél
keresztyénibib és reálisabb utat ajánlani. Előbb embereket keN nevelni az
új világ számára. 'Így a két enciklika feltétlenü! szolgátatot cteljesített
arra nézve, hogy' a villág ,a mind materialisztikusabban felfogott szeeialis
kérdésben társadalmi-szellem-hit-kérdést keressen, s megoldásahoz tudorná,
sulvegye a szellemi-lelki megújulás, szorosabban véve a keresztyénhitben
valö vetmélvülés szükség ét.

A 'két pápai körlevél a társadalmi megújulas útjának a hivatásrendi
szervezkedést ajánlja. A hivatásrendiségre épített organikus társadalom
tenne jó szerínte .arra, hogya szociátdemokráciák .egyoldalú osztályharcos-
ma~ántu)ajdon ellenes forradalmasítasa, másrészt a növekvő etatizmus-
nak a társadalmat az á:Iilamlhafelszívó tiejlődése elé gátat vessen.

A hivatásrendiségben természetes társadalom-szervezési alapot lát
apápa. Blivi megalapozásét az egész katoljkus vílágnézetet jeílernzö
természeti jogban adja meg. Abban protestáns ember túlzást lát, ahogy
a pápai enciklika csaknem azonosítja a természet rendjét, sa természeti
jogot ,az Isten rendjével, E tekinbetben az enciklika megf'eledloeztk arról,
hogy a bűn megrontotta a természet és 'a jog világát is. De elifogadhatjuk
allt a következtetését, hogy az embernek természetes joga van az emberi
élethez. Az ernber társas életéhez ,a mi hitüIlik isa teremtés-hit tartalmá-
ban keresi az .alapokat, Tererntési rendnek tartjuk ,eiltsősorlhana családot"
6 annak 'kJibővült megnyilatkozását, 'az emberi társadalmat, magát az.
áltlamot is. Olyan rendnek tehátt, melyet a rni tererntetésünk isteni rende-
tésének tarthatunk. Isten terve szeriint az ernbernek családban, s ennek
organikus kjterebélyesedésében, a táI'sada'lomban kellétlinie. A pápai
enciklikák természetes, Istentől rendeilit 'emberi életrendnek tartják a híva-
tást is, vagyis az emberi rnunkát, amiben képességei szerínt kilki megtalálja
a matga élete fenntantásának bázísát. A katolikus középkor rendi-híerar-
chíkus felépítése szantéri illyen gondolatok .alapjánalakuíc ki. A társadaímé
hierarchia gondolatát, - bár nagy 'Veszedelmek rejlenek lehetséges ki-
növéseioen, - nem tarthat juk helyteLetnnek,éppen alkkor nem, arníkor
az ernber Istentől küíönbözö mértékben kapott képességeinek tényét
reélisan felismerjük, hiszen ennek alapján szegülünk szembe a rnateria-
~isztikus kornmunizmus emberszemléletével. A rendiség gondolatának pro-
pagálását azonban jól meg keill gondolnunk, mert magában hordozza 3,

kaszt-szellerrr kialakulásának Iehetöségét, ami egyik formája ,az osztály-
társadalomnak, s: különösen olYaIn probéematikájú állanrban, mirrt a ma-
,gyar, igen nehéz kérdéseket vetne fel, AlLkalmas Ienne arra, hogy a
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hivatás alapján szervezett társadalomban mesterségesen eltüntessenek
\

olyan társadalmi kérdéseket, mFn~ pl. a nemzetiségi kérdés.
A hivatásrendiség gondotata a maga részleteiben még kialakulatlan.

A Quadragesimo Anno tulajdonképen meröben általános tartalmú, sabba
bármi beleférhet. Beleférhet magyar viszonyok szerint 'egy klerikális-
feudális-hierarchikus kaszt-társadalom is. Az a kérdés, jóinduq'atú híttel,
vagy :történel~mi .tapasztelatok józan knitíkájával mézzük-e a forrongó
kérdést. A magyarenszági hivatásrendi szervezkedés, mely főleg a kato-
licizmus rrányításával folyik, megkísérlette az enciklika gondolatalt apró-
pénzre is felváltani. Adott programmokat s egy nagyon ügyesen megírt
kis füzet, Vargha páteré, (a Nemzeti Könyvtár adta 'l{li!)próbál részletes
tervet lis adni, (ajánlju'k olvasóink figyelmébe,) de ez sem konkrétebb, mint
bármelyik párt propaganda-célzatú programmja.

A magunk részéről a társadalomszervezés -alapelveit 'a következőkben
látjuk:

1. Magyar földön nem szalbad olyan gondolatok alapján szervezkedni,
rnelyek az egész Vili ágban magányos külörrlegességként hatnának, különö-
sen, ha ezek a gondolatok még kipróbálatlanok,

2. Nem szabad elébe vágnunk az egész vi'Mg 'Végső kiallaku1ásának,
- ami la háborútól függ, - nehogy előre bizatmatlanságot keltsünk.

3. Éppen ezért meg kell mánadni a magyar alkotmányosság és a
magyar természetű tarsadaímí élet egyenes és töretlen f ejlödési vonalán
akkor is, ha ez rnost nem i'átszi!k eIIég korszerűnek, s ha szociális prob-
lémáinlk végső megoldására nem is alkalmas!

4. A jövendő útját olyan harmonikus rendben keU keresnünk, mely-
ben a szabadság és a rend jól megférnek, mert 'ez magvar igény bennünk.
Sem az ,~narohia, sem vaz agyönszervezés nem magyar életforma,

5. Az új életfonmának elsősorban az osztály-társadalom lebontás ára
kejl jónak '~ennie.

6. Harcolnunk ken a társadalmi megújúlás lelki affiapvetéséér<t, így
a keresztyén újjászületésért, ezzel :kIapcso,latban a uörténelmi .egyházaknak
társadalomszervezö jogáért és illetékességének elismertetéséért, de sem-
miképen sem szabad engednünk, hogy a magyar ,Mrsadalom-szervezés
kizárólag az egyik egyháznak, (talán kizárólag a római katolikusnak)
kezébe csússzék.

7. Társadalmi megújúlásunk problematikájaban nagy fontosságot
keiJ<!tu~ajdo!l1ítanunk a magyarországi népek belső és egymásközti kérdé-
seínek, s így tulajdonképen a kárpátrnedenceí magyar nemzeti hivatás
gondolatának.

Dessery Lássló.

A csepregi vitatkozás.
350 évvel ezelőtt történt, 'hogy Csepregben megkísérelték helyre-

állítani a dunántúli evangélikus egyházkerület Ielkészei közt a tanítás
egységét. Nádasdy Ferenc kezdeményezte az összejövetelt, az alkalmat
pedig az adta, hogy Gradeczi Horváth Stansith Gergely szepességi főúr
arrafelé utazott haza Sculteti Szeverin bártfai lelkésszel. Az egyház-
kerület az Ágostai Hitvaslás allapján állott, de maga a szuperintendense,
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-Beythe István áthajolt a helvét irányhoz. Az Ágostai Hitvallás rendíthetet-
len hívei véget akartak vetni a bizonytalanságnak és összevisszaságnak;

-Nádasdy Ferenc rendet akart a birtokain élő gyülekezetekben; Gradeczi
HOFVáth Stansith .Gergely· pedig felelősséget viselt az egész ország
evangélikus egyház-a iránt, Sculteti Szeverint alkalmas teológusnak tar-
totta arra, hogy a lutheri reformáció veszélyeztetőível rnegbirkózzék.
-A dunántúli lelkészek közül Reczés János csepregi esperes állott az evan-
-gélikus tanítás védői nek az élén. A vitatkozás második napján Beythe
István diar aggal eltávozott. Nádasdy Ferenc öt nyiévánította ve-sztesnek.
Ezzel olyan lökést kapott az országnak ezen a vidékén is az evangélikus
keresztyénség és a ihelvét irányelkülönülésének folyamata, hogy még a
16. 'században be is fejeződött.

Ezt az eseményt az egyháztörténelem a csepregi kollokvium nevén
'emlegeti,

Kétségtelenül jelentős esemény volt, de mégsem abban a mértékben
és abban az értelemben, amelyet általában tulajdonítanak ne-ki.

, .
Bizonyos, hogy nyilvánvalóvá tette az ország északnyugatdunántúli

vidékén is: az evangélikus keresztyén egyház és a helvét irány nem tud
összeférni. De a csepregi vitatkozás sikertelensége se nem szorzott, se
nem osztott az elkülönülésben. Erdélyben egy emberöltővel korábban
végbement; ugyancsak az időtájt a Tiszántúl helvét irányú papjai félre-
érthetetlenül rögzítették - ma leginkább reformátusnak rnondhatő -
banításukat. Másfelé, például a Felsödunamelléken 1592-ben a galántai
zsinaton külön szervezkedtek az evangélikus és református gyülekezetek,
korántsern a csepregi kollokviurn hatására, mert a dunántúli lelkészek
még 1595-ben is rnegkísérelték a tanításbeli egyetértést. Tehát nem a
vitatkozó felek makacsságan mult, hogy nem sikerüIt az elszakadást meg-

-akadályozni.

De éppen a csepregi esemény háttere nagyszerüen rnutatja, hogy
ebben a korszakban nem .Jurheránizmus" és nem "kálvinizmus" áll egy-
_mással szemben. Mai képzeteinket vetítjük vi-ssza, ha ezekről beszélünk.
Az egyik fél könnyen meghatározható. Az Ágostai Hitvallás alapján álló
evangélikus keresztyénség volt; a feWl, hogy az Ágostai Hitvallása taní-
tás szabályozója, senki sem kétségeskedett. A bizonytalanságot az olyan
felfogású ak okozták, mint amilyen Beyte István volt. Tanításukba bele-

_kevertek olyan nézeteket, amelyek eltértek az Ágostai Hitvallástól, de
.ezt vagy maguk sem tudták, vagy szándékosan elhallgatták. Gyakori
volt az a ravaszkodásuk, hogy amikor az Ágostai Hitvallásról esett szó,
az 1540-ben kiadott, Ú. n. Megmásított Ágostai Hi-tvaHástértették, nem
az eredetit, azt, amelyet 1530-ban az ágostai birodalmi gyűlésen benyui-
tottak az evangélikusok. Ennek következtében vált szükségessé Dunántúl
is, hogy az Egyességi Iratot tegyék mértékké: az evangélikus egyházban
csak az taníthat, aki ezt elfogadja, mert aki nem akarja elfogadni, az
báránybőrbe bújt farkasként a karámon belül pusztítja a nyájat.

A "protestáns" és a líberális' gondo-lkodás okvetlenül fellveti a kér-
dést, hogy vajjon valóban elkerülhetetlen volt-e a szakadás, vajjon nem
magulkat sokra tartó, vitatkozó kedvű, nagyképű teológusok okozták-eo
-Miért volt lehetséges, hogyacsepregi kollokvium előtt a helvét irány
- nézetei pártot tudtak szerezni az Ágostai Hitvallás tekintélyi körén

,
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belül? Ha pedig lehetséges volt, miért ne lehetett volna a szabadságot
fenntartani?

A helvét irány belopakodását a lutheri reformációnak egy olyan
sajátsága tette lehetövé, amelyet alig ismer a mai evangélikus ember.
A lutheri reformáció nem törekedett sohasem megbontásra, hanem ellen-
kezőleg a keresztyén egyház egységét tartotta szeme előtt, az egyházat
egyetemlegesen . akarta igazza tenni. A dunántúli evangélikus egyház-
k'erüÍet is, ameddig csak lehetett, kerülte a történelmi elválasztó vonások
hangsúlyozását; csak akkor élezte ki a dolgot, amikor veszélybe került
az evangélium hirdetése. - Két főúr magatartása eléggé mutatja, hogy
az egyház tiszta tanítása akkor nem lelkészi ügy volt. - Ami végül a
történelmi szükségességet illeti) gondoljunk multunk tanulságaira: a római
katolicizmus, a szekták, a világnézetek,a korszerűsített zsidóhit és pogány-
ság csak ott tudott ártani a reformációnak és az evangélikus keresztyén-
ségnek, ahol az elhalkult és elszíntelenedett. "Mert ha a trombita bizony-

·tal-an zengést tészen, kicsoda készül a harcra?" (1. Kor. 14, 8.) Azok, akik
tudták, mit hisznek, sOk!kallerősebben tudtak ellenállni a csábításoknak,

·mint azok, akik az egyetértés látszataért erejétől fosztották meg' a
Luthertól ref'orrnált, evangélikus keresztyén tanítást.

Befejezésül nem fog ártani, ha gondolunk a csepregi kollokviurn-
naik még egy jelentősség ére: bizonyság a meliett, hogy -a "kálvinizmus"
- hívebben: református vallás - nem mint "magyar vaílás'' álllott szem-
ben az evangélikus hittel. Egyaránt magyar gyülekezetek és lelkészek
különültek el egymástól a Dunántúl. A kérdés országos vizsgálata nem
tartozik ide. De állapítsuk meg ezúttal is, hogy sérti a történelmi igaz-
ságot, sérti a magyar nép egységét, sérti az evangélíurn egyetemességet,
a1ki a magyar evangélikusokról s az ősi magyar evangélikus gyülekeze-
tekról nem .akar tudomást venni.

Sólycm 'Je"ő.

A "harmadik misszió"-ról.
A "harmadik misszió" gondolatának felvetése nem találkozott osztat-

lan tetszéssel. Még olyan olvasóm is akadt, aki azzal gyanusitott meg,
·hogy talán nem is a Krisztus evangéliumát akarom hirdetni... Válasz-
képpen Pál átkára emlékeztetek, mely érvényes marad az idők végez-
téig és lesújt minden hamis hirdetőre.

Mégis, úgy gondolom a könnyű félreérthetőség miatt, valamint tekin-
tettel a kérdés nagy horderejére, nem árt néhány újabb szemponttal meg-
világítani ennek az újabb missziónak a célját és az értelmét.

Vegyük először szemügyre azt a kérdést, hogy mi szükség van az
egyes misszióknak egymástól való megkülönböztetésére? Kétségtelenül
nem a tárgyuk miatt, hiszen a keresztyén missziónak nincs és nem lehet
más üzenete, mint a Jézus Krisztusé. De ezt az örvendetes hírt nem
lehet egyszer és egyféleképpen elmondani és nem elég egy bizonyos
embercsoporthoz eljuttatni. Pál apostolnak például három missziói útjáról
tudunk. Annyi a misszió tehát, ahány a bizonyságtevő és amennyi azoknak
az alkalma. Különbözők az adományok, különbözöképpen hangzik az aj-
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kakról az ige, míntahogy ugyanazt a dallamot másképpen szólaltatja meg
a fuvola és az orgona ...

Ki tarthatja nyilván hát a missziók számát, mióta az Or elküldötte
·a tizenkettőt, meg a hetvenet és az utánuk következő ezereket? ! Az
·emberi elme azonban csoportosít, összegez, mert csak így tud tájékozódni
·az egyes esetek áttekinthetetlen bőségében. Kategóriákat állítunk fel,
nemcsak eredményeink megőrzésére, hanem hogy rádöbbenjűnk a mulasz-

· tásokra, hibákra meg az új feladatokra. Vegyük elő a legáltalánosabb
kategóriát, amelyikbe minden egyes misszionálás beleilleszthető: ez az

·evangéliuni hirdetése széles e világban, a Máté 28, 19-20. szerint, ez
tehát maga a misszió. Olyan hatalmasak ennek a keretei, hogy a világ

·végeztéig fog tartani (Máté 24, 14.), amíg bétöltetik.
A mult században két evangélikus lelkész (Fliedner, Wichern) meg-

szomorodott szívvel vette észre, hogy mennyire megfakult az örömüzenét
sok olyan előtt, aki születésétöl fogva tagja az egyháznak. Fel kell rázni
őket, újra elibök kell tárni azt, amit gyerekkoruktól fogva ismernek.
Ujra hirdetni kell nekik a Krisztus evangéliumát. Misszió ez, de mégsem
misszió az előbbi értelemben, meg kell különböztetni egymástól őket.
Oj kategóriát kell felállítani, mert máskép kell szólni a külországbeli
pogány hoz, mint a meghűlt szívű keresztyénhez. Külrnissziö - belmisszió,

· első misszió - második misszió: nemcsak a tájékozódást megkönnyítő
két emberi kategória, hanem sok emberi lélekben világosságra lobbant
isteni parancs, szent küldetés. Mert világosan szólt az Or két lelkész test-
vérünkhöz, meg sok más névtelenhez, hogy kerekedjenek fel, keressék
meg a saját hazájukban, egyházukban lévőket és i.e úgy szóljanak hoz-
zájuk, mint ahhoz, aki először hall a Krisztusról.

Az első és a második missziónak ugyanaz a tárgya, de különbözők
a módszerei. Az a kérdés mármost, hogy vajjon ez akét kategória elég-
séges-e mindennemű misszionálás befogadására? Az a meggyőződés érle-
lődött meg bennem, hogya modern kor arculatát olyan új sebek éktele-
nítik el, melyek újabb módszerek alkalmazását teszik szükségessé. Az
evangéliumot ma már nem elég az első két misszió útján hordozni, hanem
Isten lelke új irányt mutat és a harmadik misszió útjára sürget.

Oe próbáljuk meg világosabban megfogalmazni a kérdést! Miért van
szükség új kategória felállítására,. miért kell új módszereket keresnünk,

· miért kell a természettudományi műveltséggel birókban olyan új ernber-
· csoportot tételeznünk fel, akikhez nem elég a második misszió útján köze-
ledni? Szóval miért kell a belmisszió munkaterületéböl kikanyarítani egy

· hatalmas részt és megművelését új megkülönböztető névvel nevezi? Azért,
mert nemcsak egyéni hitetlenségröl, közönyről, bűnről, elfordulásról van
itt szó, hanem egy pontosan körülírhatő, jól elhatárolható embercsoport
.egyetemleges, kollektív állásfoglalásról. A természettudomány hivatalos
állásfoglalása az, amely mereven áll szemben az evangéliummal!

Értsük meg végre egymást! Nem arról van szó, hogy vannak hitetlen,
vallástalan tudósok és ezzel szemben nem érv az, hogy .szintúgy akadnak
hivő sőt bizonyságtevő tudósok, hanem arról, hogy a tudomány hivatalos
álláspontja istentagadó! Tehát a tankönyv.ek, melyeket meg kell venni,
a hivatalos előadások,· melyeket meg kell hallgatni,. a tantételek, melyeket
szigorlaton .el kell mondani,. a tudományos egyesületek, szakmunkák, folyó-



iratok stb. egyértelműen és egybehangzóan ateisztikusak és anyagelvűek.
Es azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez a tudományos állás-
pont nem valami elméleti dolog, ami felett napirendre lehetne térní,
hanem életfontosságú, kulturát építő, civilizációt fenntartó gyakorlati te-
vékenységek kiindulópontja és végső megokolója.

Vegyünk szemügyre néhány általánosan ismert tényt. Itt vannak
mindjárt a vitaminok és a hormonok. Milliókat forgató, munkások száz-
ezreinek kenyeret adó gyárak állítják őket elő, tehát kézzelfogható mó-
don 'be van bizonyítva, hogy nem valami csillogó, de hamis elméleten
alapulnak, hanem elvitathatatlan tényeken. Ezek pedig azt mondják, hogy
ember és állat összetartozik, hiszen a vitaminokat az állati szervezeten
tanulmányozzuk, norrnalizáljuk, a hormonokat pedig az állati szervezetből
vonjuk ki. Az egész orvosi tudomány, gyógyszerhatástan, sebészi műtétek
stb. mind arra 'a meggyőződésre 'épülnek, hogy az ember természetes
leszárrnazás révén "fejlődött ki" az állatból. Azután a kísérleti fejlődéstan,
embriológia, származástan a tények, megfigyelések és kísérletek ezreivel
bizonyítja a f ilog enezisnek' az ontogenezisseI elvben megegyező útját.

Hogy pedig a fizikának anyagelvű tételei nem puszta elméletek,
azt azzal bizonyítják be a csillagászok, hogy menetrendszerű pontossággal
számítják ki a napfogyatkozások bekövetkezését, 'csillagok, üstökösök
pályáját, a kémikusok új anyagokat állítanak elő szintétikus úton, a mér-
nökök pedig az elméletek alapján házakat építenek és gépeket szerkesz-
tenek. Az a sebész, aki kést vesz a kezébe, ugyanabból az anyagelvű
istentelen természettudományból meríti tevékenységének erkölcsi alapjait,
mint a vegyész, aki gyógyszert kever embertársa számára. Es az az anya,
aki beleegyezik, hogy gyermeke testébe' állati vérszérumot fecskendez-

.zen ek, éppenúgy hisz ennek a hitetlen tudománynak, mint az, aki fel-
vonóba száll be, vasútra ül, fütőtest mellett melegszik és villanyfény mel-
lett olvas.

Az istentelen, hitetlen, anyageivű, a Krisztussal mitsem törődö tudo-
mány olyan dolgokkal ajándékoz meg bennünket, melyeket mindnyájan
élvezünk. Nem képmutatás elfogadni az ajándékot, de visszautasítani azt,
aki nyujtja, szóval elvetni magát a tudományt?! De amíg az átlagember
megúszhatja egy kis képmutatással az egész fatális ügyet, addig a szak-
emberre elviselhetetlen súllyal nehezedik rá korunk természettudományi
világképe, a tudományos rendszerek, iskolák, egyetemek tekintélyének
súlya!

Ne akarja félrecsavarni senki se a szavaimat! Nem kérkedünk mi
orvosok az értelmünkkel, nem tartjuk magunkat okosabb nak más pályák
(jogi, politikai, gazdasági stb.) művelői nél, hanem csak arra szeretnénk
felhívni a fegyelmet, hogy mireánk egyenesen "hivatalból" kényszerítenek
olyan felfogást, olyan értelmi beállítottságot, rnely gátat emel a lélek
metafizikai-vallásos sóvárgása és az annak kielégülést nyujtó evangélium
közé!

A természettudományi, bölcseleti, teológiai műveltséggel biró és
ugyanakkor hívő keresztyén embernek úgy kellene gondolnia a modern
orvosra, természetvizsgálóra, mint ahogy Pál döbbent az éjszakai látomá-
sában megjeleriő macedon emberre, aki könyörögve hívta missziói útjára.
A hívásra egyenesen kellene felelni, nem kitérö választ adni, elcsépelt
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kegyeskedő közhelyeket mondogatni. Felelni először arra; hogy hol és
mikor tévedt el a fizkus, csillagász és kémikus, amikor kihagy ta az élet.
telen világból Istent. És nyiltan szembenézni azzal a kérkedő áUitással is,
hogy az anyag, erős törvény jelenlegi ismerete elegendő a tudománynak
az élettelen világ titkainak kifürkészésére s a rajta való uralkodásra.

Azután foglalkozzon a harmadik misszió az élettan azon sikeres
törekvés éveI, -mellyel áthidalta az élő és élettelen között tátongó szaka-
dékot, amikor fizikai és kémiai törvényekkel jellemezte az élet jelensége-
ket. És azzal az általános természettudományi elvvel, mely kérlelhetetlenül
besorozza az embert (homo sapiens) az emlősök közé. ("Denn der Mensch
ist nicht mehr und nich ts minder als ein Saugetier oder ein Tier mit
rotem, eigenwarmem Blute ... " Brehms Tierleben. I. 8.). Alélektannal.
mely szerint: "Kétségtelen természettudományi axioma, hogyanagyagyi
kéreg az értelmi és érzelmi funkciók instrumentuma, más szóval az előagy
kérge nélkül nincs lelki (psychés) működés... az orvosra nézve az agy-
velő igazán a psychés történéseknek székhelye, olyképpen, mint ahogyan
a máj az epeválasztásé. A psyché szerve az agyvelő." (Schaffer: Elme és
Idegkórtan, 78. old.)

Elkésve bár, de induljon meg a harmadik misszió munkája! Elkésve,
mert Galilei idejében kellett volna megkezdeni. Akkor, mikor a nagy
tudóst az inkvizíció torturájával kényszerítették arra, hogy eskú alatt
vallja: nem mozog a föld. És mégis rnozog, sőt meg is rendült a lábunk
alatt. Válságba jutott rajta az ember s egész kultúrája, mert nem enge-
delmeskedett az isteni parancsnak. A helyett, hogy keresték volna az -
igazságot, a teremtést, az élet célját s értelmét, megfélemlítéssel, kínzás-
sal hallgattattak el a más úton járókat. A helyett, hogy kéz a kézben
egymást megbecsülve járt volna a több, az igazabb igazság útján a teológus
és a természetvizsgáló: megbotránkoztak egymáson és megbotránkoztatjak
a rájuk bizottakat. Induljanak el a harmadik misszió munkásai: hídépítésre,
szintézisalkotás ra, boldog békeszerzésre ...

Dr. Reük bJá1f

Jézus Krisztus.
8. Kisded, Bárány, Oroszlán.

Krisztus Urunk története különvaló isteni történelem- az
emberi történelemben. Nem magátólértetődően beletartozó a
világtörténetünkbe, hanem felülről való, váratlanul jött s meg-
szokhatatlanul idegen. Olyan szó szerint vetten újság ebben a
világban, mint amilyen talán az első bukó-repülőgép ijesztő
zúgása lehetett békés parasztok nádfödeles házikói felett. Merő-
ben -új eset az események közepette. Piros fonal, mely színével
örökre kiütközik az emberi történelem szürke szőtteséből.
Teológiailag ezt a különvalö isteni eseménysort az üdvösség
történetének nevezzük. Ez azt jelenti világosan, hogy Ktisztus
életének műve az-üdvösség, a megváltás.



213

Élet és életmű, személyiség és Istentől rendelt hivatás sen-
kiben még úgy nem forrott egybe, mint Jézus Krisztusban.
Általában is igaz; hogy emberek élete s küldetése - már tör-
péké, még inkább óriásoké - kölcsönösen kapcsolódik egy-
másba. Ámde legalább a kívülvalók el-elválaszthatják bennök
ezt a kettőt. Tisztélhetünk valakit személyében s ugyanakkor
ostobaságnak tarthat juk, amit élete céljának nevez, amiért mín-
den erejével küzd. Vagy megvethetünk valakit élete miatt, de
leborulunk művének nagysága előtt. Jézus Krisztus esetében ez
telj ességgel lehetetlen:

Jézus Krisztus személye és műve tárgyi/ag elválaszthatatlan
egymástól. Ö t. i. mint az Istenember saját maga a mi üdvössé-
günk. Nem tanítómesterként lépett fel, ki az üdvösség útját

,nekünk pusztán elmondja, leírja, megmutatja, hanem Udvőzítő-
ként, ki maga az Isten üdvössége, ezt az üdvösséget nekünk
megszerzi, elhozza s megajándékoz vele. Sohase fogja pótolni
e tnűve őt magát, mert nem egy eszmét támasztott, mely tárnasz-
tóját is túlélheti. hanem oly művet alkotott, mely csak vele'
együtt élve marad fenn. Aki tagadja az ö feltámadását és való-
ságos örök életét, az legyen következetes, és ne találjon tet-
szést a váltság-rnűvében se, még gondolatban se tartsa azt igaz-
nak, mert halott megváltónak halott a megváltása is. De nem-
csak a műve nem pótolja őt magát, hanem megfordítva is: ő
maga érthetetlen marad a műve nélkül. Hogyan volna valaki
Üdvözítőnek nevezhető, akit csak csodálatos szernélyisége miatt
csodálunk, de üdvözítését hanyagul félre vetjük utunkból? Aki-
nek nem kell a váltsága, az legyen következetes, és vallja meg,
hogy a vele való rokonérzelme hiú hazugság "csupán. -Krisztus
az ö értünk elvégzett szolgálatának elfogadása által lesz a mi
Krisztusunk!

Személyének és művének ily szoros kapcsolatánál fogva
nem csoda, ha eddigi fejtegetéseink során se tudtunk az ö sze-
mélyiségéről, élete történetéről szólani a nélkül, hogy munkáját
is ne emlegettük volna. Hasonlókép most, amidőn hátralévő
elmélkedéseinkben főként az ő művéről, küldetéséről, Istentől
kapott és betöltött tisztéről fogunk szólani, nem mellőzhetjük
az életéről már mondottakat se, sőt minduntalan újabb vonáso-
-kat kell majd elöhúznunk. Csak a gondolatok rendje kedvéért,
fogalmi/ag szabad külön szólnunk Krisztus személyéről és művé-
röl, tartalmilag soha.

Hogy tételünk, melyet Jézus Krisztus személyének és rnűvé-
nek egységéről állítottunk fel, mennyire megfelel az evangé-
liumok híradásának. bizonyíthatja a következö - további gon-
dolatsorainkra. nézve alapvető - megfigyelés: az evangélisták
és apostolok Jézus művét elsősorban az ő sorsában látják!
O nemcsak tanított, gyógyított, csodát tett, akart és véghez vitt,
hanem vele történt valami, Isten megengedte, hogy vele különös
dolgok essenek meg, sőt azt kell mondani: Isten maga cseleke-
dett rajta valami merőben árnulatosat! Azok a nagy passzivumok,
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melyek a Hiszekegyben mondatról mondatra az ütemet verik:
fogantatott, született, szenvedett, meghalt, eltemettetett ... ,
nemcsak ottan, de az evangéliumokban és az apostoli levelekben
is a dolog velejét adják. Ebbe a sorba kell venni természetesen
Jézus feltámadását is, hiszen az írás számtalanszor így mondja:
feltámasztatott, felvitetett a mennyekbe, t. i. Istentől. Jézus
Krisztus rnűvét ez a paradoxia jellemzi tehát: az volt az őtette,

. amit az Isten tett rajta és vele!
Ennek a rajta esett isteni cselekvésnek, a sorsának köz-

pontja pedig a nagypénteki és a húsvéti esemény, egy lélek-
zetvételre mondva ki a kettőt. Pál ebben foglalja össze az evan-
géliumot: Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadott a meg-
igazulásukért az írások szerint (1. Kor. 15, 3-4; Róm. 4, 25.).
Az evangélisták meg oly bőségesen mondják el annak az utolsó
hétnek a történetét, hogy ez terjedelme szerint is majd akkora,
mint Jézus többesztendei működésének leírása egyébkent: fel-
építésében pedig valamennyi evangélium tervszerűen és sietve
egyenest a Golgota felé halad. Jézus halála és feltámadása, ez
az evangélium evangéliuma!

Ismétlem, egy lélekzetvételre; egy éremként vevén kézbe,
melynek ugyan két oldala van, de csak egészben kapható ..
Halála biblikusan mindig a feltámadása fényében nézendő, ez
óv meg attól, hogy valahogyan közönséges halál gyanánt ne
vegyük. Feltámadására nézve szintúgy nem mell ékes, hogy O
támasztatott fel, akit az emberiség bűne fölszegezett. Az evangé-
liumnak ezt a magvát gyönyörűen szemlélteti, kifejezi, szívünk-
be írja János apostol látomása, midőn Jézust diadalmas Bárány
képében látja, oly Bárány képében, kiről elmondható egyúttal
az Oszövetség várakozásának betelj esedése is, hogy ő a győztes
Oroszlán (Jel. 5, 5-6.)! Oroszlán, aki szenved, akár a mészár-
székre cipelt bárány. És Bárány, aki győz, miként az erős orosz-
lán. Ez a szenvedés és ez a győzelem (sorsának legfontosabb
állomásai): ebben keresendő Krisztus.

Amit még ezenkívül visszafelé haladva az ő művét szerző
sorsából ki kell emelnünk, az ő emberré tevése, testté létele.
Ebben aztán benne foglaltatik születésétől megfeszíttetéséig
minden, ami emberi sorsa volt, lett az Istenembernek; sőt tulaj-
donkép ennek az aláhulló vonalnak a mélypontja maga a kereszt
is. Persze az egész ismét csak a feltámadás fényében tekintve.
Azért jött el, született meg Bethlehemben Kisdedkéni, hogy
meghaljon és feltámadjon. Ami közben történt - gyermeksége,
tanítása, tettei, küzdelmei - csak e végett történt. A megtes-
tesülés, a kereszt és a feltámadás története egy történet!

Kisded - Bárány - Oroszlán: ez az ő egyenesvonalú sorsa;
ez mind ő; és éppen ebben a különös összetételben, ritka egység-
ben, páratlan sorsban rejtőzik az ő Istentől rendelt tiszte, meg-
váltói műve.

Schola László.
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Szükséges-e az orosházi gimnázium?
/

Az idő sürgetésére fokozott erővel hangzik a régi felhívás, hogy
a magyar ifjúság menjen a gazdasági pályákra. Ez a .Ielhívás helyes és
korszerű, s csak örülni lehet annak, hogy ma már nem hangzik el üres és
alaptalari biztatás gyanánt. Inkább úgy hangzik, mint valóban követhető
.bölcs tanács, pályaválasztási útbaigazítás, amely felszabadított területeket
jelöl ki a magyar életépítés számára. De ezt a felhívást .nern szabad félre-
érteni. Nem azt jelenti ez, hogy most már az egyén és a társadalom
életét kizárólag gazdasági életté kell tenni. Bármennyire örvendetes is
.az, hogy mind több és több magyar ember jut levegőhöz, sőt kenyérhez
is a gazdasági életben, mégsem mondhatunk le arról a követelményröl,
hogy a gazdasági élet fellendítése és a magyarság érdekeinek megfelelő,
tervszerű elrendezése is pusztán eszköz legyen magasabbrendű célok szol-
gálatában. Olyan célok szolgálatában, amelyek az örökkévalósággal kap-
csolják össze az ember életét, amelyekért szenvedtek és véres áldozatokat
is hoztak az egymást felváltó nemzedékek. E nélkül hiába fáradoznánk
akármilyen tökéletes gazdasági rend kiépítésén. Mire eikészülnénk vele,
csalódva kellene látnunk, hogy nem sokat ér, mert minden emberi cél-
szerűsége és külső tökéletessége mellett -is hiányzik belőle a tartalom,
a lélek.

Hogy ez a lélek el ne vesszen, hanem minél mélyebb és átfogóbb
legyen, ezért van továbbra is és talán még fokozottabb rnértékben szük-
ség arra a nevelésre, amelyet kijelölt célkitűzése szerint a gimnázium
végez. "A gimnázium célja az, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös
polgárrá nevelje, a magyar nemzeti művelödés szellemének megfelelő
általanos rnűveltséghez juttassa s az egyetemi és más főiskolai tanulma-
nyokra képessé tegye." (Általános Utasítások a gimn. és leánygimn. tari-
tervéhez. 7. 1.) Ezt a nevelést módosíthatják a kor követelrnényei (levente-
órák, gazdasági ismeretek, stb. bevezetése), de fölöslegessé nem tehetik,
sőt még az is megbosszulná magát, ha a ielentöségét próbálnánk csök-
kenteni. Ez a józan megfontolás lehet a magyarázata annak a ténynek,
hogy a gazdasági pályák felkarolása idején, mikor a kultuszkormány
a szakiskolák számát és [elentöségét növeini igyekszik, ezt a programját
nem a gimnáziumoknak a bezárásával kezdte el, sőt a szakiskolák fel-
karolásával egyidőben az új gimnáziumok egész sorának a felállítását,
ill. továbbfejlesztését tette lehetövé. Lapozzuk at a Hivatalos Közlöny
közleményeit 1939. január l·t6l kezdve a legújabb számokig, és meg
fogunk róla győződni. Mert ezekben a hivatalos közleményekben a követ-
kező újonnan alapított vagy fejlődő gimnáziumoknak szóló miniszteri

.engedélyezéseket olvashatjuk.
(1) Az esztergomi Szent Ferenc-rendi kat. Szent Antal gimnázium

változatlanul megkapta 1939 óta minden évben az I-VIIl. osztályról szóló
államérvényes bizonyítvány kiállításának és az érettségi vizsgálat tartá-
sának az engedélyét. Ugyanilyen engedélyeket kaptak még a Hivatalos
Közlöny emlí tett számai szerint a következő iskolák: (2) az Irgalmas
Nővérek Esztergomban alapított érseki róm. kat. leánygimnáziuma, (3) a
salgótarjáni dr. Chorin Ferenc magángimnázium, (4) a mátyásföldi egye-
sületi Corvin Mátyás gimnázium (Ez az intézet a kettős engedélyt, az
I-VIII. o. biz .. kiáll. és az érettségiztetést 1941-ben már nemcsak egy
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tanévre. hanem végleges en megkapta), (5) az Angolkisasszonyok nyíregy-
házi róm. kat. leánygimnáziuma (a kettős engedélyt 1941-ben szintén
véglegesen kapta meg), \ (6) a pestszenterzsébeti Kalmár Ilona magán.
leánygirnnázium, (7) a mohácsi városi gimnázium, (8) a hódmezővásárhelyi
ref. leánygimnázium, (9) a Notre Dame de Sion róm. kat. leánygimnázium •.
(lD) :a szegedi Tunyogi Csapó J. magángimnázium (ezt a gimnáziumot
a kultuszminisztérium a mostanit megelőző tanév folyamán megszüntette,
Oe itt sem a gimnáziumok számának a csökkentése volt a célja, hanem
a körülmények tették szükségessé az erélyes lépést.), (ll) a nagykanizsai
Notre Dame róm. kat. leánygimnázium, (12) a budapesti Patrona Huriga-
riae róm. kat. leánygimnázium (a kettős engedélyt 1941-ben ez az intézet
is véglegesen kapta meg), (13, 14) a Szekeres Margit, dr. Bajúszné
Kossányi Edit és Tanártársai, - továbbá a dr. Lázár Piroska- féle magán-
gimnáziumok, (15) a budapesti VI. ker. magánleánygimnázium, (16) a
kolozsvári zsidó fiú- és leánygimnázium, (17) a nagyváradi zsidó girn-
názium. (18) A budapesti XIV. ker. Szent Szív-Intézet Philippineum róm.
kat. leánygimnáziuma fokozatosan fejlődve, 1941-ben kapta meg először
az engedélyt államérvényes bizonyítvány kiállítására (I-VIlI.) és érettségi
vizsgálat tartására. (19) A szegedi róm. kat. Árpádházi Boldog Margit
leánygimnázium 1939-ben az I-V. osztályra kapta meg az államérvényes
bizonyítvány kiállításának a jogát. Valószínűleg azonos evvel a gimná-
ziummal a Miasszonyunkröl nevezett Szegény Iskolanővérek r. k. Árpád-
házi Boldog Margit leánygimnáziuma, amely 1941-ben az I-VII. osztályig
kapta meg az engedélyt államérvényes bizonyítvány kiállítására. (20) Ha-
sonló engedélyt kapott a még négy éve alapított és fokozatosan fejlődő
budafoki premontrei kanonokrendi gimnázium, amely 1941-ben az I-IV.
osztályú államérvényes bizonyítvány kiállítása mellett már az érettségiz-
tetés jogát is megkapta (Hiv. Közlöny 1941. ápr. 1.). (21) A soproni magy.
kir. Zrínyi Ilona tiszti leánynevelő intézet 1939-ben az 1. osztályra, s
attól kezdve fokozatosan fejlődve kapta meg az államérvényes bizonyít-
vány kiállításának az engedélyét. (22) Ugyan ettől az évtől kezdve kapja
meg évenként ugyanezt az engedélyt a gödöllői premontrei rendi gím-
názium mellé felállított francia tagozat, továbbá (23) a budapesti Isteni
Megváltó Leányai Szent Margit Nönevelö Intézetének ugyancsak 1939-tOI
engedélyezett és továbbfejlesztett leánygimnáziuma is. (24) Az orosházi.
evangélikus gimnázium 1939·ben az I-I1I.. 1940·ben az I-IV. osztályra
kapott engedélyt állam érvényes bizonyítvány kiállítására. (25) Az Isteni
Megváltó Leányainak érsekújvári leánygimnáziuma 1940·ben kapta meg
az államérvényes bizonyítvány kiállításának engedélyét az 1. osztályra.
(26) ugyanez a női szerzetesrend 1939-ben és 1940·ben egy fejlődő modern-
nyelvi középfokú leányiskola IV. osztályára kapott nyilvánessági jogot.
(27) A kassai Szt. Orsolya rendi róm. kat. leánygimnázium 1939-ben az
1-I11. osztályra kapott engedélyt állam érvényes bizonyítvány kiállítására.
(28) A budapesti német tanítási nyelvű Bleyer Jakab gimnázium 1941-ben
az 1. osztályra kapott engedélyt állarnérv. biz. kiállítására. Mivel ez a
felsorolás teljességre törekszik, meg kell még említeni (29) a kecskeméti
ref. leánygimnáziumot is, amely azonban, úgy látszok, visszafejlődik, mert
az érettségi engedély mellett 1939-ben még az I-IV. és a VI-VIlI. osz-
tályra kapta meg az államérvényes bizonyítvány kiállításának engedélyét,
1940·ben pedig már csak az I-IV. és a 'VII-VIII.osztályra.

A kuItuszkormánynak ez az elgondolása, hogyaszakiskolákkal egy- I

idöben a gimnáziumok virágzását is lehetövé teszi. egészen természetes.
Mert a gazdasági kultúra csak egyik része a mindent átfogó, teljes kul-
túrának, s mindkettőnek az egészsége csak úgy biztosítható, ha a gazda-
sági élet megtisztulása és fellendülése párhuzamosan halad egész életünk
és egész kultúránk megtisztulásával és fellendüléséveI.

Oe ki is tudná elképzelni a magyar nép gazdasági talpraállását a
nélkül. hogy ennek a népnek ne legyen a mainál sokkal több orvosa, aki
gyógyítással és bizalm as tanácsadással, a hivatásának tudatára ébredt nem-
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zet egész szervezetével és minden szükséges támogatás ával helyreállítja
<és megvédi a legszélesebb rétegek testi egészségét? A legnagyobbszabású
gazdasági átszervezés és fellendülés esetén is kiküszöbölhetetlenül szükség
lesz közigazgatási tisztviselők re. Természetesen olyanokra, akik tudják és
átérzik azt, hogy a közigazgatás van a népért és nem a nép a közigaz-
gatásért. Szükség lesz tanítókra és tanárokra, s mivel "a lelket meg nem
<ölhetik", bármilyen fejlődés és fordulat esetén szükség lesz a lélek pász-
toraira is. Kétségtelen, hogy az úgynevezett értelmiségi pályákon - a fel
nem soroltakon is - a mult és a jelen hiányosságai elsősorban a minö-
.ségnek a javítását sürgetik. Erre természetesen naív kísérlet volna az
egyetemi tankönyvek és jegyzetek súlyának a felemelése, mert itt ebből
.a szempontból az egész vonalon egy új lelkiségnek a céltudatos kialakí-
tására van szükség. Olyan új lelkiségnek a kialakítására, amely az értel-
miségi pályákori többé-kevésbbé kötelező nélkülözések közt sem pusztán
.a munkabémek a mennyiségét tekinti problémának, hanem a fizetésért
végzett saját munkájának a minőségét is. Mivel ez az értelmiség a gim-
náziumokból kerül ki, ezért ebben a dologban az első parancsolat az, hogy
.a magyar gimnáziumok minél jobbak legyenek. De az egészségesen átszer-
vezett, tisztább vérkeringésű gazdasági életben sokkal több orvos, mérnök,
pap, tanár stb. helyezkedhetik el és sokkal többnek a munkájára lesz
szükség. Ha most már ehhez hozzátesszük, hogy az egyetemi ifjúság
száma az utóbbi években (éppen az országgyarapodás idején!) minden
tudományágban megcsappant, annyira, hogy néhol a kezdő évfolyam ok-
ban már a nyolc évvel ezelőttinek a harmadrészére csökkent, s hogy a
lelkészi és a tanári pályára, de más értelmiségi pályákra is valósággal
csalogatrii kell az ifjúságot, akkor valóban helyesnek kell tartani a gya-
korlati élet szempontiaból is azt a kormányzati előrehaladást, amely fel-
.áll ítj a ugyan a szakiskolákat, de nem építi le a gimnáziumokat.

A magyar kultúrának ebben a bölcs irányításában azonban bizonyára
.van még egy mélyebb belátás is, amely nemcsak a mai napnak a szük-
ségeit mérlegeli. Az új országépítés meggyőzően hirdeti, hogy "nem
vagyunk kis nemzet", de nem a számunknál fogva, hanem lelki fegyel-

.rnezettségünk és kiválóságunk emel ki a kisebb nemzetek sorából. Tehát
ha az anyagi világban döntő számunknál fogva nem tartozunk a leg-
nagyobbak közé, akkor a világot rengető események idején, amikor már
eddig is egyik napról a másikra nálunk jóval nagyobb számú és sokkal
gazdagabb. nemzetek omlottak össze, nemzetünk jövőjét és virágzását
tényleg nem lehet pusztán az anyagi világ eszközeivel biztosítani, hanem
elengedhetetlenül szükséges, hogy a kultúrának minél több szálával, rninél
.mélyebb és szélesebb meggyökereztetésével kapaszkodjunk bele a szellemi
világ időtálló értékeibe is. Mert a felfelé tekintő lelki egység, épség és
gazdagság túléli az anyagi világnak minden megpróbáltatását.

Ezért nem Iehet elfogadható érvelés a magyar kultúrpolitikával és
egyetlen új gimnázium létesítésével szemben sem az a különben helyes
és korszerü kívánság, hogy az ifjúság egy részét irányítsuk a gazdasági

'pályákra a szakiskolákon keresztül. Mert a magyarságnak át kell vennie
.a hatalmat a gazdasági ~Iet irányításában, de úgy, hogy ezt a hatalmat
.a maga tisztán· felismert 'hagyományainak és igazi, ősi kultúrájának a
-szellernében tudja gyakorolni, folytonosan Isten és a történelem' elötti
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felelősséggel. Ennek a következrnénynek megfelelő nevelési célt ki lehet
tűzni a szakirányú középiskolák elé is, és azok folytonosan kiegészülő
szervezettségükkel, a középiskolai nemzetnevelésbe való beilleszkedésükkel
a szakképzés mellett ezt a magasabbrendű célt is kiválóan szelgalhatják.
De azért a nemzet egész életét formáló, olykor talán át is formáló értel-
miségi réteg, részben még a gazdasági élet szervezői és irányítói is (gon-
doljunk a mai gazdasági életben nélkülözhetetlen mérnöki pályára!) meg-
másíthatatlanul a gimnázium nevelésén mennek keresztül. Es végzetes
hiba lenne az, ha nem nevelnénk ilyen értelmiségi réteget az ország min-
den vidékén, de legfőképpen a színmagyar vidékeken, amilyen Orosháza
és környéke is. Mert a magyarság számára újabb veszedelmet jelent-
hetne az, ha a gazdasági életnek egy idegen faj tói való megtisztítása
közben elfelejtené kellő számban megszállni és a nemzeti kultúrával
mélyen átitatott emberek által biztosítani az értelmiségi pályákat, s mi-
közben megtanulna a kereskedelmi élet s a szakszerű gazdálkodás csínját-
bínját, és a földjén talán kétszer vagy háromszor annyit termelne, mint
eddig, néhány évtized mulva mégis újabb területen elkövetett hibákért
kellene lakolnia.

Ezeknek a hibáknak egy része már régi keletű és közismert, a fel-
hánytorgatása is csak közhelyeknek az ismétlése lehet, s csupán az lenne
a szomorú, ha e gyakori ismétlésből sem tanultunk volna. Köztudomású,
hogy a Iiberális világban legjobban felszerelt iskolainkat nem a magyar
vidékekre építették, az alföldi, ellenzékieskedő és a saját hazájában meg-
bízhatatlannak tartott magyarságról meg ezen a téren is megfeledkeztek.
Igy állhatott elő az a különös helyzet, hogy a történelmünkben különben
oly emlékezetes, de csupán tízezres lélekszámú és kevert lakosságú Köszeg-
nek három girnnáziuma (az egyik honvéd nevelőintézet) van, a környékén
szintén kevert lakosságú Sopronnak öt gimnázium a és egy katonai közép-
iskolája van (a tanítóképzőről és az egyetemi fakultásokról nem is be-
szélve), míg a Kőszegnél háromszor nagyobb és színmagyar Orosházán
öt évvel ezelőtt még nem volt gimnázium. Ezért a helyzetért nemcsak a
liberális állam kultúrpolitikáia felelős. A" mi evangélikus egyházunk sem
igen ügyelt erre a szempontra. Az evangélikus gimnáziumok elhelyezkedése
az országban szintén nem mondható minden tekintetben kedvezönek,
mert az orosházi gimnázium megalapítása előtt szinte mindegyik girn-
náziumunk nemzetiségi, illetve kevert lakosságú vidéken volt. Ez termé-
szetesen nem változtat azon a tényen, hogy ezek az iskolák erős várai
voltak a magyar kultúrának, és nem húzza keresztül azt az igazságot
sem, hogy a kultúra áldásaiból egyetlen nemzetiséget sem szabad kizárni.
De azért négy évvel ezelőtt már az egyház és a magyar kultúrpolitika
is másképpen gondolkodott, mint a régi liberális világban. Igyekezett
kielégíteni a nemzetiségeket, de a magyarságet sem hanyagolta el. Igy
történt, hogy négy évvel ezelőtt a budafoki premontrei gimnázium meg-
alapításával egyidőben (V. Ö. a felsorolás 20. pontiát.) létrejött az orosházi
evangélikus gimnázium is.

Ez a legfiatalabb gimnáziumunk szükség es voltát életképességévei
bizonyította be. Minden államsegély nélkül, az orosházi gyülekezet (évi
1000 P) és a község (évi 5000 P) támogatásából áll fenn ez az intézet és
3Z orosházi és környéki evangélikusság mind jobban kezdi megérteni, hogy
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mit jelent ez az iskola az egyháznak, de örömmel könyvelhetjük el, hogy'
az iskola felvirágoztatásáért református és katolikus emberek is mindent
elkövetnek, mert tudják, hogy mit jelent ez az iskola az egész magyar-
ság számára. Azt jelenti, hogy gimnázium a van több mint ötvenezer
magyar embernek (Orosháza és közvetlen környéke), akik közül a túl-
nyomó többség nem tudna annyit áldozni, hogy akármilyen tehetséges és
tanulnivágyó gyermeket idegen városban iskoláztasson. Az orosházi gim-
názium pedig egyik fontos és korszerű feladatának éppen azt tekinti,
hogy az értelmes orosházi parasztság tehetséges gyermekeit a magasabb
kultúra átadása révén népünknek hivatott vezetőivé tegye, avval az ál-
landó intelemmel, hogy családjukat és származásukat soha se szégyellék
és a beteges úrhatnárnságot meg ne tanulják. Evvel a nyiltan hirdetett és.
példaadóan megerősített tanításával az orosházi gimnázium a paraszti
életforma megbecsülésére neveli a középosztályt éppen úgy, mint a paraszt-
ságot. Tehát fölösleges azoknak az aggodalma, akik attól tartanak, hogy
az orosházi gimnáziumon át alkalmatlan és nem kivánatos elemek kerül-
nek fel a középosztályba, s hogy ez az iskola paraszti munkára való gyer-
mekeket fog elcsábítani az eke szarvától, hogy aztán esetleg semminek
se 'legyenek jók, se úrnak, se parasztnak. Ellenkezőleg: a gimnázium tanári
kara részben megszervezője volt és majdnem teljes egészében előadója
az orosházi evangélikus népföiskolának is, amelyen minden fizetés nélkül,
önzetlen lelkesedésből és szeretetből arra tanítja az eke szarvánál maradó
parasztságot, hogy rnűvelje magát, de ugyanakkor feltétlenül ragaszkodjék
a földhöz, mert a műveltség meg a gazdálkodás megférnek egymással,
söt éppen a "művelt paraszt" lesz ezen a földön a magyar jövőnek leg-
főbb emberi biztosítéka.

Az orosházi evangélikus gimnázium világosan látja, hogy evvel a
magyar jövővel az 6 saját sorsa a legszorosabban összefügg. Ez a fel-
ismerés azonban most már túlterjedt Orosháza határán saviszonyokkal
ismerős és egyházunk s nemzetünk sorsát szívükön viselő magyar emberek
mind határozottabban érzik és rnondiák, hogy az orosházi gimnázium
kifejlesztése, ill. kifejlődésének a megengedése szükséges, sőt sürgős fel-
adat, rnert ez az iskola minden időben fontos helyen lehet erös szellemi
vára a magyarságnak.

SzijtJs Pál.

Misszió és gyülekezeti munka.
A reformátori értelemben vett megújulás 'egyik jellem-

vonása, hogy elfordul az egyén lelki életére zsugorodott, ma-
gányos, elszigetelődötten élő keresztyénségföl és újra keresi az:
élő és teljes gyülekezeti keresztyénséget. Krisztussal nem ápol-
gathatok privát közösséget, hanem a gyülekezet tagjaként
kapok közösséget vele, a gyülekezet Urával és Fejével. Ezzel a
fordulattal egyszerre megváltoznaka kérdéseink Az individu-'
alista kegyesség mindig azt firtatta, hogyan veheti észre egyéni
fejlődésében, személyes életsorsának alakulásában Isten sajátos
vezetését. A gyülekezeti keresztyénséget élő hívő gondja pedig
az egész gyülekezet. A többiekkel együtt és a többiek számára
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is keresi Isten ajándékát és parancsát. Személyes keresztyénsé-
.günknek is ügye, égető kérdése ilyenkor az, hogy milyen volt
-az első keresztyén gyülekezeti élet és abban micsoda lsten
nekünk is szóló kinviietkoztetéss?

1, Nevelesünk és az istentiszteleti használat elhomályosí-
totta szemünkben az Újszövetség igazi jelleget. Minden ízében
misszíái irat, tele van lendülettel, hatalmas hódító, terjeszkedő,
megnyerő elszántsággal. Zsidókhoz és pogányokhoz fordul, hogy

.szfvükhöz szóljon és az ige foglyaivá tegye őket. Az evangéli-
umok Jézus igéjével misszionáljákaz embereket. Az apostolok
'cselekedetei nem mások, mint nagy rníssziói hadjáratok. Meny-
nyire ég Pál apostol, hogy előre törjön a pogányság sötétsé-
gébe és emberi világosságába az igazi világossággal és minden-
felé sereget toborozzon Krisztus számára. Néhány év leforgása
alatt a Földközi-tenger keleti medencéjének minden valamire

"való nagy városában keresztyén gyülekezet támad, laz evangélium
:gócpontjai, ahonnét tovább zendül az evangélium szava kör-
nyezetük számára. Ezzel új helyzet keletkezik, új feladatok
várnak megoldásra, új kérdések bukkannak föl. A misszió mel-
lett égető szükséggé válik a gyülekezeti munka. Az első keresz-
.tyénség korában ez időrendi kérdés volt, a' missziói munka meg-
előzte a gyülekezeti építést, ma azonban csak a távoli missziói
.munkaterületen tagozódik ilyen világos egymásutánr-a az evan-
.gélium szolgálata: először misszió, azután gyülekezeti munka,
-elöször úttörés, hálóvetés, 'magvetés, azután elmélyítés, szolgá-
latra nevelés, mélyebben belegyökereztetés. Nálunk legfeljebb
szórvány területeken, mammutgyülekezetekben és nagyobb váro-
'sok külterületein időszerű ez a sorrend. Gyülekezetcink átlagá-
nál pedig egyszerre végzendő feladat a misszió és a belső építés.
•Azért merevedett meg sokhelyütt a hagyományoktól kivájt
medetben folydogáló gyülekezeti élet,azért korlátozódott a
'lelkész munkájára, mert kialudt a missziói felelősség és el-
"kötelezés tüze. Ez 'az egyoldalúság azután nem hagyta csorbítat-
lanul a lelkészi szolgálatot sem. Elsorvadt gyülekezet az ige-
'hirdetés tisztét is eltorzítja. Nincs más megoldás, vissza az első
keresztyénséghez, vissza az Üjszövetséghez! Missziót és gyüle-
kezeti munkát! Missziói mozgalmat és szervezett gyülekezeti
életet! Hála Istennek, hogy ebben a nagy feladatban nem va-
gyunk egyéni ötleteinkre, a magunk elgondolására utalva, ha-
'nem az apostolok által világos útbaigazításokat kapunk. Ezért
'nincs más dolgunk, mint elővenni pl. a pésztoti leveleket, a
'Timóteusnak szóló két levelet és a Titushoz írt levelet,elkezdeni
forgatni őket, elmélyedni bennük, hallgatni reájuk, nyitott szem-
rnel és "flgyelemmel mérlegelni, rostálni rnondanivalójukat és
,azután a Szentlélekért könyörögni, hogy használjon eszközül
.mínket is élő gyülekezetek létrehozására, emésszen el minket is
Krisztusnak, a gyülekezet Urának szolgálatában.
, 2. Ez a három levél összetartozik, mert a korábbi páli leve-
'Ieknél nehány évvel későbbi' helyzetet rajzol elénk. Pál apostol
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kiszabadul római fogságából, amelyről az "Apostolok Cseleke-
detei" ad hírt. Mielőtt tervezett hispániai útjára indulna, még-
egyszer meglátogatja kisázsiai és görögországi gyülekezeteit,
hogy mélyebben belegyökereztesse őket az élő Krisztussal való.
közösségbe. Amikor elhagyja Krétát, Titust bízza meg az ottani
gyülekezetek vezetésével, Efezusban pedig Timóteust hagyja"
hogy pásztorolja Krisztus nyáját. A gyülekezeti szolgálat gond-
ját és a pásztorolás mikéntjét köti hűséges munkatársainak lel-
kére. Közben valószínűleg újabb összeütközésre került a sor a
zsidók bujtogatása következtében a pogány állami hatósággal,
újra fogságba kerül az apostol, amelynek vége a vértanúságo
Érdekes képet kapunk a pásztori levelekből nemcsak az apostol
utolsó esztendőiről, hanem szolgálatának és szenvedésének osz-
tályostársairól is. Timóteus pogány apának, de zsidó édesanyá-
nak a gyermeke. Kisázsiai szórványban növekedik fel, idegeri
szellemű környezetben, mégis gyermekségétől fogva otthonos a
Szentírás világában. Amikor pedig eljut hozzájuk az evangélium
hívó szava, édesanyjávai együtt elfogadják. Milyen nagyszerű
kép a szórványból ! Mennyit kell tanulnunk a Bibliából a szór-
ványmunka számára! Azután még egy figyelemreméltó vonás.
Tirnóteusnál. Fiatalember létére nagy felelősségű munkakört bíz
reá az apostol. Példakép, igazi előljáró a gyülekezetek számára ..
A zsidó nevelés kemény fegyelme, az apostol szigora és komoly-
sága - hiszen a szeretet így jelentkezik a nevelésben, - tudott
Timóteusból tisztalátású, biztos ítéletű, határozott, erélyes és.
mégis megértő vezetőt nevelni. Az egyházi vezetés alapvető kel-
léke a Szentlélek kegyelmi ajándéke. De van helye az egyházi
nevelésnek is: vagy megakadályozza, elnyomja a Lélek ajándé-
kát, vagy teret ad neki, alkalmas eszközül formálja az embert.
Milyen a mi hitoktatásunk és lelkészképzésünk Timóteus neve-
léséhez mérve? Titus személye is érdekes szerepet tölt be. Pogány
származású, akit szándékosan nem metél körül az apostol. Isten-

, től való igazi igehirdető és lelkipásztor, aki élő bizonysága an-
nak, hogy Isten a pogányokból is választ magának népet. Pár
magával viszi Jeruzsálembe az apostolokkal való tanácskozá-
sára. Azt akarja, hogy necsak szavaikkal emlegessék a zsidó-
keresztyén és a pogánykeresztyén gyülekezetek testvéri közös-
ségét, hanem Titus irányában valóra is váltsák ezt. Meg is tör-
ténik, testvérükként fogadják a jeruzsálemiek, közösen veszik
az úrvacsorát, együtt alázkednak meg az ige ítélete alatt, együtt
magasztaljak az Úr kegyelmét. Valóban élő közösség, eleven
egység, Krisztus teste a gyülekezetek különfélesége is. Akkor
a pogány-keresztyének befogadása volt a nagy kérdés, ma a
zsidó- keresztyéneké. Merünk-e közösséget tartani velük?

3. Az egyház Krisztus megbízásából él: hirdesse az evangé-
liumot. Az első időkben az apostolok vállain nyugodott a munka
terhe. Közvetlenül Krisztustól vették szolgálatukat. Ök vetették
meg az egyház alapját. Másra át nem ruházhatták apostoli szol-
gálatukat, ezért csakhamar ki kellett alakítaniok az ige szolgá-
latának rendjét, a gyülekezet rendtartását, amely biztosította



az evangéliuru ural mát. Ma sokan idegenkednek az egyház külső
szervezetétöl, különösen értelmiségünk körében: a keresztyén-
ség lelki, szellemi ügy és csak megromlása következtében kerül
sor a szervezetre. Eza vélemény erősen magán viseli a liberális,
kultúrprotestantizmus szellemi bélyegét. Természetes az, hogya
gyülekezetek megszervezödtek, hiszen Krisztus nemcsak egyeseket
ragadott meg, hanem gyülekezeteket hívott össze népe gyanánt.
A vele való közösség sem volt pusztán lelki dolog, hanem az egész
életnek az ügye. Az evangélium életformáló és közösségalkotó
hatalom. A pásztori levelekben mély bepillantást kapunk abba, ho-
gyan alakulnak ki a változatos gyülekezeti tisztségek, a gyüleke-
zet élet- és munkaformái. Az Ige testté lett, ezért a gyülekezetnek
is van határozott alakja, amiért tusakodni kell, amit meg kell
keresni és ki kell építeni. A. gyülekezet láthatóvá válásához,
földi megjelenéséhez döntő, hogy legyenek gyülekezeti tiszt-
ségek, amik az ige szolgálatát végzik és biztosítják. Az apos-
tolok mellett a Szentlélek kiválasztott prófétákat és tanítókat,
akik gyülekezetről gyülekezetre vándoroltak és az alapot vetet-
ték meg, sőt előbb missziói munkájukkal gyülekezeteket hívtak
életre. Amikor tovább mentek, arra alkalmas családfőkből, rá-
termett ifjakból előljárókat hagytak a gyülekezetekben. Zsidó-
keresztyén gyülekezetekben inkább "véneknek", presbitereknek.
pogánykeresztyén gyülekezetben inkább "felvigyázóknak", püs-
pököknek és "szolgáknak", diakónusoknak nevezték őket. Mel-
lettük megtaláljuk az evangélistákat, a prédikátorokat, akik a
missziói munkát végezték. Tisztük volt a gyülekezet összetar-
tása, fegyelmezése, lelkipásztori gondozása, az istentiszteletek
vezetése. Mindenki imádkozhatott és taníthatott, de az evangé-
/ium tiszta hirdetésének gondja mégis a presbitereken és a
~,püspökökön" nyugodott. A diakónusok és "özvegyasszonyok"
inkább a szeretet szolgálatot látták el. Néhány vonást emelünk
'csak a ki a pásztori levelek üzenetéből: többen, sokan voltak az
előljárók, a szolgálók minden gyülekezetben. A mai rendszer.
amikor egyetlen ember felelősségén és munkabírásán fordul meg
a gyülekezet élete, nem egészséges folytatása a kezdetnek. -
Amilyen fontos az igehirdetés szolgálatának biztosítása, olyan
másodrendű kérdés ezután az, hogy vajjon megbízzák-e a szol-
gálattal vagy választják. Minden esetben ott volt azonban a
vének kézrátétele, a gyülekezet megerősítése és a gyülekezet
könyörgése. - Nemcsak az evangélium ismerete, hanem a ko-
moly keresztyén élet a feltétele a tisztség betöltésének. A mai
gyakorlat egyoldalúan intellektualizálódott, az értelmi képes-
ségekre és tudásra korlátozódott, nem kis kárára a szolgálatnak.
Milyen más a mértéke az apostolnak, mint a mai közfelfogásnak.
Ez 'a fiú szelíd lelkületű, jó lesz papnak, mondogatják. Pál ellen-
kezőleg, éppen a legenergikusabb, a legfegyelmezettebb, a leg-
több munkabírású férfiakat szemeli ki a szolgálatra. Végül a
legfontosabbat: szolgálatról van szó, nem pedig méltóságról,
cirnről, megkülönböztetésról. Nemcsak a római katolikus papi
rend, de a mai protestáns pap-laikus viszony sem felel meg az
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Újszövetségnek. Az újszövetségi gyülekezetek előljárói nem
kész keresztyének, akik csak tanítanak másokat, hanem maguk
is szüntelenül tanulnak, a gyülekezet tagjaival együtt. Nincs
biztosított birtoklása az üdvösségnek, hanem nekik is állandóan
hallgatniok kell az igére, mindig újra engedelmeskedniök kell
a Lélek vezetésének. Naponta keresnlök kell az Istennel való élő
összeköttetést Krisztus által, naponta fel kell venniök a harcot
,önmagukkal, indulataikkal, kívánságaikkal. Igazi előljárók, akik
maguk is tagjai a gyülekezetnek, együtt zarándokolnak a többi-
ekkel, csak éppen példátadóan az irányt mutatják. (Schiatter
Adolf.)

4. Rövid néhány vonással vegyük szemügyre a gyülekezeti
élet képét. Lelkipásztori felelősségre, utánajárásra szólít fel az
epostol, mert sokakat elszakít a világ szerelme, a Sátán ostroma
következtében sokan lemorzsolódnak a gyülekezet testéről. Itt
csak a szeretet és a Krisztusról való határozott hitvallás segít.
Azután állandó veszedelem a téves tanítás, amely elhomályosítja
az evangéliumot és ezzel elvágja a gyülekezet éltető gyökerét.

, Résen-állás és erélyes védekezés, rendreutasítás és a tévelygés
leküzdése nélkül elpusztul a gyülekezet. Tévelygés, amikor a
törvény szavát elferdítik vagy elnémítják. A bűnbánatra való,
felszólításnak nem szabad elhalkulnia Krisztus nyájában. Aki
úgy gondolkodik, hogy ö már felette van ennek, az elszakad
Krisztustól. A kegyelem fegyelmez, szent élettel ajándékoz meg.
Ebben kell járni és forgolódni. Ehhez a kicsin való hűség kell.
Semmi sem mellékes és közömbös. Ezért ad olyan józan taná-
csokat az ige szolgáinak és minden keresztyén embernek Pál
apostol. Cselekedni kell Isten akaratát, a hitből élni kell, gyü-
mölcsöket kell teremni, különben nem tudjuk megtartani "a
hitet és a jó lelkiismeretet". Két ponton fenyegeti Krisztus népét
különös veszedelem. Egyrészt elkoptatják, lejáratják, megüresí-
tik az evangéliumi üzenet nagy szavait. Azután nem csoda, ha
lenézik és megvetve, nagyobb bölcseségre, tökéletesebb ismeretre
törekszenek. Másrészt külsőséges, túlzó, hamis megszentelődést
hirdetnek Elhagyják 'az élet természetes és egyszerű kötelessé-
geit, a családi élet és munka megbecsülését és valami rendkívü-
lire, különlegesre vadásznak. Ezzel szemben az egyszerű igében,
a keresztről való beszédben kell egyre mélyebbre jutnunk. A
keresztyén élet sem más, mint engedelmesség Isten parancso-
latai iránt. Aki elkezd okoskodni, mély és titokzatos rejtélyeken
rágódni, az felfuvalkodik, lenézi az egyszerűbb hívőket és el-
szigetelödík tőlük. A pártoskodás ellenszere az alázatosság, sze-
retet és az ígéretekben való erős reménykedés. A nyerészkedés
és a test kívánságai is szüntelen kísértik a gyülekezet tagjait.
Csak az tud valóban ellentállni és győzelmes keresztyén életet
élni, aki nem a maga-választotta istentiszteletre, nem kegyes-
kedésre törekszik, hanem Isten igaz szolgálatára, istenfélelem-
mel és gyermeki bizodalommal. Végül figyeljük meg, hogy
milyen eleven gyülekezeti munka, mozgalmas tevékenység tárul
szernünk elé. Nem osztatlan, általános tömeg a gyülekezet, ha-
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nem szervesen tagolt test, minden csoportnak megvan a maga
külön feladata, külön igénye a szolgálatra; korok szerint: ifjak
és vének; nemek szerint: asszonyok, akik támogatásra szorul-
nak és ugyanakkor résztvesznek a gyülekezet segítő munkájá-
ban, (csak a nyilvános istentiszteleten nincs szavuk), férfiak:
akik tanítással, imádsággal és testvéri szolgálattal végzik a gyü-
lekezet munkáj át az eJőlj árók irányítása szerint; társadalmi
rétegek szerint, rabszolgák, akik különös szeretetre és törödésre
szorulnak és gazdagok, akiknek. felelősségét szigorú intéssel és.
feddéssel is fel kell kelteni a rászorulókkal szemben. Ha végig-
tekintünk ezen a képen, megnő előttünk Krisztusnak végére
mehetetlen gazdagsága. A gyülekezetben, ahol legalább ketten-
hárman összegyülnek az ő nevében, olyan ajándékokat és lelki
adományokat osztogat, amelyben magányos hívő sohasem része-
sül. Krisztus szemmel láthatóan építi a Szentlélek templomát, a'
közösség élő tagjává tesz, hogy eszközévé lehessünk királyi uralo.
mának, mentő szeretetének. Azért eleveníti, fegyelmezi, tisztítja,
mozgósítja .gyülekezetét, hogy rnissziót végezhessen: belekiált-
hassa az örvendetes üzenetet a veszendő világba és tiszta életé-
vel csillagként ragyogjon az elfordult és elvetemedett nemzetség-
között a világ sötétségében.

Urbdu Enső.

A keresztyénség és a propaganda.
SOkféleképen elnevezték már a jelen kort.· A sok közé még egY"

jelzőt szeretnék odatenni: a propaganda kora, Hiszen korunk X+l-ik nagyo.
hatalma a propaganda. Erejéről beszélni felesleges. Ezzel mindenki teltesen.
tisztában van. Hatalmát és erejét felismerték a hatalmak és mindenféle
politikai és társadalmi mozgalom. Lebecsülni, vagy kézlegyintéssel elin-
tézni senki sem próbálja meg, sőt ellenkezőleg minden és mindenki szol-
gálatába akarja hajtani és állítani. .

Nem érdektelen tehát a propaganda ielentöségét a keresztyénség
szempontj ából is megvizsgálni.

A propaganda mindig valamiféle igazságot akar elf ogadtatni. Az'
igazság azonban napjainkban már nem az az abszolut valami, ami önmagát:
igazolja, mert fensége előtt mindenki fejet hajt. Épen az egyik fajta propa-
ganda az oka annak, hogy maga az igazság is relativ valami lett a sok
propagandisztikus részigazság között,
. Valljuk, hogyakeresztyénség az igazság birtokában van. Ebből azon-
ban egészen határozottan következík, hogy az életnek és az élet jelensé-
geinek nem magyarázója vagy éppen regisztrálója, hanem szerkesztője.
Minden tudomány, művészet és filozófia az életet csupán ábrázolni vagy
magyarázni tudja, mert mondanivalója csupán a bölcső és koporsó között
van és lehet. Az élet megértéséhez pedig szükséges a másik életről való
ismeret is. Ha már most a különböző magyarázatok a propaganda erejével
tényleges életirányító hatalomra tesznek szert, akkor a keresztyénségnek
igazsága birtokában nem szabad szótlannak maradni, hanem hirdetnie kell,
hogy az ő mondanivalója nem korlátozódik 10 vagy 70 esztendőre, hanem
rnondanivalója az időtől független és időálló. A háttérben maradni nem
szabad. Propaganda nélkül azonban előtörni nem lehet. .

Nem azt akarom ezzel mondani, hogyakeresztyénség ezt nem hir-
deti, hanem azt, hogy nem eléggé hirdeti, hogy elkésve hirdeti. Még helye-
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sebben, hogy rossz módszerekkel hirdeti. Hiszen a keresztyén igazságnak
nem felel meg a politikai igazság propagandájának a módszere. A keresz-
tyén igazság más, azért módszerében is sajátosnak kell lenni. Allítorn,
hogyakeresztyénség az élet irányításában azért nem áll az őt megillető
helyen és munkáját egy elég tekintélyes százalékban azért nem koronázza
.siker, mert harcaiban és propagandájában gyakran már másoktól eldobott
fegyverekkel küzdött és küzd. Rossz volt a propagandája. Legyen szabad
ezt a következőkkel igazolnom. A jogi gondolkodás idejében az egyházat
teljesen a jogászok véleménye szerint irányították. A liberalizmus korában
olyan felfogás is volt, amely szerint az egyház a liberalizmus elvein épül
fel, vagy ha nem, akkor az elemei teljesen megvannak benne és a kettő
egészen jól összehangolható. A demokratikus felfogás viszont azt igye-
kezett bebizonyítani, hogy az egyház egészen jó demokratikus valami.
'Talán azért, mert azt hitték, hogy az egyház egyébként lemarad a ver-
senyben. A modern totális államformák idején is jelent meg már tanul-
mány, amely erősen igyekezett bizonygatni, hogy az emberre az egyház-
nak is totális igénye van. Nem arról van szó, hogy az egyházban ilyen
vagy olyan tulajdonságok nincsenek. Az ilyen felfogások jószándékát és
részigazságát sem kivánom elvitatni, hanem arról, hogy ez a módszer
másodiagos és ezért rossz. Keresztyén szempontból helytelen az a módszer,
hogy mindig csak második az élet egy-egy új oldalának feltárásában.
Kissé fonák dolog, ha akkor jövök rá, hogy az Istennek totális igénye
van az emberre, ha ezt a politika már régen kihasználta. A siker titka
mindig az, hogy első legyek az új meglátások érvényesítésében. Az élet-
nek állandóan új formákra van szüksége, mert az életformák is elkopnak
és megromlanak és hiba, ha a keresést átengedjük másnak.

A keresztyénség mondanivalója örök, de minden népnek és nemze-
-déknek a maga nyelvén kell átadni. Ebből falt adó feladat, hogy mondani-
valónk formáját és eszközeit állandóan revizió alá kell venni. Az állandó
-önreforrnáció elvét itt is alkalmazni kell.

Senki ne értsen félre. Amikor az egyház propagandájáról beszélek,
távol áll tőlem, hogy az Ige méltóságát a propaganda szóval kisebbítsem.
A propaganda mindig a lényeg kifejezési módja és meggyőzési eszköze.
Ebből a szempontból kétségtelen, hogy a keresztyén ségnek is van propa-
gandája és hogy ennek kifejlesztése szükséges. Amikor tehát erről van
szö, akkor a háttérbe szorulás és a munka eredménytelenségének egyik
okát ebben látom és tartom szükségesnek tisztázni. Hiszen kit érdekel
egy olyan mondanivaló, amelyik állandóan kölcsönkért ruhában jár? Gon-
dolok pl. egy egyházi tömegjelenetes, felvonulásos díszértekezletre. Az
ilyent akármilyen mozgalom sokkal jobban meg tudja csinálni.

A keresztyén propagandának természetesen módszereiben is egészen
különbözö nek kell lenni minden más propagandától. Amint az egyháznak
nem lehet hatalmi vágya, hanem szolg álni akar, úgy propagandájának a
módszere sem lehet a hatalmi propaganda módszere, mert ezzel fonákul
hat (V. Ö. körmenet és pártnap.) Azért is különbözőnek kell lenni, mert
minden propaganda lényegében én-propaganda és önző célú, a keresz-
tyénség mondanivalója ellenben mindig másra mutat: Krisztusra, Az O
megbízásából történik. Küldetés, amire a mi szavunk: a misszió. Ennek
iránya kettős. Egyik önmagunknak, a már legalább is névleg keresztyén
közösségre, a másik kifelé. A mi propagandánk tehát - amit eddigi fej-
tegetéseink alapján helyesebb missziónak nevezni - felülről jövő meg-
bizatás. ..~ { .

Az én-propagandának igen gyakran jellemzője, hogy valamit nem
nyilvánosságra akar hozni, hanem sokkal inkább valamit elhallgatni. (Hír-
szolgálat, cáfolat, suttogó propaganda.) Az én-propaganda tehát igen
gyakran a sátán propagandájának csap fel.

A misszió arról győz meg, hogy mondanivalónk más és több, mint
minden más rnondanivaló. Ezt hangsúlyozni kell. Különösképen azért, mert
világnézetek alakulásának vagyunk a szemtanui. Aki ilyenkor a kezde-
ményezést átengedi másnak, máris veszített. De még az az álláspont sem
helyes, amely a meglévő várat akarja csupán tartani. A közelmultban
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bebizonyosodott, hogy a securité elve csődöt mondott. A jó-rossz kornp-
romisszumokkal való foltozgatás nem biztosít eredményt akkor, amikor
más már teljes lendülettel épít. Jól tudjuk, hogy az életképes én-propa-
ganda azon a ponton a legveszélyesebb ellenfél, hogya lelkeket is meg:
akarja nyerni. Ezen a ponton van legnagyobb szükség a misszióra.

A mi propagandánkat profán terminologiával a hitébresztés prooe-
gandájának lehetne nevezni. Hitébresztö eszköz és mint ilyen egyházunk
mai helyzetében egyenesen nélkülözhetetlen. Fejleszteni, fontosságát hang-
súlyozni és tudomásul venni mindannyiunknak kötelessége. Sajátos voltára
pedig figyelni kell, mert e nélkül a legjobb szándék is szükségképen.
kudarcba fullad.

A propaganda akkor jó, ha a lényegét meggyőzően fejezi ki annak,
amit propagálni akar. A keresztyénség lényege abban a szóban foglalható
össze: Krisztus. Tehát ami Krisztust nem tudja az emberhez közel vinni.
az nem alkalmas. A missziónak ezt a krisztocentrikus voltát és ebből folyó
önállóságát mindenképen fenn kell tartani. Ugyanis ha keveredni engedjük
más elemekkel, akkor túlságosan gyakran kell restaurálni.

A misszió módszerének az összeállításához forrásul csak az evan-
géliumok és az apostoli levélirodalom szolgálhatnak. Ezt, mint igazoló
irat kiegészíthetik a keresztyén hithősök élete, munkássága és rnunka-
módszere. \

Hadd utaljak arra a felismerésre, amelyet Pál apostolnál szemIél-
hetünk, midön Aténböl Korintusba ment. Ez ugyanis a legkifejezőbb példa
arra, hogyakeresztyénség a maga munkáját sikeresen csak sajátos
eszközeivel tudja elvégezni. Ezt megelőzőleg azonban az evangéliumokban
a hegyi beszédre és a gyógyítási csodákra kell utalni. Az egyháztőrténe-
lemből pedig legyen szabad csupán Lutherra és Blumhardtra hivatkozni.

A misszió lényegében lélekmentés, megtérés-munka. Eszközei első-
sorban az imádság és az igeszolgálat. De ezek helyett semmiféle pótanya-
got alkalmazni nem lehet. Még abban az enyhébb formában sem, hogy
ezeket higít juk. Ezekkel azonban még eddig mindíg csodálatos eredménye-
ket lehetett elérni.

Ezeket a gondolatokat különösen azok felé kell hangsúlyozni, akik
a legtöbb esetben a legjobb szándéktói eltelve nógatják az egyházat
erősebb egyházi propaganda kifejtésére. De olyanra, amely annak külső,
hatalmi helyzetét erősítené meg. Sokszor kapunk szinte feddést, hogy lema-
radunk más egyházak mögött a versenyben, mert nem rendezünk annyi
ünnepélyt, teaestet és más ehhez hasonló, - állítólag belmissziót szolg áló
dolgot. Ha ilyesmiről van szó, mindig arra ke!! gondolnom, hogy ezt
akármelyik egylet vagy asztaltársaság sokkal jobban meg tudja csinálni.
A mi dolgunk az, amit senki más nem tud elvégezni, mert nem kapott rá,
felülről megbízást.

Természetes, hogy a missziónak is megvan a maga külső kerete.
Az imádság és az igeszolgálat is lehet pl. egyéni és közös, A nélkül,
hogy tömegjelenség jellege lenne. Egy dolog mindíg jellemzi a missziót,
mint keresztyén propagandát: soha sincs tüntető éle. A kellékek tekin-
tetében természetesen sokszor egészen azonos dolgokat használ fel, mint
a világi propaganda. (Sajtó, rádió, autó, kerékpár, vonat stb.) Az új kellé-
kek alkalrnazásától nem kell félni. Az elsőség itt is előny. Gondoljunk
csak a reformáció idejében a sajtó újszerűségére és hatalmas segítségére.
Ebben a tekintetben azután a missziónak épen úgy fel kell használni a'
rendelkezésre álló dolgokat, mint ahogyan azt a világi propaganda fel-
használja. Természetesen csak technikai eszköz jöhet számításba, mert
ha szellemi fegyvereket is kér kölcsön, akkor szükségképen zsákutcába
kerűl.

A keresztyén szót mindig csak az evangélikus keresztyén értelemben
használom, mert pl. a katolikus keresztyénségnek módjában van szellemi
fegyvereket is kölcsön kérni. (Hatalmi gondolat, totalitásra való törekvés,
hierarchikus elv.) Ezek miatt azután sokszor egészen hasonló dolgot hoz
létre, mint mondjuk egy hatalmas társadalmi vagy politikai mozgalorn,
Igy persze az összeütközés is gyakori lehet.



Ha már most a keresztyénség munkáját, a missziót profán kifeje-
zéssel propagandának mondjuk, helyesebben a világi propagandával hason--
lítjuk őssze, akkor azt kell mondanunk, hogy a keresztyén propagandának
a sokféle 'propaganda között a. propagandának kell lenni, amelyik az:
embert nem a hiúságba, hanem a bűnbánatha hajtja bele.

lV/esterházy Ferenc.

,

KRONIKA
Az ú] házassági törvényről.

Amikor e sorokat írjuk, az új házassági törvényjavaslat még erősen,
vita alatt van. De alig lehet kétség a felől, hogy belőle hamarosan törvény'
lesz, Az is kétségtelen, hogy vele a nemzet jövendője szempontjából
igen nagy kihatású javaslat emelkedik törvényerőre. Nem ismerjük ugyan
a javaslat szövegét, de annak a f6tartalma - a napilapok közlése nyomán"
- nundenesetre a következő három pontban foglalható össze:

L Az új törvény nálunk is bevezeti a külföldön olyan kitűnő ered-
ménnyel bevált "házassági kölcsönöket". A javaslatnak e rendelkezéseit
csak örömmel üdvözölhetjük. Kétségtelen, hogya nemzet és a nép élete
szempontjából egyik legfontosabb tényező az, hogy minél több legyen az
egészséges és termékeny család. Folyóiratunkban ismételten rámutattunk
arra a szörnyű pusztításra, melyet népünkben az egyke visz végbe .. Az
egykének - a sok között - egyik igen jelentős előmozdító tényezője az,
'hogy széles néprétegek fiai és leányai az anyagi eszközök hiánya miatt
nem tudnak a kellő időben családot alapítani s így vagy az agglegény-
ségbe ill. vénleányságba süllyednek bele, vagy csak megkésve, esetleg-
külőnf'éle törvénytelen kapcsolatok után, betegségektől megfertőzve lép-
hetnek házasságra. Szociálisan kezelt házassági kölcsönök e téren jelentős
javulást eredményezhetnek. Azért nagy örömmel kell üdvözölni ennek az
intézménynek a meghonosítását, de egyúttal hozzá kell tennünk: ez még
nem elég. Sürgősen kell következniök azoknak a többi intézkedéseknek.
melyek hatékony küzdelmet indítanak az egyke ellen. Igy a fizetések és,
bérek jelenlegi rendszerét még gyökeresebben át kell 'dolgozni, a vagyono.
átruházási és örökösödési törvényeket ennek a szempontnak a szolg álatába
kell állítani. De ha mindez megtörténik, akkor se feledjük, hogy gyökere-
sen meg kell változnia nálunk is akorszellemnek. Ma széles rétegeket
az individualisztikus önzésnek a szelleme hat át, töltsük meg a magyar'
életet keresztyén hittel és áldozatkészséggel, igaz keresztyén családi gon-
dolkodással.

2. A javaslatnak sokat vitatott rendelkezései a házasságkötést meg-
elöző orvosi vizsgálaira vonatkoznak. Közgondolkodásunk individualizmusa
élénken tiltakozik ezek ellen a rendelkezések ellen. Hiszen azok az egyéru
"legszentebb" jogaiba nyulnak bele. Kétségtelen, hogy a házasságot meg-
előző orvosi vizsgálat súlyosan belenyúl az egyén jogaiba. Azonban ke-
resztyén etikai szempontból magától értetődő, hogy nem léphet jó lelki-
ismerettel házasságra az, aki örökletes, esetleg házastársát is veszélyez-
tető betegségben szenved. Azt kellene mondani, hogy ilyen esetben az ille-
tőnek magának kell a házasságtól erkölcsi ítélete alapján tartózkodnia ..
Tudjuk azonban, hogy sokan vannak, akiktől az erkölcsi belátásnak ezt
a határozottságát és az erkölcsi cselekvésnek ezt a céltudatos tökéletes-
ségét hiába követeljük. Egykor az egyház szabott a házasságkötés elé,
bizonyos korlátokat. E korlátok - nagyrészt" joggal és helyesen - le-
dőltek. Ma az egyháznak nincs módjában kötelező' erővel érvényesíteni
a helyes szempontokat. Ezért indokolt, hogy az állam vegye kezébe az
ügyet. Fontos persze, hogy necsak a materiális jellegű fájbiológiai és
engenikai szempontok érvényesüljenek, hanem egyuttal azok a keresztyén
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etikai szempontok is, melyek nélkül a népegészséget a legtökéletesebb
fajbiológiai szempontok segítségével sem lehet megvédeni. Ha ebből a
.szernpontból nézzük az új házassági törvényt, akkor azt kell kivánnunk,
hogy az az első lépés legyen s hogy kövessék olyan javaslatok, melyek
még jobban kiterjesztik az engenikai szempontokat s érvényesítik a ke-
resztyén erkölcs követeléseit is.

3., A javaslat legfontosabb rendelkezései talán azok, amelyeket fen-
tebb érintettünk. A közgondolkodás szempontjából azonban előtérben
kétségkívül azok az intézkedések állanak, melyek a jövőben megtiltják
a házasságkötést keresztyének és zsidók közt. Sokaknak úgy tűnik, mintha
ezzel a magyar törvényhozás egyszerűerr csatlakoznék a külföldi példák-
hoz. Megfeledkezünk azonban arról, hogy bár a javaslat. nálunk is, mint
a külföldön, faji szempontokat alkalmaz, mégis olyan kérdést szabályoz,
amely nálunk sokkal égetőbb, mint akárhány külf'öldi államban. A tör-
vénynek ezek a rendelkezései látszólag még rnélyebben nyúlnak bele az
egyén jogaiba, mint a házasságkötést megelőző orvosi vizsgálat. Azért
azok, akik ma is az individualista gondolkodás útjain járnak, élesen szem-
befordulnak ezekkel az intézkedésekkel.

A házasságkötés keresztyének és zsidók közt hosszú évszázadokon
'keresztül tilos volt. Azt csak a mult század polgári (liberális) házassági
törvényelkotása tette lehetövé, noha az egészséges közérzés napjainkig
idegenkedett tőle. Máig is legtöbbször megszólják az ilyen házasságokat.
Első sorban a keresztyén egyház emelt tilalomfát a zsidó-keresztyén há-
zasságkötések elé az ókori egyház több zsinatától fogva egészen az új-
'kor i (elsősorban katolikus) egyházi házasságjogig. Az egyház ezeknél a
tilalmaknál nem faji szempontokat érvényesített. Az apostollal együtt
'hangoztatta, hogy a hívő keresztyénnek nem lehet közössége a Krisztust-
tagadó, hitetlen zsidóval (v. Ö. II. Kor. 6, 14-16.). Aki egy kissé is átgon-
dolja a házassági közösségnek a valódi értelmét és belső tartaImát, az
kénytelen azt mondaní, hogy az egyháznak valóban volt oka híveit félteni
olyan házassági köteléktől, melyben a hívő keresztyén házastárs hitét
veszélyezteti a másik félnek a hitetlensége, a keresztyén házasfelet pedig
állandó kísértésnek és hitetlenségre vagy belső elközönyösödésre való csábí-
tásnak teszi ki. Mivel az egyház ezt d spirituális szempontot helyezte
<előtérbe, azért érthető, hogy a zsidó-keresztyén vegyesházasságok mégis
lehetövé váltak akkor, amikor a zsidó fél keresztyén hitre tért. Addig,
arníg a zsidóság elevenen benne élt a vallásában es a megkeresztelkedés csak
kivételes ritkasággal fordult elő, addig az egyháznak ez a spirituális szem-
pontja elegendő is volt. Ma azonban ehhez a szemponthoz nem lehet
visszatérni. Nem lehet visszatérni abban a formában sem, amelyet a kato-
1ikus egyház a maga módján még mindig alkalmaz (reverzálisokkal, stb.).
Mert a zsidóság ma a teljes szellemi szétesésnek, a belső elpog ányoso-
-dásnak a jeleit mutatja: a tömeges megkeresztelkedések és időleges vissza-
térések a zsidóságba ennek a belső szétesésnek a jellegzetes bizonyságai.
A keresztyén egyháznak ma is minden oka megvan arra, hogy ettől az
elvilágiasodott és elpogányosodott zsidóságtóI f'éltse a híveit. Nem lehet
azt sem mondani, hogy ez a szempont helytelen, mivel az elpogányosodás
szelleme mélyen befurakodott a keresztyén egyházak híveinek a körébe.
Ez kétségtelenül így van. Oe aki ezen a címen nyit utat a keresztyének
és zsidók keveredésének, az kőrülbelül ugyanúgy jár el, mint az a gazda,

aki jégverte vetését maga tette tönkre, ahol még valami megmaradt belőle.
Ma a zsidó-keresztyén viszony latra az egyetlen használható és alkal-

mazható szempontot, úgy látszik, a fajbiológia adja. Kétségtelen, hogy
ez a szempont még tökéletesítésre szorul. Oe ez a körülrnény nem teszi
'használhatatlanná. Azért az egyháznak is szívesen kell fogadnia, ameddig
maga jobbat és eredményesebbet ajánlani nem tud. Az egyház a saját
hiveinek a testi-lelki javát szolgálja, ha nem gördít akadályt a házassági
jog korszerú szabályozása elé, hanem inkább segít annak igazságos érvé-
nyesítésénélés őrködik azon, hogy a házasélet keresztyén etikai méltósága
megóvassék.



Erre különösen nagy nyomatékkal kell utalni azért, mivel ez a tör-
vényjavaslat érinti azoknak a faj szerint zsidóknak vagy félvéreknek
a házasságkötési jogát is, akik talán már keresztyénekként születtek és
nevelkedtek. Rájuk nézve igazságos megoldási módozatot kell teremteni,
de mégis úgy, hogy a visszaéléseket lehetőleg megakadályozzuk. Még
néhány évtizeddel ezelőtt szórványban élő evangélikusok pl. sokszor mesz-
sze idegenből hoztak házastársat maguknak, hogy családjuk evangélikus.
jellegét megóvják és az utódokban biztosítsák. Az egyháznak ilyen pél-
dákra való utalással kell elősegíteni a nehéz esetekben az egészséges
megoldást, amíg be nem következik az az időpont, amikor a félvérek
beilleszkedése, "asszimilációja" a keresztyén magyarságba már veszély-
nélkül megtörténhetik. Vigyáznunk kelJ, hogy ennek a kérdésnek a tár-
gyalásánál ne essünk bele hamis humanizmusba.

Azzal legyünk tisztában:' az új házassági törvény csak kereteket
tűz ki. Az új határcövekeken belül kell életnek indulnia. Jaj nekünk,
ha ezt az életet nem tudjuk mi, akik ebben az országban még keresztyé-
nek vagyunk, keresztyén tartalommal megtölteni. Közelfekvö a feltevés,
hogy ahol az új törvény a házasság megkötése elé tilalomfát állít, ott
majd házasságonkívüli, törvénytelen kapcsolatok keletkeznek. Talán nem
következik ez majd be olyan mértékben, mint azt a mai helyzet nyomán
gondoljuk. Hiszen nagyon sok olyan eset lesz, amikor pl. az orvosi vizs-
gálat eredménye kiábrándít ja az érdekelt felet és sok kapcsolat előzetes.
szálai sem szövődnek, ha mindegyik fél tudja, hogy kettőjük közt házasság-
nem jöhet létre. Természetes azonban, hogy sürgős törvényes intézkedés re .
van szükség, hogy megvédiüle a védtelen felet a csábítás, a fondorlatos:
megtévesztés ellen. Különösen _is lehetetlenné kell tenni, hogy a rnunka-
adó a munkavállalót erkölcsiségében megkárosítsa.

A házasságkötés új szabályozásához minden esetre hozzátartoznék
még két másik dolog is. Egyik a válások új szabályozása. IsméteJten el-
hangzott az utóbbi évek folyamán az a követelés, hogy lehetetlenné kell
tenni a családi életet könnyelrnűen megbontó és sokszor egyenesen a köz-
erkölcsiséget veszélyeztető válásokat. A mostani törvényalkotás figyel-
meztethet arra, hogy erre a fokozott szükség van. A másik az, hogy a
törvényhozásnak nyomatékosan kellene büntetriie a házasságtörést és
minden nemi erkölcstelenséget (törvénytelen viszonyok). Tudjuk, hogy a
közgondolkodás sokszor nagyon is enyhén ítéli meg e dolgokat, azonban
igazi családvédelmet e nélkül nem lehet gyakorolni.

Mindez azonban még nem elég. Fentebb utaltunk arra, hogy az egyke
elleni küzdelernben a legfontosabb a közgondolkodásunk megváltoztatása.
Hozzátehetjük: a házasság belső megújhodását is csak a közgondolkodás
és a közerkölcsiség megújhodása teremtheti meg. Hogy erre a gelsÖ.
megújhodásra milyen nagy szükség van, azt mindannyian tudjuk. Legyünk
tisztában avval is, hogy a legjobb "faj védelmi" törvény sem ér semmit, -
akármilyen fontos és szükséges, sőt elengedhetetlen is, - ha maga a
társadalom nem tölti azt meg erkölcsi tartalommal. Addig csak materiális
síkban mozog. Az emberiséget nem lehet úgy tenyészteni, mint pl. a
nemesfajú állatokat és nem lehet úgy nemesíteni, mint a növényeket.
Azok, akik a fajbiológia alapján állanak, erről könnyen megfeledkeznek.
Az egyház feladata, hogy ennek a tudatát ébren tartsa és hogy hívein
keresztül példát mutasson az igazi, egészséges, népünket építő és gyára-
pftó házasságra, családi életre.

Karner Károly.

Ha nekünk nem fáj a más bűne, akkor nem igaz az, hogy
Krisztus egy háza egy tes t, vagy mi nem tartozunk abba.
A világ népe kezd rájönni arra, hogy gazdaságilag összefüggünk.
Lelkileg még jobban.

Gáncs Aladár.
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SZÉL.JEGYZETEK
Az evilági vallásesságrél
ir rendikívül tanulságos tanulmányt
:Sprangernek, a híres berlini filozó-
fusnak egy' előadása nyomán a
."Protestáns Szemle". "Evilági val-
.lásosság" - ez azt jelenti: Olyan
vallásosság, amely tisztára ennek a
világnak a keretei közt rendezke-
dik be. Keresztyén szempontból
.hitetlenségnek, elvilágiasodásnak
mondjuk, De ez a név megtéveszte.
A modern hitetlenség szakít, igen
.sokszor tudatosan, a keresztyén
hittel. Deéppen olyan határozott
'tudatoss,ággal megmarad vallásos-
nak. Ma nem divatos hitetlennek
lenni, még az istentelenül élő em-
'ber is számot tart ana, hogy val-
lásos legyen. Valami "kabalája"
rnindenkinek van, ha más nem, va-
lami groteszk alak az autó hátsó
ablaküvegén, vagy valamí világot
járt pincsi. Fontos, hogy felismer-
jük ezt az evilági vallásosságot.
Hiszen világjelenség. Idetolakszfk
'hozzánk a filmben és az irodalom-
ban, külföldi ideológiák propag an-
dájában és a legkülönfélébb szel-
lemi áramlatoknak. no meg sa gaz-
-dasági berendezkedéseknek, élet-
formáinknak a hétköznapi megnyi-
'latkczásaiban egyaránt. Ne' gondol-
juk, hogy csak külső veszedelem.
Itt tenyészik köztünk. Nem v.éd el-
lene, ha lehetőleg sok helyen ki-
rakjuk a kereszteL Nem használ,
<haelzárkózurrk, kifelé, s csak befelé
élünk.

. Tanulságos példa: a "Magyar
'Élet" legutóbb közölt egy "magyar
kátét". Hangsúlyozza: "euráziai lel-
'kialkatunk nem tHtja hogy ke-
-resztények legyünk". De "a keresz-
ténység 'célja!", Iliogyegyéniségün- .
i1tet "teljessé tegye s a bennünk
levö. nerries- tulajdonságokat kifej-
lessze".. Aki így ir, az rnáris nem
tudja, - s persze nem is éli - azt,
ami keresztyén hit, Találunk benne
.,magy,ar hiszekegyet" és "magyar
tízparancsolatot". Mindkettőt a
-szerzö keresztyén. mintára formál-
ja s nem veszí észre, hogy a való-
ságos Hiszekegy és Tízparancsolat
'helyébe mondvacsinált ',hitet és pa-
rancsoíatokat tesz: ezeknek csak
.annyiban van. értelmük és kötelezö

erejük, amennyiben a bibliai Tíz-
parancsolatot szólaltatják meg. Igy
az kerül a főhelyre, "amit a ma"
gyar lélek kinyjletkoztatott", ezt
kell ,;hinnünk"! Mert ,,!hogy ma-
gyarokként boldogufhassunk, hin-
nünk kell a magyarság értékeiben,
amelyek rninden más nép föié eme-
Iiks minden más néptől megkülön-
böztetik" .

Micsoda régi nóta Gobineau és
Chamberűain (lásd "Grundlagen des
19. Jahrhunderts") dallarnaira, csak
attéve az "eur,áziai lelkialkat" hang-
nemébe! Valamikor a negyvennyol-
cas tulípánmozgalomrnal csináltunk
mavyar iparvédelmet - s Bécsból
hoztuk hozzá a tuíipánokatl

Nyakig benne vagyunk az "evi~
lági vallásosság"-ban. Felesleges
küdföldi példáikat emlegetni és
kárnoztatni, mert úgy járunk mint
a példázatbeli ember, aki csak il
másiknak a szemében látja meg a
szálkát. Ne ítéljünk könnyelrnűen.
Abban pl. amit 'a "Magyar 'Káté"
mond, nagyon sok helyes dolog van
s aki magyarul érez, annak nagyon
sokat el kell fogadnia és magáévá
kell tennie belőle. De ha talalko-
zunk ezzel az "evHági" vagy ha
úgy tetszik "magyar" vallásosság-
gal, akkor gondoljunk arra: rajtunk
a misszio, a keresztyén küJdetés
felelőssége.

Az egész magyar közvélemény
osztatlan öröme fogadta a BUKO-
vinából évszázados távollét után
visszatért magyar testvéreinket., A
legutolsó hónap háborús fordulatai
csak növelik ezt az örömöt. A ma-
gy ar életnek évszázadok óta rit-
kan 'volt oka arra, hogy olyan, fenn-
tartás nélkül adjon hMM,. mint
most, amikor háborús: megpróbál-
tatások közepette sikerült 13.000
magyar testvérünknek idehaza ott-
hont teremteni. Örülnünk kell
azon, ho'gya korrnány sok szó
nélkül cselekedett s nemcsak haza-
telepítette idegenbe szakadt test-
véreinket, hanem a felszabadított
Délvidék földbirtokviszonyainak . új
rendezésénel megtalálta a mődját
annak, 'hogy szilárd talajt. adjon a
Ietelepítetteknek a lába alá s ezzel



elindítsa gazdasági boldogulásukat.'
MHyen öröm volna, ha ezt az ak-
ciót hamarosan folytatni lehetne.
Ha haza lehetne hozni a Szlavoniá-
ban és Horvátországban élő régi
magyar telepeket. a Moldvában év-
.századok óta kallódó véreinket, ha
megindulnának a Délamerikába, az
Egyesült ÁUamok gyáraiba és bá-
nyáiba szakadt százezernyi magya-
rak s jönnének haza egy új hon-
foglalásra. S milyen öröm volna,
'ha végre sikerülne idehaza jól át-
gondolt magyar szernpontú reform-
mal földhöz juttatni az arra érde-
meseket, megoldani annak a három
millió nincstelen magyarnak az
ügyét, akirö] az utóbbi évek fo-
lyamán annyiszor írtak. Jöjjön
végre a magyar összefogás, a 20.
.század magyar honfogalása!

Egyházi alkotmányunk
nagyszerű lehetőségeket nyujt az
egyház világi tagjainak a szolg álat-
ra. Az egyházf'eíügyelöktöl az ének-
kar tagialig. Rendelkezésre állnak
a címek és mandátumok. Világi
nagyságok nem is huzódoznak ezek-
től a megbizatásoktól samennyire
csak idejük és máshová kötöttsé-
gük, főleg a politikai, ezt megen-
gedik, rendelkezésre is állanak
Nagy és jegyzőkönyvileg megörö-
kített beszédeik unutatjak a nyomot,

amelyen egykor elindultak és ame-
lyen ma is haladnak. Itt csak egy
baj van és ez eléggé súlyos. Rit-
kán tudnak annyira egyháziasak
lenni, hogy az egyház igazi munká,
ját ismerjék ésa szerínt szolgálja-
nak. Ezért munkájuk sokszor pasz-
szív s nincsen lelki, valóságos ered-
ménye, csupán látszatja. Mégis dí-
csérjük őket, köszöntjük őket, az
áldozathozókat. az előttünk járó-
kat és példaadókat . .. De ki be-
szél a beteglátogatókról, a vvasár-
napi iskolai vezetökröl, a missziói
gondolat terjesztőiről, a csendben
imádkozókról, a névtelen adakozók
ról, lelkészek címnélküli munka-
társairól, a meg nem alkuvókról, a
rnindig rendelkezésre állókról. akik-
nek szívében ég az egyház minden
baja és gondja s szemében csillog
az egyháztól kapott öröm? Ki kö-
szöni meg nékik s ki jutalmazza
6ket? Miért nem kapnak helyet az
esperesi jelentésekben, holott na"
gyobbak minden földi nagyságnal
s többet jelenteneIk minden kijáras.
nélés segélyszerzésnél? Pedig rnin,
den bizonnya'! akkor is evangéliku-
sok és egyházszeretők, ha az nem
kellemes nekik egyénileg. Megér-
demlik, hogy a nyár adta pihenő-
jüket Isten megáldja és minket
megerősítsen az irántuk való meg-
becsülésben és szeretetben.

SZELLEMI ÉLET
Szeberényi Lajos Zs.: Jézus élete

és tanítása. Békéscsaba. 1941. Evan-
gélikus Egyházi Könyvikereskedés.
120 lap, ára 3 P. - Jézusról írni a
legnagyobb és legnehezebb felada-
tok közé 'tartozik. Nemcsak azért,
rnivel a legutolsó másfélszázad tör-
téneti kritikad kutatása a fonás-
kritika útvesztőjében és a feltevé-
'Sek, hipotézisek tömkelegéb en szin-
te végzetesen elsikkasztotta az
evangéliumok Jézus-képét, <hanem
azért is, rnivel Jézusról nem lehet
a, tudós szenvtelen tárgyilagosságá-
val, hanem csakis a hit szereteté-
vel vagy a gyűlölet megvetésével
írni. Ennek ellenére a történeti ku-
tatast - bármilyen ellentmondásos-
nak látszik is, - nem lehet mellöz-
ni, Ihanem eredményeit és tanul-
ságait fell kell használnia annak, aki

a mai ember számára érthetően és
meggyőzően akar írni Jézusról. Ha
ilyen szempontból vesszük kezünk-
be Szeberényi Jézus könyvét, akkor
az első néhány lap elolvasása után
kellemetfen csalódás vesz erőt raj-
tunk. Látnivaló, hogy a szerzö
nagytudású, sokat olvasott ember,
aki egy hosszú élet munkájának
gyümölcseként adta ki művét. Kár,
hogy leginkább a ma már megha-
ladott munkákat használja fel s
hogy a teológiai eszmélés és elmé-
lyedés termékeível nem tud mit
kezdeni. Mivel egész életében
gyakorló lelkész volt, nem várhat-
ju:k tőle, hogy a történeti kritika
berkeiben járatos legyen. Könyvé-
nek javára is szolg ál, hogy azt nem
terheli meg a különf'éle kritikaí hi-
potézisekkeJ: ezek magyar olvasó-
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közönségünk számára amúgy is
idegenek. Fájdalmas azonban az,
hogy a szerzö csak felületesen és
eklektikusan járatos a tudományos
irodalomban s Igy egymás után kö-
veti el a sokszor kínos, sokszor
felületes Ihibálkat (pl. amit farizeu-
sokról és szadduceusokról, általá-
ban a kertörténeti dolgokról ír,
igen sokszor arról tanuskodik, hogy
olvasmányait felületesen aknázza
ki!). Még fájdalmasabb azonban az,
hogy a könyvében megrajzolt Jé-
zus-kép sehogyan sem egyezik az
evangéliumokkal, A könyv tetemes
részét - címének megf'elelöen -
Jézus "tanításá"-nak a rajza tölti
meg. E rajz során szól a bűnbánat-
ról, a felebaráti szeretetről, az "el-
len nem állás" tanításáról, az ellen-
ség szeretetéröl, gazdagságról és
szegénységről, mindenütt úgy, hogy
az evangéliurnot igyekszik kapcso-
latba hozni a jelenkor 'szellemi áram-
lataival, Különösképen arra igyek-
szik, hogy az evangéliurn ellentétét
a túlzó nacionalizmus és a visszapó-
gányosító folyamat áramlataival
szemben kidomborítsa, velük szem-
ben megvédj-e salkrisztusi tan fö-
lényét kimutassa. Jézus tanítása
azonban Szeberényi tolmácsolásában
tisztára moralizmussá és humaniz-
mussá lesz, elvekké és igazságokká
zsugorodi'k össze s az evangelium
igazi értelme és üzenete tökélete-
sen elvész. Hogy mennyire elszfn-
teleníti, elsekélyesíti, savától és ve-
fejétől fosztja mega szerzö az
evangéliurnot, az leginkább ott tü-
ni'k ki, ahol Jézus rnessiás voltát,
az Isten királysága értelmét kellene
kidolgoznia. Amit pl. az "Ember-
fia" névről, vagy "Isten országáról':
mond, az a sok szóés az idézetek
ellenére is siralmasan üres, helyen-
ként hamis, helytelen és rnegté-
vesztő. De ugyanez áll pl. arról is,
amit az úrvacsoraról (",a keresz-
tyén vallás alapkőletétele~', "Krisz-
tus lényének át kell hatní a mi lé-
nyünket", "keresztyén lelkek szö-
vétsége"), vagy Jézus haláláról (Jé-
zus "az igazságért szenved ártatla-
nul") mond. Nem érinti .a lényeget
az, hogy a szerzö hasznáíja az egy-
ház terminológiáját, mely ebben a
moralista és racionalista környezet-
ben frázisszerűen ihat. Nem sorol-

hat juk fel az összes kifogásokat a
könyv ellen, annak nem is volna
értelme. Csak azt rnondhatjuk: ma-
gyar egyházi viszonyaink közt ese-
mény minden Jézusról szóló könyv,
Szeberényi könyvét is várakozással
vettük kezünkbe. Annál inkább fáj-
laljuk, hogy szerzője nem tudott
megbirkózni feladatával. Mert ezt
a könyvet jobb [ett volna nem meg-
jelentetni s kár híveink kezébe 'adni-

Karner K.
Ormay Imre: Bejelentőlap. Buda-

pest, Singerés Wolfner kiadása. _.
Egy polgár-csaíád történetének ke-
retében a szerzö Budapest fejlődé-
sének, kialakulásának a történetet
rajzolja a rnult száaad 60-as évei-
től fogva egészen a proletárdikta-
tura bukását követő napokig. A
regénynek nincs egységes cselek-
ménye; "hőse" a "po\>gár", akinek
alig van egyénisége, de aki szor-
galrrrával, becsületes megbízhatósá-
gával, frázisok nélküli, de életele-
ven magyarságával az ország egyik
legfontosabb alappillérévé lett. Or-
may szernléletes, sokszor igen éle-
sen megrajzolt képeket vonultat
el szemünk előtt s nyomatékosan
mutat rá a háború elötti szociális
problémákra. A könyv megérdemli,
hogy sokan elolvassák. K.

Zahn Leopold: Asszony a csá-
szár ellen. Budapest, 1941. Singer
és Wolfner kiadása. - Zahn re-
gényszerű rajza érdekes kerkép
keretében rajzolja meg Madame de
Staél életét. Elvonul 'előttünk a
francia kirá'iyság bukását és a for-
radalmat megelőző kor, majd Na-
poleon felemelkedése, tündöklése és
bukása. De Neckernek. XIV. Lajos
pénzügyminiszterének 'I'eánya, Ger-
maine, aki mint Madame de Staél
Jett níressé, nemcsak a történe-
lernbe írta be nevét a Napoleon
ellen folytatott küzdelme révén, ha-
nem emlékezetes az irodalom tör-
ténetben Játszott szerepe míatt is,
Zahn könyve mindezt élvezetes és
szellemes formában tárja elénk.
Könyve feleleveníti a kor romlott-
ságát is s ezért nem mindenütt kel.
lemes olvasmány. Azonban éppen
ezáltal eleven és élethű. A fordítást
Daníelné Lengyel Laura 'készit ette.

y.

Szerkesztésért és kiadásértfelelős: Lic. Dr. Karner Károly.
B••.ou-nyomda: Uz.aly e. Koaez (Haruf.z6 nyomdája) Gy6r, AIIdrá••y-.t u.
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Bultmann Rudolf: Das Evangelium
des Johannes. Göttingen, 1941, Van-
denhoeck & Ruprecht kiadása, 12 és
566 lap, külf'. ára 18.50, !kötve 20.17 RM.
- Bultmannak erre az új kornmentár-
jára, melyet a külföldi teológiai kritika
egyértelműen a jelenkor egyik legkivá-
lóbb tudományos teológiai munkájának
minösített, már rni is többször utaltunk.
Most itt van előttünk a befejezett korn-
mentár. Amint végigtekintünk rajta,
meg kell állapítani, hogy igaza volt an-
nak az egyre Feszültebb várakozásnak,
mely a folytatások megjelenését fogad-
ta. Bultmann rnűve egyesíti magában a
rendkivüli tudományos teljesítményt a
teológiai eszmélés új szempontjaival s
így alapvető és új csapást törö rnun-
kává lett. A kommentár rendkívüli el-
meetlel használja fel a János evangéli-
umán eddig végzett kritikai munkát és
viszi azt tovább. Ennek a kritikai elem-
zésnek az eredményeként Bultmann az
evangelium szövegében megküiönböz-
tet forrásokat, valamint az evangelium
egy ósalakját attól a jelenlegi formátói,
melyet egy "redaktor" adott neki. En-
nek az alapján a szöveg szokásos sor-
rendjét több helyen is felcseréli: ez nem
mindig teszi könnyűvé Ikommentárjának
a használatát. Egyébként Bultmann úgy
vélí, hogy a 4. evangelium tulajdonké-
peni értelme az öskeresztyénségnek a
gnosis ellen folytatott Iharcából világo-
sodik meg. A szerző szerint az evangé-
lista a gnosztikus gondolkodásban sze-
replö isteni megváltó, "kinyiolatkoztató"
("Offenbarer") rnitoszát alkalmazza Jé-
zusra s az evangelium tulajdonképen va-
lami gnosztikus szempontokat eláruló,
de mégis a gnosissal ellentétes titokza-
tos .Jcmyílatkoztatésv-sé lesz. Kétség-
telen, hogy Bultmann mélyreható elem-
zései előbbrevisznek bennünket a ne-
gyedik evangéliuru megértésében. Az is
bizonyos, hogy ezt az értelmezését még
energikus 'kritika alá kel1 venni és sem-
miképen sem lelhet véglegesnek elfo-
gadni. Azonban hiba volna, ha e korn-
mentárban első sorban arra figyelnénk,
ami ellentmondást vált ki belőlünk. 'En-
nél sokkal fontosabb az, amit tanulna-
tunk belőle. K.

Asting Ragnar: Die Verkündigung
des Wortes im Urchristentum. Stuttgart,
1939. Kelhammer-kiadás. VIlI és 750 lap,
ára 36 RM. - A fiatalon elhúnyt nagy-

tehetségű szerzö az oslói államí f akul-
tás docense volt. Ebben a nagyterje-
delmű s nemcsak nagy szorg alornról, ha-
nem kiváló készültségról is tanuskodó
könyvben az öskeresztyénség életének
egyik legfontosabb megnyilatkozását, az
igehirdetést tárgyalja. Műve tulajdon-
képen három alapvető fogalomnak: az
"Isten igéje", "evangélium" és "bizony-
ságtétel" ("tanu", "voértanu") fogalmá-
nak a beható elemzése. Mindegyik fo-
g alornnál 'annak ószövetségi, ill. görög
"gyökérzetét" tátja fel először sennek
segítségével mutatja meg a foga:lmak
újszövetségi értelmét és történerét Igy
"Isten igéje" az újszövetségben eredeti
értelme szerínt Istennek a teremtő, dön-
tés elé állító, engedelmességet vagy kár-
hozatot munkáló eszkatologikus cseleke-
dete. De már az Újszövetségben meg-
indul az a folyamat, mely azt tanná
teszi. Rendkívül tanulságos annak a ki-
mutatása, hogyan jut el az "evangéli-
um" odáig, hogy az üdvösséget közve-
títő eleven üdvüzenetből Jézusról szóló
tudósítás, végül pedig Jézusról szöíö
irat lesz. Alapvet6en fontos a "bizony-
ságtétel" újszövetségi értelmének 'a f'et-
tarasa. Jézus "tanui", "bizonyságtevői"
azok, .akik Isten kinyilatkoztatását vi-
szik az ellenséges világhoz, s ezért az
üldöztetést és szenvedést is válla'lják E
három alapvető fogalom segítségével
akarta a szerzö az őskeresztyén igehir-
detés történetét megrajzolni. Művét
azonban nem tudta már befejezni. Azon-
ban az a jelen formájában is alapvető
jelentőségű. Körültekíntöen feldolgozott
anyagával nélkülözhetetlen mindazoknak,
akik bele akarnak mélyedni az Újsz ő-

vetség igéjének eredeti értelmébe. K.
Nielen Josef Maria: Das Zeichen des

Herrn. Freiburg, 1940, Herder-kiadás, 88
lap, ára 1.80 RM. - Ez az ügyesen ösz-
sz-eállított kötet a szornbatnapra vonat-
kozó ótestamentomi, ill. a vasárnapra
vonatkozó újszövetségi és ókeresztyén
utalásokat és közléseket gyüjti össze és
foglalja egységbe tárgyi szempontok
szerint. Értéke főként abban van, 'hogy
a leülönben nehezen hozzáférhető és
sokszor elfeledett anyagót jó fordítás-
ban és egész terjedelmében közli. A
szövegek közt az összefüggést adó szö-
veg kritikai 'kérdésekre nem terjed ki,
így az anyagot nem is aknázza ki. De
Nielen könyvecskéje így is tanulságos
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lehet különösen számunkra, akik a va-
sárnap megünneplésére vonatkozó óegy-
házi híradásokról bizony sokszor na-
gyon is megfeledkezünk. K.

Stephan Horst: Gleubenslebre. Der
evangelische Glaube und sein Weltver-
stand nis. 3. újra átdolgozott kiadás. Ber-
lin, 1941, Töpelmann-kiadás, 379 lap. -
Stephan dogmatikája eredetileg 1920-ban
jelent meg a háborúból visszatért német

.teológus ifjúság számára készült korn-
pendium formájában. Azóta szerzője már
másodszor dolgozza át, de érthető, ha
az első kiadás alapvonásai még ma is
mutatkoznak művén. Ez áll különösen
abban a vonatkozásban, hogy még ma
is érezhető rajta az a teológiai konstel-
láció, mely alatt megszületett, A világ-
háború végeztével egyfelől már jelent-
kezett a kulturprotestantizmussal való
leszámolás és a belső megújhodás szük-
sége, másfelől azonban a teológiai meg-
újhodásátütő erejű mozgalma, a "dialek-
tikus" 'ill. "reformátori" teológia még
nem indult el hódító útjára. Stephan
könyvét ma is ez a helyzet határozza
meg. Az a teológiai gondolkodás jelent-
kezik benne, melyet szubiektivisztikusnak
szoktunk nevezni. A Schleiermacheren
tájékozódó kiindulópont előtérbe helyezi
a hitet, és pedig mint a tárgyától meg-
határozott pszichikai valóságot. Azonban
ezt a kiindulópontot állandóan korri-

, gálja részben a modern vallástudomány
(kül. Otto) hatása, részben pedig az a
nagyon határozott törekvés, hogy a hit
értelmezése Lutherra nyúljon vissza és
nála tájékozódjék. Viszont az a körül-
mény, hogy Stephan még a Barthelőtti
időben indult utnak, a későbbi kiadások-
ban egyre inkább mint a dialektikus
teológiával szemben való állásfoglalás
jelentkezik. Stephan részben arra kény-
szerül, hogy álláspontját a dialektikus
teológiával szemben igazolja, részben
pedig arra törekszik, hogy az utóbbit
mint helytelen "objektivizmust", "rep-
risztínácíót" kritikában részesítse. Két-
ségtelen, hogy könyvét ezek a szempon-
tok teszik értékessé és nagyon tanul-
ságossá, talán első sorban annak, aki
sem Stephan kiindulópontját, sem pedig'
az éles szembefordulását a Barthtói szár-
mazó indításokkal nem tudja magáévá
tenni. Stephan kritikájában nagyon sok
figyelemreméltó szempont van s ezt jó
lesz különösen azoknak rnéltányolní, akik
a belső teológiai megújhodás szükségét
átérzik. A könyv jelentősége azonban
nemcsak ebben van. Stephan olyan ele-
ven kapcsolatban van a mai világgal,
hogy sok vonatkozásban utat mutathat
a keresztyénségnek a mai keráramlatok-

kal való harcban. Stephan könyvének
harmadik részében azzal a kérdéssel fog-
lalkozik, hogy az evangélikus hit hogyan
érti meg a világvalóságot. Ebben a rész-
ben a világnézet kérdéseit (a keresztyén-
ségen kívüli vallások és a szellemi élet
"teológiája", a "természet" és "történet"
problémái) tárgyalja a szerzö. Azt kiván-
nánk, hogy ebben a részben a jelen nagy
szellemi harcának a problematikája még
élesebb en jusson kifejezésre: a könyv
e tekintetben is azokat a vonásokat fejti/
tovább, melyek keletkezésekor előtérben
voltak. De éppen ezeknek az alapvető
kérdéseknek a megvilágítása tanulságos.K.

Scheeben Matthias Josef: Die My-
sterien des Christentums. Kiadta Höfer
József. Freiburg, 1941. Herder-kiadás.
810 lap, ára 14.60, kötve 16.80 RM. -
Scheebenről levélgyűjteménye kapcsán
legutóbbi könyvszemlénkben már meg-
errrlékeztünk. Most a Herder cég Sche e-
ben egyik legfontosabb művét bocsátja
közre: dogmatikáját, melynek a szerző
"a keresztyénség misztéríumai'' címet
adta. A cím maga is utal arra, hogy e
dogmatika teljesen benne áll abban az
óegyházból ismert felfogásban, mely a
keresztyén hitet Istentől kinyilatkozta-
tott "titkok" rendszerének tekinti.
Scheeben ezt az alapszempontot a sko-
lasztika újjáéledő 'szellemében, de egy-
úttal nemcsak nagy elmeéllel, hanem az
egész tárgyalást átizzító belső meleg-
séggel dolgozza 'ki. Kétségtelen, hogy
műve a mult századbeli katolicizmusnak
egyik legértékesebb és még ma is ,leg-
elevenebb gyümölcse. Mint a katolikus
vallásnak egyik legklasszikusabb meg-
nyilatkozása tanulságos számunkra is.
Használhatóságát a kiadó igen nagy
mértékben növelte azáltal, hogy a bib-
liografiai utalásokat korszerűsítette s
hogy a jegyzetekben igen tanulságos
utalásokat fűz Scheeben :fejtegetéseihez.
{gy megszüntette azt a benyomást,
mintha értékes, de a mai szempontból
elavult adatokkal telt könyvet forgat-
nánk, sőt Scheeben dogmatikáját na-
gyon is korszerű rnűvé tette. K.

Zengen des Wortes. (Freiburg, Her-
der-kiadás, ára kötetenként RM 1.20.)
Augustinus: Die Hochzeit zu Kana. (For-
dította és magyarázta Nielen Josef Ma-
ria. 71 lap.) - Ez a kis füzet Augusti-
nus hatalmas irodalmi rnunkásságából,
az irásmagyarázatból ad ízelítöt, János
evangéliumaból. Augustinus jellemző sa-
játsága, amely már a Confessionesban
érvényesül, itt is megnyilvánul. Hallga-
tóival szemben alapvető követelrnénye,
egyben azonban saj át jellemző vonása



is: "Sit primo pietas in credente et erit
fructus in intelligente." A fordító beve-
zetése és a füzet végén található rnagya-;
rázó utalások megkönnyítik, az egyéb-
ként is élvezetes olvasmányt. - Vínzenz
von Paul: Gespriiche über das Leben und
die Tugenden der ersten Bermherzlgen
Schwestern. (Fordította Schmidthüs Karl-
heinz, 80 lap.) - Ez a kis füzet az
irgalmas nővérek rendjének az alapját
képező női kongregáció életéből tár fel
részleteket, az alapító Vincentius Pál
ú. n. konferenciai beszédei ismertetése
kapcsán. Protestáns olvasó érdeklődés-
sei, de kritikával olvassa ezt a füzetet.
lmponáló az az igyekezet és erőfeszítés,
amelyet a szegények érdekében ez a
párisi női kongregáció a XVII. század
elején végzett. Sok helyen párbeszédde
bővül a konferenciai beszéd, az előadó
atya és a nővérek között, ami a könyv
elevenségét fokozza. K. J.

Smidt Udo: Die Apostelgeschichte.
Leipzig, Schloessmann-kiadás, 202 lap,
ára 3.50 RMü - Ez a magyarázat a Cse-
1ekedetek könyvéhez az elönyösen ís-
mert .Bibelhilf e f'ür die Gemeinde" c.
sorozatban jelent meg. Mint e sorozat
többi kötetei, ez sem lép fel a tudomá-
nyos magyarázat igényeivel, hanem a
gyülekezetnek akar szolgálni oly rnó-
don, hogy a Cselekedetek könyvének
írásszerű tartalmát dolgozza ki és ál-
lítja homloktérbe. Smidt könyve a soro-
zat egyik legsikerültebb kötete: magya-
rázata rendkívül eleven és szemléletes.
A mellett ismételten utal régi klasszikus
magyarázókra, akiknek egy-egy tömör
mondata találóan emeli ki a tárgyalt
szakasz értelmének a leglényegesebb
mozzanatát. Az öskeresztyénség törté-
neti kérdései háttérbe szorulnak a ma-
gyarázatnál, bár a szerzö rendszerint
utal rájuk. Annál nyomatékosabban szö-
lal meg a Lukács írásának az igei tar-
talma. Igy a könyvet nagy haszonnal és
igaz lelki nyereséggel forgathatja az is,
aki nem járatos a teológiai kérdésekben.
Ez a könyv valóban segítség a gyüle-
kezetnek az Irás tanulmányozásánál. K.

Peterson Erik: Apostel und Zeuge
Christi. Freiburg, 1940, Herder-kiadás,
40 lap, ára 1.20 RM. - Ez az írás a Fi-
lippi-levél magyarázata, azonban mint a"
cím is mutatja, a szerzö azt a szempon-
tot állítja előtérbe, hogy Pál mint fogoly
szól Krisztus apostolaként és tanujaként
(már tírjaként) a gyülekezethez. A levél
gondolatmenetét a szerzö egységesen en-
nek a szempontnak a világításába he-
lyezi. Ezzel a levél több helyen új színt
nyer s ez ennek az írásnak az értéke.
Viszont persze e szempont érvényesítése
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helyenként erőszakos, s a levél gazdag
tartaimát nem engedi elegendőképen ér-
vényesülni. K.

Schlemmer Hans: Die Technik und
des Evangelium. Leipzig, 1941, J. C. Hin-
richs kiadása, 30 lap, ára 1.20 RM. -
A technika az életnek az a területe, mely
ma általában vallástalan s ha a techni-
kai kultura képviselői közt vannak is
istenhívők, alig vannak köztük eleven,
hívő keresztyének. Kétségtelen, hogy a
technikának igen nagy része van abban,
hogy a keresztyén élet elvilágiasodott,
hogy kialakult az az e világi vallásosság,
mely éles ellentétbe került a keresztyén
hittel. A technika emberében - munkás-
ban, technikusban, technikai vezetőkben
- ma szinte megszoktuk, hogy a sze-
kularizált ember példaképét lássuk.
Ezért Schlemmer igen fontos kérdést ra-
gad meg, mikor a technika és az evan-
gélium viszonyát veszi vizsgálat alá. Elő-
ször a technikáról szól, azt a szellemi
élet, ill. kultura egyik autonom meg-
nyilatkozásának mondja. Fejtegetésének
e szakaszai érdekesek és tanulságosak.
Egyébként azonban a technika és evan-
gélium viszonyának kérdését nem fogja
meg elegendőképen. Naivnak látszik az,
amit az idealizmusról ír, mint olyan szel-
lemi formáról, mely a technika által
szekularizált embert előkészíti az evan-
gélium hirdetésére. Hiszen az idealizmus
nem utolsó sorban felelős a mai világ
szekularizálódásáért. E tekintetben tanul-
hatott volna az általa annyira leszólt
újabb teológiai áramlatoktóI. A szerző
maga is hangsúlyozza, hogy megoldást
nem tud adni. S ha végül csalódással
tesszük is le füzetét, abból, amit a tech-
nikáról mond, mégis tanulhatunk. -r.

Luther-Jahrbuch,1940. 22. évf. Güters-
loh, Bértelsmann-kiadás, 156 1., ára 7.50
RM. - Esztendőről-esztendőre megjelenik
a Luther-Gesellschaft évkönyve. Nélkülöz-
hetetlen minden kutatónak, mert a Lu-
therre vonatkozó irodalmat minden nyel-
ven összegyűjti. De a lelkipásztornak is
nagy segítség és ajándék: megeleveníti
és hozzánk közel hozza a reformátor
üzenetét. Stein/ein Hermann kifejti, hogy
Luther rnilyen szemléletes Igehirdetésé-
ben. Meg kell tanulnunk nekünk is ké-
pekben, az evangéliumnak megfelelő ké-
pekben gondolkozni, így prédikálni és
tanítani, nemcsak a gyermekek, egy-
szerűbb emberek között, hanem minde-
nütt. KnoJle Theodor: a Luther énekei-
ben előforduló héber bibliai nevek alap-
ján tisztázza az Oszövetség lutheri meg-
értését. Isten elrejtett, történeti kinyi-
latkoztatása az Oszövetség. Csak Krisz-
tus világosságában érthetjük és magya-
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rázhatjuk igazán. Csak így válik a zsidó
irodalom alkotásából az egyház köny-
vévé, Bibliává. Különösen figyelemre-
méltó Hopf F. W. tanulmánya Vilmar
Luther-megértéséről. A mult század egyik
legnagyobb evangélikus teológusának
roppant súlyos mondanivalója van szá-
munkra is. Luthert és a hit által való
megigazulást csak az érti meg, aki meg-
tapasztalja valóságát. A keresztyén élet
alapja Isten kegyelme, ami a keresztség-
ben lett a mienk. A keresztyén élet nem
más, mint szakadatlan visszatérés a ke-
resztséghez. Nagyon tanulságos Vilmar
kritikája is. Luther a szívbe írt, termé-
szeti törvény és a Tizparancsolat kérdését
nem tisztázta eléggé. Ezen a ponton
áramlott be később a teológiába a
"theologia naturalis" és rontotta meg az
evangélium megértését. Azután Luther-
nek az egyházról és a végső dolgokról
való tanítása kiegészítésre, továbbfej-
lesztésre szorul. Luther szolg álata és a
mi teendőnk egyaránt megnő ennek a
tanulmánynak olvasása közben. U. E.

Weber Hans Emil: Reformation, Or-
thodoxie und Rationa/ismus. I. Teil: Von
der Reformation zur Orthodoxie. 2.
Halbband. - Gütersloh, 1940. C. Bertels-
mann. XVI, 368 lap; ára 11.50 RM, kötve
13.50 RM. - Már a mű első részének
ismertetésekor (1938. évf. Könyvszernle
19. 1.) utaltunk ennek kiemelkedő jelen-
tőségére. Ez a folytatás fokozottan iga-
zolja azt, hogya szerzö évtizedes mun-
kája -gyümölcseként igen széleskörű is-
mereteinek segítségével világítja meg a
reformáció eredeti hitének és evangé-
lium-értelmezésének a racionális ortho-
dox rendszerré való átalakulását. Sajnos,
nincs terünk arra, hogy ennek a gazdag
és éleslátású munkának egyes részleteire
itt kitérjünk. A megigazulásról szóló ta-
nítás feltételeinél és elágazásainál épp-
úgy feltárja ezt a folyamatot, annak lelki
és szellemi rúgóit, mint a krisztológiá-
nál és az azzal összefüggő egyéb kér-
déseknél. Végül behatóan tárgyalja ma-
gának az orthodoxiának teológiai problé-
máját, s ennek összefüggésében a pro-
testantizmuson belül' kialakult ellentéte-
ket. Megmutatja az orthodoxia raciona-
lizmusának hibáit és veszedelmeit, de
feltárja azokat az eredeti reformátori
erőket és értékeket is, amelyek az or-
thodoxiában tovább -élnek. Különös fi-
gyelmet érdemel, hogy úgy lutheri, mint
református részről számos mellőzött,
vagy elfelejtett teológust szólaltat meg,
köztük református oldalon a magyar
Szegedi Kis Istvánt (nevét ugyan hibá-
san "Szegedin"-nek írja). Ez is komoly

figyelmeztetés ar-ra, hogy szükséges már
a magyarországi reformációnak és egy-
házainak belső, szellemi, teológiai tör-
ténetét feldolgoznunk s annak eredmé-
nyeit a külföldi tudomány számára is
hozzáférhetővé tennünk, hogya magyar
reformáció ilyen szempontból a Weber-
féle nagyös'szefoglaló rnunkákban is
minél teljesebb ismertetéshez és értéke-
léshez jusson. - Nagy érdek1ődéssel
várjuk ennek, a reformáció szellemi tör-
ténete szempontiaból máris nélkülözfre-
tetIennek tekinthető munkának további
folytatását. W. D_

Mühlhaupt: Luthers EvangeJien-Aus-
legung. 9-ll. folytatás (ll. kötet, 193-
384 lapok); Göttingen, 1941, Vandenhoeck
& Ruprecht kiadása. Ára folytatásonként
1.80 RM, külföldön 1.35 RM. - Erre a
nagyjelentőségű vállalkozásra, annak
használhatóságára már többször felhív-
tuk olvasóink figyelmét. A most előt-
tünk levő füzetek a Máté 7-10 részeihez
Luther műveiböl, főként prédikációiból
összegyűjtött anyagot tartalmazzák. Itt
is meglep Luther igehirdetésének és irás-
magyarázatának a gazdag változatos-
sága. A rnellett pl. az, amit' a "toleran-
eiav-ról (mint bűnbocsánatróll), vagy á.
rajongókról, azután, a mártiriumról, Is-
ten igaz és hamis képéről stb. mond,
nemcsak mélységes belátást nyujt az Irás
értelmébe, hanem ma is rendkívül aktu-
ális. E prédikációkban is kifogyhatatlan
bőséggel bugyog az evangéliumi hit gaz-
dagsága s Luther csodálatos erővel mutat
rá mindig annak központi tartalmára.
Ennek a gyűjteménynek a szorgalmas.
használata nagy mértékben előbbre vihet
bennünket igehirdetésünk evangelium-
szerű megújhodásában. K_

Stahlin Leonhard: Christus praesens.
München, Albert Lernpp evangélikus ki-
adóvállalata, 77 lap, ára 1.80 RM. -
Szerző tanulmányát "előzetes megfonto-
lásoknak" nevezi az egyház- és dogma-
történet egyik alapkérdéséhez, t. i. ah-
hoz a kérdéshez, hogy milyen értelem-
ben beszélhet az egyház- és dogma tör-
ténet Krisztus jelenlétéről s milyen kö-
veteléseket támaszt ez az egyháztörté-
netírás számára. E végből vizsgálat alá
veszi, hogy mit mond az Újszövetség
Krisztus jelenlétéről az egyházban, az-
után az egyház és krisztologia kérdés 't
vizsgálja Ignatiusnál. Stahlin igen tanul-
ságosan dolgozza ki Krisztus valóságos
jelenlétét az egyházban. Csak az a kár,
hogy nagyon nehézkes terminológiát al-
kalmaz és mondanivalóját igen kőrül-
rnényesen fejezi ki. -ro

Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája] Győr.



Olvasóinkhoz!
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volt ellátva. A lapszámozást kl kell javítaní 189-192-re!

EI6flzetésl felhivás
Bőhm Károly: Az ember és világa 1. kötetének változatlan úJ ki-

adására. - Harminc éve mult május hó 18-án annak, hogy a kolozsvári
Ferenc József-tudományegyetem filozófiaprofesszora, Böhrn Károly el-
hunyt. Holttestét szülövárosába, Besztercebányára szállítottak, s ott pihen
ősei között. 15 éves áldásos rnűködésének szfnhelye, kincses Kolozsvár,
visszatért az ősi Megvarorszagba, s az egyetem ismét régi székhelyén
működik. Ennek örömére az Országos Evangélikus Tanáregyesület elhatá-
rozta, hogy Böhrn Károly életművének: "Az ember és világá"-nak kéz-
iratban lévő VI. kötetét: az Esztétikat megjelenteti. A kötet sajtó alá
rendezését Böhm leghívebb tanítványa: dr. málnási Barok György egye-
temi tanár, a kolozsvárí egyetem rektora vállalta, s az remélhetőleg az
ezidei ka rácsonyi könyvpiacra kerülhet, Ezzel a kötettel teljessé lesz az
a filozófia! rendszer, mely a szerzö halála óta újabb és újabb híveket
nyert. Az első önálló magyar filozófus, BöhmKároly termékenyítöleg
hatott a magyar gondolkodókra. Sajnos, a 'hatalmas rendszer alappillére,
az 1. köt et már évekkel ezelőtt teljesen elfogyott. Éppen ezért ennek az
1. kötetnek teljesen változatlan második kiadását az Országos Evangélikus
Tanáregyesütet 'kiadásában Garab József cezlédí könyvnyomdája már
munkába vette. Az 1883-ban első kiadásban megjelent 1. kötet: "Dia,lektika
vagy alapphilosophia" előreláthatólag 1941. év öszén, talán már Böhm
Károly születése 95. évfordulójára, szeptember 17-re megjelenik. Böhm
Károly munkájának terjesztésével Scholtz Testvérek könyvkereskedését,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. bíztuk meg, a megrendelések ide-
intézendők. Kérjük a rnüvelt magyar közönséget, hogy fizessen elő a
műre, Előfizetési ára: 8 P, bolti ára: 10 P lesz. - Az Országos Evangélikus
Tanáregyesület Elnöksége.
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Has:ndJju"k. és terjess:U"k.

Luther Márton Kis Háláját
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a KeresztyéD Igazság olcsó kiadásában !
Ara 10 fillér, t6meges terjesztöknek kedvezmény I
Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u, 2.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.



Legközelebb megjelenik:

KARN ER KAROLY :

ISTEN IGAZSÁGA
(PAL APOSTOL LEVELE A RÓMABELlEKHEZ.),
Uj fordítás és részletes magyarázat.
Függelék: Jézus, az Úr Krisztus: a "kereszt teológiája" és
a természeti kinyilatkoztatás; megváltás és kiengesztelés.-
Igaz, igazság, lsten or$zága. - Hit és megigazulás. - Bún,
búntest, törvény, cselekedetek. - Szentlélek és új élet. -
Theodicea, kiválasztás, predestináció. - Keresztség. - Egyház.

"Ez a levél az Újszövetség tulajdonképeni fódarabja
és a legtisztább evangélium. Megérdemli és méltó arra,
hogya keresztyén ember necsak szóról-szóra tudja,
hanem napról-napra tanulmányozza, mint a lélek min-
dennapi kenyerét. Mert nem lehet eleget és elég ala-
posan olvasni vagy elmélkedni fölötte. Minél többet fog-
lalkozunk vele, annál drágábbá lesz és annál ízesebb".

(LUTHER MÁRTON A RÓMAI-LEVÉLRŰL)

Előfizetési ára P 5.-, kötve 6.50. - Bolti ára magasabb lesz.

..

KARN ER KAROLY :

EYANG~LlUM, MaGYARSiG.
(i RAs O K, TAN U LMA N Y O K.)
Tartaimából : 1. Keresztyénség és magyarság: A "keresztény
nemzeti gondolat". - "Magyar keresztyénség". - Keresztyén
magyarság. - Protestáns magyarság - ma. - A "zsidókérdés". -
II. Biblia és bibliaolvasás. - lsten igéje és a kinyilatkoztatás.,-
lsten országa. - Jézus feltámadása és a husvéti hit - Ur-
vacsora és evangélium. - Keresztyé.n szeretet. - Búnbocsánat,
megigazulás és új élet Pál apostolnálo .- Allam és felsőbbség
az Újszövetségben. - A háború előtti és jelenlegi teológiai
munka főirányai.
Előfizetési ára 4.50 pengő - Bolti ára magasabb lesz.

"Isten Igazsága" és "Evangélium, magyarság" együttesen rendelve előfizetésben
P 9.-, illetve az "Isten igazsága" kötve és a "Evangélium, magyarság"

együtt P 10.50 (bérmentes küldéssei). Részletekben is fizethető.

Előjegyzéseket, megrendeléseket elfogad a "Keresztyén Igazság" kiadőhivatala
Sopron, Paprét-u. 2. A könyvek ára befizethető a "Keresztyén Igazság"
kiadóhivatala, Sopron 45.031 számú postatakarékpénztári csekkszámláján.

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


