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EGYOTT ISTEN,ELOTT
Egyház ítélet alatt.

"És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőle-
jébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.
És monda a vincellérnek: Imé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni
e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
Az pedig felelvén, monda neki: Uram hagyj békét neki még ez esztendő-
ben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt

, terem, [ó; ha pedig nem, azután vágd ki azt." (Lukács 13, 6-9,)
Jézus ezt a példázatot azután mondotta, hogy két, a mindennapi

életből vett, megrendítő esemény kapcsán sürgető felszólítást intézett
hallgatóihoz: térjetek meg!, mert ha nem, ítélet alá kerültök hamar (1-5. v.).
Isten kegyelme hosszútűrő. A megtérést azonban mégsem lehet a végte-
lenségig halogatni, mert Isten türelmének is vége szakad egyszer. Erről
szól ez a példázat.

Egy szőlőskertbe ültetett fügefáról hallunk. Ez az egyház. De éppen
úgy az egyes keresztyén ember is. Hiszen az egyház egyesekből tevődik
össze. Erről igen könnyen elfeledkezünk. Sopánkodunk az "egyház bűnei"
felett s nem gondoljuk meg, hogy azok a mi bűneink is, hiszen mi is az
egyház tagjai vagyunk.

A példázatbeli fügefa urának tulajdona. Nem élhet saját kedvére.
Nem az ő magánügye, hogy hoz-e gyümölcsöt, vagy csak tetszetős, de
terméketlen levéldísszel hivalkodik. Urának jogában álJ rajta gyümölcsö-
ket keresni. Ha nem talál, jogában áll fügefáját, melyet ő ültetett, mint
haszontalant kertjéből kivetni.

A kert gazdája azonban nem él jogával azonnal. Három évig nagy
türelemmel kijár fájához s keresi rajta a gyümölcsöket. Hosszú ideig vár,
tovább, mint bármely más gazda. Csak a harmadik gyümölcstelen év végén
'ítél a haszontalan fa felett.

Sőt még akkor sem. Hallgat a vincellér kérő szavára. Utolsó kisér-
letet tesz: ám álljon még ez esztendőben kertjében a fa. Kapjon meg rnin-
den táplálékot, gondozást. Hátha hoz gyümölcsöt jövőre. Ha akkor sem,
fejsze alá kerül.

Mindezekben az egyházról szóltunk. Egyházával ilyen hosszútűrő
az Úr. Nem három évig, de évszázadokig várja szent türelemmel a gyü-
mölcstermést. Évszázadokon át hirdetteti igéjét, azzal kapáltatja, trágyáz-
tatja az egyház fájának földjét. Mindig újra támaszt vincelJéreket, akik
érte közbenjáró imádsággal esedeznek s benne az ige eszközeivel rnun-
kálkodnak: apostolokat, reformátorokat, evangelizátorokat. Mindig újra
megtoldia a kegyelmi időt. Isten hosszútűrő irgalmának határozatán, mint
cérnaszálon, függ egyháznak, gyülekezetnek, egyeseknek élete.

Azonban Isten órája is lejár egyszer. S akkor ítélet alá kerül a
gyümölcstelen egyház, gyülekezet, ember. Már itt a földi életben lesujthat
Isten ítéletének fejszéje. Elsorvadt, elmerült egyházrészek. kifogyott gyü-
lekezetek, elkallódott életek, beszegezett templomajtók, elnémult harangok
elrettentő példája beszél arról, hogy van Istennek már ebben" az életben
megmutatkozó ítélete is.
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Kegyelmi időben élünk. A reformáció óta különösen, napjainkball
meg talán kiváltképpen. Legyen a reformációról való ünnepi megemléke-
zésünk megtérésre való felhivás. Térjetek meg, mert a fejsze immár a
fák gyökerére vettetett. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt,
kivágattatik és tűzre vettetik (Máté 3, 10: 7, 19).

Ebben a hónapban

kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy eddig oly sokszor süket fülekre talált nálunk megtérésre hívé-

szava, hogy kegyelmi idejét nem vesszük elég komolyan;

adjunk hálát Istennek,
hogy az ige mindig hangzik közöttünk, - hogy még van alkalmunk

megtérésre, - hogy még állnak templomaink s élhetnek gyülekezeteink;

könyörögjünk Istenhez,

hogya világ mostani nagy szorongattatásában 'felismerje megtérésre
hivó szavát, - hogy kegyelméből teremhessünk jó gyümölcsöket, - hogy
jöjjön el az Ö országa.

"Urunk, add a tieidnek, hogy mielött eljössz, igazán megtérjenek, II

így ez élet nyughatatlanságaiból s a bűnnek nyomorúságából bemehessenek
a Telörök békességedbe s a Veled való közösség tökéletes örömébe. Ámen."
(Bezzel H.)

Egyházunknak véltslníe kell a történelmi idő nehéz kötelezéseit.
Mindenekelőtt komoly önvizsgálatot kell tartania. Vizsgálja meg munkál-
kodásának alapvonalait, célkitűzéseit, eszközeit és módszereit. Mérje le
eddigi munkáját, s állapítsa meg, hogy szetvezete, dolgozása rendszere,
lelkülete és lelke kibirták-e az élet itélkezését. Vizsgálja meg, hogy állami,
társadalmi, gazdasági és szociális viszonylatban, nemzetközi és felekezet-
közi szempontból betöltötte-e hivatását. Mérje le, hogy vajjon Krisztus
egyházát méltóképpen képviseli-e ezen a földön. Saját életmunkájából ki-
indulva, próbálja megítélni, hogy az állammal kialakult viszonyában az
egyház irányítja-e a politikát, vagy a politika az egyházat.

Mindenképpen kötelessége egyházunknak, hogy idegen, ellentétes,
esetleg elienséges rendszerekkel és szellemáramlatokkal szemben határozott
meggyőződéssel védelmezze az egyház Istentől adott szolgálatát. Táma-
dókkal, lekicsinylőkkel szemben hűtlenség és megalkuvás nélkül képviselnie
kell Isten igéjében megállapi/ott küldetését s az örök evangéliumot. Az él6
Krisztust keIl hirdetnie és adnia. Modern elgondolások, kisérletezések és
ellene inditott harcok közt elnémithatatIanul meg kell szólaltatnia az örök
élő Isten változhatatlan, örökigazságú akaratát. Ez pedig csak akkor lesz
lehetséges, ha a szolgálatra elhívottak hite nem emberek bölcseségén, ha-
nem Istennek erején nyugszik, ha nem e világnak, sem e világ veszendő
fejedelmének bölcseségét szállék, hanem Istennek titkon való bölcseségét,
azt az elreitettet, melyet öröktől fogva elrendelt Isten a mi dicsőségünkre,
melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték
volna, nem fesz/tették volna meg a dicsőség Urát. (1. Kor. 2, 5-8.)

Kapi Béla püspöki jelentéséből.
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Széchenyi István a magyar jövöröl.
A legnagyobb magyarról lehet is, szabad is,

szükséges is nagy és szép szavakat mondani.
Az ünnepi megemlékezés mégis csak akkor

igazi, ha tanulunk tőle, ha szeretjük a magyar
hazát és ha hisszük a magyar jövőt.

Az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint inkább maga elíbe,
elveszett kincse siratása helyett inkább azt tekinti s vizsgálja, mit ment-
he tett meg, savval béelégední s lassankint többet szerezni iparkodik.
Igen sokan pedig a régi jó időt siratják, a jelenrül egészen elfelejtkeznek,
s azért ezt bölcsen nem is használhatják. Már pedig, ha csak a régiség
bája nem, egyéb bizonyosan semmi sem teheti előttünk kívánatosabbá
eldödink idejét saját éltünk napjainál.

Ne gondoljuk, hogy Visegrád poraiban és régi Buda falai közt el van
már temetve nemzeti díszünk, mert a Nagyságnak ezen előjelei csak egy
szebb hajnal virradtára bátoríthatnak; hanem legyünk bizonyosak, hogy
igazi Felemelkedésünk ideie még hátra van.

Ha előítéleteket megtámadni, balvélekedéseket gyengíteni, oszlatni
s a tudatlanság sokszori büszke szavát nevetséges hanggá iparkodom vál-
toztatni: hazaszeretetbül cselekszem; mert soha sem hihetem, hogy elő-
ítélet, balvélekedés s tudatlanság alapja lehessen egy nemzet előmenetelé-
nek s boldogságának.

A Mult elesett hatalmunkbul, a Jövendőnek urai vagyunk. Ne baj lód-
junk azért hiábavaló reminiscentiákkal, de bírjuk inkább elszánt hazafisá-
gunk s hív egyesülesünk által drága anyaföldünket szebb virradásra. Sokan
azt gondolják: "Magyarország - volt; - én azt szeretem hinni: lesz!"

Volt nekem sok esztendő előtt Pesten átutaztomban egy különös
álmom, ha szabad, elmondom. "Messze távolban számos nagy tekintetű,
vénnél vénebb Urak, kiken hószín szakál lengett, az akkor élőknek egy
vasládát látszottak kijelelni, s őket kérőleg s fenyegetőleg arra bírni, hogy
az abban rejtőző kincset egész elszánással s férfiúi állhatatossággal védjék.
Allottak a hív szó- és tanácsfogadók hosszú időkig a láda mellett, s baj-
noki mód védelmezék, - sok el is veszett miatta; - míg azonban a rozsda
rágni kezdé a ládát, s ök éheztek, fáztak, sokat szenvedtek, fanyarogtak
mell ette, s csak kevesen használhaták a vén láda oldalát garádkép. Szlv-
szorongva szántam szegényeket, s mennyire álomba merülten okosked-
hatni, úgy emlékezem, megszólítani kívántam őket: vennék ki a ládában
hiába heverő kincset, s adnák kamatra, mert ... midőn egy mennyei fény
.minden szót elolvasztott számban és szent rettegést ragyogó méltósággat
.2Z idők Szelleme, - s gondold csak, magyar ruhában - a kincset őrzó
számtalanok közibe lépett, s felnyitá avasládát, mellyben semmi sem
volt ... egy kis kéziraton kívül, s mondá: "kik Benneteket annyi sanya-
ruságtúrésre kárhoztattak: a régi tudatlanság s megőszült előítéletek Atyái,
Nagyatyái. Szépapái s harmad negyed Ösapái sat. voltak, tekintsetek most
valódi kincsetekre" s olvasá: "A magyar egy gyermek nép, most semmi,
-de minden lehet, mert lelki s testi erő reitezik fiatal keblében. Csak két
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ellensége van, az Előítélet s Elbizottség, Szép jövendő várja ha ... " itt egy
a magyar fővárosban ablakom előtt sárban elakadt ném et furmán tüdeit-
fárasztó lovaira kiáltozásával felébreszte ... s akaratom ellen is napestig
feudális alkotmányunk jutott eszembe. -' En ezt álmodtam, mások, tudom,
megint mást álmodtak, s tán most is álmodoznak: hogy fényes palotákban
aranyon, ezüstön feküsznek, ambrosiát esznek, nectárt isznak, s több efélét;
midőn felébredéskor én azt tapasztaltam: a fényesb világ előtt rendre
visszaijednek a tudatlanság s előítélet fejér szakálú hősei; - a többi álmo-
dók nagy része pedig azt fogja tán venni észre, ha felébred: hogy szalma-
födél alatt lakik, földön fekszik, korornpélyt eszik, vizet iszik sat. S illy
ébredések, ha kellemetlenek is eleinte bár, kis időforgás után igen hasz-
nosak, mert rninden ijesztő s kecsegtető álomnak határt vonnak, s 'az
ébrületek létét egy kis munka s fáradozás után képzel et helyett valódi
élet jóval ruházzák fel. A való pedig, akárki mit mond, többet ér a képze-
letnél.

Egyedü,l a legnagyobb óvakodás, türelem és bölcseség által terthetie.
fenn magát a magyar, s köthet ki egykor a nemzeti üdv partjára .

. . . Mi magyarok tűrnők-e ezentúl, - ezentúl mondorn, mert egyszer
már majdnem hogy megtették rajtunk, és igen engedelmesek lettünk, -
tűrnők-e, mondom, ha bármilly hatalom akarna is minket úgy minden leg-
kisebb czikornya nélkül saját mintájára kaptázni. kivált ha e minta felette
messze fekünnék a tökélyesbtül, s valljon engedelmeskednénk-e olly pa-
rancsnak, sőt még olly törvénynek is, melly ha nemzeti hűtlenséget egye-
nesen nem követel is, sokak alkalmazása, és kivált tartalék-gondolatja által
még is zsarnokká válnék? Azt remélem, azt hiszem, még akkor nem enge-
delmeskednénk, ha főrül főre mind megegyeztünk volna illy szabályban.
s annál kevésbbé, ha ez nem történt vala így; mert e világon elidegenít-
hetetlen sajátok is vannak, miket tilos áruba bocsátani, mi ugyan nem
egy hazai reformátornak peng ajkán vajmi sok esetben, vajmi pompásan,
csakhogy rendszerint vagy nem olly sajátokra alkalmazva, mint például:
becsület, erény, nemzeti hűség s babb efféle, miken valóban soha és semmi
esetben túladni nem szabad; vagy egyedül saját érdekeinket méltatva,
másokéit azonban, régi, de néha néha mégis fel-feltűnő Döbrögi*)-szellem-
ben fitymálva, sőt gyanúsítva.

Jaj azon nemzetnek, mely nemzeti géniusát elárulja és meggyilkolja,
mert ha ezt cselekszi, - és egyedül saját maga képes erre, mert minden
külmegtámadás inkább csak edzeni fogja a nemzeti önérzést, megtörni
soha, hahogy physical erő által egytül egyig minden tagját ki nem irtja, -
mert ha valami nemzet maga cselekszi ezt, akkor előbb-utóbb, de minden
bizonnyal az elaljasodás szurkaiba süllyed, és abba örökre eltemeti magát,

Oh, ürítsük ki valahára, még mielöbb késő volna, az "önismeret fe-
lette keserű - igaz -, de nemzeti javulásunkra olly jótékonyan ható, sőt
elkerülhetetlenül szükséges serlegét fenékig!" Mert csak akkor, s előbb
soha nem, lesz megvetve felüdülésünk igazi alapja!

*) Fazekas Mihály "Lu das Matyi"-jában a jobbágyveré és póruljárt
földesúr.



A reformáció és a , .
romai katolieizm us.

(Megjegyzések Lortz könyvéhez.)

A reformáció történeti és tartalmi értékelése nem lehet a protestan-
tizmus saját belső ügye. Ne tévesszen meg minket ebben a reformáció
ünnepének külön protestáns jeJlege és az ilyenkor szokásos megemléke-
zések átlagos felfogása. Elvégre a reformáció a római katolicizmusnak is
sorsává lett, még pedig nem csupán a 16. században, hanem napjainkig,
sőt a további jövőbe is kiterjedően. Immár ió négy évszázad súlyos törté-
nete figyelmezteti a római katolicizmust arra, hogy a reformáció mégsem
volt csupán keJlemetlen epizód az egyház történetében, hanem az egyház
történeti életének olyan belülről feltört formáló ereje, amely ma is élet
és valóság. Ezt a valóságot a római katolicizmus nem intézheti el fölényes
polémiával, hanem tudomásul keJl vennie annak belső értékeit, erejét,
mert a maga igazolásá a reformáció eJlenében is csak igy tarthat számot
a kornolyanvételre.

A római katolicizmusnak persze rendkivüli gátlásokat keJl legyőznie,
hogy a reformációt csak némileg is megérteni próbálja. Bizony, eddig
h-iába kerestük ezt az igyekezetet a reformációval római katolikus részről
foglalkozó legnagyobbszabású és leghíresebb munkákban is; elég ebben
a tekintetben Janssen, Denifle, Grisar nevét említenünk. Mennyire sajná-
latos, hogya római katolikus közvéleménynek Lutherról és a reformáció-
ról való felfogása éppen az ő népszerűsített ítéleteik alapján alakult ki.
Ma már komoly római katolikusok is érzik ennek a helyzetnek a kínos-
ságát, belátj ák, hogy Luther becsrnérlésével, főleg erkölcsi megbélyegzé-
sével nem lehet a reformáció tényét s ma is élő erejét megmagyarázni.
Ezért már eleve örömmel keJl vennünk azt a tényt, hogy végre egy római
katolikus egyháztörténész váJlalkozott arra, hogy a reformációt meg-
értésre való törekvéssel próbálja vizsgálni és így megtisztítani, illetve
újraalakítani a római katolicizmusnak reá irányuló szemléletet. Lortz
József münsteri egyetemi tanárnak a németországi reformáció ról a közel-
multban megjelent kétkötetes munkáját,") ennek a római katolikus részről
szokatlan igyekezetnek az eredményét, nekünk is komoly figyelemre kell
méltatnunk.

Nem akarjuk Lortz munkáját minden részletében megvizsgál ni, csupán
Luther és a reformáció értelmezésértél alkalmazott médszerét és eredmé-
nyeit vesszük figyelembe. Erről munkája előszavában és zároszavában
maga is számot ad. Kijelenti, hogy tudatosan szakítani akar a reformáció
egyoldalú felekezetiesen polemikus, "ellenreformációs" szernléletével, s
ehelyett annak történeti és lélektani előadására és értékelésére törekszik.
Eljárását ebben legfőképen két alapelv határozza meg: az igazságnak
mindkét irányban teljes érvényesítése, és a reformáció vaJlásos szándékai
iránti nyíltság meJlett a korrekt katolikus magatartás töretlen megőrzése.
Ezt általában helyesléssei fogadhatjuk, sőt a. második mozzanatnak nyoma-
.tékos hangsúlyozását is természetesnek vehetjük római katolikus teológus

,
_ *) Joseph Lortz, Die Reformation in Deutsch/and. Freiburg i. Br.
1939-19.40. Herder & Co. kiadása. - A két kötet közel 800 lap terjedelmú.
Rövid ismertetését 1. folyóiratunk 1941. évi áprilisi könyvszernléiében ..
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részéről. Csak az a kérdés, sikerül-e ezt a két alapelvet egymás mellett
csorbítatlanul egyensúlyban tartani olyan kényes tárgynál, amilyen Luther
és a reformáció? Lortz maga is érzi a nehézséget. de inkább abban, hogy
ez esetleg a "korrekt katolikus magatartás" határvonalának túllépésére
vezethet, ezért éppen a római katolikus olvasók számára igyekszik eljárá-
sát indokolni. Az igazság őszinte feltárására való törekvését pl. XIII. Le6
pápa intésével igazolja: "csak az igazságot rnondjuk, és az' igazságot egé-
szen rnondjuk meg, még akkor is, ha az az egyházra és a pápaságrá ter-
helő lehet".

El kell ismerni, hogy Lortz valóban öszintén igyekszik feltárni il
római katolicizmusra és a pápáságra kedvezőtlen jelenségeket is. Ebben
különben már tiszteletreméltó úttöröle nyomán jár. Igya reformációt meg-
.elözö két évszázadban az egyházban tapasztalható sokféle bomlási jelen-
'séget és folyamatot "a reformáció okai" elmen veszi számba. Leleplezi
a' reformációkorabeli római katolikus teológusoknak az adott helyzetben
megnyilatkozott gyatraságát is. Csakhogy szerinte mindez azért mégsem
indokolja a reformációnak azt a formáját, ahogyan az jött. Ezen a ponton
fölösleges lenne vitába szállnunk Lortzcal, hiszen az úiabb tisztult protes-
táns egyháztörténeti szernlélet sem igyekszik ám il reformáció szükséges-
ségét és jogosságát elsősorban a megelőző egyházi állapotok, különösen
az erkölcsi romlás minél rikítöbb színű rajzolásával indokolni. Ezért az-
után erőtlen a Lortznál is tapasztalható ellensúlyozási kísérlet, hogy. hiszen
'3 reformáció sem javította meg az embereket és a közállapotokat, mert
még Luther is keserűen panaszkodott e miatt élete vége felé. Nem szük-
séges időt pazarolni annak szernléltetésére, hogy milyen változást hozott
'a reformáció ezen a téren, mert a reformáció indokolása amúgy sem á

külső állapotok összevetésévei dől el. Lortz maga sem gondolja ezt, mert
a német reformáció szerinte jórészt Luther Márton. Hogyan látja és ítéli
'meg Lortz Luthert?

Bizonyos, hogy Lortz minden eddigi római katolikus elődjénél korno-
lyabban igyekszik Lutherban az értékes, keresztyén vonásokat meglátni;
Hangsúlyozza, hogy Luther vallásos ember' volt. Ez nem semmitmondó
megállapítás, hanem azt jelenti, hogy Luther a keresztyénséget, Istent
egészen komolyan veszi. Éppen így a szerzetesi életet is, tehát Luther
súlyos lelki küzdelmei a kolostorban ugyancsak az Istenhez való viszonya
komolyanvételének a következrnényei. Persze. azért itt nem mellözi Luther
aggályoskodásának (skrupulózitásának) emlegetését sem. Luther belső ere-
Jének és hatásának titka éppen abban van, hogy ismeretei hez, meggyőző-
déséhez olyan küzdelmek során jutott, amelyek teljes belső összetöréssel.
pusztulással fenyegették. Kevesen élték át a bűn rettenetes és pusztító
erejét úgy, mint Luther. Csodálatraméltó Luther kifejező ésmeggyőző ereje;
nagyon erős volt az imádságban is. A legnagyobb, amit Lortz Luther
méltatásaképen elismer, az, hogy hitének középpontjában a megfeszített
Istenfia áll; számára az egész Szentírás értelme és célja Krisztus. (1. 434.
1.) Az elismerő mondatoknak egész szép sorát lehetne Lortz könyvéböl
összeszedni. Szinte megrendülten ismeri el Luthernak mint vallásos egyéni-
ségnek lenyügöző erejét. De amikor erre a pontra eljut, fájdalmas sóhaj-
tásra is fakad. A keresztyén ember szabadságáról szölö irattal kapcsolat-
'ban ezt mondia: "Alig van Luther iratai közt más, amely a katolikus
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emberben fájdalmasabb érzést keltene. Mert itt látszik legtisztábban, mit
érhetett volna el Luther egészen rendkIvüli keresztyén ereje az egyházi re-

. form érdekében az egyházon belül." (1. 233. 1.) Másutt meg: "Micsoda tisz-
tulási mozgalorn indulhatott volna ki ettől az embertől az egyházon belül,
és micsoda újjászületés, ha hű tudott volna maradni az ,una sancta'-hoz!"
(1. 388. 1.) Az elismerés mellett tehát megszólal a korlátozás, a kritika is.
De örömmel vesszük tudomásul, hogy egy római katolikus teológus ennyi
elismerést is tudott juttatni Luthernak.

Természetesen Lortz fejtegetéseinek súlypontja mégis a bírálaton van.
Ez kiterjed Luther tanítására, teológ iáiára és egyéniségére egyaránt. A
római egyháztól való elhajlásának magyarázatát végeredményben Luther
sajátságos (nem mondja, hogy patológikus) lelki alkatában, tehát egyéni-
ségében látj a.'

Luthernak a római egyház tanrendszere elleni támadását azzal igyek-
szik Lortz erőtleniteni, hogy szerinte Luther nem az igazi katolicizmus
ellen küzdött. A középkori teológiaból az okkamízrnust ismerte meg, ez
pedig nem volt a katolicizmus; az igazi katolicizmust Luther voltaképen
nem ismerte. Később pedig a harc hevétől elvakultan Luther a katoliciz-
must csupán a bomlási jelenségekben látta, s nem ismerte fel, hogy ezek
mögött az egyház lényeges magva (substantiája) sértetlenül áll fenn. -
Messze vezetne annak megcáfolása, hogy Luther reformációja a katoliciz-
mus téves ismeretére alapozódott s tovább is állandóan hamis színben látta
volna a római egyházat. Ellene mond ennek már az a tény is - amit
Lortz is elismer -, hogy Luthert szerzeteskorában jól ismerték feljebbvalói
s ezért bíztak rá egyre nagyobb felelősségű feladatokat. Aki az egyházi
tanítást nem jól ismerte, az nem jutott volna egyetemi tanszékre. Dé meg
hamis feltevésekből talán mégsem jutott volna oda Luther, hogy a római
katolikus tanításnak alapvető fontosságú tételeit minösítse a Szentírás alap-
ján tarthatatlanoknak. Ha Luther a valódi, hivatalos katolikus tanítás ellen

- tudatosan küzdött, akkor nem lehet félreértést feltételezni a kiindulás-
nál sem.

Van azonban a Lortztól feltételezett félreértésnek más fordulata is.
Eszerint Luther alapvető reformátori felismerése, hogy t. i. Isten igazsága
annyi, mint Isten igazzá tevő kegyelme, - nem Luther eredeti felfede-
zése, mert ezt a középkori bibliamagyarázók is így értették. Ezt már
Oenifle is hangoztatta, és Luthert hazugsággal vádolta a miatt, mert sze-
rinte Isten igazságának ezt az értelmét a skolasztikusok nem ismerték.
Lortz azonban annyit elismer, hogy Luther számára ez a felismerés mégis
új volt, de ami új volt benne, az egyúttal eretnek is volt, "mert Luther
a számára új értelmezést nem teljes katolikus magatartással értette, mint
a középkori magyarázók, hanem felfogásába belefoglalta az ember akarat-
erejének megsemmisítését és az embert a csak-bűn szintjére állította".
Tehát Luther hibája .az volt, -hogya reformátori alapismeretét. amely magá-
ban iö katolikus tétel lett volna, nem katolikus magatartással. vagyis
nem a katolikus tanrendszer összefüggésében értelmezte. Hiszen éppen
az volt a baj, hogy ebben a rendszerben ez az egy alaptétel is elveszi tette
a tiszta bibliai erejét.

Oe Lortz még tovább is megy, és a reformáció középponti tanltásá-
ban, az egyedül hit á'Ital való megigazulásról szóló tanításban is hajlandó
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a "katolikus" igazságot meglátni. Idézeteket is közöl reformációkorabeli
római katolikus teológusoktól, akik ugyancsak hirdették ezt a tételt. Sőt
utal arra, hogy Róm. 3, 28. v-ben a "hit" szó mellé Aquínoi Tamás is oda-
teszi az "egyedül" szócskát, pedig emiatt Lutherra római katoIikus részről
egyenesen a Szeritírás meghamisításának 'vádját szórták. Mindenesetre
örömmel vesszük tudomásul, hogy egy lényeges ponton az eddiginél na-
gyobb megértést tapasztalhatunk Luther és a reformáció tanításának meg-
értése iránt, bár csak azért, mert ez a tétel római katolikus teológusoknál
is megtalálható.

Azonban Luther tanításának egészét és teológiáját mégis csak a leg-
súlyosabb ítélettel sujtja Lortz. Még ahol a legmélyebb értékét látja, ott is
ilyen megjegyzést fűz hozzá: "A katolicizmus középponti tartaimát eretnek
módon fedezte fe!." (1. 434. !.) Luther tehát végső megállapítás szerint
tanításában eretnek, személyes magatartásában pedig forradalmár, lázadó.
Itt már Lortz sem tud kiszabadulni abból a kötelékből, amibe az egyházi
tekintélynek mindennek fölébehelyezésévei bonyolódik a római katolikus
teológus. Luther főhibája az volt, hogy hatalmas vallásos hitét és gondol-
kodását nem illesztette bele az egyház kész rendszerébe s nem rendelte
alá a kötelező hatalmú egyházi tanítói hivatal vezetésének. Már "a kegyel-
mes Isten keresése közben kívül állott az egyházon, mielőtt ezt tudta
volna". Míhelyt a római katolikus "rendszer" lesz a mérték, nyomban meg-
szűnik a megértés Luther irányában.

Fölösleges sorra vennünk, hogy ezzel a mértékkel milyen részletekben
mond Lortz marasztaló .ítéletet Luther föl,ijtt. Oe mindenesetre meglepö az,
amit Luthernak a Szentíráshoz, az igéhez való viszonyáról mond. Luther
valójában nem ismerte a Szentírást, nem volt igazi hallgatója az igének;
ott is csak önmagát hallotta, a saját gondolatait olvasta és magyarázta
bele. Igen súlyos ítélet Lutherról, az ige teológusáról! És az indokolása?
Mert "elszigetelte a Bibliát, magában olvasta, vagyis kívül az egyházon,
azon a szervezeten, amelybe beletartozik". A középkorban "katolikus mö-
don, tehát a rendszeren keresztül olvasták" aBibliát. .Luthemak végzetes
nagy tette volt az, hogy újra közel jutott a bibliai kifejezések és képek
végtelenül differenciált világához ... a bibliai kinyilatkoztatás bőségét újra
közvetlenül olvasta, mintha nem volna ott a dogmatikának iskolás rend-
szere, és hozzá még ezt az olvasást élethosszig tartó, buzgón végzendő
feladattá tette." (1. 190. 1.) Azért volt ez olyan végzetes. mert a kötelezö
tanítói hivatalt kiküszöbölte. A Biblia tehát csak a kialakult és jóváhagyott
tanrendszeren megszűrve érvényesülhet! Itt megdöbbentően leplezi 'Ie á

~ római katolicizmus a Bibliához való viszonyát.
Ezután már nem lep meg, hogy Lortz Luthernak a Szentírásból táp-

lálkozó kereszt-teológiáját sem tudja megérteni és elfogadhatóan értékelni.
Luther teológiájában nem lát egyebet, mint túlzóan kiélezett ellentéteket,
paradoxonokat. Oe ő éppen ezeket szereti! Hiányzik nála a katolikus rend-
szer kiegyensúlyozott szintézise, minden csupa ellentmondás, rendszerte-
lenség. Nos, a "katolikus rendszer" és a kereszt-teológiája valóban. át-
hidalhatatlan ellentétet jelent. Oe itt a római katolicizmusnak is vállalnia
kellene azt a kockázatot, hogya maga rendszerét egyszer teljesen a Szent-
írás mértéke alá helyezze, amint az evangélikus reformátori teológia ezt
megteszi és mindig újra kész is erre. .
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Annak magyarázatát, hogy Luther a "katolikus rendszernek" nem volt
'hajlandó alávetni magát, Lortz végeredményben Lutherriak túlfokozott
szublektivtzmusében látja. Ennek lényege szerinte abban van, hogy mivel
Luther elvetette a tanítói hivatal objektív tekintélyét, végül is önmagát,
a saját tapasztalatát, hitét tette mindennek a mértékévé, Lortz idevágó
megállapításait ebben a rendkívül merész tételben összegezi: "Luther nagy
téves következtetése tanítása megállapításában az, hogy a saját legegyé-
nibb meggyőződéseit, amelyek elképzelhetően \egyéni hajlamának egészen
egyedülálló fejlődési menetébő! születtek, kötelező paranccsá tette a közös-
ség számára." (1. 408. 1.) Maga ez az idézet eléggé mutatja, hogy ebben
a vonatkozásban mennyire igazságtalanul és tévesen ítéli meg Lortz Luthert,
noha egyéb ként egyéniségének elemzésében van sok figyelemreméltó meg-
állapítása.

Lortz könyvével ökuménikus szelgálatot is kíván teljesíteni: új lehe-
tőséget nyitni a konfessziók (mint katolikus teológus nem írja: egyházak)
közti gyümölcsöző beszélgetésnek. Igyekeztünk könyvének ebből a szem-
pontból örvendetes és rokonszenves vonásait nyorntékosan 'kiemelni. Azt is
újra hangsúlyozni kell, hogy kritikája is mérsékelt hangú, nem gyű!ölköldő.
Nagyon örülnénk annak, ha a magyar római katolicizmus példát venne
tőle, mert pl. a Bangha-Ijjas-féle legújabb egyháztörténetnek a reformá-
ciórói szóló része még nagyon is a célzatosan Ierdítő polémia színvonalán
mozog (pl. jónak látja a Luther apjának gyilkosságaról szóló rég meg-
cáfolt állítást is beleszőni).

Lortz könyve persze újra felfedte a római katolikus és evangélikus
keresztyénség közti mély szakadékot is. De valami reményt nyujt arra,
hogy a jövőben talán mégis lehetséges lesz a köztünk levő ellentétekról
higgadtabb hangon beszélgetni és az eddiginél több összekötő szálat
találni.

Wiczidn Dezső.

Reformáció és nemzeti egység.
1. "Az ország területi megoszlása magában véve is végzetes

csapást jelentett a nemzet életére, de még súlyosabbá tette e
veszedelmet, hogy ugyanekkor a reformáció vallás tekintetében
is megosztotta a nemzeti társadalmat:" - "A politikai és területi
megoszlássalegyidőben a reformáció is több táborra szakította
hazánk lakosságát." - "Az ország egyesítésének meghiusul ása
csakhamar a három részre szakadáshoz vvezetett, és ehhez a
reformáció következtében még vallási megoszlás is járult."

Ezeket a mondatokat középiskolai tankönyvekből idézern.
Bizonyára könnyűszerrel lehetne szaporítani ilyen tartalmú idé-
zeteket. Oe ennyi is elég meggondolkoztatásunkra. Hát így
tanul a mai magyar ifjúság a reformáció ról ?

Hogy mennyi a tárgyi tévedés a használatban levő tan-
könyvekben a reformációról és különösen a magyarországi
reformációról szóló részletekben, azzal érdemes lenne egyszer
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külön is foglalkoznunk. De figyeljünk most csak arra, milyen
hasonlósággal mutatják be a ref'orrnációt mint a nemzeti egység
rombolóját. Egyszerű meglátni, milyen ravaszul húzódik mega
reformációval szemben való állásfoglalás a nemzet egysége fél-
tésének a kulisszája mögött. Gondoljuk bele magunkat egy
református vagy evangélikus tanuló lelkivilágába; hogyan egyez-
tesse össze, 'amit vallásórán tanul az egyház reforrnációjáról
mint Isten művéről, és amit a történetórán tanul a reformáció
egységrontásáról? A római katolikus tanuló könnyebb helyzet-
ben van, mert amit így a történetórán tanul, jól aláfesti a vallás-
órán hallottakat Luther és Kálvin szörnyű tetteiről: de hogyan
éljen együtt eretnek társaival, akiknek 'a felekezetükbeli elődei
súlyos kárt okoztak a nemzeti egységnek?

Mindezért a reformáció és a nemzeti egység viszonyának a
kérdése legalább is kétfelé ágazik. Az egyik a történettudomány
kérdése: milyen hatással volt a reformáció 'a nemzet egységére?
A másik a nemzetnevelés kérdése: célszerű-e a keresztyén egyház
történetét és a mai 'egyházi megoszlottságot a magyar nemzet
egységének mértéke alá vonva tanítani?

2. A történettudomány kérdése elől nem zárkózunk el, de
ezúttal nem ezt látjuk a fontosabbnak. Mindössze néhány figyel-
meztető kérdéssel szeretnénk rávilágítni a problémára.

Miért csak, vagy miért külöriösen a reformációval kapcso-
latban helyezik 'homloktérbe 'az egység szempontját? Rendjén
való lenne, ha végig az egész magyar történeten az egység mér-
tékét alkalmaznak. Akkor a tanulók is látnák, hogy a magyar
nemzet Mohács, reformáció, török előtt már nem volt egységes.
És akkor azt is látnák, hogya római katolicizmus restaurációja,
az ú. n. ellenreformáció sokkal inkább zavarta a magyar egysé-
get, mint a reformáció. E ponton ismerjük el, hogy még azokban
a tankönyvekben is, amelyekből e cikk elején idéztem, ráakadunk
ilyen mondatokra: " ... a katolikusok sem riadtak vissza erő-
szakos fegyverektől ősi hitük védelmében, s e vallási küzdelern
századokon át állandó felekezeti harcot eredményezett az ország-
ban." "Az egyházi jellegű ellenreformációból így nagy nemzeti
összeütközések is lettek." Azonban tudvalevő, hogy sok múlik
a beállításon. Tehát sok múlik azon, hogy melyik mozgalomról
tanítom: szükséges volt. Különbség van a közt, hogya refor-
mációnak mint tévedésnek és viszont az ellenreformációnak mint
a "keresztény" vallási egység helyreállításának az ellentétszító
következményeiről beszélek-e.

A történettudomány nem hivatott annak a megállapítására,
hogy Luther Márton reformátori műve, vagy Loyola Ignác s a
tridenti zsinat 'Szándéka volt-e Isten tetszése szerint való. Azt
megállapíthatja, hogy mind az egyház reforrnátoraí, mind pedig
a római katolicizmus restaurátorai Istentől elkötelezetteknek
vallották magukat. De nem szabad részrehajlóan különbséget
tennie közöttük oly módon, hogy csak az egyik csoportot men-
tegeti az ístení küldetésnek való engedelmességgel. A tárgyila-
gossággal, sőt a keresztyénség "felülről való" szemléletével is
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ellenkeznék, ha a római katolicizmus hatalmi törekvéseit egy-
oldalúan a nemzeti egység szernszögéböl vizsgálnók, és nem az
evangéliumhirdetés mértékét alkalmaznánk rájuk rnindenek-
felett. Tényként tudomásul vesszük, hogya római katolicizmus
kötelességének tartja ott is terjeszkedni, ahol vallásilag egy-
séges népet talál. _
. De amikor nem tartjuk helyénvaló szempontnak a római
katolikus restauráció történetének előadásában a nemzeti egy-
séget, hanem éppen a tudomány kívánalmaihoz igazodva, a római
katolikus törekvéseknek önmagukból való megértését látjuk

, igazságosnak, - ugyanakkor megköveteljük, hogy a ref'or-
mációt is önmagából értsék meg, és ne torzítsák el az ismer-
tetését.

A célzatos szernléltetésnek kirívó példáját adja egy idén
megjelent középiskolai tankönyv. A 16. századi magyar törté-
nelmet berekeszti a nélkül, hogy egy szót is szólna a reformáció-
ról! Csak az 1605-től 1711-ig terjedő korszak, a felkelések (így!!)
kora előadásában tanít a reformációról. Nyilvánvaló a kettős
célzatosság: a) bemutatni a 16. századot a reformáció nélkül,
reakcióképpen arra, hogy eddig a reformáció századaként taní-
tották, - úgy tüntetni fel a magyar nemzeti művelődésnek ezt
a gazdag korszakát, mintha érthető lenne a reformáció nélkül
is; b) csak akkor ismertetni a reformációt, amikor egyszuszra
lehet beszélni a régi dicsőségéhez és hatalmához visszaívelő
római katolicizmusról, amikor a nemzeti müveltség szolgálata
megoszlik a protestantizmus és római katolicizmus között. Igaz,
efféle célzatosság mentséget kereshet magának abban az igye-
kezetben, hogy kisebbítse a protestáns és a római katoIikus hitű
magyarok történetszemléleteben az olykor ijesztően mély sza-
kadékot. De egyfelől nincs mentség a történettudomány, leg-
kevésbbé a Szekfű Gyula nevével összekapcsolni szokott szellem-
történeti előadás követelményeinek a semmibevételére. másfelől
van más mód is az egységes nemzetnevelés igényeinek kielégí-
tésére.

Végül megemlítem, hogy egy tankönyv, 'amely sajnos az
idén lesz utoljára használatban, tud így írni a reformációról:
" ... Ez az új művelődés nyugati forrásokból táplálkozott, de
sajátosan magyar és nemzeti maradt. Sőt '3 magyar nyelvnek
a reformáció révén fel virágzó kultusza s vele a nemzeti érzés és
öntudat növekvő ereje épp'en ezt a sajátos nemzeti jellemet
fejlesztette ki addig nem tapasztalt mértékben. A nemzeti egy-
ség és összetartás ily lelki kapcsainak megerősödése épp az
ország három részre szakadásának idején, felbecsülhetetlen érté-
ket jelentett ... " Kérdezem, ha a történelmi valósággal egye-
zően lehetett így tankönyvet írni és lehet így tanítani, miért ne
lehetne minden magyar középiskolában a történelmi igazság
sérelme nélkül tanítani a reforrnációról, a magyar nemzet mult-
jának egyik szerves részletéről? .

3. Égetőbb kérdés ma a másik: a nemzetnevelés körébe eső.
Célszerű-e, szabad-é ma a reformáció és a nemzeti. egység össze-
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függésének firtatásával megnehezíteni az egységes magyar ifjú-
ság, az egységes magyar társadaIam kialakítását? Persze ebben
a vonatkozásban nem a multb eli . összefüggés érdekel minket,
hanem az a mai helyzet, hogya keresztyén magyarság meg-

. oszlik, egyik része a reformációhoz kapcsolódó egyházakba tar-
tozik, a másik része pedig olyan egyházba, amelyik szembe-
helyezkedett azzal.

Emberi számítás szerint ma csak az látszik megoldásnak,
hogy nem tesszük feltételévé a magyar nemzeti egységnek a
keresztyén egyházi egységet.

Veszélyesnek, sőt mind 3.' keresztyénségre, mind a magyar-
ságra nézve károsnak ítéljük ae olyan törekvéseket, amelyek
vagy a protestáns, vagy a római katolíkus magyarság semmibe-
vételéveI akarják a magyar egységet. Ezeket egy szintre helyez-
zük azzal a törekv-éssel, amely inkább hitetlenné, pogánnyá, isten-
tagadóvá tenné a magyar népet, csakhogy ne legyen benne val-
lási megoszlás. Mert ilyen törekvés is van. Es ma közvetve ezt
szolgálja minden olyan igyekezet is, amely a vallásiakban való
egység látszatát erőlteti. Nem hagyhatjuk itt szó nélkül azt az
ujsághírt, amely szerint az idei szentistváni körrnenetben kalota-
szegiek is résztvettek. Ha igaz volt a hír, akkor református
kalotaszegiek vettek részt a körmenetben! Bizonyár-a azzal
tév-esztették meg őket, hogy nemzeti ünnepen vesznek részt -
sok protestáns személlyel együtt, persze elhallgatva azt, hogy
a hivatalból megjelenőket nem lehet érvül felemlegetni. De
kérdezzük, milyen nemzeti egység az, amelybe nem tudnak bele-
férni a kalotaszégiek református lelkipásztorai? Mert talán csak
nem képzelik a nemzeti egységet így kovácsolók, hogy a) az
evangélikus és református lelkészek is résztvehetnének egész
lényük, tehát magyar lényük megtagadása nélkül egy eszter-
gomi primas-vezette, ereklyetisztelő körmeneten, és hogy b)
a nemzeti egységból éppen csak az hiányzik, hogya szentístván-
napi körmeneten nem sétálnak együtt a' vasuti kedvezménnyel
Budapestre csábított reformátusok meg evangélikusok a vellési
szükségletüket kielégítö római katolikusokkal ?

Istennek legyen hála, nem kell messzire nyúlnunk például
annak igazolására, hogy van más módja is a nemzeti egység
fejlesztésének. A Széchenyi Istvánra való ünnepi emlékezés az
egyházi különbségek felett tudja egységbe vonni a magyar nem-
zetet. És a Széchenyi-jubileum annál tanulságosabb, mert meg-
mutatta, hogya magyarság következetlenség nélkül tud egy-
szerre hálás lenni az Istennek eltérő utakon haladt nagyjaiért.
Nem kell megtagadnunk Kossuth Lajost ahhoz, hogy Széchenyi
Istvánt ünnepeljük! Még csak közömbössé sem kell lennünk
egyikük iránt, hogya másikat nagyral becsülhessük.

A nemzetnevelés egységét ezért nem látjuk veszélyeztetve
az által, hogy egyházunk ebben az évben is ünnepet szentel 1

Luther Márton reformátori munkájának. Ellenkezőleg, éppen ;
abban látnánk a ~emzeti egység v.esz,~lyeztetdtségét, hogyha i
kárhoztatnanak minket a reformáció ünnepléséért. Magyarsá- ~

I
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gunk érdekében való lenne, hogyha nem kellene a világi felsőbb-
ség tárgyilagos védelme után kiáltanunk többé, hanem kölcsönös
megértéssel egymás iránt tudnánk egymás mellett élni. A köl-
csőnős megértésen felül egyek lehetnénk mind még abban is,
hogy magyarságunk jövőjét Isten kezében tudjuk, és abban is,
hogy engedelmesen, hűséggel, feltétel nélkül, a vallási egység
feltétele nélkül is!, dolgozunk, harcolunk, vérzünk az egész, .
parasztot, munkást, középosztálybelit egybefogó magyar népért.

Sólyom jenő.

'Jézus Krisztus.
10. Engesztelése.

Húsvét és nagypéntek egy éremnek két oldala. Nem elég
tehát, hogy szóltunk Jézus Krisztus feltámadásának diadal máról,
külön kell szólnunk az ő halálának jelentőségéről. Halálának
ugyan feltámadása adja meg igazi jelentését; ediadalom nélkül
semmi sem óvhatna meg attól, hogy azt a kereszthalált közönsé-
ges bűnhődés gyanánt ne vegyük. Mégis, most már a föltámadás
fényében, de keresnünk kell magának ennek a kínos halálnak a
jelentését: mi volt az tulajdonkép. míért kellett megtörténnie?

Az Újszövetségben sem úgy áll a dolog, mintha húsvét
ragyogása elfeledtette volna a Golgota véres útját. Ellenkező-
leg, az apostoloka feltámadás után kezdtek csak igazán prédi-
kálni a keresztről. Amiképen Krisztus föltámadása missziói ige-
hirdetéstiknek középpontjában állott, épp úgy a "keresztről való.
beszéd" is (1. Kor 1, 18.). Ha tehát azt mondjuk, hogy Jézus
halálát csak az ő föltámadásának fényében szabad néznünk,
különben félre értettük; akkor ehhez most hozzá kell tennünk:
az ő halálának megfejtett titka viszont egyetlen magyarázata
diadalmas feltámadásának; csak az oldja meg, míért volt lehe-
tetlen néki a halálban fogva tartatnía, miért kellett feltámasz-
tatnia Istentől.

Jézus Krisztus művének következéskép en két oldala van.
Az egyik az ő föltámadásának diadalma. A másik - immár
nevezzük nevén -: az ő halálának engesztelése!

Az Újszövetség tanubizonysága szerint ugyanis nem más-
egyéb tünteti ki a Názáreti Jézus keresztjét, milliónyi emberi
kereszt közül, csak az ő halálának engesztelő-áldozati mivolta
Ennek felismerése, sőt elismerése nélkül az ő szenvedéseiről és
haláláról való minden elmélkedésünk sekélyes elmélkedés csupán.

így elégtelen például az ő testi kínjainak rikító megfestése;
megborzaszthat, de nem visz a' titka mélyére, hiszen mások is

\ keresztre feszíttettek már, avagy kerékbe törettek, máglyák ra
t ültettettek. Hasonlókép állunk a lelki fájdalmainak felsorelásá-
~ val: megtagadták, elárulták, árván maradt, még az Isten is el-
~ hagyta öt. Hát akik magukra maradnak, egész a megőrülésig ?
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Már sokkal fontosabb annak a mozzanatnak a kiemelése,
hogy Jézus ártatlanul, büntetlenül szenvedett. Mégpedig nemcsak
hogy abban ártatlan, amiért kivégzik hamis tanuvallomások alap-
ján, de egyáltalában bűn nélkül való! Olyan bizonyságtétel ez
róla, amilyet ember még nem kapott. Vagy ha kapott,nyilván
igazolatlanul; mint például Confucius, ki tanítványai szerint
"sohase vétkezett, mert nem vétkezhetett", ugyanakkor azonban
megírják, miként tagadta el magát látogatói elől vagy pedig
"kényszerhelyzetben" miként tett hamis esküt. Jézus jelenléte
a maga szeplőtelenségében mindig ítélet volt az emberekre
nézve. De miért kellett meghalnia, ha bűne nem volt?

Erre felel az evangélium azzal, hogy Jézus Krisztus nem a
magáét, mások bűnét hordozta, vagyis helyettes szenvedés volt
az övé. Helyettünk viselte el bűneink zsoldját, a halált. És helyet-
tünk tett eleget Isten akaratának szívéből engedelmeskedett
Néki mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Christus
pro nobis!

Ámde hogyan lehetséges, hogy Isten egy valakinek a halálát,
mégha ártatlan halál is, mégha a Kristusé is az, minden emberek
bűnének lerovásaként veszi? Hogyan lehet akkora nagy érték
az a vér, mely ottan el-kifolyt a Golgotán? Erre derít fényt a
végső válasz: Isten engesztelő-áldozat számba vette egyszülött
Fiának keresztáldozatát! Más szóval: Jézus halála voltakép több,
mint a világ minden bűnéért kijáró büntetések elviselése: érvé-
nyessége nem a gonosztett és a jóvátétel egyértékűségén alapul,
épenúgy nem, mint ahogyan az ótestámentomi áldozati bárány-
nak vére nem önmagában ért föl egy nép minden bűnével, hogy
azt jóvá tette, hanem egyedül Isten rendelése és örökkévaló
akarata folytán. Isten magamagától készségesnek nyilatkozik
arra, hogy ezt az áldozatot engesztelésnek veszi. Nem a mi sza-
mítgatásaink alapján, hanem az ő isteni mértéke szerint, az ő
szive igazságának és szeretetének megfoghatatlan mértéke
szerint,

Ez tünteti ki Jézus Krisztus szenvedését és halálát, hogy
Isten akaratából való, Istentől van, Istenre magára hat, Ö maga
engesztelődött, békélt meg általa a világgal, isteni saját mértéke
szerint (Róm. 5 5; II. Kor. 5, 18-21.). Hogy vérét valóban en-
gesztelésnek vette, ennek pecsétjéül támasztotta föl szent Fiát,
ki az Atyával tökéletesen egyértelműerr ugyanebben látta isten-
fiúi szolgálatát: "váltságul adni életét sokakért" azaz minde-
nekért (Márk. 10, 45.).

Vajjon elfogadható-e a Szentírásnak és a keresztyén anya-
szentegyháznak ez a tanítása Krisztus halálának váltságáról, en-
geszteléséről? Megnyitja-e valóban a titoknak zárát, vagy csak
még inkább bezárja azt?

Ez attól függ, _vajjon meglátjuk-e a .keresztf'án az emberi
ban menthetetIenségét?! Isten népének legvallásosabb kegyesei.
a törvény kötelezett őrei feszítették meg az Isten helyettesét,
utolsó küldöttjét, a dicsőség királyát! Isten nevében taszították
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ki az élők sorából az lsten Fiát! Menthető-e még az ember, az
emberiség bűne? Meg kell látnunk felettünk való irtózatos hatal-
mát, vele szemben való tehetetlenségünket, mindenfélefajta ön-
megváltásnak, magunk kiemelésének münchauseni nevetséges
voltát, úgy, ahogyan azt a Krisztus keresztfája leleplezi előttünk,
- s akkor, akkor majd el tudjuk fogadni hitben a Krisztus elég-
tételét, váltságát, engesztelését; akkor majd hisszük, szükséges
volt így történnie, nem lehetett máskép; akkor boldogok le-
szünk, hogy Krisztus halála elégséges az Istennek elégtételként,
váltságul, engesztelésképen és elégséges nekünk is a bocsánatra,
.a megigazulásra, az örök életre.

Az engesztelés görög kifejezése (katallagé) eredetileg "cse-
rét" jelent. Krisztus keresztjén cserél velünk az Isten: "Aki bűnt
nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága le-
gyünk őbenne" (II. Kor. 5, 21.), azaz leveszi rólunk a halál kár-
hoztatását és cserébe adja érte az ő Országának üdvösségét. Ez
a csere, ez a Szent Csere a Krisztus megváltói műve, az ő feltá-
madásának diadalmaban erőssé lett engesztelése.

Sckolz László.

Lelki nevelés a népfőiskolán.
A népfőiskola elsősorban nevelő intézmény s mint ilyen növendékei-

nek nemcsak értelmére, testi ügyességére, munkabírásának fokozására
ügyel, hanem az egész ember formálására törekszik. Ebben az egész ember-
ben benne van a lélek is. Még pedig meggyőződésünk és tapasztalatunk
szerint a fontosabb és elhatározóbb része az embernek. Nem is csoda, ha
rejtettebb és kevésbé ellenőrizhető. A népfőiskola mégis arra akar vállal-
kozni, hogy növendékei eme rejtett valójához: a lélekhez férkőzzék közel
és arra gyakoroljon döntő befolyást. Ez a hatás és ennek eredményei nem
mérhetők le olyan könnyen, mint pl. bizonyos ismeretanyag elsajátítása
vagy testi ügyességben való előrehaladás. Nem is tudunk olyan értelemben
vett ismertetést adni intézetünk lelki nevelő munkájáról, mint pl. az el-
végzett tananyagról. Inkább azokat a kereteket, eszközöket, rnódokat ismer-
tetjük, amelyeket az intézet készentart, nyujt és gyakorol a lélek formá-
lására.

Az első ilyen eszköze a népfőiskolanak a kötelező internátusi együtt-
lakás. A lélek formálásahoz járul ez már azzal is, hogy a növendékeket
kiemeli a régi környezetéből. A környezet nagy hatással van a lelkiségre.
A robotos munka durva társaság észrevétlenül is eldurvít, a szüntelen
pénzzel foglalkozá~, üzérkedés anyagiassá tesz és a fínomlelkű környezet is
rányomja az emberre a maga bélyegét. S amely hatásoknak jobban ki van
téve az ember, azok jobban érvényesülnek és mélyebbre hatolnak. Ha tehát
valakit új hatásoknak akarok kitenni, és annak az eredményeit is kívánorn,
akkor csökkentenern kell a régieket. A népfőiskola a kötelező együttlakás-
sai a lehető legmesszebb menően ki akarja vonni a növendékeket a régi
környezet hatása alól, hogy az új lélekformáló hatásoknak mi~él ~ágab~
teret biztosítson. Orosházán ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez a népfőiskolai
alapelv minél teljesebben érvényesüljön. A négy helybeli növendékünk
számára is kötelező volt a bentlakás és együttétkezés.

Pozitiv oldala ennek az internátusi együttlakásnak, hogy beleállítja
a növendéket egy úi de hozzá nagyon közel álló és éppen ezért rá köny-
nyen hatni tudó kör~yezetbe. A népfőiskolán hasonló korú, műveltségű és
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foglalkozású fiúk laknak együtt. Micsoda más tudna hatni a lelkiségre,
ha nem' ez a közösség. Az együttélés napvilágra hozza hamarosan az ártal
mas tulajdonságokat. Itt nem áltathatja az rösszeférhetetlen vagy zsörtölődő-
természetű ifjú magát két napig sem, hogy csupa felebaráti szeretet, meg-
értés és fínomlelkűség. De a hibák nemcsak napfényre jönnek, hanem a
folytonos együttélés észrevétlenül kezdi is irtani azokat. "Itt úgy csiszoló-
dunk egymás mellett, mint a folyóban akavicsok" - mondotta egyik
növendékünk. Az együttlakás megkívánta alkalmazkodás és mások tekin-
tetbe vétele már maga jó eszköz bizonyos közösségellenes lelki tulajdon-
ságok eltüntetéséhez.

A puszta együttélésen túl tovább formálja a lelkeket a népfőisko/;:r
tanítómunkásaival való rendszeres találkozás és a nevelővel való egviittélés:
A népfőiskola előadói nagyobbrészt szuggesztív erejű személyiségek. Nem
kenyérkereset nekik ez a munka, hanem terhes szolgálat. Fizetést nem kap-
nak érte, hanem maguk vállalnak áldozatot az ügyért. Hisznek paraszt-
népünk felemelhetésében és elkötelezést érezn ek annak szolg álására. Szere-
tik a népet. Nem romantikusan idealizált elképzelésben, hanem a maga-
elhagyatott, gyanakvó és bűnös valóságában. Úgy, ahogy van. Azért járnak
naponként közéjük, hívják őket otthonaikba. Teszik magukévá a baját,
gondját, még a bűnét is. És engedik megérezni a testvérszívnek a dobo-
gását az értelmiségi öltözet alatt is. Nagyon keménynek vagy elzsíroso-
dottnak kell lenni annak a szívnek és léleknek, amelyre ez nem hat.

Nincsenek tankönyvek, amelyek kézbeadásával k10zölhetné a tanító-
tanulóival az ismeretanyagot, hanem az élő szó a tanítás eszköze. A leg-
rugalmasabb és leghatékonyabb tényező, amivel az ember a maga tartal-
mát közölheti s ami különösen a nagy szernélyiségeknek volt mindig igazi
fegyvere. Ez nem jelent tagadó álláspontot az írott és nyomtatott betu
felé, mert a népfőiskola tanítója kötelességének érzi növendékeit a köny-
vek világába is bevezetni. Közös foglalkozással tanulnak meg helyesen ol-
vasni, megérteni és az olvasottakat használni tudni. így a népfőiskolás
növendék is elindul azon az úton, amelyen tanítója gyüjtötte a maga isme- ,
reteit és lassan részesévé lesz a könyvek őrizte ismeret-, szépség- és eszme-
világ áldásainak.

Az előadások itt gyakran beszélgetéssé lesznek, a tanítás együttdolgo-
zássá. A kérdezés sem számonkérés, hanem inkább a tanító önvizsgálata
és a felelet, a kiút, a tennivaló együttes keresése. Ebben a közös munkában
a növendékek nemcsak ismereteiket szaporítják, nemcsak szellemiségük
látóköre tágul, hanem valami sajátos lelkiség kezd formálódni. A hivatali
élet irigyelt vagy gyűlölt hozzáférhetetlenségéből leszállott tanítóikban
vezetőiket ismerik fel. Mögéjük sorakoznak. Az önzetlen munka szolgálat-
vállalást, a látott áldozat további áldozatkészséget ébreszt és a másokért
való felelősségérzet lopózik egyik szívböl a másikba. Kialakul a közösségi
lélek, a felelős, a szolgáló ember lelkisége.

Mire azonban a népfőiskola lelki nevelő munkája ide eljutott, egy az
előbbieknél hatalmasabb tényező vette kezébe a lélekformálást. A nép-
főiskola ugyanis nem akar megelégedni azzal, hogy f'öldműves ifjakat
összehozzon egymással, köztük szolgálni akaró felelős értelmiségi embe-
rekkel, hanem meg akar ismertetni Vele, aki minderre az ösztönzést és
erőt adja: Istennel s akiben O a világ iránti szeretetét s a megújulás 'ítját
megmutatta: a keresztre feszített és feltámadott Jézus Krtsztussel. Oróla
beszél már maga az intézet, amely nem egyéni hiúság unszolásából, kérész-
életű divatlap ok on nyugvó népmentő törekvésekből indult, hanem' Krisztus
szerelmétől szorongatott egyének kezdeményezték. Oróla beszél a sok-sok
áldozatos lélekből folyó adomány és gondoskodás, ami ezt az intézetet
karjain hordozza. A legkülönfélébb tantárgyak tanítói is Jézus Krisztusra
mutatnak mint erőforrásra az életükben. O az, aki parasztlegények közé
ülteti és közöttük terhes szolgálatra készteti őket. A tanulást, időtöltést
és az egész együttélést atszínezö szeretet, derűs, tiszta és örvendező lélek
olyan Valakiről beszél, aki a f'öldhözrag adt, a békételenséggel teljes köz-
napi életből hiányzik. Akit oda nem hívnak, vagy onnan egyenest ki-
tagadnak.
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így aztán, amint napról-napra kézbe kerül a biblia, csendes magános
-olvasgatás és közös tanulmányozás közben kezd rendre kibontakozni .az
a világ, amelyet Isten teremtett és szánt az ember számára. A növendékek
js egymás után ráébrednek arra, hogy mi a sok hiányú paraszt életnek is
a legnagyobb ínsége. És több lélekben felébred a "honvágy" az Isten aka-
rata szerinti teljes élet felé. Akkor kezdődik a népfőiskola lelki nevelő
munkájának legfontosabb s egyben a legtitokzatosabb szakasza. "A szél fú,
ahová akar" - mondia maga Jézus az újonnanszületésnek eme csodájáról
(Ján. 3, 8). De hogy megtörténik. annak szilárd bizonysága, hogya növen-
dékek lelkiismeretére lassankint békesség száll, szívükbe öröm, és akaratu-
kat új elhatározások szilárdítják: szeretet, felelősség, szolgálat. Egészen új
ember született meg bennünk. S ez már nem az együttlakásnak, tanítóknak
a munkája, -"a Lélek az, ami megelevenít" (Ján. 6, 63). Akik nem állottak
ellen Isten Lelke megelevenítő munkáiának, azokban elérte a népfőiskola
lelki nevelő munkája teljes célját: új emberként mennek haza. "Ha valaki
Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmultak, ímé újjá lett minden."
(Il. Kor. 5, 17.)

Ami még hátra van a népfőiskola kitűzte célok megvalósitásából, azt
nyugodtan rá lehet bízni ezekre az Isten kegyelme által megújult emberekre.

, ,

Csepr"l(i Béla,

Keresztyén, reménység.
Az első keresztyén gyülekezetek rem élték, hogy Krisztus hamarosan

eljö, ítéletet tart, felállítja országát s az üdvözültekkel uralkodik új égen
es földön. Ez a Krisztus-várás annyira eleven, hogy az első keresztyének
minden megnyilatkozását meghatározza s nélküle az apostoli kor meg
sem érthető. Ezt kell szemünk előtt tartanunk akkor is, amikor Péter
apostol leveleit olvassuk. Bár egyik levél sem rendszeres fejtegetés a
keresztyén reménységről s egyikben sem lehet minden kijelentést egyetlen
szempont alá foglalni, mégis mindkét levélben éppen a döntő pontokon tör-
ténik utalás a keresztyén reménységre: mindkét levél célja az élő remény-
ség fenntartása.

1. Az élő reménység: Krisztus eljövetelének várása. E mellett az
'utolsó idők egyéb eseményei másodrangú ak. Feltámadás, hervadhatatlan
örökség, üdvösség, örök dicsőség nem jelentenek mást, mint Krísztust
látni s vele lenni. Ezt várja a hívő sennek örül már előre (1. 1, 3--9).

2. Krisztus eljöveteléhez hozzátartozik a világ megítélése és pusztu-
lása is (II. 3, 7-13). Az itélet elől a keresztyének sem térhetnek ki, söt
a gyülekezetekre szakadt szenvedés is talán már a végső itélet kezdetét
jelzi (1. 4, 17. 18). Még a gyülekezet vezetői is számot adnak a főpásztor
előtt (1. 5, 4). De Isten mégis megmenti a keresztyéneket, mint egykor
Noét a bárkában, most a keresztség által (1. 3, 20-22). .

3. Krisztus eljövetelének időpont ja a keresztyén ember számára nem
lehet fontos kérdés. Lehet, hogy közel van, de lehet ezer esztendő rnulva
is. Isten előtt nincs idő' (1. 4, 7; II. 3, 8). A jelen idő értelme az, hogy
Isten hosszan tűr érettünk, hogy mindenki megtérjen. de bármikor jöhet
az ítélet (II. 3, 9. to). Ezért az élő reménység állandó készültség (1. 4, 7;
5, 8; 11.3, 11).
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4. A keresztyén reménység nem választható el a hittől. A hit csak
akkor igazi, ha az egyúttal reménység is, mert a hit és reménység közös
kiindulópontja Krisztus feltámadása. Hiszünk, mert Krisztus feltámadott
és él; remélünk, mert az élő Krisztus újra eljő (1. 1, 3. 21).

5. A reménység 'határozza meg a keresztyén embernek a világhoz'
való viszonyát. A hívők sóvárogva várják az új eget és új földet (IiI. 3;
12-13.), reménységüle szerint már az új világban élnek s ezért a jelen
világban jövevények (1. 1, 1; 2, 11.). Persze a keresztyéneknek is alá kell
vetniök magukat az e világi rendnek, sőt törekedniök kejl arra, hogy rnin-
denki előtt feddhetetlenek legyenek s minden ellenük felhozott vád igaz-
talannak bizonyuljon (1. 2, 12-13; 4, 15-16.), de a döntő számunkra mégis
csak az, hogy a személyyálogatás nélkül ítélő Isten előtt megállhassanak
(1. 1, 17.).

Péter leveleinek olvasásakor érezzük meg azt a nagy kűlönbség et,
mely az apostoli kor és a mai kor keresztyén reménysége közt van. Akkor
tudták, hogy Krisztus eljövetele nincs időhöz kötve, de mégis remélték.
hogy az ő korukban jő el. Ebben tévedtek, de reménységüle mégis élő
reménység volt, mert komolyan vették azt, hogy Krisztus barmikor e'ljö-
het. Ma Is hisszük ugyan, hogy Krisztus eljő, de hallgatólagosan mindig
arra gondolunk, hogy az még sokáig fog tartani. Reménységünk holt
reménység, mert nem vesszük kornolyan azt, hogy Krisztus bármiker el-
jöhet. Ha Péter leveleiból csak ezt az egy igét megszívleljük: "Egy nap
az úrnál olyan, mint ezer esztendő és ezer esztendő, mint egy nap" -
akkor a mi reménységünk is állandó Krisztusvárás és élő reménység lesz.

ifj. PrőleleKároly.

Krlsztus értelmiségünk '\életében.
Ha' vizsgálni kezdjük őszintén, tárgyilagosságra való törekvéssel,

milyen helyet foglal el Krisztus értelmiségünk életében, akkor óvakodnunk
kell az általánosítástól. Krisztushoz való viszonyát, tekintve, értelmiségünk
nem egységes. Melyek hát azok a főbb csoportok, amelyekre értelmiségünk
elkülönül, ha az emlí tett szempontból vizsgáljuk?

1. Nézzük először a köiönyösök csoportját. Ok - legalább maguk
úgy vélik - magas szellemi fokon állanak ahhoz, hogy krisztushlvök legye-
nek. A krisztushitnek - mondják - megvolt egykor a maga nagy fontos-
sága, de ma már elavult, jelentéktelen dologgá vált. Régi világnak itt-
maradt csökevénye, amely sehogysem tud beleilleszkedni a modern élet-
formák kereteibe. - Mivel Krisztus nem érdekli a közönyösöket, magától
értetődőleg nagyon gyenge lábon áll az Istenhez való viszonyuk is. Isten-
ben nem a szeretö mennyi Atyát és a bűnt ,kemény ítélettel sujtó, szigorú
Bírót látják, hanem legfeljebb valami általános személytelen világelvet.
A hitet igyekeznek eltávolítani életükből. Altalában ugyan csak a krisztus-

.r: hittel szemben foglalnak el ilyen elutasító álláspontot, de termékeny
talajra hull bennük egy-egy "világmegváltó" gondolatnak a magva s hívőivé
- gyakran talán kritikátlan hívőivé - lesznek egyik vagy másik eszmének.

2. Másik csoport Krisztus ellenségeinek a csoportja. Tulajdonképpen
ide ·tartoznak a közönyösök is, mert aki nincs Krisztussal, az ellene van;
mégis, a könnyebb áttekintés kedvéért különbséget teszünk - így papi-
ron - .a. kiözönyösök és Krisztus ellenségei között, Vannak olyan "keresz-
tyének",' akikben nagy lánggal ég a Krísztus elleni gyű!ölet s ennek az
érzelmüknek újra meg újra kifejezést adnak szavakbanés tettekben egy-
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aránt. Gyülölik Krisztust, a búnökre kiméletlenül rámutatö, nyugtalanító,
megalázó Krisztust, ahelyett, hogy bűneiket gyűlölnék megés a szabadu-
lást, békességet hozó Krisztussal való közösséget keresnék.

A mai időben a Krisztust támadók és elvetök tekintélyes része faji
alapon foglal álIást Krisztus elIen. Főként éppen az értelmiség között ter-
jedt ez az álIásfoglalás, aminek természetes magyarázata, hogy az új esz-
mék és szelIemi áramlatok először az intellektuális osztály körében hatnak.

Tavalyelőtt egyik nagyon fejlett szelIemi kultúrájú városunkban az
evangélikus lelkész névtelen levelet kapott, amelyben a levél írója meg-
botránkozását s rosszalasát fejezte ki az illető lelkész húsvéti prédikáció-
jának a tartalma miatt. Ki vagy mi volt annak a prédikációnak a tartalma?
Krisztus. Éppen ezt kifogásolta a levéllró. Nem tudja megérteni - írta -,
hogy inteIligens emberek, amilyenek az evangélikus papok is, miként
beszélhetnek Jézusról, a zsidó Jézusról úgy, mint Vezérröl, aki nékünk
keresztyén magyaroknak is Vezérünk. - A levélből minden kétséget ki-
záróan meg lehetett állapltani, hogy írója értelmiségi ember.

Mit mondjunk erre? Nem mondhatunk mást, mint azt, hogy arneny-
nyire Isten tetszése és akarata szerint való, ha hűséges szeretettel ragasz-
kodunk hazánkhoz, nemzetünkhöz és nemcsak szóval, hanem tettel is fára-
dozunk annak fölemelése érdekében, éppen annyira bűn és utálatos dolog
Isten szemében, ha Tőle kapott faji mivoltunkat ElIene, illetőleg egy-
szülött Fia elIen akarjuk kijátszani. Krisztuson kívül nincsen üdvösség.
Bizonyos fajokhoz való tartozás nem nyitja meg senki előtt Isten orszá-
gának a kapuját. Senki sem üdvözülhet csak azért, mivel magyar vagy
ném et, turáni vagy árja, de üdvözülhet mindenki, aki alázatos, bűnbánó
hittel befogadja szívébe a bűntől szabadító, haláltól megváltó Krisztust.

A názáreti Jézus fai1 alapon való megtagadásánál a tévesen értelme-
zett faji alap sohasem végső oka a krisztuselIenes álIásfoglalásnak. Nem
más az, mint ürügy, amelynek birtokában a bűnei miatt nyugtalan ember
a bűnöket leleplező és megítélő Krisztustól való riadt menekülését férfias,
büszke kiálIásnak igyekszik feltűntetni. Jó adag naív idealizmus jelIemzi
ezt az eljárást. A bűntől és haláltól való szabadítás munkáját, amely nehéz
munka volt még a mindenható Isten Fia számára is, ök maguk akarják el-
végezni, illetőleg pótmegváltók segítségét akarják igénybe venni.

3. Népes tábor értelmiségünkben az egyházias emberek tábora. Közü-
lűk kerülnek ki gyülekezeteink világi vezetői, általában .azok, akik szívesen
felkarolják és támogatják a különbözö egyházi megmozdulásokat. Nagyon
jó szolgálatot tesznek ök magyar evangélikus egyházunknak, amely tag-
jainak számbeli kicsinysége miatt a többi egyházakkal szemben hátrányban
van. Az értelmiséghez tartozó egyházias emberek nemcsak konkrét tetteik-
kel szolgálják az egyházat, hanem egyáltalán egyházias magatartásukkal.
Földmívesek, iparosok, kereskedők is szívesebben kapcsolódnak bele az
egyházi munkába, 'ha ebben a tekintetben iö példával látják elöljárni az
intelligenciát.

Kérdés azonban: az egyházzal, a külsö szervezett egyházzal való jó-
viszony és a Krisztussal való életközösség egy ugyanazon dolog-é. A kér-
désre határozottan nemet kelI mondanunk. Egyházias' értelmiségünk tekin-
télyes része idealista világnézetű. Az egyházat nem az élő Krisztus testé-
nek és a Szeritlélek múhelyének, hanem ideális célkitűzésű népnevelő intéz-
ménynek vagy társadalmi egyesületnek tekintik. Dolgoznak ugyan az egy-
házban, de megbízólevelüket nem az egyház Urától, Krisztustól kapják,
hanem saját lelkiismeretes idealizmusuk készteti őket erre a munkára,
rnelyet népük iránt való kötelességnek tekintenek, akárcsak a népművelési
munkában való részvételt.

Nagy a veszedelme, kísértése az egyház külsö keretei között végzett
munkának: az önmagunkkal vallási tekintetben való megelégedés. Krisztus
megítélése szerint ez a legveszedelmesebb állapot. A jóllakott embernek
nem .kelI az étel, az egészségesnek nem kell orvosság, -:- éppen így, aki
magát igaznak, kifogástalan keresztyénnek tartja, annak nem kell bűn-
bocsánat, nem kell a megválto Krisztus sem. Ugyanazt kell mondanunk
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tehát most is, amit elóbb a Krisztust nyiltan megtagadókkal s-zemben álla-
pítottunk meg: Krisztuson kívül nincs üdvösség. Nincsen nekünk az üdvös-
ségre más jogcimunk - ha mégannyit dolgoztunk is az egyházban -
egyedül Krisztus, a bűneinkért keresztfán meghalt Istenfia. ,

4. Utoljára szólok azokról, akiknek életében Krisztus elfoglalta az Ot
megillető helyei: a középpontot. Istennek legyen érte hála, ilyenek is van-
nak az evangélikus értelmiségi emberek között, sót egyre növekszik a szá-
muk. Itt hívő tanár, tanító, amott hívő orvos, mérnök, járásbíró, katona-
tiszt ... végzi csendes hűséggel napi munkáját és terjeszti maga körül az
életet jelentő világosságot, Krisztus világosságát. Sokszor talán több áldása,
nagyobb eredménye van az ó misszionáló munkájuknak, mint a hivatalos
egyházi munkások fáradozásának, akikkel szemben gyakran az az elő-
ítélet él a Krisztusról való bizonyságtevésüket hallgató emberek lelkében,
hogy csak azért hirdetik Krisztust, mert ez a hivataluk.

Végeredményében megállapíthatjuk: nincsen semmi okunk a sötéten-
látásra Krisztusnak értelmiségünk életében elfgolalt helyét illetően. A többi
egyházakban sem jobb a helyzet; inkább rosszabb. Arn ez minékünk nem
ád vigasztalást. A mi vigasztalásunk sokkal rnélyebben gyökeredzik: abban
a meggyőződésünkben, hogy nem emberektől függ Krisztusnak átadott
életű értelmiségi embereink számának a növekedése, hanem magától Krisz-
tustól. Ezt a meggyőződést a magunk életére vonatkoztatva persze nem
tehetjük a vallási tekintetben való teljes passzivitás nyugvópárnájává, mert
tudatában kell lennünk annak, hogy a hozzánk bizonyosan jönni akaró
Krisztus visszautasításáért bennünket terhel a felelősség, súlyos következ-
ményével, a kárhozattal együtt. Ennek az elháríthatatlan felelősségnek a
tudata késztessen bennünket egyénenkinti őszinte önvizsgálatra: Krisztus
van-e életünk középpontjában?

Sdghy:'tenő

Az 1791-i vallásügyi törvény.
Az 1790-91-i országgyűlésen hozott vallásügyi törvény fordulópont

volt az evangélikusokat érintő, állami eredetű egyházi jog történetében.
Már ennél az oknál fogva is meg kellene emlékeznünk róla a jubileum
kapcsán. De a megemlékezésben ezúttal is arra szorítkozunk, ami a rnos-
tani mozg almas időkben is képes igazolni egy látszólag időszerűtlen témát.

1. Az 1791-i vallásügyi törvénnyel kapcsolatban igen könnyű meg-
tanulni, hogy az egyház történetében nem az államhoz való jogi viszony
a legfontosabb, hanem az, hogy valóságosan miképpen folyik benne az
evangelium hirdetése és a szentségek nyujtása. Ha a jog mértéke alá
helyezzük II. József Türelmi Rendeletét és II. Lipót vallásügyi törvényét,
akkor kétségtelenül az utóbbit mondjuk jelentősnek. Az előbbiben bántó
volt már az is, hogy evangélikus egyházunk megtűrt vallasként jutott
engedményekhez. De ha azt nézzük, hogy a Türelmi Rendeletnek vagy
az 1791-i törvénynek volt-e nagyobb hatása az egyház életére, akkor me-
gint habozás nélkül adjuk az elsőbbséget az előbbinek, mert ennek nyomán
szólalhatott meg száz meg száz, addig elnémított gyülekezetben az evan-
géliom, ennek nyomán épülhettek a templomok az országban szerteszét,
olyan vidékeken, amelyeken azelőtt a kóbor cigányokkal egy sorban ten-
gődhettek templom nélkül evangélikus magyárok. Viszont újabb lendületet
az 1791-i törvény nem hozott. .

2. Magánál a törvénycikknél sokkal nagyobb jelentőségű történelmi
szempontból is a törvénycikk létrejövetele. A protestánsoknak jóformán
csak szemlélniök kellett, hogyan vívják ki részükre a felvilágosult római
katolikus férfiak a hatalmát féltő klérus ellenében az evangélikus és refor-
mátus egyház szabadságjogait. Érdemes volna külön is megvizsgál ni azt
a légkört, amelyben találkozott a protestánsok egyházi szükségle 'te és
világi római katolikusok gondolkodása. Friss vizsgálódás nélkül is tudjuk,
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hogy' 1791 légkörét ma könnyű ellenszenvesse tenni az emberek előtt.
De ostobaság lenne összekeverni egy korszak múló jellemvonásait és a
nemzet javára végzett szolg álatát. Nem szórhatunk átkot egy olyan idő-
szakra, amelyben az addig széjjelválasztott magyar társadalom nemes igye-
kezettel próbálta összeegyeztetni a történelmi vallások szükségleteit. Ezt
éppen ma nem tehetjük meg! Az országgyűlés vallásúgyi határozata után
a protestánsok 'nevében szóló Teleki József gróf így köszönte meg a bilin-
csek feloldását: "Ámbár nem kaptuk vissza minden jogunkat, magunk át-
látjuk, hogy áldoznunk kell valamit a békéért és jó egyetértésért ... Közös
keresztyén vallásunk szelleme, a két fél nyugalma s az ezzel járó haszon
azt ajánlja, hogy ezentúl ne egymás gyűlölésében, ne visszavonásban. ne
ingerkedésben, hanem mint egy haza polgárai hoz illik, kölcsönös [óindu-
lattal és szeretettel keljünk versenyre."

3. Az egyházi jogban valamennyire is járatos emberek tudják, hogy
egyházi törvényeink a zsinattal és az iskolákkal kapcsolatban utalnak az
1791-i vallásügyi törvény egyes rendelkezései re, és ide utal az a paragrafus
is, amely a magyar államfő legfőbb felügyeleti jogát említi. Már ezért is
szükség es tudnunk, hogy emlékezésünk tárgya a köztünk levő 150 esztendő
ellenére sem történelmi emlék mindenestől, hanem ma is élő jogforrás.
De amikor mint ilyent megbecsüljük. amikor újra meg újra hivátkozunk rá,
reátámaszkodva védjük évszázados jogainkat, - gondoljunk például a jog,
akadémiánkért folytatott, egy évvel ezelőtti harcunkra, - legyünk tisztá-
ban azzal, hogy e törvény rendelkezéseit már II. Lipót halála után el-
kezdték kárunkra értelmezni. Az elmult másfél évszázadból az a tanulság,
hogy egyházunk nem építheti életét és szolgálatát törvényekre, hanem ön-
magában kell erősnek lennie. Ne féljen senki, hogy a jog értéke ellenében
rajongással földöntúli értékeket akarunk most dicsőíteni. Pusztán a törté-
neti síkon maradva, az események összefüggését bogozgatva, látnunk kell,
hogy az 1791-i törvény alkalmazása és érvényesülése is mindenkor függ-
vénye volt az élő tényezők birkózásának. Egy belülről, önmagában erős
egyház inkább tudja érvényesíteni történelmi jogait, mint az, amelyik el-
kényelmesedve vagy sajátos. belső erőforrásától : az ige szolg álatától
többé-kevésbbé elszakadva a Törvénytárba zárt jogból akar megélni.

Sólyom 'Jenő.

EGYHÁZI FIGYELÓ
Egyházi zenénk és kántortovábbképzés.

Egyházi zenénk megújhodása az utóbbi években kétségkívül érezhető.
Ma már kiváló zeneszerzők és művészek állnak szolg álatában, s munká-
jukkal nemcsak önmaguk számára, hanem az evangélikus egyházi zenének
is elismerést szereztek itthon és külföldön. Nem vitás azonban, hogy ezzel
a kérdésnek csak egyik része intéződött el. A további feladat az, hogy
az evangélikus egyházi zene felszínre hozott régi értékeit és az ennek
szellemében készült új műveket is egyházunk egész közösségének, minden
gyülekezetnek közkincsévé tegyük.

A feladat megoldása minden bizonnyal attól függ, hogy gyülekeze-
teinkkel mennyire kedveltetjük meg értékeinket, s hogy istentiszteleteinken
a tiszta igehirdetés mellett megszólal-e a tiszta, evangélikus templomi
muzsika. Sokat tehetnek ennek érdekében a gyülekezetet irányító lelki-
pásztorok is, de a munka oroszlán-része a gyülekezetek által az egyházi
zene művelésévei megbízott kántorokra vár. Iskolában, gyermekgyüleke-,
zetben, s általában az ifjúság zenei irányításában döntően műkö!dhetnek
közre az evangélikus egyházzenei közízlés megteremtésére.

A fenti meglátás hozta létre az első kántortovábbképző tanfolyamot
Budapesten, Szent István hetében. A gondolatot az Evangélikus Népisko-
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Jában Peskó Zoítán vetette fel, s szervezö munkájának eredményeképen
megindulhatott a tanfolyam. Előadók a budapesti templomok orgonistái
voltak, akik önzetlen szeretetből, képességeik elkötelezéseként végezték
munkájukat.

Mindenekelőtt az általános bajok kerültek szó ba. Megdöbbentő, hogy
kántoraink nagy többségének tudatlanságánál csak ízléstelensége és nem-
törődömsége nagyobb. Igen sok kántor egész életében egy-két (talán még
a tanítóképzőból hozott) praeludiumos gyüjteményt használ, s az elő-
játékokat már szinte kivülröl tudja a gyülekezet! Ne. felejtsük el, hogy
a lelkiismeretesség mérlegén ez ugyanazt jelenti, mintha a lelkész minden
évben visszatérőleg ugyanazokat a "jól ismert" prédikációkat mondja.
Innen származik, hogy magyar evangélikus orgona-irodalom ezidőszerint
tisztára az érdeklődés hiánya miatt nem tud kiadásra kerülni.

Templomainkban - a fővároson kívül - csak néhány helyen hang-
zik fel az igazi evangélikus egyházi zene. Régi mestereink nevére talán
még néhányan emlékeznek a képző zenetörténeti óráiról, de műveik ját-
szása szinte teljesen kimaradt istentiszteleti életünkből. Helyüket elfog-
lalták a klasszikus egyházi zenétöl távolodó dilettánsok közkézen forgó
gyüjteményei, vagy az improvizálás ürügye alatt véghezvitt "halandzsa-
produkciók". Tény, hogy meg kell indulnia az alapos tisztogatásnak!
ft templomtisztító Krisztus "féltő szeretetével" kelJ kiűzni istentiszteleteink-
ből minden profán, e világi tnuzsikéi,

A segítés médjának - széles rétegek számára - ma egyedül a kán-
tortovábbképző nyári tanfolyamok látszanak. Az első alkalommal mind-
össze 9 kántortanító jelentkezett a sokszáz működő evangélikus kántor
közül, Ez a szám még akkor is kevés, ha az anyagi vagy családi okok
miatt elmaradókat le is számítjuk. Ettől függetlenül a tanfolyamok jelen-
tőségét nem lehet elvitatni. Egyházunk érdeke, hogya régi mulasztásokat
legalább ily módon kipótolhassák azok, akiknek szívükön fekszik az
istentiszteleti élet zenei részének megújhodása. Szükségesnek látszik tehát,
hogy egyetemes egyházi támogatással áIJandósitsák ezeket a tanfolyamo-
kat. Az az egyház, amely Bach János Sebestyént adta a világnak, nem
lehet közömbös azzal a ténnyel szemben, hogy templomainkban milyen
muzsika dícséri Istent! Jelenti ez az egyház fokozottabb ellenőrzését is
a kántori szolgálatok terén. Itt rnindjárt gyökerénél kell megragadni a
kérdést és közegyházi érdekből követelni, hogyatanítóképzőkben az
egyházi zene oktatását és a képesítöle ellenőrzését hivatott szakemberek
végezzék. Az első lépés mindenesetre megtörtént azzal, hogy rövidesen
életbelép az új kántorképesítő szabályzat. Ez csak kezdet. Várjuk a to-
vábbi lépéseket!

Tekintsük meg a kérdést a másik oldalról is! A tanfolyam hallgatói
szinte egyértelműerr panaszkodtak a miatt, hogy 'a továbbképzéshez szük-
séges anyagi feltételeket a jelenlegi kántori díjazás egyáltalában nem
adja meg. Ha ezt az oldalát nézzük a ,kérdésnek, meg kell állapítanunk,
hogy gyüIekezeteink legnagyobb része igen kevésre "becsüli" az istentisz-
telet zenei részét végző kántorokat. Ennek eredménye, hogy a kántorok-
nak nincs módjában a meglehetősen drága kották és a megfelelő szak-
könyvek beszerzése. Ily módon a továbbképzés szinte lehetetlen. A közel-

, jövő feladatának kellene tekinteni, hogy legalább a városi (sőt nagyobb
falusi!) gyülekezetekben önálló állást szervezzenek az orgonista számára.
(Ezzel legfeljebb az iskolai énektanítást lehetne összekötni.) Az így meg-
szervezett állásokra azután csak magasabb képzettségű egyházi zenészeket
lenne szabad alkalmazni.

Ez év őszéri kezdődik a Zeneakadémián a protestáns egyházzenei
tanszak középf'okú tanfolyama, amely 2 év után "egyházzenészi", 4 év
után pedig "egyházkarnagyi" oklevelet ad. Félő, hogy az evangélikus
hallgatók azért fognak hiányozni, mert ezt a magasabb képesítést talán
sehol sem kivánják meg, s legfeljebb jóindulatúlag előnyként tekintik.
(A veszedelem azért így is megvan arra, hogy a magasabb képesítésű,
<ie esetleg gyengébb hangú orgonista lemarad egy "jótorkú", de az orgo-
náláshoz keveset értő kántorral szemben.) A gyülekezet vezető rétegé-
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nek kell követelnie, hogy - már az állások megszervezésénél is - maga-
sabb képesítést írjanak elő az erre tekintélyüknél, vagy helyzetüknél fogva
feltétlen hivatott gyülekezetekben!

Adjunk hálát Istennek, hogy az egyházi zene kérdése ezzel a most
lefolyt, s csak látszólag kis jelentőségű tanfolyammal ismét napirendre
került. Az egyház munkása in és vezetőin a sor, hogy ott is maradjon!
A tanfolyam megszervezésének és előadóinak pedig köszöniük a célkitű-
zést: megértetni az egyházi zene minden múvelőjével: "Vésd szivedbe,
.hogy Istent csak lélekkel telt muzsikával dícsérheted!" Köszöniük, hogy
a cél érdekében a munkát is megkezdték! Hisszük, hogy Isten nem hagyja
cserben az O dicsőségének munkásait!

SZÉL-.JEGYZETEK
Nagy hatalom
adatott a tankerületi királyi Iö-
igazgatóknak a kultuszminiszter
rendelkezése által, hogy ezentúl ők
döntenek tanerők elhelyezése és át-
helyezése kérdésében. Tanítók el-
és áthelyezése nemcsak személyes
kérdés, hanem az arravalóság. szo-
eialis helyzet (család), életkor, a
kezük alól kikerült nemzedékek jö-
vendő munkájának kérdését érinti,.
sőt felekezeti ügy is. Tekintettel
arra, hogy a főigazgatók között
római katolikus papok is vannak,'
ez a miniszteri rendelkezés bizo-
nyos gyakorlati lehetőségeket nyujt,
amelyek még sok nézeteltérést idéz-
hetnek elő. Hozzávehetjük azt a
tényt is, hogy az iskolag ondnoksá-
gok elnök ei a katolikus többségű
helységekben sokszor katolikus lel-
készek, akik - a természetes tör-
vény alapján - nagyobb megértés-
re találnak mindig, mint a szürke
mások. Sok keserű tapasztalatunk,
megszámlálhatatlan hiábavaló után-
járásunk. válasz nélkül hagyott ké-
réseink kapcsolódnak a régi gya-
korlathoz. Ezek a tapasztalatok
többnyire helyi jellegűek ugyan, de
ott döntő jelentőségűek. Ha egy
egyházközségnek, kántortanítóra van
szüksége, nem mindegy, hogy jó
muzsikust kapnak-e vagy csapni-
valót, s ha a tanulók számarányá-
nak megfelelően kiharcoltatott egy
állásnak evangélikus tanerővel való
betöltése, nem mindegy, hogy az
szolgálatrakész evangélikus, vagy
vegyesházas s ha közös evangéli-
kus-református kérés, hogy vala-
mely iskola élére protestáns férfi

Vajta Vilmos.

kerüljön, nem mindegy, hogy oda
unitáriust neveznek ki, ha pedig
nagy közbenjárásra evangélikus fér-
fit neveznek ki vezető állásba, nem
mindegy, hogy úgyszólván csupa
római katolikus felekezeti iskola
tartozik vezetése alá, hanem meg-
fordítva inkább evangélikus.

A "vörös" május

elseje új jelentőséget nyer népünk
életében. Már nem a világproletá-
riátus nemzetközi ünnepe, hanem
az ú], egészséges gondolkodású és
testű ifjúság napja lesz, azé az if-
júságé, amely életének, munkájának
értelmét magyarságában találja
meg. Nem borgőzös hajnallal kez-
dődik, nem esztelen hejehujával,
sem az osztályöntudat dagadásával.
hanem a boldog jövendébe induló
fiatalság ütemes lépésével, tiszta
dalok zengésével s népünk egyete-
mes erejének megmutatásával. Ez
az ifjúság nem kap a határokon
túlról érdekeinkkel, természetünk-
kel, történelmünkkel ellentétes irá-
nyítást, hanem önmaga készíti el
helyét hazánkban s a bölcsek, a
tiszta gondolkodásúak, a tiszta ke-
zűek s tiszta rnultúak vezetése, út-
mutatása mellett hallatja szavát a
határokon túlra is. Bizony várjuk
nagyon azt az első rnájust, amely
felszabadít a "vörös májusok" min-
den gyászos, keserű emléke alól,
bizony reméljük, hogy az első ma-
gyar május népünk és ifjúságunk
nagyszerű ünnepe lesz. Ünnep nem-
csak emberek, hanem Isten akaratá-
ból is.
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A népf&iskolák száma

örvendetesen emelkedik hazánkban.
Beszélni lehetne, sőt kellene ugyart
arról is, hogy rni teszi a népf'őisko-
lát népfőiskolává, mert ma már
egy egyhetes előadássorozatra is
képesek rámondani, hogy az, - de
ezúttal arra a kérdésre szeretnénk
szorítkozni, hogy vajjon mindegyik
Ú. n. népfőiskolán remélhető-e a
nemzeti nevelés. Mihelyt ugyanis
ifjúság van együtt, mihelyt neve-
1ik az együttélő ifjaikat vagy leá-
nyokat, elkerülhetetlenül nevelés alá
kerül a nemzethez való tartozásuk
is. Nevelés történik még az által is,
hogy talán közörnbössé teszik őket a
nemzet Iránt. Szükséges tehát, hogy
azok, akik bármilyen jellegű nép-
főiskolát vezetnek, azon tanítnak
és nevelnek, a magyar nemzet iránti
hűség és a magyar nép szolgálata
szempontjábél kifogástalanok le-
gyenek.

Az ige _szelgálafának

folytonossága, szakadatlansága fo-
rog kockán az evangélikus 'lelkészi
hivatalra készülők számának apa-
dásával és a segédlelkészek elked-
vetlenedésével. Ezt mindig szem
előtt 'kell tartanunk, amikor a lel-
készhiány fenyegető veszélyéhez
szólunk hozzá. Ezért kell megbe-
csülnünk minden olyan törekvést,
amely nem topog egy helyben pa-
naszolkodással, esetleg éppen kis-
hitű aggodalmaskodással, hanem
fogható javaslattal mutat rá tenni-
valókra. Örömmel olvassuk a du-
nántúli egyházkerület püspökének
je'lentéséböl, hogy a győri egyház-
megye lelkészegyesülete a követ-

-kező javaslatot terjesztette be: a)
A segédlelkészek három évi szol-
gálat után és három évenként ma-
-gasabb fizetésben részesüljenek. b)
A segédlelkész ek legyenek a Nyug-
díjintézetnek köteles tagjai; utánuk
segédletkészségük idejére a fenn-
tartói járulékot az egyetemes egy-
ház fizesse. c) A missziói lelkészek
vétessenek fel a rendes lelkészi
státusba a törvényszerű alapfizetés-
sel,korpótlék- és családipótlék- jo-

gosultsággal; a mostani javadalrnat
meghaladó többlet közegyházi for-
rásból nyerjen fedezetet. d) Állapít-
tassék meg a lelkészi szolgálat kor-
határa. E javaslat a dunántúli egy-
házkerület közgyűlése elé kerül,
még nem lehet tudni, milyen ered-
ménnyel. De egyelőre annak a meg-
mutatása a fontos, hogy lehet a
megvalósíthatás határain belül orvos-
ságot keresni a bajokra. Kétségte-
len, hogy a lelkészhiány veszedelme
összefügg a tanító-, tanár- és or-
voshiánnyal. tehát szabad azt nézni'
e-viiági szempontból és szabad e-vi-
lági eszközöket forgatni veszedel-
mek szüntetéséhez. Azonban az
evangélikus lelkészi hivatal körül
mutatkozó nehézségeket mégis rnin-
dertekfelett abból az ,érdekből kell
tekinteni, . hogy Isten evangéliuma
veszíti szolgáit, ha kevesbbedik az
evangélikus 'lelkipásztorok száma.
Ez pedig az egyház minden tagjá-
nak az ügye. Itt az igazi megoldást
nem hozha~ja az egyházegyetem,
nem hozhatják az egyházkerületek.
Jogiés pénzügyi szempontból az
egyházközségeknek, lelki szempont-
ból a gyülekezeteknek: az evetigé-
liumhaI/gató és úrvacsorai közössé-
geknek kell megmozdulniok Eze-
ken belül a szülöknek, a családok-
nak kelll elismerniök felelősségüket.
Jól írta a tiszai egyházkerület püs-
pöke ez évi jelentésében: Minden
családban fel kell ébreszte~i a fe-
lelősséget, hogy fiai közül Isten
szolgálatára is adnia kell. A fiak
"Iegjavát" is az Úrnak kell szen-
telni, nemcsak az anyagi javak ti-
zedét. Minden gyülekezetnek, mín-
elen középlskoóának éreznie kell a
felelősség-et, hogy akad-e vagy nem
akad kebeléből! teológus ifjú. Az
ítélet és halál jele az, mikor a hívó
szóra még nagyon gyéren felelnek.
Mindnyájunknak kérnünk kell az
aratásnak Urát,hogy küldjön mun-
kasokat az Ö aratásába. (Máté 9,
38.) Luther egy alkalommal az
evangélikus íelkipásztor életéről így
nyilatkozott: "Ha egy király tiszta
aranyból vagy csupa smaragdból és
rubinból építene egy templomot, tnit
érne ez a hatalmas alkotás egy igaz,
kegyes és istenfélő lelkipásztorhoz
képestl"



A magyarorszagl protestánsok egyetlen átfogó egyház-
társadalmi egyesülete, az Országos Bethlen Gábor Szövetség
az idén is - immár harmadízben -- október 26-tói november
2'-ig megrendezi az Országos Protestáns Napokat Budapesten.
Főünnepségek október 30-án és 31-én.

A Ill. O. P. N. gazdag napirendjén evangélízációs előadások,
értelmíségi-, hivatásköri-, egyházvédelmi-, ifjúsági-, asszony-
konferenciák szerepelnek. Kimagasló eseménye lesz a Protestáns
Irodalmi és Művészest a Magyar Művelődés Házában, a protes-
táns élet kiválóságainak és művészeinek közrernűködésével; a
Protestáns Irodalmi Társaság Irodalmi Délutánja; egyházzenei
ünnepély, ünnepi istentiszteletek rádióközvetítéssel; végül Refor-
mációi Emlékünnepély a Vigadóban, az immár hagyományossá
vált gazdag tartalommal.

Minden protestáns magyart szeretettel hívnak és várnak a
Ill. Országos Protestáns Napok. Vidéki felutazók részére 500/0-os
vasúti kedvezmény. Utazások október 24-től november 7-ig.
Vidéki felutazök részére Budapestről kiindulva bármelyik állo-
másra oda és vissza további kedvezmény. Vasúti igazolványok
vásárlása a lelkészi hivatalokban, az IBUSz fiókirodáiban és bizo-
mányosainál, az állomási IBUSz-pavillonokban és a Hangya fiók-
intézeteinél. Vidéki felutazók részére kedvezményes elszállásolás.
Az Országos Protestáns Napokra vonatkozó minden felvilágo-
sítást készségesen nyujt az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség, Buda-:
pest, IV., Semmelweis-utca 17. 1. 1.

Legközelebb megjelenik

A megigazulás utja:
Törvény vagy evangélium
cimen a Galáciai levél magyaráza ta

Irta: Dr. KISS JENÖ egyet. teo\. tanár.
Előfizetésiára 1.50P. Bolti ára magasabblesz.

A Galáciai levél kisebb terjedelme ellenére is Pál apos-
tol egyik legfontosabb irata, amely a Római levél nagy
gondolatcsoportjainak első fogalmazása, ill. összefoglalá-
saként tekinthető. Luthernek is kedvelt levele volt. Örök
aktualitása folytán minden hívő számára csak lelki gyara-
podást jelenthet a vele való foglalkozás, különösen a mai
nehéz időkben.

Az előfizetésre való jelentkezés szerző címére kűl-
dendő: Sopron, Gebhardt-út 1. Az előfizetési összeg a mü
kézhezvételekor fizetendő.



Legközelebbmegjelenik:
KARNER KAROLY :

ISTEN IGAZSÁGA
(PÁL APOS roi lEVELE A RÓMABELlEKHEZ_)
"Uj fordítás és részletes magyarázat.
Függelék: Jézus, az Úr Krisztus: II "kereszt teológiája" és
a természeti kinyilatkoztatás; megváltás és kiengesztelés.-
Igaz, igazság, lsten igazsága. - Hit és megigazulás. - Bűn,
hustest, törvény, cselekedetek. - Szentlélek és új élet. -
Theodicea, kiválasztás, predestináció. - Keresztség. - Egyház.

"Ez a levél az Újszövetség tulajdonképeni födarabja
és a legtisztább evanqéliurn. 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-LEVÉLRŐL)

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

KARNER KÁROLY:

EVaNGELIUM, MIIGYIIRSáG
(í R Á SOK, TAN U lMA N Y o K.)
Tartaimából : 1. Keresztyénség és magyarság: A "keresztény
nemzeti gondolat". - "Magyar keresztyénség". - Keresztyén
magyarság. - Protestáns magyarság - ma. - A .zsidőkérdés". -
II. Biblia és bibliaolvasás. - lsten igéje és a kinyilatkoztatás ..-
lsten országa. - Jézus feltámadása és a husvéti hit. - Ur-
vacsora és evangélium. - Keresztyén szeretet. - Bűnbocsánat,
megigazulás és új élet Pál apostolnál. - Állam 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" kiadóhivatala
Sopron, Paprét-u. 2. A könyvek ára befizethető a "Keresztyén Igazság"
kiadóhivatal a, Sopron 45.031 számú postatakarékpénztári csekkszámláján.

Barosl.nromda: Uzaaly 61 KOllcz (Haran,aa" ayollld'la) Gy6r, Andr"'J..tt 24


