
/

A
Vili. fl V FOL Y AM. GY 6 R • 1.41 • DEC E M BIR • 12. a z A M

T A RT A LOM: EgyüH lsten e16H: Az Egyház jövője, - A gyermek kamcaonya.
Vetö Lajos, - .Jézus Krisztus. 12. Alfa és Ómega. Scholz Uszló. - Egyetemlalálnk
gyakorlati keresztyénsége. Dezséry Lászlö, - Kamcsony a mivészetben.
Révész István - A hitvalló és szenved6 gylilekezet VigasztalóJa. Győri János. -
Ipari munkésségunk helyzete éa Jöv6J•• Váradi Lajos. - Az 1891-94-1 buda-
pesti zsinat. Sólyom Jenő. - Krónika. Luther Szövetség és szociálismunka. Vácz Ele-

mér dc. - Széljegyzetek. - Szellemi "eL - K6nyvazemle.

;ililllllillllllllll(IIIIIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII1111111111111111I1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\1111\111

'O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '



KERESZTYÉN IGAZSÁG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA

Felelős szerkesztő és kiadó:
Lic. Dr. KARNER KÁROLY.

Szerkesztő bizottság

D. Dr. PRŐHLE KÁROLY
elnöklete alatt:

Dr. Ajkay Istod«, Budaker Osskár,
JJesséry Láss/ó, Dér Zoltán, Gyarmathy Dénes,

Kapi-Králik jettR, Dr. jánossy Lajos, jdrosi Andor,
joóbOli'lJér, Dr. Kiss Jenő, Dr. Mddy Zoltdtt,
Móroes Sándor, Rossondai Károly, Schole Láss/ó,
Dr. Sólyom. .jettő, 'lJitésSréter Ferenc, SsaM józsef,
Túróesy Zoltán, Vargha Sándor, Dr. Vető Lajos,

Dr. Wiez/tin Dess.ő, Wolf Lajos,
Zásskaliesky Pál.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.

Előfizetési ár: egész évre 6 P, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér
Postata karékpénztári csekkszámla 45.031.
Szerkeszti ség: Sopron,Arany János-u. 9.
Budapesti szerkesztöség: XI., Tétényi-ut 9.
Kiadóhivatal: Sopron, Paprét-u. 2.

Közlemények utánnyomása a szerkesztöség engedélye nélkül tilos.

Hamarosan megjelenik Thurneysen Eduárd bázeli lelkész és theológiai
tanár írása: "Az ige szolgálatáról."

Az elvi homiletika kiváló művelője gyakorlati útbaigazítást ad a leg-
égetőbb kérdésről: hogyan hírdethetem lsten igéjét? (Függelékképen:
néhány prédikációja.)

Előjegyezni lehet karácsonyig az Evang. Hittudománykari Hallgatók
Ifjúsági Köré-nél, Sopron. - Ara 2 pengő. Bolti ára nagyobb lesz. Csekk-
számla: 49055. .



KERESZTYÉN IGazsáG
IZ EYINGÉLlKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATa

A szerkesztőbizottság elnöke:
D. Dr. PRÓHLE KARO LY

Felelős szerkesztő:
Lic. Dr. KARNER KAROLY

Vili. évfolyam.

1941.

BaroÍis-nyomda Unal, és Koncz (a Harangszó nyomdája) Győr, Andráaay-út 24.
- . -



TARTALOMJEGYZ~K.

Együn lsten előtt.
Az Egyház kezdete
Az ige Egyháza -
A bún az Egyházban -
Az Egyház szegletk öve
A szolgálat az Egyházban
Pünkösd az Egyházban
A kegyelem Egyháza -
Az Egyház kincse
A misszó Egyháza
Egyház ítélet alatt
Várakozó Egyház -
Az Egyház jövője

Versek.

Reményik Sándor: Magunkba le - - -
Reménylk Sándor: Verbum caro factum est
Reményik Sándor: Fehér-izzás
Reményik Sándor: Mi a magyar? -:- - -

Tanulmányok, cikkek.

Jézus Krisztus. Scholz Lészlo.
1. Páratlan történeti személyiség -
2. Megfej tetIen, lenyűgöző élet
3. Isteni öntudata
4. Az Emberfia - -
5. Isten Egyszülött je
6. Az úr - - -
7. Hiszek a Jézus Krisztusban
8. Kisded, Bárány, Oroszlán
9. Diadalma -
10. Engesztelése -
ll. Igéje
12. Alfa és Omega

Bevezetés az Újtestamentomba.
Urbán Ernő: A Biblia világa - - -
Urbán Ernő:. A megígért Szabadító
Veöreös Imre: Embermentő és egyházépítő
Karner Károly: A testté lett Ige - - -

1
25
49
73

121
145
169
193
237
257
287
305

3
75
76

303

9
30
57
93

134
157
177
212
245
269
289
310

18
36
60
85



III

Urbán Ernő: A hit igazsága - - - - - 138
, vitéz Bártfay (Kelfó) Gusztáv: Krisztus gyülekezete )65
Kiss Jenö: Krisztus teste - - - ~ - 174
Urbán Ernö: Misszió és gyülekezeti munka 219
Groó Gyula: Az örök főpap - .-:. ..L 249
ifj. Prőhle Károly: Keresztyén reménység - 273
Váradi Lajos: Szolgáló szeretet - - - 299

Györi János: A hitvalló és szenvedő gyülekezet Vígasztalója 32'1

'Egyháztörténelmi évfordulók. Sólyom Jenö,
400 éves Sylvester Újtestámentoma 176

A csepregi vitatkozás - - 207
Explanatio Leopoldina 247
Az, 1791·i vallásügyi törvény 276
Az 1791-i pesti zsinat - - 301
Az 1891-94-i budapesti zsinat - 331

Ajkay István: Értelmiségünk bizonyságtétele 14f?
Balázs János: Magyar kiválasztás és a kitünőek iskolája - 124
Bácsi Sándor: A testvérgyülekezetek gondolata 291
Benczúr László: A lelkészutánpótlás kérdéséhez. II. - - 298
Bukovszky Ferenc: Test és lélek - - - - - - 9'7
Csepregi Béla: Gyülekezeti evangélizáció egyházunkban 131
Csepregi Béla: Lelki nevelés a népfőiskolán - - - 271
Dezsérv Lász/ó: "Házasok éneki" - -: - - --:- - 39
Dezséry Lészlá: Egyeternistáínk gyakorlati keresztyénsége - 313
Dezsérv Lészlt): Mit tudnak egyetemistáink a vallástanból? - 283

. Dezséry Lészlá: Társadalmi válság és hivatásrendiség - - 201
Fülöp Dezső: A falu népe és gyülekezetei nk - - - - 179
'Gömöry János: Papok az eperjesi vértanuk kínzatásánál és utolsó útján 102
Gijmöry József: A lelkészutánpótlás kérdéséhez. 1. .-:. 296
Groó Gyula: Felemás igában - - - - - - - - 54
Xapi-KráJik Jenő: A hatvanéves Bartók Béla - - - - 129
Karner Károly: Isten itélete a tőle, elfordult ember fölött - 293
Karner Károly: Kinyilatkoztatás és korszerű világnézet - 241
Kierkegaard Sören: A hívó szó (ford. P. P.) II
Kósa Pál: Wichern - - - - - - 182
Kring Jenő: Jogi rehabilitáció - - - - 33
Krompecher Bertalan: Magyar hivatás 1941 15
KUllOS Jenő: Pál paostol, a római állampolgár - 95
Márkus Mihály: Evangélikus néphagyományok - 161
Mesterházy Ferenc: Akeresztyénség és a propaganda - 224
Mesterházy Ferenc: Lelki élet, lelki betegség, hit :...- 19
Nagy Gyula: Világkép, világnézet, keresztyén 'hit - " 251
PáIfi Miklós: Isteni rnélység - -:- - - - - 239
Prőhle Károly: Nem hiábavaló munka - - - - 3
Rédei Károly: Területgyarapodás - hivatásnagyobbodás - hivatás-

gyakorlás - - - - - 27
Reök Iván: A harmadik misszió 159
Reök Iván: A harmadik misszióról 209
Révész István: A szószék - - 62



IV

~évész István: Karácsony a művészetben - - • - 319-
Sághy Jenő: Barát vagy ellenség? 87
Sághy Jenő: Krisztus értelmiségünk életében 274
Schulek Tibor: Milyen legyen az új énekeskönyv? - 90
S. J. Luther az imádkozásról - - - - - - 6
Sólyom Jenő: Reformáció és nemzeti egység - - 265
Szalay Károly: Babona, idegesség és keresztyénség - 81
Szántó Róbert: Nemcsak kenyérrel él az ember 150
Széchenyi István a magyar jövőről - - - 259
Szijas Pál: Szükséges-e az orosházi gimnázium? 215
Urbán Ernő: "Magyar politikai gondolatok." - 195
Urbán Ernő: Üj Europa felé - - - - - 171
Vargha Séndor. A magyar irredenta és a területi reviziós törekvések

útja - - - - - - - - - 51i

Vargha Sándor: A magyar irredenta és területi revízlés törekvések
reviziója - - - - - - - - - ,- - - - - 17

Vargháné Erdélyi Olga: Az evangélikus tanítóképzők hivatása a ma-
gyar jövő alakításában - - - - - -' 136

Váradi Lajos: Ipari munkásságunk helyzete és jövője - - - - 328
Vető Lajos: A gyermek karácsonya - - - - - - - - 307
Wiczián Dezső: A reformáció és a római katholicizmus (Megjegyzések

Lortz könyvéhez.) - - - - - - 261
Wolf Lajos: A Délvidék viszatérése - - - 123:
Wolf Lajos: Az északi evangélikusság helyzete 153.

Krónika.
A keresztyén egyházak Németországban. r.
Az elnémult harangokról. Imre József.
Teleki Pál. K. - - - ~ - -
Az új házassági törvényről. Karner Károly.
Meghalt Reményile Sándor
Luther Szövetség és szociális munka. V ácz Elemér.

10&
lOS
140
227
302
332'

Széljegyzetek..
21,' 45, 68, 109, 141, 166, 184, 230, 254, 279; 334.

Egyházi ligyelö.
Kegyelem és élet. Kapi Béla könyve. PröhleKároly.
Magyar egyházművészeti kiállítás. Révész tstvén:':« -
Egyházi zenénk és kántortovábbképzés. Vajta Vilmos. :-

44-
66

277

Szellemi élet.
22, 46, 69, lll, 143, 168, 187, 231, 256, 279, 304, 335.

Könyvszemle.
113, 189, 233, 337.



Az Egyház jövője.

EGYOTT ISTEN ELÖTT

"Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek
országa a mustármaghoz.; amelyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
amely kisebb ugyan minden magnál; de amikor felnő, nagyobb a vete--
ményeknél és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak és
fészket raknak ágain. Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a
mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce
lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele." (Máté 13, 31-33.)

Ez a példázatpár a kezdetnek és a végnek kiáltó ellentétét akarja
szemléletesen elénk állítani. A Szentföld emberei között Jézus korában
közmondásos volt a mustárrnag kicsisége. A növény kifejlődött példánya
azonban elérte a 3-4 méter magasságot. Az meg előttünk is ismeretes,
hogy jókora tésztaanyag megkeléséhez elegendő egy-két deka élesztő.
Mindkét, példázat képanyagában a döntő az a hihetetlen, titokzatos és
hatalmas különbség, ami a kezdet és a vég között van;

Mustármag és kovász: Jézus igéje, Isten élő, ma is ható beszéde. Az
igétől azonban elválaszthatatlan az egyház. Mert ahol Isten igéjének kürt-
szava hangzik, ott azonnal népe is támad az Istennek. Az a kezdet tehát,
aminek torpeségét, szembeszökő kicsiségét példázataink élesen kifejezik:
az Egyház.

Az egyház jel en e valóban a mustármag és a kovász sorsa. - Ma
különösen is éreztetik az egyházzal jelentéktelenségét az egyre jobban
tündöklő emberi közösségek. Micsoda hamupipőke az egyház a "népközös-
ség" százezrek-milliók szívét dobbantó valósága mellett! Lenézett, lábat-
lankodó senki a világ hatalmasainak szemében. Amint a mustármag il
"kisebb minden magnál".

Hát még ha a megkereszteltek tömegében a hitnek szemével keressük
az igazi egyházat: a Krisztusban komolyan hívőket, a "báránykákat, akik
hallják Pásztoruk /szavát", sőt több: "fejüket, a Krisztust, kereszten, halá-
lon es poklon keresztül követni igyekeznek" (Luther)! Azonnal meg kell
torpannunk az egyház kicsisége mellett egy másik vonásának láttára: a
reitettségén. Ahogyan a kovász eltűnik a tésztában, aképpen rejtőzik az
egyház ezen a világon. Vannak időszakok, amikor az Ur izzólelkű pröfé-

.táinak is kétségbe kell esniök, mert eltünik szemeik elől Istennek kicsi
serege is, az a ,,7000 térd, amely nem hajolt meg aBaalnak" (1. Királyok
19-10. 18).

Es ugyanakkor örök birkózás is jellemzi az egyház jelenét. A kovász
harca ez a nála sokkal nagyobb, hatalmasabb tésztával. Az egyháznak min-
den talpalatnyi előrehaladásért, minden egyes meghódított lélekért kerné-
nyen kell viaskodnia. Szinte kilátástalannak látszik az a küzdelem, amit az
egyház rábízott ügye diadalaért ezen a világon folytat.

Oe ez csak a jelen. Aj ö v ő gyökeresen más, nagyobb, fenségesebb!
A példázat a véget a kezdethez képest valamí újnak és ugyanakkor -
erre esik a hangsúly - összehasonlíthatatlanul hatalmasabbnak, teljesebb-
nek mcndja. A fa nem hasonlít a maghoz, amelyből kinött, a megkelt tészta
egészen más képződrnény, mint a kovász. Oe ennél is fontosabb: a, mag
elcsodálkozna, ha látná, milyen óriásivá lett; a kovász pedig boldoggá
lenne, hogy mekkora diadalt aratott. - A jövő az Egyháznak azt hozza,
ami ugyan benne rejlik a csírában, mégis teljesen új és más, elképzelhetet-
lenül nagyobb és csodálatosabb: Isten országát. A mustármagról szóló pél-
dázatban Jézus régi próféták látását veszi ajkára, akik a világot betöltő,
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határtalan birodalom kifejezésére a fának képét használták (Ezékiel
17, 22-24; 31, 6; Dániel 4, 9. 18). Isten Jövendő birodalma előtt eltörpül
minden, ami most nagy és erős ezen a világon. Kicsiny, elrejtett, küzködö
népe rnennyet és földet átfogó, örökkévaló királyságává lesz. Mit rnond-
junk meg? Nem beszélhetünk arról, amit szem nem látott, fül nem hallott,
amit Isten készített az Ot szeretőknek.

Jelentéktelen, sziitke, semmitmondó kezdet és hihetetlenül diadalmas,
fenséges vég: ez az egyház s benne minden hívő jelene és jövője.

Ne gondold, hogy a kezdet és vég között "fejlődés" van. A "fejlődés"
gondolatát csak a rnodern ember olvasta bele ebbe a példázatba. Hiszen
Jézus szavainak súlya éppen a kezdet és vég óriási, mérhetetlen, csodálatos
különbségén van. Erre az igére nem lehet alapítani' azt a kegyes álmot,
hogy földünkön egyre erősebb és hatalmasabb lesz a keresztyénség, mind
jobban és jobban átgyúrja az emberiséget és így végtére lassan előáll az
Isten országa. Az egyház diadalmas fává nem lassú fejlődés útján, hanem
hirtelen, az utolsó nap összeomlásaban és megújulásában lesz.

Isten ügye és az egyház mindig kicsiny kezdet marad itt a földön.
De hogy teljesen el ne csüggedjünk, a jelen harcaiban és kilátástalansá-
gában el ne vesszünk, hogya mának a törpeségében és esettségéhen meg
ne keseredjünk, hogy ne kételkedjünk Isten ügyének kimenetelében, , -
ezért im itt a kezünkben hitünk erősítéséül, reménységünk szülőjéül e két
példázat s benne az egyház szédítő távlatú jövendője.

"Azért, szerelmes Atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buz-
gólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hagyati munkátok
Hem hiábavaló az Urban!" (1. Kor. 15, 58.)

Ebben a hónapban

kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy oly sokszor elcsüggedtünk egyházi munkánk kevés eredményt!

miatt, - hogy oly gyakran megrendül üdvbizonyosságunk bűneink, hitet-
lenségünk láttán, - hogy túl sokat panaszkodunk az egyház jelen sorsa
miatt;

adjunk hálát Istennek,
hogy O éppen a kicsiböl, a semmiből tud nagyot, hatalmasat kihozni, -
hogy O bizonnyal bevégzi a iö munkát, amit elkezdett bennünk, - I}.ogy
Nála már készen van, s csak megjelenésre vár a mi csodálatos mennyei
iövönk ;

könyörögjünk Istenhez,
hogy tegyen rendíthetetlenül bizonyosakká bennünket hitünknek "vé-

gében" és Isten népének jövendőjében.

"Jézus Krisztus, mí Urunk! Te egyházadnak szegényes és gyenge csó-
naklába beléptél, hogy vészen és viharon át hazavezesd. Halld meg meg-
félemledett tanítványaidnak könyörgését, akik kicsinyhitiiségben és kétsé-
~ek között kínlódnak. Halld meg kiáltásukat és segíts! Most távolra
vontad magadat, mintha el akarnál minket hagyni. De erősítsd meg hitün-
ket hiiségedben, hatalmadban és győzelmedben, hogy egykor majd lát-
bas suk és magasztalhassuk a Te cselekedeteidet Amen." (Bezzel H.)



$

307

A gyermek karácsonya. *)
Sokan hiszik, hogy karácsonyelsősorban a gyermekek

ünnepe. A felnőttek számára pedig legfeljebb annyiban jelent
örömöt, amennyiben gyönyörködnek a gyermekek boldogsá-
gában.

Talán ez a fő oka annak, hogya gyermek karácsonyi ünnep-
lésébe a felnőttek olyan sok helytelen, sőt káros színt kevernek.
Akinek nincs igazi karácsonya, másnak se szerezhet valódi
karácsonyi örömöt. Alapos a gyanúnk, hogy mivel a mai felnőtt
keresztyéneknek lényegileg olyan keveset jelent a Krisztus
születésnapja, azért rontják meg gyermekeik karácsonyi ünnep-
lését is oly alaposan és lelkiismeretlenül. Mindenki tudja, mire
.célozunk, amikor ilyen kemény szavakat írunk le. Azonban ideje
már, hogy abban a hitéleti és erkölcsi dzsungelben, melyet a
kari.csonyi .Jézuskér-ve! űz a mai keresztyén világ, végre vilá-
gosságot és rendet teremtsünk.

Gondoljuk csak el, hogyan is folyik a ma gyermekének
karácsony-ünneplése! Már hetekkel előbb jól elhelyezett cél-
zásokkal veszik a szülők munkába a hiszékeny gyermek-lelket.
"Jön a Jézuska! A jó kis fiúnak és kislányoknak karácsonyfát
hoz sok-sok szép kis gyertyával, meg csillagszóróval. Lesz rajta
kistrombita, alma meg aranydió is! Annak pedig, aki igazán,
de igazán jó lesz, a Jézuska hintalovat meg biciklit, alvóbabát
stb. stb. tesz alája. Azért ti is jók legyetek, hogya Jézuska
nektek is hozzon valamit ... " És hogy a meglepetés még
nagyobb, a szülők feladata még könnyebb legyen, ráveszik a kis
csöppséget arra is, hogy levelet írjanak a "Jézuská"-nak, amiből
kiviláglik a gyermek minden kívánsága. Mennyi mindenf'éle
ravaszkodás, néha a szemfényvesztő ügyeskedésnek, a "postás
bácsi"-val való összejátszásnak egész láncolata szükséges ahhoz,
hogy a gyermek éberségét kijátszva, végre mégis túljárjanak
az eszén! Ez, különösen a kisebbeknél, végül is sikerül. A gyer-
mek érdeklődése a tetőfokára hág ("hányszor alszunk még
addig?"). Míg azután itt a szenteste. A gyermekeket gondosan
elkülönítik, a karácsonyfát óvatosan becsempészik, zárt ajtók
mögött feldíszítik, meggyujtják a gyertyákat, valaki kis csengőn
csilingel, mire a gyermekek megilletődve, tágranyitott szemmel
közelednek a karácsonyfához s ahhoz, amit a "Jézuska" hozott
nekik. A felnőttek pedig gyönyörködnek a gyermekek "naiv"
boldogságán, esetleg - de az ritkaság - érzelgősen eléneklik a
~,Csendes éj"-t, rendes körülmények között azonban a "Jézuska"

- miatt eszükbe se jut - Jézus. A szeriteste jól sikerült, gondolják
mégis s megelégedetten ülnek a dúsan megrakott asztalhoz
vacsorázni ...

Minek ebbe belekötni? - véli a mai ember. Szép és kedves

*) E cikket a Gyermekgyülekezet, az egyházi gyermekmunka lapja.
D. évfolyamából vesszük áto
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szokás, s különben is 'egy kis "misztiká"-ra és romantikára a
felnőtteknek is szükségük van. Hogy a karácsonyfát és az
ajándékot mi csempésszük oda s nem a Jézuska, - efféle kicsi-
ségen művelt ember nem akad fenn. Különben is Jézus szeretete,
művelteti velünk ezt a kis kegyes turpisságot, s így - hajóI
meggondoljuk - nincs is csalás a dologban, mert végeredmény-
ben gyermekeink a karácsonyeste szépségét és ajándékait mégis
csak Jézusnak köszönhetik ...

Ezzel a közkeletű kimagyarázkodással azonban hadd szó-
gezzük szembe a következő tényeket és tapasztalatokat:

1. Minden kimagyarázkodás és szépítgetés ellenére is le-
tagadhatatlan tény, hogy - különösen abból a szempontból,
ahogyan azt szavaink és magatartásunk alapján a gyermek
látja - mégis csak csalunk, s a kegyes csalás is hazugság, amely

. semmiképen sem egyeztethető össze éppen annak a Jézusnak
a személyévei, aki maga at igazság, aki minden hazugság atyjá-
nak az ördögöt mondja (János 8, 44.), s akinek a születéséről
emlékezünk meg. "A ti beszédetek legyen úgy úgy, nem nem.
Ami ezen felül van, az a gonosztól van", hangoztatja ismét
maga Jézus (Máté 5, 37.).

2. Sok tapasztalás mutatja, hogy a karácsonyi hazugság is
a gonosztól van. Tény az, hogy mai karácsonyi ünneplésünk
igen súlyos következményekkel járhat és jár is legtöbbször a:
gyermekek lelki, vallási és erkölcsi életére nézve. A gyermek
előbb-utóbb rájön a turpisság ra, aminek sokszor nyiltan is
tragédiaszerű lelki megrendűlés a következménye. A 'legtöbb-
ször iskolatársai világosítják fel a karácsonyfa "misztérium"-át
illetőleg s csak nagy ritkán a szülők. A szülők ugyanis szégyen-
lik magukat gyermekeik előtt, s ezért nem vállalkoznak erre a
feladatra. Nem egyszer egészen komikus helyzet alakul ki gyer-
mekek és szülők, kicsik és felnőttek között. A gyermek nem
ánllja el, hogy ő már tudja, és sokszor félelemből, néha szülei
iránti tapintatból (!) engedi, hogya szülei végigjátsszák vele
a karácsonyesti ko médiát. És talán ez még veszedelmesebb
dolog, mintha könnyek közt vágná szemébe egy napon a szülei-
nek: Ti becsaptatok engem, nem is a Jézuska hozza, hanem
ti hozzátok a karácsonyfát. Így egyrészt a szülők és a gyerme-
kek közt megszünik a lelki kapcsoiat őszintesége, igazsága és
komolysága, másrészt a gyermekek szorgalmasan I!yakorolják
magukat a képmutatásban, és főként - ha fogalmilag nem is
képesek tisztázni, szavakba nem is foglalják, nyiltan nem is
árulják el - mindett ál, ami Jézussal, vallással, keteszivénségge!
áll kapcsolatban, úgy fognak vélekedni, mint a karácsonyfáról

's a karácsonyi ajándékozás .Lermészetteleitiseg" -éröl: a fel-
nőttek csak úgy "mondják", hogy ez így meg így van, nem kell
nekik hinni, egyszer majd itt is kiderül, hogy csak ugrattak
bennünket a maguk gyönyörűségére. No de az én eszemen többé
már nem lehet túljárni. Én csak azt hiszem el, amit a saját
szememmel látok ... Valljuk be, az ilyen vélekedés, s méginkább- /
magatartás - mert nem a szavak és gondolatok a fontosak
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itt - teljesen logikus s szinte kikerülhetetlen következménye
annak, ahogyan gyermekeinkkel a karácsonyt ünnepeltetjük.

3. Ezt az említett következtetést még a felnőttek is levonják
titkon, tudat alatt magukban. "Igen, csakugyan így van ezzel
a keresztyénséggel. Mi emberek csinálunk benne mindent, s csak
úgy mondjuk, hogy Isten csodálatos kezemunkájáról, .üdv-
tényei'-ről van szó. A keresztyénség illúzió. Szép dolog, de
mégis csak önámítás." És valljuk be, a felnőttek is logikusan
gondolkodnak, illetve viselkednekebben a dologban, ha meg-
hagy juk őket abban a hitükben, hogy helyesen ünnepeltetik
gyermekeikkel a karácsonyt. Ha már a kezdet-kezdetén, Jézus
Krisztus születésének ünnepén is ilyen a helyzet, ne csodálkoz-
zunk, ha később se veszik komolyan Jézust, hanem csak úgy
néznek rá, mint a gyermekek "Jézuská"- jára.

Még sok más érvet is felhozhatnánk, de már is halljuk az
eJJenvéleményt, hogy mindez negatívum (mintha bizony a csalás
pozitívum lenne!), s talán csak nem akarjuk megfosztani a
gyermekeket karácsonyi örömüktől, esetleg egész életükben
legszebb élrnényüktöl, s csak nem kívánjuk, hogy a gyermekek
is a felnőttekhez méltó zordon puritánsággal üljék karácsony
ünnepét?!

Szó sincs róla. A gyermek ünnepelje karácsonyt gyermek
módjára. Szóljon itt is úgy; mint gyermek, gondolkodjék úgy,
mint gyermek, értsen úgy s ünnepelj en is úgy, mínt gyermek
{V. ö. 1. Kor. 13, 11.). Hagyjuk meg neki a csillogó karácsony-
fát is, az ajándékokat is, csak éppen a megtévesztési .rnoti-
vum"-okat, melyek később botránkozására lehetnek (Márk 9,
42.), hagy juk ej. Hagyjuk el elsősorban azért, mert a karácsony
ünnepi tárgyának a szentsége követeli, de hagyjuk el azért is,
mert ezek nélkül még több és feltétlenül tisztább örömet nyújt-
hatunk gyermekeinknek.

Hogyan alakítsuk ki ezekután helyesen a gyermek karácsonyi
ünneplését? Már jó előre készítsük elő mi is gyermekeinket a
karácsony méltó megünneplésére, hiszen az ádvent éppen erre
való. Beszéljünk arról, hogy Jézus Uninkat az Isten elküldte a
világra s ezzel milyen nagy örömet szerzett nekünk is. Ezt az
örömet meg kell köszönnünk az Istennek és Jézus Urunknak.
De meg kell mutatnunk másoknak is, mennyire örülünk, hogy
Jézus Urunk megszületett. "Hogyan mutathatjuk meg mi gyer-
mekek őrőmünket és hálaadásunkat Jézus születése felett?"
"Csinálunk ketécsonyr« egy nagyon szép karácsonyfátl"
Együtt fogjuk mindnyájan csinálni. "Ti is fogtok segíteni, gyer-
mekek ... " Együtt választ juk ki tehát a piacon a fát, az üzletben
a díszeket. együtt állít juk és díszítjük fel. Ez az öröm minden-
esetre kárpótolja a gyermekeket a karácsonyesti meglepetésért
s főleg az izgalmakért is, amelyeket tétlenül kellett az utolsó
pillanatig - átszenvedniök. Nagy előnye ennek az eljárásnak az
is, hogy a gyermeket csele kv ő ünneplésre szoktat juk, vagyis
ráneveljük arra, hogy Jézusért tudjon és akarjon önzetlenül
cselekedni is, s reá ne úgy nézzen, mint aki sült galamb módjára
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küldi reá az áldást, hanem akiért neki, a gyermeknek is ken
munkálkodnia, időben, fáradságban áldozatokat hoznia. Az utóbbi
szempontot még jobban érvényesíthetjük a karácsonyi aj ánd é-
kozások terén. "Mivel Jézus szeretett minket s nekünk is meg-
parancsolta, hogy szeressük egymást: azért, gyermekek, azzal
is megmutat juk, mennyire örülünk Jézus Urunk eljövetelének,
hogy egymásnak szép ajándékokat adunk. Mindenki ad vetemit
a másiknak." S ekkor az édesanya megveszi a kislányával azt,
amit a kislány atyjának s többi testvéreinek fog karácsonykor
adni (akármilyen apróság is lehet, de valami legyen), az atya
meg, mondjuk, a kisfiával megy el megvásárolni azt, amit édes-
anya s a kisleány-testvérke kap karácsonyra tőle. Kap ajándékot
a gyermekektől a cseléd is stb. A szülők abból se csináljanak
titkot, hogy ők is adnak ajándékot gyermekeiknek. Nem azért.
mert gyermekeik "jók voltak", hanem mert sziileik szetetik
őket s szeretik Jézust! Oe ezt az ajándékukat - mint a gyer-
mekek is egymásnak' és szüleiknek stb. szánt ajándékaikat -
csak a karácsonyfa alatt, a szentestén, adják át egymásnak,
kedves meglepetésül.

Próbáljunk egyszer így ünnepelni gyermekeinkkel kará-
csonykor, s majd meglátjuk, hogy először is: gyermekeink öröme
nemhogy kisebb, hanem még nagyobb s kiadósabb lesz; másod-
szor: nagy nevelői hatást tudunk így elérni; s ami a legfontosabb:
maradandóan közelebb visszük gyermekeinket az igazi Jézushoz.
És legvégül: tisztább, őszintébb, igazibb, jézusibb lesz a mi
karácsonyi örömünk is.

v-es Lajos.

Jézus Krisztus.
12. Alfa és Ómega.

Foglaljuk össze mégegyszer a dolog velejét. Jézus Kriszttss
páratlan életének páratlan tnűve a megváltás, az üdvösség.
Engesztelő kereszthalála s diadalmas húsvéti feltámadása: ez az
evangélium. Azevangélium igéje voltaképen mindenestül ezt az
eseményt hirdeti. Hirdeti pedig mint az üdvösség történetének
legdöntőbb eseményét.

Az üdvösség története, vagyis az a különvaló isteni törté-
nelem, mely a bűnbeesés óta piros fonálként végig húzódik a rni
emberi történelmünkön, az isteni eseményeknek ez a csudálatos
sora - Jézus Krisztus szenvedéseiben és megdicsöülésében .a
csúcspontjára érkezett el. Ezzel csakugyan megértük az "időnek
teljességet" (Márk 1, 15; Gal. 4, 4.), azt az időt, melyben Isten
utolsó, végleges, örök érvényű szavát s tettét kinyilvánította.
Az emberi történelemben már nem jön idő, melyben még többet
tudhatnánk meg Istenről, melyben még egyebet is tenne értünk
Isten. Jézus Krisztus halálával s feltámadásával kezdetét vette
immár az utolsó vilégszskesz, Utolsó szakasza ez pedig a világ-
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nak azért, mert nem fog újabb történelmi szakaszba torkollani,
hanem az írások szerint a Végbe ütközik majd bele. A Végbe;
mely nem tartozik többé a világ folyásához, nem számít törté-
nelemnek. Jézus Krisztustól a történelemben nem várhatunk
többet, mint amit tett és tesz értünk: meghalt a bűneinkért,
feltámadott a megigazulásunkért, igéje által hirdetteti s föl-
ajánlja nekünk egyenként a bűnök bocsánatát, az Istennel való
békességet, az Atya jobbjáról velünk van küzdelmeink közt s
megszabadít a halálnak félelmétől. De hát ennyi a váltság, az
üdvösség? Húsvét és a Vég között ennyi, de nem a történelmen,
időn s halálon túl, nem a Vég bekövetkeztekor!

S ez utóbbiról eddig még nem szóltunk, ez még hátra van:
a Krisztus jövendőjéről, művének teljességéről szóló fejezet.

A Második Hitágazat sem a feltámadással, mennybemene-
tellel zárja le Krisztus-tanúságainak sorát, hanem ezzel a biztos,
egyként félelmetes s örvendetes reménységgel: Eljövendő ítélni
élőket és holtakat! Az Ö eljövetele a Vég. Nem valami vet
véget tehát utolsó világszakaszunknak, hanem Valaki, a vissza-
térő Krisztus. Az ö személyes jövendője biztosítja művének is
a teljességet, a befejezést, az örökkévaló jövendőt.

Hamar tegyük hozzá; ez a velős keresztyén jövendövárás
nem utólag, nem csalódás keserűségéből fakadt olcsó vigasz-
talódáskép. miután úgy látszott (s ma is úgy látszik), hogy
Krisztus műve sem váltotta meg az embert bűntől és haláltól,
hiszen tombol a bűn és arat a halál. Oh nem. A keresztyén hit
kezdettől fogva reménység is volt. Amilyen bizonyos hittel

. ujjongtak az apostolok azon, hogy Krisztus eljött és győzött,
már győzött, épp oly remegő reménységgel várták ugyanakkor,
hogy eljöjjön és diadalrnaskodjék, végleg diadalrnaskodjék!
Szemükben egy percre sem kisebbítette a megfeszített s fel-
támadott Jézus Krisztus megváltói művét, annak értékét, érvé-
nyességét s erejét az a való helyzet, hogy még nem jött el a
Vég s vele az Úristen nyilvánvaló országlása mindeneken. Ellen-
kezőleg, a Krisztus mult ja s az egyházban való jelen rnunkál-
kodása biztosító kézizáloga volt előttük az Üdvözítő jövendőjé-
nek, műve beteljesedésének. Eljövendő, mert - itt járt.

Még messzebb menve: maga Krisztus Urunk is kezdettől
fogva kettős arculatját festi meg az Isten Országának. Elérke-
zett, jelen van Őbenne. De még el is van rejtve, csak eljövendő
az egész világ számára. Jézus beszédei, példázatai gyakorta
eszkatológiai vonásúak, vagyis a Végre feszűlnek. Imádkozni
így tanít: Jöjjön el a te Országod. S kifejezetten, ismételten
megígéri visszajöveteJét, midőn majd beteljesedik Dániel prófé-
ciája és Ő megjelenik az. égnek felhőiben mint a világmegújftó
Emberfia (Dán. 7.); többé nem a megaláztatás állapotában, ha-
nem királyi hatalommal s rettenetes dicsőséggel (Márk 13, 26.);
hirtelen miként a villámlás (Máté 24, 27.), úgyhogy csak akkor
venni észre, mikor már itt van, ámde akkor már menekülni sem
lehet előle. Akkor fel kell támadniok mind a halottaknak s ítélet
elé állaniok. Akkor nyilvánvalóvá lesz, ami most még elrejtett,
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hogy kinek-kinek a Krisztuson dől el a sorsa. Akkor nyilván-
valóvá lesz, hogy kik a Krisztus megváltottai, hogy ők csak-
ugyan megváltottak, nem árthatott nekik ördög, bűn, halál.
Akkor a dolgok eredeti rendje helyre áll s új égen és új földön
valósággal, egyedül az Úristen )lralkodik!

Ez a jövend~beIi teljes váltság (Lukács 21, 28 Ef. 4, 30.)
tartalma szerint nem más és nem is több mint az, amit Jézus
Krisztus személyében s az ö engesztelő halálában, diadalmas fel-
támadásában már fölfedeztünk, csak éppen a megvalósulásában
teljesebb amannál. Teljes mértékben hatékony immár, ellenáll-
hatatlanul egyetemes, kényszerítően győzelmes, világot átfogóan
érvényesülő! Nem korlátozódik többéa belső világra, a lélek
régióiba; Istennek akarata külső, nyilvánvaló hatalomra tör.
Nem állja útját többé sátáni fejedelemségek démoni hadserege;
mint egyetlen mennybéli angyal, engedelmeskedik Neki a min-
denség. Krisztus engesztelése, mit eddig csak a hit fogott fel,
és a halálon vett diadalma, mely eddig csak saját feltámadásában
mutatkozott meg, most világszabadítássá lesz, teljes váltsággá,
üdvösséggé, a mindenséget átölelő, az egész kozmoszban nyil-
vánvaló, megdönthetetlen, örökkévaló lsten Országává!

Ez történik meg Jézus Krisztus által az időknek végén.
Csoda-é, ha ezt a Jézus Krisztust nem tudtuk emberre szabott

ruhába bujtatni, szokásos fogalmakkal magyarázni, lenyügözö
titkát megfejteni magunk értelmével? Csoda-é, ha a történelem
rejtélye, az emberiség ütköző köve? Ot tér és idő nem fogja,
a történelemnek ura, szuverénül kívüle és felette áll a minden-
ségnek akár a teremtő Mindenható! P lsten. Amit az Úristen
mond magamagáról (Jel. 1, 8.), azt Jézus Krisztus is elmondja
magáról: "Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég,
az első és utolsó." (Jel. 22, 13.)

A testté lett Ige története és műve Annak a története s műve,
aki kezdetben Isten vala (Ján. 1, 1.) s, aki a Végb en is örökkévaló
nr. Oh hogyne volna hát ész, ember s világ felett való a mi
Urunk Jézus Krisztusnak valamennyi tette, minden igéje, egész
története!

Ne lepődj meg, ha Krisztushoz közeledvén, kételyeid támad-
nak, gondolkodóba esel, igazságkeresésed lelki küzdelembe
kerül. Inkább az volna ámulatba ejtő, ha kemény fáradság s
nagy megrendülések nélkül Ot, kit ég és föld be nem fogadhat,
Te, halandó ember itten, egy szempillantás alatt megragadhat-
nád. Éppen ha gondolkodó s igazságkereső lélek vagy, meg-
győzeted magadat az írások által, meggyőzeted innal-kínnal vató
lassú haladás árán, ördög kísértése ellenére is, és leborulsz Előtte
kételkedő Tamás imádságos vallomásával:" Én Uram és én Iste-
nem!" (János 20, 28.)

Scholts Ldsrdó.
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Egyetemistáink gyakorlati keresztyénsége.
(Előző számunkban kezdtem meg beszárnolórn közlését arról a kérdőív

kísérletról, amelyet egyetemi és főiskolai hallgatók körében végeztem.
Kilenc különböző bibliaórán 100 hallgató felelt egy kérdőív 17 kérdésére.
A kérdések közül 7 hittani ismereteikről, másik 7 gyakorlati vallásossá-.
gukról, a harmadik csoport világnézetükról akart képet nyerni. Itt követ-
kezö beszárnolómban a második csoport kérdéseit fogom bemutatni.

A 100 egyetemi hallgató közül 78 fiú volt, 22 leány. '
Közülük 46 evangélikus iskolában, 33 állami és más, II róm. kat,

T református, 2 unitárius iskolában kapta lelki nevelését.
100 hallgató közül 21 bölcsész, 16 testnevelési főiskolás, 14 rnérnök,

12 közgazdász, 10 pedagógiai szeminárista, 9 képzőművész, 7 állatorvos,
5 orvos, 5 jogász, 1 zeneakadémiai hallgató volt.

Ismét rámutatok arra, 'hogy a IhaHgatóknak több mint a fele - 55 -.
protestáns egyházi iskolákban nevelkedett, s mivel önkéntes bibliaóra-
látogatók ról van szó, ezt a 100 hallgatót a kb. 800 budapesti hallgató
közül egyházi szempontbólleghűségesebbeknek tarthat juk)

* * *
1. kérdés: Olvas-e bibllet és hogyan?
100 hallgató közül nem olvas bibliát 23, - néha, ritkán olvas 33, -

"többnyire" 4, - rendszeresen 20. Ezek közül sokan magyarázzák, mikor,
hogyan, mit olvasnak a bibliából. A többi felelet szétágazó.

A bibliaolvasó hallgatók legnagyobb része este olvas, kevesebben
reggel. Van, aki minden héten egyszer, vagy szombaton, - "mikor eszembe
jut", - "ha úgy érzem, hogy ma különös mondanivalója lenne számomra",
- "ha olyan igét hallok, ami felhívta figyelmemet, otthon megkeresem
és gondolkodom felette". - "Amikor szükségét érzem, kétséges állapo-
tomban, csüggedéskor, mikor nagyon egyedül vagyok." - "Mikor szük-
ségét érzem lelki vigasznak." - "Van úgy, hogy hónapokig nincs a kezem-
ben." - "Ötletszerűen", - "inkább közösségben", - "mióta Pesten
vagyok".

öten olvasnak Bibliát vezérfonal vagy naptár szerint. (CE, Exodus) -
Folytatólagosan olvas 4, - egy o. és egy újtestámentomi részt 2, csak
újtestámentumot a többi. - Csak egy írja, hogyalevelekből olvas.
A többi: "kiragadott részeket". - "Az Újtestámentumot már hétszer el-
olvastam. Most néha csak felütöm", - "különösen a hivatásommal össze-
függő részeket," - "esténkint 10-15 verset", - "egy rész ótestámentomi
és. egy lutheri beosztás szerinti újtestámentomi részt. Ma pl.: Jób 40, és
1. Kor. 12, 13." - "tetszés szerint kiválasztott részeknek nagyobb hatása
van. Ez megfog, megragad." - "mindig egy-két részt", - ,,0001 kinyitom,
egy kisebb egységet", - "csa1< egy-egy problémának megfelelő részeket".
- "rendszer nélkül", - "előre megállapított cél nélkül", - "barátomrnal
együtt".

A nem olva sók közül: "középiskolás kororn óta nem", - "mióta
Pesten vagyok nem", - "már évek óta nem", - "nem olvasok, mert
nagyon sok naiv dolgot találok benne, úgyhogy számomra abibliaolvasás
folytonos kritizálás lenne", - "harmadikos leoromban minden nap olvas-
tam", - "hotzáfogtam sokszor, de nem tudtam folytatni. Ha olvasok,
akkor is összevissza". - ,,14-17 éves koromban olvastarn", - "Sok
időt vesz igénybe, mert minden versnél köteteket lehetne írni. Éppen
ezért kevesen olvassák, mert nehéz benne elmélyedni", - "főként külsö,
erkölcsi, történelmi problémák Ielmerülésekor olvasom", - ,,18 éves koro.
mig ritkán, aztán rendszeresen, most megint nem olvasok", - "elsősorban
irodalmi, kulturális szempontból csodálorn", - "nem olvasok, esti áhítatra
járok";

Ketten írják: igyekeznek arra, hogy napközben is eszükbe jusson,
ámít olvastak ...

* * *
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2. kérdés: Imádkozik-e és hogyan?
A hallgatóknak Ikb. kétharmad része rendszeresen imádkozik: "minden

este" (18), - "reggel és este" (7), "reggel" (2), "ná'pközben is". - "Sok-
szor gondolkozom, mi késztet rá? Lehet, hogy csak megszokás, de gyakran,
érzem szükségét", - "imádkozom, de templomban nem, csak egyedül, sok-
szor sétálva", - "minden este, átgondolva az egész napot", - "minden
este, s külön is, ha Isten segítségét különösen tapasztalorn", - "reggel,
li bibliaolvasással és este, de ilyenkor már fáradt vagyok", - "imádkozom
és remélek", - "értékesen csak reggel, mikor tiszta az agyam. Ha különös
kérésem, vagy hálám van, akkor napközben is felkeresem Istent".

Bizonyságtételek: .Jmadkozö lélek előtt nincs akadály", - "nem
megszokás, de lelki szükséglet vezet Istenhez, s az imádság egészen közel
emel hozzá", - ,;bibIiaolvasás után imádkozom. Van egy .agen dám',
melybe fel van írva, kiért kell imádkoznom. Ezek szét 'vannak osztva a
'hétre. Persze vannak állandó ,rovatok' is".

Csak egy hallgató irta, hogy nem imádkozik A rendszertelen imád-
kozók feleleteiből: "hangulatom szerint", - "ha szükségét érzem", (5), -rr-

,~néha a templomban" (2), - "időnkint, néha nem megy", - "este a
közös áhítaton, s étkezés .körül", -, "ritkán de akkor 'hittel", - "gyakran
csak pillanatig tart", - "lelki problérnáímnak, szükségleteirnben megfele-
Iöen", - "csak közös imádkozásban veszek részt", ~ "alkalomszerűen", -
"néha esténkint, fekve az ágyban", (2) - "legtöbbször", - 14-17 éves-
koromban imádkoztam", - "egy sóhajban, vagy Istenre gondolásban",
- "csak bizonyos lelkiállapot beálltakor", - "elég ritkán, a templomba li

tudok", - "sokszor" (4), - "nem rendszeresen" (5).
Két jellemző vallomás: "Valaha nagyon keruolyan imádkoztam, rnos-

tanában csak félelemből, hogy támaszt kapjak", - és egy egyházi iskolába
járt fiú: "Ritkán imádkozom. Rendszerint fontos lépés előtt, leginkább
katolikus templomban, vagy valami nagyon szép természeti helyen" ...

Az imádkozás módjára nézve ezeket írják: "saját szavaimmal" (8), -
"magamban megállapltott sorrendben másokért", - "áhitatosan", - .Jndí-
tásböl, de sohasem könyvböl", - viszont: "imakönyvből" (3), - "először
a Miatyánk, aztán hálaadás, majd könyörgés" (4), "a Miatyánkot, aztán
megköszönöm Isten segítségét, s kérem további kegyelmét", - "Miatyán-
kot, saját kérésemet, sanyám imádságát", - "bibliaolvasás előtt, a
Miatyánkot utána", - "Miatyánkot és ami a lelkemen fekszik", - "Ma
is azt, amit édesanyámtói tanultam", - "könyvből és f'ejböl", - "magam-
ban, 'keresetlen szavakkal", - "délben nem szoktam, mert nyilvános helyen
étkezern", - "saját szavaimmal szeretek imádkozni, könyvből nem", -
"minden jót megköszönök este, reggel, vasárnap egész heti munkárnra
erőt kérek", - "szabad fogalmazásban", - "a legegyszerűbben. Istent
arra kérni, hogy valami kedvünk szerint történjék, nem szükséges", -
"öszintén", - .Jelkiísmeretvlzsgélattal'', - csak egy írja, hogy: "bún-
bocsánatot kérek", - "A Miatyánkot, mert ügy érzem, ez a leghiánytala-
nabb", - "ha nem tudom kifejezni magam, ímakönyvböl", - ".egyszerd
fohász" - "legtöbbször személyes beszélgetés", - "úgy, rnint gyermek-
koromban", - "felületesen", - "az én imádságaimát Istenhez intézett
rövid kéréseknek lehetne nevezni", - "napi imádságomat rnindig elvégzern,
de sokszor csak megszokásból. Lelki válságok idején, s általában ha csak
Istentől várhatok segítséget", - "bensőségesen".

,És egy gazdag imádkozó élet: "Minden nap imádkozom aMiatyánkot,
az apostoli Hiszekegyet, reggeli és esti imádságot, s magam szavaival is",

* * *
3. kérdés: Hogyan szokott készülni az úrvacsorára?
Imádsággal készül 20, bibliaolvasással 5, bibliaolvasás és imádsággal

4 (csakl), imakönyv alapján 1, lelkiismeretvizsgálattal 14, bűnbánattal 15,
,,rnagambaszáHássa!" ll, "átgondolom bűneimet" 7, valami közös előkészí-
tön 4, egy heti előzetes készüléssei 3, bocsánatkéréssel to, megbocsátással9: sehogyan nem készül 7. A feleletek összefonódnak. Van pl. aki, igazán
sokoldalú lelkigyakorlatot végez úrvacsora előtt: .Biblíát olvasok, imád-'
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:koz~m, mindenkinek megbocsátok, szüleirntöl bocsánatot kérek, lelkiisme-
retvízsgálatot tartok."

Feleletek azok köréböl, akik készülnek:
, "Megpróbálok jó lelkiismeretet szerezni Isten előtt", - "böjtölés

megtartása mellett megbocsátással és megbánással", - "lelkigyakorlaton
veszek részt évente egyszer", - "igyekszem megbocsáttatni biineimet
embertársaimmal és Istennel", - "otthon bocsánatot kérek, rnegszűntetek
-mlnden haragot, s olvasok a bibliából", - "javulás, megváltozás ígéreté-
vel", - "délután párórás sétával", - "amennyire tudok, tartózkodom
attöl, amit biinnek tartok", - "töredelmesen bevállom bűneimet az Atyá-
nak, s kérem, mosson tisztára Jézus szerit vérével", - "bocsánatot, kérek
mindenkitöl, de inkább csak gondolatban, nem haragszom senkire, bűnei-
met Jézus elé viszem", - "bánom bűneimet, s erőt kérek küzdelmeim-
hez, munkámhoz, s kegyelmet", - "előző napon Ielkiismeretvízsgálatot'
tartok, nem reggelizem, igyekszem bűneimet levetkőzni, hogy ú] életet
kezdhessek: akit megbántottam, kiengesztel em, mindenkinek megbocsá-
tok", - "nagyon komolyan veszem a figyelmeztetést: aki méltatlanul
eszi ... ", - "előírás szerint", - "feltevéssel, hogy bűnbocsánat után más-
kép fogok élni", - "Családom körében bocsánatot kérek, máshol sajnos
sokkal megalázöbb és feltűnőbb, semlhogy meg tudnám tenni", - "volt
úgy, hogy csak bűnbánó imával, máskor hosszú gyötrődéssei", - "az
1. Kor. ll. részének második részét erősen mérlegelern" (I), - ,,1-2
nappal előtte a rendes bibliaolvasással kapcsolatban komoly an Ioglaikozorn
II bűneirnmel, fogadkozás ok, stb." - "Ha igazán elkészülök rá, nagy meg-
könnyebbülés, érzem Isten bocsánatát", - "Kirovo'k magamra büntetést"
(!), - "készülök, mert Istennel találkozom!", - "Imádkozom, prédikációt .
hallgatok, de legfontosabbnak azt tart,om, ami gyermekkoromból maradt:
valami ismeretlennek várását", (!) - "számomra nagy élmény s megren- ,
dülés is az úrvacsora".

A bizonytalan feleletek közül:
"Pró'bálom felfogni" az úrvacsora lényegét", - "igyekszem belátni,

milyen méltatlan vagyok", - "ha otthon vagyok, szüleimmel szoktam
készülni, s igyekszem hinni, amit cselekszem", - "megvizsgálom cseleke-
deteimet, ha (!) rosszak voltak, megbánva megyek az úrvacsorához", -
"próbálok hinni s rnegkönnyebbűlni", - "istenes élettel igyekszem ké-
szülni, de nem mindig sikerül".

A felületesebben vagy kevesebb sikerrel készülök közül:
"Nem nagyon srkérül", - "két éve nem vettem úrvacsorát", - "nem

szoktam hosszú előkészület et tartani. Rövid fohászban teljes bűnbocsána-
tom benne van", - "néha úgyszólván sehogy. Váram, hagyott meg-
ragadjon Isten. Ez legtöbbször sikerül is, érzem, végtelen kegyelemből", -
"már négy éve nem vettem úrvacsorát", - "Csa'k az istentiszteleten
készülök", - "ebben mindig gyenge voltam", - "saját belátásom szerint,
nem írott imádságokat morrnolva", - "félek tőle, mert egészen sohasem
tudok. (Tudom, hitemmel van baj)", - "TöbbnY'Íre a közös gyónás alatt a
templomban. Néha előző este otthon", - "már régen vettem", - "nem
tudom leírni, nem mintha .íeírhatatlan' volna", - "nem készűlök", - "úr-
vacsorát akkor veszek, ha vágyam rá. Ez sokszor csak az istentiszteleten
alakul ki".

* * *
4. kérdés: Erkölcsi kérdésekben mihez szokta szabni magát?

Gondol keresztyénségére?
A kérdéssel az volt a célom, hogy a hallgatók hitbeli öntu-

data után tapogatózzarn. Megmagyaráztam, hogy gondoljanak
arra, jelent-e nekik a keresztyénségük, maga a keresztyén hit
mdítóeröt emberi magatartásukban. Azok az elvek, eszmények,
erkölcsi felfogások, amelyeknek alapján élik a mindennapi éle-o
tüket, a keresztyénségben gyökereznek-é, s tudnak-e arról, hogy
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a hitük beleszól az életükbe? A kérdésre adott feleletek rend-
kivül mélyen világítanak be a hallgatók életébe.

Igennel felelt 23 hallgató, s néhol igen öntudatosan támasztotta
ezt alá:

"Az igazi krfsztiánizmushoz kötöm magam", - "megvan a magam
keresztyén erkölcsi felfogása, s ettől nem engemedem magam eltéríteni;
barátok útján sem", - "Krisztus értem való áldozatáért igyekszem a
tisztaságra", - "Fejlődő erkölcsi világnézetemnek egyik legszilárdabb
alapja valószínűleg valláserkölcsi nevelésern", - "Krisztus az útmutatóm",
,,!l keskeny ösvényen akarok járni", - "sokszor jelentett megsegítő erőt
Krisztussal való közösségern", - "a keresztyénség nevelő erejét szám-
talanszor éreztem", - "lelkiismeretem erősen tartja magát a keresztyén
erkölcsi elvekhez. A bűn elötti rossz érzés azonnal jelentkezik, a nélkül,
hogy külön 'kellene gondolni reá", - "a biblia mindenre megadja a vá-
laszt, Ezt igazán mondhatom!"

Bizonytalanabb hangok:
"Elveim általában nem ellenkeznek a keresztyénséggel. de megvaló-

sításuk bizonytalan", - "gondo.Jok a keresztyenségre is. Ha nem előbb,
utána", - "Egy-egy kérdés eldöntésériél, gondolom, a tudat alatt lévő,
gyermekkorom óta hallott keresztyén tanitások, a biblia is szerepet ját-
szik", - "Isten jelenlétét érzem, de sokszor későn", - "Igyekszem, deo
erkölcsileg feddhetetlen ember nincs", - "van idő, rnikor gondolok a
keresztyénségemre is", - "nem mindig", - "a biblia mindig igen távol
van, a kísértés pedig igen közel", - "úgy érzem, hogy kényes esetekben
ebben a szellemben döntök, de nem szoktarn gondolni rá", - "a szív gyak-
ran összeütközésbe kerül a józan ésszel és a ker. felfogással", - "meg-
késve gondolok arra, mit tenne Krisztus?", - "gondolok, de kevés Iö
példát lát az ember", - "igen, de csak gondolok rá".

Akiknek a keresztyénségen kívül álló elveik vannak:
Semmit sem válaszolt 12. "A magam Ielf cgása után rnegyek" (3), -

"ahogy bensőm diktálja" (2), - "Nem" (2), - "Józan eszemhez alkalmaz-
kodom" (3), - "Ielkiismeretemre hallgatok" (11), - "Jelleme'sségre és
férfiasságra törekszem" (2), - "társadalmi szokásokhoz alkalmazkodom'
(2), - "Édesanyám bírálatára hallgatok", - "komoly emberek vélemé-
nyére hallgatok", - "a jót magáért a jóért cselekesszük", - "értelemre,
érzelememre, ösztönömre hallgatok. Ezek helyeseknek bizonyulnak", -
"Mindent a maga fontosságában ítélek meg. Reális szeretek lenni", - "a
közvélernényt figyelem", - "először az illik-nemillik", - "a multban
igen", - "természeti törvényekhez", - "az élet-adta tapasztalatokhoz",
- "csak polgári törvényeket tartok be."

.A természet törvényeihez való alkalmazkodás igen jellemző vélemé-
nyeket nyujt:

"Az ember életében minden szempontból a természeti törvényeket
ismerem el zsinórmértékül. A nemi életet nem ítélem el, mert természet-
adta dolog. Ha valakiben felébred a nemi ösztön, az elégítse ki, amig az
szervezetére nem káros. Az önmegtartóztatást elitélem és nem tartom
dicsőségnek. Ha a természeti törvény úgy írná elő, 'hogy a nemi életet
csak a 'házasságban szabad élni, akkor mért [elentkezik az már 15 éves
korban P"

"Eléggé szabadon élek és nem szeretem a kerlátokat. Azt 'hiszem,
hogy a keresztyén élet sokkal kevesebbet bir el, mint az, amennyit én
megengedek magamnak. Amit nem teszek meg, azért nem teszem, mert
undorodom tőle."

Isten hatása és más együtt ...
"Gondolok, erősen gondolok s hálát adok Istennek, hogy ez lettem.

Teljesen a tiszta erkölcs, az Isten akarata szerinti tiszta élet alapján állok
vagy legalább is akarok állni, de nem régóta. Több, mínt egy év óta
szerelmea vagyok, ebben Isten ujját látom. Ez többet ér minden "gyö.
Jtyörnél". De azért a fantáziám nem tiszta."

!l.Krisztus szenvedő arca és egy leánya re tart vissza SO~ rossztól."
cs egy elvi megállapítás:
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.Elsösorban a 'keresztyén erkölcsi normákhoz. mert azoknál tökéle-
tesebbet ember nem alkothat ... "

* * *
5. kérdés: Emlékszik-e val/ástanítása közben hatást gyakor/6

élményre? Mi volt az?
A kérdést azért tettem fel, mert sok kedves történet, sőt

megrázó vallomás került hozzám a vallástanítás ernlékeiböl, s
ugyanakkor rengeteg egészen ijesztő beszámoló. Hadd legyen
egyszer betekintésünk abba is, mint vélekednek az ifjúság tagjai
3 vallástanításról:

100 hallgató közül kereken 50 azt válaszolta, hogy nem emlékszik
ilyenre!

8 írta a rövid "igent"-t, de nem írta meg, mi volt az.
Jö hatást gyakorló élmények:
"Az utolsó két évben egyetlen voltam az osztályban." - "Egy nyil-

vános bűnvallás megdöbbentő hatással volt rám", - "az egyik vallástaná-
rom egyénisége", - "a módszer hatott rám, ami nem volt leckefeladás
és kikérdezés", - "epkölcsi útravalót kaptam", - "halványan, a hatás
rövid ideig tartott", - "vallástanárommal való nézeteltéréseirn az úr-
vacsora kérdésben", - "a bíbliaolvasás".

A tananyagból:
"Jézus mint tanító", - mikor József megbocsát -testvéreinek", -

~,Jézus elárultatása", - "Tékozló fiú", - "Sodoma és Gomora", - "leg-
nagyobb a szeretet", - "Buddha otthagyva a királyi széket, .lernond
világi javairól és a vallásban keres kielégülést és kárpótlást", - "magyar
vértanu papok" - "vallástanárom felrfedezte, hogy hazudok", - "vallás-
lélektani és vallásfilozófiai tanulmányok".

Vallástanltással kapcsolatos események, melyek jó hatással voltak:
"Diákszövetségi bibliaórák" (2), - "Tahi" (2), - "vallásos előadá-

sok és bibliaórák", - "konfirmandus órák" (2), - "Egész életemet a
vallástanárom izzó fajszeretete határozta meg", - "egy vallástani vizsgán
'érettségi előtt jó hatással volt a figyelmeztetés az érdemtelen "jeles"-re,
mit az életben kell kiharcolni".

Rossz hatással voltak a következők:
"A róm. kat. egyház, mindig mint tuloldal szerepelt. Ezt nem tartom

helyesnek", - "Csak olyan eseményekre emlékszem, ami kritikussá tett. 'I

- "Sajnos, gyenge vallástanarom volt, de a negatívumokból tanultarn", -
"egyre emlékszem, rnikor vallástanárom majdnem rám döntötte a katedrát,
mert más könyvéböl tanultam a barátnömmel", - "igyekeztem mindent
elfelejteni, s vallásomát egyéni módon alakítottam, csakhogy ne kelljen
azt gondolnom, amit a vallástanárorn", - "csak egyetemi hallgató korom
óta van ilyen élményem", - "a lelkész ridegen elutasított egy kéregetőt,
miután éppen a könyörületről prédikált vasárnap. Ekkor rendült meg a
hitem a papokban", - .Vanástanérom az egész vallástant megutáltatta
velem", - "apróbb dolgokat tudnék említeni ... ", - "nekem nagyon
apránként mutatkozott meg Isten jósága, nem hittanórákon, de az egésr:
életben. Pedig jó tiszteletes uram volt".

* * *
6. kérdés: Emlékszik-e hatást gyakorló prédikéclors; Milyen

tárgykörből volt az?
26 .hallg ató emlékszik Iha.tásra, s még négy,aki ezt írja: többre isI

Többen be is számolnak arról, rnilyen, vagy míröl szóló prédikáció segítette
őket a hitrejutásban.

,,14 éves koromban: Bletprogramm", - "Mindenre van erőm a Krísz-
tusban", - "egy-két halotti prédikáció", - "az értelemhez szólók", -
"a szeretetről szólt. Ha szeretet volna, megvolna rninden", - "óév estén:
ra földi örömök elmúlnak, a világ elmúlik, a romokon épít Jézus", - "meg:-
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térésem előtt nem eredményeztek fordutatot. Azóta sokat segítenek", --
"Krisztus megáll az ajtó előtt, s zörget a szívünkön", - "Sokszor -elhala-
dunk a boldogság mellett, de mikor észrevesszük, már késő", - "mindeq
,halálból élet támad. Krisztus halála a mi életünk", - "irgalmas samaritá-
nus", - "Nagyapám temetésekor", - "pályaválasztás előtt a talentumok-
ról", - "számtalan prédikáció oldott meg problérnárnat", - "bűnből' való-
megszabadulás'', - "deprekációk" (2), - "a bűn megelözéséröl", - "egy
Zsidó levél 10, 19--21-ről szóló prédikáció", - "egy okt. 31-iki Iasors
templomi áhitat".

Egy érdekes vélemény: "Amikor lsten közölte velem személyesen
nagy kegyelmét, akkor nagyon rossz prédikációt hallgattam. Azóta úgy
látom, hogy nagyon relativ, mi a jó prédikáció." (!)

Szomorúbb hangok:
"Igen, de 'feltűnő élményem nem volt", - "csak közvetlenül a prédi-

káciö alatt hatott", - "nagyon rossz papokat hallottam csak Ha volt is
értelme a beszédjüknek, hiányzott belőlük a hit és hév, ami átragadott
volna rám is", - "konkréte nem", - "Az egész nyolcadik év rnindig csak
az osztály nézeteltérése miatt hallott korholó prédikációkat", - "csak
halvánvan ernlékszern".

Egyes lelkészeket név szerint is említenek. Talán érdekes ez is:
Raffay Sándor, Túróczy Zoltán, Ravasz László, Szántó Robert, Bt::Jaker
Oszkár, Mórocz Sándor, Gál József, Lesley Weathel1head londoni bap-
tista lelkész.

* * :1<

7. 'kérdés: Mi az a keresztyén erkölcsi követelmény, aminek
nem tud, vagy nem akar eleget tenni?

Nem talál rlyet 53.
Amiket nem fogadnak el:
"Ne paráználkodjál" (4), - "önmegtartóztatás", - "házasságon kivüli

nemi élet tilalma", - "a tisztaság követelrnénye", - "ne kivánd fele-
barátod feleségét", - "a szerelemmel 'kapcsolatban nem tudok a biblia-
mélységébe hatolni", - "legnehezebb a szeretet parancsa" (7), - "a meg-
alázkodást nem fogadom el erénynek", - "az alázatosság idejétmulta,
alacsonyrendűséget jelent" (3), - "káromkodás", - "a vallási ellentétek",
- "reverzális-kérdés", - "rendszeres templomba járás", - "rendszeres;
bibliaolvasás", - "az igazságot nem lehet mindig megmondani", - "a meg-
-bocsátás" (2), - "a teljes átadás", - "a lemondás másokért, önzetlen:
munka", - "az időpontokhoz kötött imádság".

Érdekes vélekedések:
"Még nem tárult 'ki előttem annyira az élet, hogy fontos kérdések-

ben lett volna részem", - "Ezekre a kérdésekre túl őszintért kellene felelni,
Vallási egyéniségét mindenki függöny mögé rejtheti".

De hárman is írják:
"A keresztyénség nem kíván lehetetlent!"

* * *

/

\
A feleletek végigolvasása vegyes érzelmekkel járhat. Vall'

örvendezni valónk néhány igen öntudatos s mély keresztyén
bizonyságtételnek, ugyanakkor pedig határozott ellentmondások
nyomják el az ilyen örömeinket. Néhány összefoglaló megjegy-
zést bátorkodom tenni a kérdésekkel kapcsolatban:

1. kérdés. A bibliaolvasó igen kevés, de nem kevesebb per-
sze, sőt sokkal több az értelrniségünk idősebb kerosztályaihoz
képest. Elszomorító a sok vallomás arról, hogy gyermekkorában
inkább olvasott bibliát. A biblaolvasók nagy része nyilvánvalóan
nem tud bibliát olvasni, s csak csinálja, de nem tud mit kezdeni
vele. Az életüket nem igen formálja, ami főként a 4. kérdésre:
adott válaszökból derül ki.
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2. kérdés. Örvendetes tanulság, hogy az imádság még a leg-
kézenfekvőbb vallásgyakorlat ifjú értelmiségünk életében. Csak
egy írta, hogy nem imádkozik. Az imádságok sokban csak sz0-
kásos megnyilatkozások, s egész elenyésző kivétellel csak a ké-:
rés-hálaadás körében mozognak. Feltűnő a Míatyánkra való sűrű
hivatkozás s még inkább a gyermekkorban tanult imádságok
használata.

3. kérdés. Az úrvacsorára való készülés kérdésében persze
az a legelszomorítóbb, hogy sokan bevallják, hogy nem szok-
tak élni a szentséggel. A készülésükre jellemző, hogy legtöbben
ezt magukbarnélyedéssel intézik el, a bibliaolvasásra alig gondol
néhány, s az imádság is kevésnek jut eszébe. Bűnbánatról szöl-
nak, de a kegyelem várásáról semmit. A szentségélvezés evan-
géliumi tartalmáról, vagyis örvendetes, bensőséges erejéről nin-
csenek tapasztalatok. Az ismerd meg magad önjavító-törekvései
uralkodnak a készüléseken. amik persze teljesen idegenek a ke-
resztyén úrvacsora körül. Feltűnő, hogy sok a római katolikus
gyakorlatra emlékeztető vagy annak tartott szokás, így a ön-
büntetés gondolata. Örvendetes, hogyaszentségélvezés elötti
megbekélésre való törekvés ilyen általános.

4. 'kérdés. Itt derül ki, hogyakeresztyénség nem irányítja
eleven módon hallgatóink nagy tömegét. A keresztyénség szá-
mukra nem életformáló erő.

~. kérdés. Elgondolkozhatunk a rossz vizsgán, amit eze-
ken a kérdőíveken a vallastanításunk és a prédikálásunk emlékei
tettek.

7. kérdés. Bizonyos kérdésekben, mint éppen a nemi-erkölcs,
ijesztően egyhangú ellenvélemény van hallgatóinkban. Hasonló
nagyszámú tagadója a szeretetparancsnak és az alázatosságnak
is. Pedig ezeket mégis a keresztyén élet alapmegnyilatkozásal-
nak tartjuk.

Egészben véve a feleletek hatalmas küzdelmi területeket
nyitottak meg az egyetemi lelkészi munka előtt.

Desséry Ldssló.

Karácsonya művészetben.
"Hodie Saeculo "Ma szülte a Tenger
maris stella szűz Csillaga
est enixa e világra
novae salutis gaudia, az új üdvösség örömét,

quem tremunt barathra; kitöl fél a Pokol
mors cruenta s a kegyetlen
pavet ipsa . Halál retten:
a quo peribit rnortua." ez fogja öt megölni még!"*)

Ebben az . ősrégi karácsonyhajnali énekben a húsvéti öröm hangjai is
elvegyülnek és ez nem véletlenség. A keresztyénség régen karácsony ün-

*.) Notker Balbulus Szent Gallen-i szerzetes éneke (t 912). Babits
Mihály fordftása.
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nepén a "feltámadás ígéretéért" adott hálát. A jeruzsálemi és római gyüle-
kezetekben is karácsony napjának második főmiséjén a feltámadást ünne-
pelték. Jellemző az ünnep értelmezésére annak naptári elhelyezése; 'Il

Kr. u, IV. század közepén a pogányság legnagyobb ünnepének, "Sol mvic-
tus" napjának helyébe iktatták be, a téli napforduló helyébe, mellyel
kapcsolatban a pogányok az egész világ megújulását várták. MostmÚ
Krísztus lett az igazi nap, aki megjelent, hogy fényességétől megelevened-
jék minden, ami oeteg és halott.

Mindezt tudnunk kell ahhoz, hogy a karácsonyi történet műtörténeti
ábrázolásait s különösen annak középkori példáit megérthessük.
, A karácsonyi ünnep fontosságából következik, hogy a betlehemi tör-
ténet a keresztyén művészetben kezdettől fogva megjelenik. Eleinte fél-
szegen, kökoporsók keskeny oromzatán, majd főjelentőséget kap és maga
is önálló "témává" lesz. Amig azonban a "Három királyokat" látva érez-
zük, hogy ennek a képnek nemcsak szernléleti, hanem mély gondolati
jelentősége is van, t. i. a Krisztus világuralmának feltüntetésé, addig a
betlehemi történet eleinte inkább elmesélni, szórakoztatni akar kedves
idilli rnegjelenítésével és terrnészetességével. A keresztyén művészet még
nem találta meg magát s az akkori, hellenisztikus hagyományokból táp,
Jálkozó s kizárólag esztétikai szabályokat szem előtt tartó művészet nem
volt képes a Gyermek születésének mély értelmét megmutatni. A törté-
netben szereplő alakokat a művész minden kapcsolat nélkül helyezi egymás
mellé s ezzel történetietleníti s legfeljebb arra képes, hogy szépítse és
idealizálj a őket. A klasszicizáló művészet lassú elhalványodásával ezt a
fajta "karácsonyt" is felváltja az eredeti keresztyén lelkiségből született
egyszerű ábrázolás, melynek eredete Szíriában kereshető, rneséje apokrif
néphagyomány s beszéde a legpontosabb teológia.

Az új betlehemnek legrégibb példáit az olaszországi Monza városában
őrzött úgynevezett ampulnákon (kicsi olajtartó bádogflaskák) találjuk,
rnelyeket zarándokok hoztak haza magukkal a szent történet földjéről.
A szent családot egy barlangban látjuk. Mária nem ül, mint eddig, hanem
a gyermekágyas asszony fáradtságával egy kereveten fekszik. Az alakok,
amennyire a kis .méretekböl megítélhető, nem idea/izáltak. Ez, a kép,
amely valószínűen a betlehemi .Krisztusszületése barlang" V. századi
mozaikjának mása, kedveltjé lesz, új és új részletekkel bővül. A VI. század-
ban már teljes a kép. A Lateránbasilikában talált és most a Vatikánban
őrzött emailkereszten újdonság a két segédkező bába, akik aKisjézust
épen fürösztik. A szíriai apokrif hagyományok beszélnek a két bábáról,
de a fürösztésröl nem. Ebből is látni, hogy a nép a szent történetet milyen
szívesen bővítette az emberi élet minden terrnészetességével, Ez a kép-
tipus lesz úrrá a bizánci művészetben és örök sablon marad. Egy XIV.
századi keleti miniatürön az egész betlehemi hegyet keresztmetszetben
látni, benne a barlang, egyik oldalról jönnek a királyok, a másikról II

pásztorok. Nyugaton folyton gazdagodik az eredeti sablon, aKisjézus
környezete természetes nyugati vidék, emberek, angyalok teszik mozgal-
massá a képet. Mária közülünk való asszony, akin inkább látszik a szen-
vedés és az anyaság áhítata, mint az istenanya dicsősége. Egy XII. századi
görög kommentár szavai szerint a Szűznek éppen olyan az arca, mint a
természetes asszonyé, aki éppen rnost szenvedett. Ez a felfogás jelentős
~ Máriának és Jézusnak dogmabeli viszonyára s a karácsonyi jelenetek
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nepén a "feltámadás ígéretéért" adott hálát. A jeruzsálemi és római gyüle-
kezetekben is karácsony napjának második főmiséjén a feltámadást ünne,'
pelték. Jellemző az ünnep értelmezésére annak naptári elhelyezése; 'Il

Kr. u, IV. század közepén a pogányság legnagyobb ünnepének, "Sol mvíc-
tus" napjának helyébe iktattak be, a téli napforduló helyébe, mellyel
kapcsolatban a pogányok az egész világ megújulását várták. MostmÚ
Krisztus lett az igazi nap, aki megjelent, hogy fényességétől megelevened-
jék minden, ami oeteg és halott.

Mindezt tudnunk kell ahhoz, hogy a karácsonyi történet műtörténeti
ábrázolásait s különösen annak középkori példáit megérthessük.
, A karácsonyi ünnep fontosságából következik, hogy a betlehemi tör-
ténet a keresztyén művészetben kezdettől fogva megjelenik. Eleinte fél-
szegen, kőkoporsók keskeny oromzatán, majd főjelentőséget kap és maga
is önálló "témává" lesz. Amig azonban a "Három kir ályokat" látva érez-
zük, hogy ennek a képnek nemcsak szemléleti, hanem mély gondolati
jelentősége is van, t. i. a Krisztus világuralmának feltüntetése, addig a
betlehemi történet eleinte inkább elmesélni, szórakoztatni akar kedves
idilli megjelenítésével és természetességéveI. A keresztyén művészet még
nem találta meg magát s az akkori, hellenisztikus hagyományokból táp,
Iálkozó s kizárólag esztétikai szabályokat szem előtt tartó művészet nem
volt képes a Gyermek sziiletésének mély értelmét megmutatni. A törté-
netben szereplö alakokat a művész minden kapcsolat nélkül helyezi egymás,
mellé s ezzel történetietleníti s legfeljebb arra képes, hogy szépítse és
idealizálj a őket. A klasszicizáló művészet lassú elhalványodásával ezt a
fajta "karácsonyt" is felváltja az eredeti keresztyén lelkiségből sziiletett
egyszerű ábrázolás, melynek eredete Szíriában kereshető, meséje apokrif
néphagyomány s beszéde a legpontosabb teológia.

Az új betlehemnek legrégibb példáit az olaszországi Monza városában
őrzött úgynevezett ampulnákon (kicsi olajtartó bádogflaskák) találjuk,
melyeket zarándokok hoztak haza magukkal a szent történet földjéről.
A szent családot egy barlangban látjuk. Mária nem ül, mint eddig, hanem
a gyermekágyas asszony fáradtságával egy kereveten fekszik. Az alakok,
amennyire a kis .méretekból megítélhető, nem idea/izáltak. Ez a kép.
amely valószínűen a betlehemi "Krisztussziiletése barlang" V. századi
rnozaikjának mása, kedveltjé lesz, új és új részletekkel bővül. A VI. század-
ban már teljes a kép. A Lateránbasilikában talált és most a Vatikánban
őrzött emailkereszten újdonság a két segédkező bába, akik aKisjézust
épen fürösztik. A szíriai apokrif hagyományok beszélnek a két bábáröl,
de a fürösztésről nem. Ebből is látni, hogy a nép a szent történetet milyen
szívesen bővítette az emberi élet minden természetességéveL Ez a kép-
tipus lesz úrrá a bizánci rnűvészetben és örök sablon marad. Egy XIV.
századi keleti miniatürön az egész betlehemi hegyet keresztmetszetben
látni, benne a barlang, egyik oldalról jönnek a királyok, a másikról II

pásztorok. Nyugaton folyton gazdagodik az eredeti sablon, aKisjézus
környezete természetes nyugati vidék, emberek, angyalok teszik mozgal-
massá a képet. Mária közülünk való asszony, akin inkább látszik a szen-
vedés és az anyaság áhitata, mint az istenanya dicsősége. Egy XII. századi
görög kommentár szavai szerint a Szűznek éppen olyan az arca, mint a
természetes asszonyé, aki éppen most szenvedett. Ez a felfogás jelentős
la Máriának és Jézusnak dogmabeli viszonyára s a karácsonyi jelenetek
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alázatos Máriái mindig kritikusai lesznek a nyugaton trónraültetett és az
egyház által dogmatizált koronás Istenanyának, amint azt látni fogjuk.

A XII. századi francia művészet mély gondolati tartalommal gazda-
gítja az egyszerű régi ábrázolást. A Chartes-i katedralis egyik ablak-
festrnényén a Kisjézus nem jászolban, hanem oltárszerű emelvényen tek.
szik mint áldozat, melyet lsten maga helyezett oltárra. Oltárra és a szentek
szeritjére utal a környezet is; a függöny, melyet két oldalról szétvonva
látunk, a ciboriumoltár tartozéka volt, ezzel takarták el az oltáron elhe-
lyezett szent elemeket a laikusok szeme elől. Oltáron látjuk a Kisdedet
.a kölni dóm egyik ablakfestményen is (1300 körül). Az eredeti gondolatot
a művész még azáltal is elmélyítette. hogy a karácsonyi jelenet köré a

.szőlőindát, az oltári szeritség szimbolumát festette. Krisztus születésének
és emberré lételenek ez a szimbolikus magyarázata a francia Suger apát
teológtájára jellemző, ki a Sant Denis-i kolostor építtetője s egyben az

.egész gótika elvi programmadója volt. Hihetjük, hogy ez a képtipus is
.az ő közvetlen útmutatása és irányítása alapján jött létre. Ezzel a francia
gótika a betlehemi történet ábrázolásának ideológiai tartalmat adott s
igy az ősi sablon új és kerlátlan formai fejlődésének nyitott útat.

A kép erős gondolati telítettsége miatt elvesztette természetességét.
A merev alakok csupán szimbolikus viszonyban vannak egymással s a kis
Jézus is inkább apró felnőtt, mint szelíd gyermek. A következő generációk
feladata, hogy a betlehemi történet ábrázolásába természetességet vigye-
nek, s ezzel a fejlődést tovább vezessek. Most az olaszországi művészet
adja az indítást. Már Giovanni Piseno, az olasz protoreneszánsz mestere
a pisai dóm szószékének domborművén Máriát újra természetesen ábrá-
zolja, aki .kedvesen fogja a Kisjézus Jászolát s gyermekében valósággal
'gyönyörködik (1301-1310). Egyénekké válnak az eddigi néma szereplök,
akik örülnek és érezn ek, mindegyikük végzi a maga feladatát, a bábák a
viz készítésével bajlódnak. egyikük meleg vizet tölt a dézsába, a másik

'ujjával ellenőrzi a fürdővíz kellő hőmérsékletét s mindezt kíváncsian és
félszegen nézi József, a környéket pásztorok és angyalok meg a nyáj
teszi elevenné. A régi sablonra csak a barlang jelképes körvonala és a
barmok szokásos elhelyezése emlékeztet. A XIV. század közepén már az
augsburgi dóm északi kapujának domborművein találkozunk hasonló
újftással. Mária, aki eddig mozdulatlan volt, rnost már magához veszi a
Gyermekét s két kezével tartja, míg József gondviselő jósággal áll az ágy
fejénél s kezét védőleg nyugtatja a párnán. Máshol (fametszet 1400-ból)
tüzet éleszt József s .arca természetes aggódást árul el. Legkedvesebb a
berlini múzeurn 15. századbeli faragott betleheme, amelyen a karcsú
fiatalasszony, a félig alvó és fejét mellé re hajtó gyermeket, a térdelő és
.mosolygó babának adja át, hogy az a következő pillanatban a langyos víz-
ben megfürössze. József az ágy végében ül, fejét a balkarjára s ezt botra
támasztja, mintha megviselte volna a várakozás s jobbjával szeretettel
.sirnítja meg Mária betakart lábát.

Ebben a fejlődésben nagy szerepet játszott a nép ízlése s a h.vatalos
..egyházi művészet ennek a témának sorozatos feldolgozásában találkozik
-és olvad össze a népi elemekkel, hogy a középkor népies egyházmúvészete
alakuljon ki, melyben erősebb a mesterek egyénisége, mint az egyház
dogmatikus mondanivalója.
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. Kész a vázlat s mostmár ki kell azt dolgozni, széppé, tetszetössé es;
szemrevalóvá tenni. Ehhez segítette el a művészetet az európaszerte álta-
lánossá:váló kegyességi irány: a mtsztike, amely a kétségek között hány-
'kódó középkori lelket azáltal is meg akarta nyugtatni, hogy megtanította
-gyönyörködni Istenben, Krisztusban, a teremtettségben s ezt nem utolsó-
sorban a művészet eszköze által érte el. A misztika a népművészetnek új
'eröt adott éppen a benne rejlő vallásos esztétizrnus alapján. A karácsonyi
történet is gyönyörködtetni akar. Nagy szeretettel és fínomkodással
festik Máriát s a Kisjézust, az angyalokat és a tájat- Mindegyik alaknak
van azonban valami titkos mondanivalója a karácsonyi eseményről 'S ,3

táj is, mely csodálatos kedvességet kapott, a Krisztusról beszél. A .táj
szineinek sötét jével lehet legjobban kifejezni az egész világ várakozását.
A kor természetmisztikára is hajlamos volt, s a természet megváltásvágyát
azzal fejezi ki a művész, hogya szokásos betlehemi barlang helyett roz-
zant viskót, összedőlt várromot, elhagyott palotát s gyomverte udvart fest,
melyet időverte fák szegélyeznek. Ebben a környezetben jelenik meg a
Megváltó gyermek.

Ezek a betlehemek rendkivül tanulságosak Mária és Jézus dogma-
történeti viszonya szempontjából. A hieratikus Máriából kedves fiatalasz-
szony lett, közülünk való, akit szabad emberi foglalatosságai közben is
ábrázolni. Tűzhely előtt, rokka mellett sorsóval a kezében látjuk öt egy
1430-ból származó magyarországi mester festrnényén, (Nérnetujvár,
Batthyány-gyüjtemény.) Ehhez az asszonyhoz még emberi érzelmek is hozzá-
férhetnek s talán szép szavakat is szívesen fogadna. Máriának ez az ábrá,
zolása szorosan összefügg a misztika által általánossá lett feminin jelleg1l
kegyességgel s ennek az újfajta áhitatnak lett kifejezője a szépasszony
Mária. így Ir róla 1316-ban Ludvig van Velthem szent szerelmében: "Szép'
fejedet szőke haj diszíti, karcsú a nyakad és a szemed mílyen eleven."
Ezek a szavak azonban nem Mária istenséget szolgálják, csak egy Urai
kegyesség és vallásos erotika kifejeződései. A szép Mária nem árt a Kls-
jézus méltóságának, mert szépségét is a Jézustól kapta. "Szép lehettél,
mert aki benned lakott, a maga képére formált téged." De éppen ezért
kell' ennek a Máriának térdre esni saját gyermeke előtt s a kor művészeté-
ben örökké térdelve festik Máriát, amint a földön fekvő gyermeket, mint
az ő Urát imádja Az új betlehemeknek ezt a cimet adta a kor és a mű,
történet: liA gyermek imádása". Mária alázatos földi asszony, csak Istennek-
szolgá}ója, aki maga is várja a Megváltót., Mivel pedig Mária ösrégtöl'
fogva az egyháznak szimbóluma volt, benne most az egész egyház esik
térdre a Kisgyermek előtt és várja szabadítását.

Ezt a jelképességet látjuk Frenke mesternek 1424-ben és Filippo>
Lippinek 1435-ben készült Iestményein, (Hamburg Kunsthalle. Berlin, K. F.
Museum), amikor Jézus meJ/ett csak Máriát hagyják meg. Még József sincs'
ott s a tömeg is eltünt az ö környezetéböl. Mária és Jézus, az egyház és
Jézus viszonyáról beszél az írásszalag is, mely Mária előtt lebeg s felirata
ez: .Domínus meus et Deus meus. Én Úram és én Istenem." Az aranycsil-
lagos ég megnyílt s a magasban az Atyaisten jelenik meg a gyermek felett
áldó kezével. Száj ából aranysugarak vetődnek le rá. Lippi képén a Szent
Lélek galambja száll a gyermek fölé. O az, akit imádnunk kell, mert benne
lakozik az Isten egész teljessége testileg.
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Kész a vázlat s mostrnár ki kell azt dolgozni, széppé, tetszetössé és
szemrevalövá tenni. Ehhez segitette el a -müvészetet az európaszerteiálta-
tánössáváló kegyességi irány: a misztike, amely a kétségek között hány-
kódó középkori lelket azáltal is meg akarta nyugtatni, hogy megtanltotta
,gyönyörködni Istenben, Krisztusban, a teremtettségben s ezt nemutolsö-
sorban a rnüvészet eszköze által érte el. A rnisztika a népművészetnek új
'eröt adott éppen a benne rejlő vallásos esztétizrnus alapján. A karácsonyi
történet is gyönyörködtetni akar. Nagy szeretettel és fínomkodással
festik Máriát s a Kisjézust, az angyalokat és a tájat- Mindegyik alaknak
van azonban valami titkos mondanivalója a karácsonyi eseményről ,'ll ,a
táj is, mely csodálatos kedvességet kapott, a Krisztusról beszél. A ,táj
szineinek sötét jével lehet legjobban kifejezni az egész világ várakozását.
A kor természetrnisztikára is hajlamos volt, s a természet megváltásvágyát
azzal fejezi ki a müvész, hogya szokásos betlehemi barlang helyett roz-
zant viskót, összedőlt várrornot, elhagyott palotát s gyomverte udvart fest,
melyet időverte fák szegélyeznek. Ebben a környezetben jelenik meg a
Megváltó gyermek.

Ezek a betlehemek rendkívül tanulságosak Mária és Jézus dogma-
történeti viszonya szempontjaból. A hieratikus Máriából kedves fiatalasz-
szony lett, közülünk való, akit szabad emberi foglalatosságai közben .is
ábrázolni. Tűzhely előtt, rokka mellett sorsóval a kezében látjuk öt egy
1430-ból származó magyarországi mester festményen. (Németuivár,
Batthyány-gyüjtemény.) Ehhez az asszonyhoz még emberi érzelmek is hozzá-
férhetnek s talán szép szavakat is szívesen fogadna. Máriának ez az ábrá-
zolása szorosan összefügg a misztika által általánossá lett feminin jellegtí
kegyességgel s ennek az újfajta áhitatnak lett kifejezője a szépasszony
Mária. így ír róla 1316-ban Lúdvig van Velthem szent szerelmében: "Szép·
fejedet szöke haj diszíti, karcsú a nyakad és a szemed milyen eleven,"
Ezek a szavak azonban nem Mária istenséget szolg álják, csak egy Urai
kegyesség és vallásos erotika kifejeződései. A szép Mária nem árt a Kls-
jézus mélioségének, mert szépségét is a Jézustól kapta. "Szép lehettél,
mert aki benned lakott, a maga képére formált téged." De éppen ezért
kell' ennek a Máriának térdre esni saját gyermeke előtt s a kor müvészeté-
ben örökké térdelve festik Máriát, amint a földön fekvő gyermeket, mint
az ő Urát imádja Az új betlehemeknek ezt a cimet adta a kor és a mü,
történet: liA gyermek imádása". Mária alázatos földi asszony, csak Istennek'
szo/gáJója, aki maga is várja a Megváltót., Mivel pedig Mária ösrégtöt
fogva az egyháznak szimbóluma volt, benne most az egész egyház esik
térdre a Kisgyermek előtt és várja szabadítását.

Ezt a jelképességet látjuk Frenke mesternek 1424-ben és Filippo;
Lippinek 1435-ben készült festrnényein, (Hamburg Kunsthalle. Berlin, K. F.
Museum), amikor Jézus mellett csak Máriát hagyják meg: Még József sincs
ott s a tömeg is eltünt az ő környezetéböl. Mária és Jézus, az egyház és
Jézus viszonyáról beszél az írásszalag i~, mely Mária előtt lebeg s felirata'
ez: .Dominus meus et Deus meus. Én Uram és én Istenem." Az aranyesil-
lagos ég megnyílt s a magasban az Atyaisten jelenik meg a gyermek felett
áldó kezével. Szájából aranysugarak vetődnek le rá. Lippi képén, a Szent
Lélek galambja száll a gyermek fölé. O az, akit imádnunk kell, mert benne
lakozik az Isten egész teljessége, testi/eg.



S' a kisgyermek meztelen teste ennek a hitnek lesz jelképévé. Nem
jászolban fekszik, hanem a puszta földön, nincs betakarva, amint az termé-
szetes volna, hogy megvédjék öt a, hidegtől. Egész testében kell látnunk-a
kicsi gyermeket s ezzel a természetellenességgel amilvész szánkba adja a
magyarázatot: "Az Ige testté lett."

De jelképes itt minden, a fény s az angyalok is. Fra Angelico a kis ház
fedelét már fényességbe vonja s ecset jével egybevonja azt az 'ég színével.
A fedélre angyalok szálltak, valamennyien áhitatos imádságban vannak.
(1450). Igy lesz eggyé ég és föld s ennek a jelképességnek legművészibb
példáját. Sandro Boticelli festette meg 1500-ban. (London Nationalgalerie).
A barlang-istálló felett az angyalok körtáncot lejtenek könnyű repüléssel.
kezükben pálmaág. Három angyal már a zsuppfedélre ereszkedett, közelebb
a földhöz, a többiek pedig már a földön vannak s ott az emberekkel
összeölelkeznek és összecsókolóznak. Ez az óra, amelyben az ég lehajolt
a földhöz.

A középkori művészetnek összefoglalója Grünewald s így mindannak
is nagyszerű összefoglalást adott, mit a középkori művészet Jézus születé-
séröl elmondott. A Gótika szirnbolizáló és tartalmasító irányához kap-
csolódik s a misztika titokzatosságait is felújít ja. Az isenheimi oltérképen,
melyet a Golgotával kapcsolatban i-smerünk, festette meg a karácsonyt is.
A jelenet két részre oszlik, egyik oldalon gótikus ternplomcsarnok, tele
kisebb-nagyobb angyalokkal és mennyei lényekkel, akik énekelnek s
muzsikálnak. Különös lényeket látni közöttük, akikben többen pogány világ
lelkeit vélték felismerni, indusokét, perzsakét stb. A felettük lebegő
titokzatos alakban sokan Évát látják. Az egész búnös emberiség várja az
lsten Fiának megjelenését. A másik oldalon Mária tartja ölében a gyer-
mekét, földi anya, megdicsőült földi környezetben és fényességben, mely
a megnyilt égből önti el a tájat. Az égben látni Istent. - Mária előtt
ott a jól ismert meiegvizes dézsa s egy gyermekszobaban- mindig szükséges
edény is. Valóban emberré lett Jézus, élete nemcsak látszólagos emberi.
élet volt. Misztikából táplálkozo vallásosságot fejez ki a kép egész szim-
.bolikus szerkezetében. Krisztus békét hozott, ezt kell felismernünk Mária
jobbján növekedő fügefa láttára s a balján elhelyezett rózsatő már :arról
a keserűségról beszél, mely ott rejtőzködik Mária örömében. A kertet,
amelyben ül, magas fal keríti, kapuja lakattal van bezárva s ebből a kegyes.
hivő a szeplötelen fogantatást olvashatta ki. Erre utal az a korsó is,
amelyen a fény anélkül megy át, hogy azt megsértené. Mária földi anya,
akinek addig jár a dicsfény, mig testében lakik Jézus. Igy térdel ott a
kép baloldalán imádkozva, várva az ő óráját s a dicsfény, melyet feje köré
vont a művész ecset je, Jézusnak szól. Amikor már ölében tartja gyermekét, '
a glória a gyermek fejét díszíti.

Benne a rnüvészet mindent elmondott Jézus születéséröl. A követ-
kezö kor realisztikus művészete nem hoz újítást, ismétli az eddigieket,
elhagyva a betlehemi történetből mindazt, ami a hit látomása volt. Dürer-
nek Münchenben őrzött oltárképe jelenti az átmenetet az új ábrázoláshoz.
Áz egész történetben azonban érezhető a karácsony őskeresztyén felfogása;
nem a csillag, hanem a fényes déli nap világítja be a romokat. Altdorfer
is meghagyja a hagyományos romokat és az alászálló angyalokat, képén
azonban jobban érezhető a rnűvészeti mult romantikus tisztelete, mint
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-az eredetiség. Az új realisztikus ábrázolásnak korai példája a magyar
,Mikó Jánosnak 1476.ban készült s a bécsi Lichtenstein képtárban őrzött
f.estménye. Az ég reprezentánsai eltűnnek a levegőégből s csak három
angyal marad a földön, akik Mária elé tartják a gyermeket. Mária keze
is inkább csodálkozást árul el, mint imádást. József, aki eddig mellékalak
volt, egyenrangú lesz Máriával. A táj csendes. A karácsonyi csodában a
szeritcsalád gyönyörködik csak. Mintha a családi ünneppé vált karácsony
jelenne meg ezen a képen, s tényleg egy idő mulva a művészek nem
véletlenül adják képeiknek ezt a cimet: "A szent család."

A barokk az egész keresztyénség nagy ünnepének magasztosságát
hangsúlyozza a betlehemi jelenetben. Maulbertsch sümegi oltárképének
{1758) láttára megelevenedik előttünk a karácsony napjának ünnepi miséie,
zenéje és a keresztyénség kitörö öröme, tehát nem a történet belső értelme,
Iumern az emberiségre tett külső hatása.

A modern müvészet betleheméröl külön fejezetben kell megemlékez-
nünk, röviden annyit lehet mondani róla, hogy benne felújulnak a közép-
kori mcsterek látomásai.

Révész Istodn,

A hitvalló és szenvedő gyülekezet
Vigasztalója.

A) Néhány szó magáról a Jelenések könyvéről.
A mennyei jelenésekről lrott könyv az Újszövetségnek legnehezebb,

Iegtőbbféleképpen magyarázott, sőt félreértett könyve. Megíratásától
kezdve korunkig az immanens, látható történelem alakulása szerint, egész
történelme van a Jelenések könyve magyarázatának. - Erre a történetre
most nem térhetünk ki. Luther így összegezte a koráig elért eredménye-
ket: "Sokan próbálkoztak e könyvvel, de mind a mai napig semmi bizo-
nyosra nem jutottak s egyesek sok badarságot magyaráztak 'bele saját
'koponyájukból." Ma különösen félremagyarázzák a spiritiszták különféle
ördögi irányzatai, amelyek közül a legveszedelmesebb, az Ú. n. "Evan-
géliumi spiritizrnus" valósággal alapokmányának tekinti. - A könyvet
János apostol által íratta meg Isten Szentlelke a Krisztus utáni 1. sz.
második felében. Domitianus császár (esetleg már Néró) idejében. Való-
szinű, hogy Domitianus száműzte Path mos szigetére a keresztyének üldö-
zése idején. Itt teljesedett be rajta az nr jövendölése, hogy természetes
,halállal hal meg s az üldözések idején nem szenved mártír-halált..

B) Néhány szempont a konyv megértéséhez.
1. Tartalma, gondolatmenete. 1. Előszavaból megtudjuk. hogy lsten

kijelentése, rnelyet Jézus az O angyala által megjelentett Jánosnak, aki
viszont közli a gyiilekezettel. Felhívja a figyelmet és 7 versben rövid
tartaImát adja az egész könyvnek. (l : 1-8.) Azután a Pathmos szigetén
való körülrnényeiről értesít. (l : 9-20.) - A hét gyülekezet rajzaban az
Egyház földi helyzetét, a Sátán állandó és különféle, fokozatos megkí-
.sértését mutatja meg, alapvető, előljáró, intő tanításul. (2-3. Iei.) -
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II. Ezután következik a látomások másedik csoportja, amelyekben rnennyei
és földi párhuzamossággal tárul fel előttünk az Egyháznak az utolsó
Itéletig tartó jövője. (4-20. fej.) (Bevezetés: Isten királyi-széke és a
hétpecsétes könyv bemutatása: ~. fej. - A hét pecsét felbontását követő.
események; a Sátán, az Antikrisztus és prófétájának egyházellenes gonosz-
tettei, át meg átszöve az Egyház helyzetének rajzával; ezeresztendős
viszonylagos béke; utolsó Itélet, 6-20. fej.) - Ill. A látomások 3. cso-
portjában az új ég és új föld örök jelene: az üdvösség helye ("A templom
nélküli város") és az üdvözültek örök közössége Istennel. Komoly intés
arról, hogy "e beszédek hívek és igazak" (21-22. fej.). Figyelemre méltó,
hogy Jézus nevével kezdődik a prófécia és Jézus nevét hívja utolsó sza-
vában is. Az utolsó vers az apostol üdvözlete.

,2. Megíratásának oka és célja. Isten ószövetségi próféciáinak nagy
része beteljesedett Krisztusban, de nem mind, hiszen a megváltásnak
Krisztus testében, az Egyházban is végbe kell mennie. Az Újszövetség
egyetlen prófétai könyve Igy kapcsolja össze szorosan és elválaszthatat-
lanul az O és Újszövetséget, amikor hirdeti a Krisztus eljövetele után is
még fennmaradó és Krisztus eljövetelével csak teljesebb értelmet nyert
próféciák beteljesedését. De nemcsak ilyen Ószövetségben gyökerező oka
és célja van e szent iratnak. Jézus maga is sokszor prófétált tanltványai
előtt, különösen az Olajfák-hegyén mondott beszédeiben. (Máté 24-25.)
János evangéliomában pedig ismételten utal arra, hogy "ama Vígasztaló",
a Szeritlélek még sok dolgot megjelent nékik, amit most még el nem
hordozhatnak. Ezeknek a jézusi próféciáknak is folytatása a Jelenések
könyve. Közelebbi célja e szerit könyvnek az, hogy sok földi nyomorú-
ság ellenére eljuttassa a hivőket Jézus végső győzelmében vetett hitre
s benne teljesen megerősítse őket.

G. A könyv olvasásával kapcsolatban tisztézendo főbb kérdések és
fogalmak.

Miért beszél oly nehezen érthető képekben? Emberi teremtések
lévén, képtelenek vagyunk arra, hogy Istennek csodálatos, egészen más
dimenziójú dolgait megértsük. A mennyei dolgoknak néhány vonását,
egyedül a látomások képei fejezhetik ki, amint az az Oszövetségi prö-
féciáknál is gyakori. Persze a képek értelmezésének nehézségeihez azok
isteni tartaimán kívül az is hozzájárul, hogy távolabb vagyunk az Oszö-
vetség gondolatvilágától, mint János apostol kertársai. Az öskeresztyén-
ségnek tulajdonképpen egyedüli szent könyve volt az Otestámentom s a
próféciák képei elevenek, beszédes ek voltak számukra. E mellett tudo-
másunk van arról, hogy a Jelenések könyve megíratásának idejében sok
névtelen álprófétikus irat forgott közkézen, amelyek mégis hozzájárultak
ahhoz, hogy a képek ismertek és sokatmondók legyenek. Végül az is tény,
hogy az őskeresztyénségnek sokkal inkább eszkatológikus (az utolsó időkre
vonatkozó) volt a hite, mint nekünk.

Figyeljünk pl. arra, hogy rnilyen reálisan áll előttünk a Szenthárorn-
ságnak csodálatosan egybetartozó, szétválaszthatatlan, de mégis össze nem
keverhető egysége. (l: 1, ~; 1: 8; 3: 22 stb.) A Szentháromságról
dialektikus dogmatikát meg lehetne írni egyedül e könyv alapján. Az egyes
képek és látomások megértéséhez elengedhetetlenül fontos tudnunk, akár'
Istenről, akár Jézusról, akár a Lélekről van szó, a cselekvő alany rnin-
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denker ugyanaz az egyetlen Szenthárornság, - különben zavarban Ten-
nénk, hogy ki is cselekszik voltaképen, isteni vagy emberi erők?

'A Szentháromság személyei közül külön kell még foglalkoznunk
'Jézussal. Jézus isteni lényének reánk tartozó vonásait háromféle kép
mutatja meg.' a) Az egyházban ő az a tündöklő emberalak, aki jelenvan
,agylilekezetben. Ű tartja kezében az Egyház sorsát és közöttük van igé-
jével (a "két gyertyatartó között" 1: 13.). b) Istenhez való viszonyában
pedig ö a Bárány, aki engedelmes volt a keresztfának haláláig; aki egye-
düi "méltó a hét pecsét felnyitására, mivel megöletett" (5 : 6.). e) E világ-'
gal szemben pedig, "a Júda nemzetségéből való oroszlán" (5: 5.), aki
"ki jöve lovon győzve és hogy győzzön" (6: 2.). A' három kép együtt
.a csodálatos Krisztus.

Figyelemreméltó azután könyvünk második főszereplőjének, Krisz-
tus testének, az Egyháznak összetett képe. Ennek tisztázása nélkül sem
érthetiük meg az igét s nem tapasztalhatjuk meg intő és vígasztaló aktu-
alitását. Valamilyen vonatkozásban minden fejezetben az Egyházról van
szö, E nagyon sokoldalú képből elég három fontos vonást kiemelnünk.
a) Az igazi egyház feladata, hogy világítson a bűn sötétségében, hiszen
Ura is - a Krisztus - "az igazi világosság", aki eljött evilágba (Ján.
1 : 9.) "Ti vagytok e világ világossága" (Mát. 5: 14.). Egyetlen drága
kincse, ékessége van: A Bárány Vére, amelyben megmosta és megfehérl-
tette ruháját. b) Ez az Egyház a "napba-öltözött asszony", akit mindvégig
üldöz az ősellenség. Amint Luther írja, az igazi egyház állandó, hetedik
ismertetőjele az, hogy kereszt alatt szenved. - Az ördög azonban szün-
telen kísérti ezt az Egyházat, amely pedig az Úr hitvese. Egy nagy része
hűtlen is lesz Urához, "paráználkodik", amint már Ezsaiás és Ezékiel is
mondja. Ezt a hűtlen, evilággal szövetséget kötött egyházat nevezi a "nagy
paráznának", amely a világot szereti, csak névleg keresztyén. Amint a
"Napbaöltözött asszony", a hitvalló egyház, úgy anagy parázna, Babilon
a hűtlenné lett egyház. e) Az egyház 3. arcvonása a 21. fejezetben van.
Rokon az elsővel, de itt már az eszkatológikus idők tökéletes, szentegy-
háza, a Bárány elkészített Menyasszonya. Itt már semmi sem zavarja meg
Urával való zavartalan közösségét.

Kérdés, hogy a Jk. eseményeiból mennyi teljesedett már be, hiszen
oly sok jóslatot fűztek már hozzá. Luther így felel erre a kérdésre:
"Mivel a Jk. jövendő események, közelebbről a keresztyénség jövendó
nyomorúságainak és megpróbáltatásainak kinyilatkoztatása, leghelyesebb
az a magyarázati mód, hogy a keresztyénséget ért nyomorúságokat, ese-
ményeket összehasonlít juk li képekkel és Igy az Igével: Ahol ezek fedik
egymást, arra azután támaszkodhatunk, mint bizonyos és el nem vetendó
magyarázatra." Ezek szerint a legtöbb magyarázó úgy véli, hogy az ösz-
szes, az 1000 éves békekerszak előtt megírt események lezajlottak volna
már (1-19. fej.). De ez az idői egymásutániságban értelmezett magya-
rázati mód nem felel meg a Jk. tartalmának. Egyrészt ellene mond az,
hogy benne az események sokszor párhuzamosak: mennyben és földön
egyszerre lejátszódók. Másrészt pedig a tér és idő korlátai nem érvénye-
sek reájuk. Ezek alkalmazása elhomályosítja jelentésüket. Nem jóskönTV

, a 'Jk., hanem sziintelen való vigyázásra intő, az egyházat érő 'nyomorásá~
gokban vígasztaló, a hit megvallásában bátorító, és a reménységben meg-
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elósitÓ prófécia. Jézus nem hiába mondotta, hogy "arról a napról és
óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám
egyedül." (Máté 24, 36.) És Jézus szavával nem kerül ellentétbe aJk.
se'w, .- csak az azt "álmoskönyvnek" és "jóskönyvnek" vagy "spiritiszta
evangéliumnak" tartó tévelygés. Egyet tudunk: "Imé hamar eljövök, azt
mondia az Úr". - És ez elég örömre, vígasztalásra, bátorításra, intésre,
fenyegetésre, hiszen az idő felett álló Isten számára mást jelent a "hamar",
mint számunkra.

C] A könyv aktualitása.
örökkévalóságig aktuális ez a könyv. Amíg az igaz Egyház itt van

a földön, mindíg meg lesz annak az az ismertető jegye, hogy kereszt
alatt kell görnyednie; addig szüntelenül támad ellene a Sátán.

1. Aktuális ma éppen tanítása miatt. Keresztyénségünk nem elég
eszkatológikus, nincs eléggé átitatva a Jézus bármely pillanatban való meg-
jelenésének várásától. Nagyon is testies, e világi örömök miatt megnehe-
zedett szívű keresztyénségünk, személy szerint és kollektíve is, s könnyen
úgy jöhet reánk az az óra, mint tolvaj éjjel. (Lukács 21, 34.) A mai, az
egyházaknak kedvező időben intve figyelmeztet a Jk, két föszereplöie
(Jézus=Egyház), hogy az Egyház sorsa Krisztus sorsával azonos: Nem
nagyobb a tanítvány Mesterénél (János 15, 20.); "Jöttek a nagy nyomo-
rúságböl ... " (Jelen. 7, 14.) Ig ehirdetésünket, egyéni keresztyén életünket
jobban át kell formálnia a -Ik-nek,

2. Aktuális ma a hitvalló gyülekezet számára. Az egyház a gyertya-
tartó hitének tiszta, világos, elegyítetlen, szenvedéstől, üldözéstől meg nem
niadö megvallásával világítania kell e jelenvaló világban. Jézus ítél s az
itélet az Isten házán kezdődik (2--3. fej.); de kérlelhetetlenül megítéli
az egész világot. Éppen Jézus, akiról tudni sem akartak. S minden szem
meglátja öt, még azok is, akik öt általszegezték. (Jk. 1, 7.) És ez a tudat
oly kegyelem, mely erősít a bátor hitvallásban. Erősít a hit megvallásában
azért is, mert leleplezi a Sátánt, aki a legravaszabb módon akarja különféle
kísérletekkel fokozatosan elszakítani az Egyházat a Krisztusban való tiszta
hittől: lázas tevékenység, szenvedések, pogány világi pompa, bálványozás,
jelentéktelenségtöl való félés, vélt meggazdagodás (2--3. fej.). Ha mindez
nem használ, jön az erőszak, amikor azt követeli, hogy leborulva őt
imádják. (8--20. fej., Máté 4, 9.) Ezek az ő fegyverei, de "akinek van füle
hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetnek".

3. Aktuális a szenvedésben és üldöztetésben. Jézus a gyertyatartók
között van. "Imé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig".
A mártirok vére Ábel vérétől kezdve kiált az égre Isten bosszújaért.
(Jk. 6, lO-ll.) És "még' egy kevés ideig" kell csak hordaniok a keresztet.
Bizonyos, hogyajk. e tekintetben való aktualitása még csak növe-
kedni fog.

4. És aktuális a keresztyén reménységben. Győzelmes Királyunk van,
aKi feltétlen győz. (Jk. 6, 2.) És a győzelemsenek enni ad az élet fájáról.
(dk. 2, 7.) Krisztus győzelmének részletei a vele győzök, akik az O testé-
ben vele együtt szenvedtek is. (Róm. 8, 17.)

Befejezésül tegyük fel a kérdést: mikor értjük majd teljesen e
könyvet? Felelet: a beteliesedéskor, amikor majd mindent színröl-színre
látunk. (1. Kor. 13, 12.) Isten egyetlen igéjének a mondanivalójával szem-



328

ben sem állhat meg az ember úgy, hogy azt már megértette, kimerítette,
Épp úgy, amint egy élő organizmusról sem szólha tunk, mint előttünk álló,
minden ízében megvizsgált élettelen tárgyról. Mert az életben ok és oko-
zati összefüggések vannak, melyeknek törvényeit csak többé-kevésbbé
ismerhetjük. Igy Isten igéje is "Lélek és élet", amely még a vizsgálódás
szempontjából sincs egyáltalán hatalmunkban, hanem felettünk áll, ben-
nünket - Isten Szentlelkének akarata szerint - aktuálisan vagy felmentő,
vagy elítélő Isten-ige. Ez elé csak hittel, félelemmel és imádsággal áll-
hatunk. Erről feledkezett meg a racionális-liberális teológia sennek a:t
örökségét hordja még ma is széltében. Hívő lélek azonban csak az Ilr
szavát hallja meg belőle (22, 20.): "Bizony hamar eljövök" - s felel reá:
"Amen, bizony jövel Uram Jézus!"

Győ1'i 'János,

Ipari munkásságunk helyzete
és jövője.

A most folyó világháború megpróbáltatások elé állította népünket. A
lendülettel indult ipari termelés hirtelen kihagyott, majd a jelentkező
nyersanyaghiány miatt erősen hanyatlott. Ez a fordulat sok-sok ezer mun-
kás és megannyi családtag egyéni bukását jelentette. Az elvesztett munka
a .kenyér, ruha, lakás, nevelés gondjain kívül egyben az orvosi vizsgálat,
kevéske gyógyszer, családi pótlék elvesztését is jelentette. De a munkában
maradottak élete sem sokkal biztosítottabb. Segédmunkások heti keresete
átlag 20-25 pengő, munkásnőké 15-20 pengő, gépmunkásoké 30-40 pen-
gő és csak a szakmunkasok jutnak a heti 50 pengős keresethez vagy afölé.
A vasszakmán kívül vannak olyan szakmák, mint pl. a textil, amelyben
az átlag a fentieken alul van. Csoda, ahogyan ma a többgyermekes csalá-
dok élni képesek.

Feltűnő és fájdalmas módon jelentkezett az a tény, hogy a tnunkésség
életét nem önmaga, hanem a nagyipar vezetői irányítják. Tehát pénzembe-
rek, akik sok pénzügyi szempont mellett teljesen elfeledkeznek a munkás
emberi életéről, tudása növeléséröl, nemes szórakozásáról, öregkora méltó
biztosításáról. Attól a naptól kezdve, amikor az ifjú tanoncnak szerződik
valamely vállalathoz, embergéppé lett. A nagyipar vezetőinek akarata mel-
lett saját szenvedélyeinek és a napi politikának játékszere. Fogalma sincs
arról, hogy egy élet-halál-harcot vívó népnek alkotó, sőt fenntartó része.

A magyar ipari munkásság ma kb. 1 milliós létszámú. Sorsuk tehát
legalább 3 millió ember sorsát jelenti. Ez a tömeg saját élete szempont-
jából éppen a sorsdöntő kérdésekben teljesen tehetetlen. Munkájával kap-
csolatos sérelmei, v!vódásai szívében és agyában maradnak, elégedetlenné
teszik és lázadóvá. Belső szomorúság gyötri, amelynek rövid órákra való
levezetésére szolgálnak szenvedélyei az iszákosságtól a napi politikába
való teljes belevetéséig. Ezek a rövid órák gyakran családja egész heti
kenyerének elvesztését, otthona fokozatos züllését, gyermekei elkorcso-
sulásét jelentik. Következrnénye: gyermekek és felnőttek megannyi,
b(1nözése.
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Sajnos, mnkásságunknak nincs olyan szervezete, amelynek hatalmában
.állana érdekeit védelmezni, panaszait bátran egybefoglalni és elötárni.
Vannak ugyan munkásszervezetek, amelyek munkarendjükbe vették az ér-
·dekvédelmet, de szélmalomharcra vállalkozik mindahány. Eltekintve álta-
.Iában a délvidéki s erdélyi és néhány kisebb budapesti üzemtél s eltekintve
.a zsidó és azonos szellemű gyárvezetők és a szociáldemokrata szakszerve-
zetek között lévő összefüggéstől, a munkásszervezetek szemben állanak a
vállalatokkal, mert minden munkáskérés a vállalat anyagi s erkölcsi ter-
'helését jelenti. A munkások pedig, akik szervezetük, munkástársaik meg-
bízásából azok panaszait előadni merik, kenyerüket kockáztatják. Ezért
inkább csendesen marad és tűr a munkásság.

Az érdekvédelem hiánya természetesen nagy károkat jelent. Ilyen
károk: a sportcélokra törvényellenesen levont heti 10 fillérek, amelyek
egyetlen nagyvállalatnal tíz- és százezres bevételt jelentenek, a nélkül azon-
ban, hogy a munkásság és hozzátartozói egyetlen fillér visszatérítést nyer-
nének; ilyen az a sokhelyütt fennálló bérkülönbség, amellyel az országos
arányhoz viszonyítva kevesebbet kapnak; ilyen kár a személyválogatás,
amellyel elörnunkások, mesterek, üzemvezetők előnyben részesítik a roko-
nokat, földieket, fiatal lányokat s ajándékhozókat; ilyen a zsidó-szociál-
demokrata együttműködés, amely az utóbbinak még mindig nagy hatalmat
biztosít a műhelyekben; ilyen kár a lelketlen, durva bánásmód, amellyel
a férfiakat, de főleg nőket a műhelykirályok kezelik; az öltözök, mosdók,
fürdök, étkező helyiségek, munkáskonyhák hiánya; ilyen kár az a tény,
hogy akár ezreket elbocsáthatnak minden előzetes értesítés nélkül; ilyen
.a 1f'!/e/ősségérzéshiánya lefelé s a békés termelő' munka hiánya, amelynek
következtében egyik oldalán áll a harc a kenyérért, családért, másik olda-
lon a nyereségért.

Ezek a károk gazdasági szempontból nemcsak az ipari munkásságot
sújtják, hanem azt a réteget is, amellyel állandóan kapcsolatot tart fenn,
t. i. a kisiparosságot és kiskereskedőket. Ezen túl pedig olyan lelki rést
jelentenek, amelyen keresztül a városok népének erkölcsisége a falut is
állandóan mérgezi. A nagytőkének így jó, ahogyan van, mert szenvedé-
Jyekben élő, tanulatlan, bátortalan, szűk látókörű, szervezetlen munkásság
sohasem dönti meg az arany hegyeket és a rajta ülőket.

A magyar ipari munkásság mai helyzete, következménye, kifejezése
annak a - mondjuk - rendszernek, amelyben a termelés és nyereség
fontosabb az embernél, a nép tagjánál, az ország védőjénél. A rendszer
megváltoztatásának megakadályozása épp oly lehetet/en kisérlet, mintha
a kitört vulkán tűzet tűzották akarnák eloltani. Az első komoly lépés
talá~ már addigra megtörtént. mire ez a cikk megjelenik. Minden nap
várható ugyanis az állami munkaközvetítésről szóló rendelet, majd a
munkakamaráról szóló. Tartalmukat ugyan nem ismerjük még, de hisz-
szük, hogy az alábbiak elférnek azok keretében.

A munkásközösségben lehetövé kell tenni, hogy az egyén minél al-
kotóbb tagja legyen a közösségnek. Ehhez szűkséges környezetének,
tehát otthonának és műhelyének megváltoztatása. Előbbiről csak annyit,
bogy "a becsület szorosan összefügg a tágas ablakokkal, a fürdöszebával
ts a terített asztalokkal" (Harsányi). Ha műhelyében értékes, alkotó taggá
válik, kiküszöböljük a szociáldemokrata-rnarxista osztályharc gondolatát.
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Biztositani kell a békés munkát, aminek feltétele, hogy a munkaadö
legyen megértéssel a munkavállaló amúgy is jogos igényeivel szemben,
Vállaljon áldozatot, mert a munkásság, amely maga is áldozat, többet
már nem vállalhat. A munkaadó magára vállalja munkásainak szociális
gondjait, ezzel szemben amazok munkában, viselkedésben, személy szerint
is hűséggel tartoznak. Az érdekek között való kiegyenlítődés így lehet-
séges s ezzel egyben csökkentik azon esetek számát, amelyek törvény-
kezést vonnak maguk után. A műhelyekben egyformán jó magatartásnak
kell uralkodnia, tehát a munkások között. is bajtársias együttműködésnek,
Igy lehet a magyar ipari rnunkás tanult, munkaszeretö, nyílt, őszinte,
egészséges és vidám.

Az új munkástipust nem a munkás alakítja, hanem közössége, amely-
ben és amelyért dolgozik. Kezdeményező csak a közösség lehet. Csupán
az a kérdés, hogy a közösség hajlandó-é ezért a munkástipusért. áldozatot
hozni. Van-e benne erkölcsi érzék, amely erre felszólltja és kötelességévé
teszi. Vagvis tudja-e a közösség, hogy a bűn nemcsak annak bűne, aki
elköveti, hanem azoké is, akik megakadályozhatták volna.

A közösség feladata a nevelés. Ennek első lépése a vezetők nevelése
elsősorban azért, mert lelki, szellemi nevelés tömegekben nem képzelhető
el. A vezetők nevelése nem ismeretközlésből áll, hanem olyan meggyő-
zésből (nem rábeszélésból vagy bebeszélésböll), amely egyéniséggé for-
málja. A munkásvezetőknek érteniök kell, hogy a nép nagyságát nem-
csak jó törvények, hanem azok egészséges végrehajtása biztosítja. Ismer-
niök kell munkások és munkaadók jogait és kötelességeit. Tudniok kell,
hogy nekik jut a legnehezebb feladat, a "munkások életét munkások
vezetésével kell irányítani" elv keresztülvitelének megindítása.

A vezetők kiválasztása után kezdődik a tömegek átformálása. Itt
már számításba kell venni a nevelés modern eszközeit: a könyvet, sajtót,
filmet, rádiót is. Legnehezebb lépés, amelytől talán még mindenki irtózik,
de amely nélkül nincs komoly eredmény: ezzel a munkával be kelT menni
a műhelybe!

Az új szellemü rnunkásszervezkedés feladatai nagyjából a követke-
zök: egy munkásérdekvédö szervezetnek minél tökéletesebb felépítése,
a szervezet céljának és rnunkakörének megállapítása béke és háború ese-
tére, munkásfegyelmezés, jogviszony megállapítása, szakpolitikai és világ-
nézeti kiképzés, szociális tekintetben való képviselet, munkásegészség-
politika, munkássport lehetövététele. nők és ifjúság helyzetének tisztázása,
egészségtelen munkát végzők ápolása, tanoncoktatás és nevelés, szabadidő
szervezet, tudományos kutatások lehetövététele, statisztika rendszeresítése,
kultúrmunka kiépítése, otthon és műhely lényegének megállapítása és
így tovább.

Oriási dolgok ezek, messze kitűzötr céllal, de új világot jelentenek,
új életkedvet, életakaratot, szaporodást, egészséget, népünk erősödését.
Mint írtam, szükség van ehhea új közösségre, amely adja maid , az. új
embereket. Csak az erő, az eszme marad ősrégi: a keresztyén magyarság.

Váradi Lajos.
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Az 1891-94-i budapesti zsinat.
ötven esztendővel ezelőtt, 1891 december ö-én nyilt meg fényes külsö-

ségek közt Nagy-Magyarország evangélikusság ának első és eddigelé utolsó
olyan zsinata, amely ha nem is volt az összes magyarországi evangélikusok-
nak az ügye, mégis az egész ország területéről jött zsinati atyákból tevő-
dött össze. Nevezetesen, ha az erdélyrészi országos egyház nem is vett részt
a zsinaton, ott voltak legalább a brassói egyházmegye kiküldöttei, És így
az erdélyrészi országos egyház elzárkózása ellenére is kifejezte a zsinat azt
a gondolatot, hogy Magyarország evangélikusai szükségképpen össze-
tartoznak.

Más oldalról nézve az a jelentősége e zsinatnak, hogy törvénybe fog-
lalta a Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház
alkotmányát; zsinati törvénnyel megszervezte az addig ellenállásokba üt-
közötten, csupán hagyományra hivatkozva működő egyházegyetemet vagy
- ahogy akkor mondták - egyetemes egyházat; egységesítette az alsóbb
önkormányzati testületek és hatóságok életét minden vonatkozásban.

Azonban ma másnál jelentősebbnek érezzük azt a szolgálatát, hogy
fölébe kerekedett olyan irányzatoknak, amelyek az egyház sajátos, belső
érdekeit szándékosan félretolták. A dunáninneni egyházkerületben végső
veszedelemben volt már mind a kerületi egység, mind maga az egyházi
élet. Mindez az evangélikus egyházi érdek féltésének ürügyével, ami még
súlyosabbá tette a helyzetet. A mai idők nem alkalmasak arra, hogy
felelevenítsük a régi harcok ernlékét, Ezért legyen elég ebben a rövid
megemlékezésben az a megállapítás, hogy az egyház Ura különös irgal-
massággal vezette át egyházunkat a veszedelmek közt. A történelmileg
számbavehető tényezők nem magyarázzák meg, miért tudta a zsinat kiépí-
teni az egyházegyetemet, miért tudta megőrízni az egyház egységét. Az
e-világi szempontok, a bűntől romlott szenvedélyek mindkét oldalon alig-
alig kaptak féket az evangélikus egyház tiszta tanításában. Éppen magára
az egyházi tanításra vonatkozóan olyan nyilatkozatok hangzottak el,
amelyeket ma pirulva olvasunk. Es mégis, mindennek ellenére jó szolg á-

latot végzett a zsinat az egyház egységes kormányzata terén.
Ami magát a kormányzatot illeti, szintén az Isten csodálatos útjait

dicsérhetjük mindenekfelett. Szokás az I891-93-i egyházi alkotmányt
zsinat-presbiteri rendszerűnek. vagy legalább zsinat-presbiteri tipusúnak
mondani, azzal a magasztaló hozzátétellel, hogy az igazi protestáns egy-
házkormányzatot hozta. Hát arrói nagyon is [ehet beszélni, hogy valóban
zsinat-presbiteri tipusú volt-e és hogy az igazi protestáns egyházkormány-
zatot hozta-e. De bizonyos, hogy az 1891-94-i zsinat bölcsen összegezte
a korábbi magyarországi evangélikus egyházi jogalakulásokat, a sajátos
magyarországi "jogfej[ődésbő[" következetesen és célszerűen bontakoztatta
ki az egységes egyházi jogot. Maradtak ellenmondások a jogszabályokban,
például ellenmondás maradt a hirhedt ll. §. és a 71. § közt. De éppen
ezekben az egymással ellenkező §-okban' védekezett mintegy ösztönösen
az egyház múló divatú jelszavak rontása ellen.

Az egyházegyetemnek immár törvényes megszervezésén kívül az egy-
házkerületeknek u. n. arányosításával is azon dolgozott a zsinat, hogy az
egyházat megmentse külsö érdekekkel szemben. Mégsem érezzük ma ide-
[énvalónak, hogyazsinatot ezért dicsérjük.
.. Újra meg újra azt látjuk, hogy az Isten nagyon szerette egyházunkat,

amikor alkalmat adott neki a jogi rendezkedésre. Erősen megvárakoztatta
vele; csak az 1867-i alkotmányos korszaktóI számítva is egy negyedszázad
kellett az összeüléséig. Es hamarosan megmutatta, hogy a jogi rend múló
természetű: már a zsinat befejezésének évében, 1894-ben új feladatok elé
állltották egyházunkat az ú. n. valláspolitikai törvények, egyházunk jogi
szempontból sem volt felkészülve az ú. n. reverzális-harcra... De hogy
akkor, a súlyos nemzetiségi forrongás idején és a liberális theológia mély-
pontján el tudta végezni a zsinat a maga munkáját, bizonysága Isten ural-
mának.

/
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Ezen a réven I941-i egyháztörténelmi megernlékezéseink befejezéséül
az 189I-ben összeült budapesti országos zsinat fényes példa arra, hogy
egész magyar egyháztörténetünkben mindenekelött Isten útjait kell figyel-
nünk, minden mozzanat abból a szempontból értékelendő, mennyiben
szolgálta az evangélium hirdetését. Közelebbről pedig az idei évfordulókkal
.kapcsolatos események arról szólnak, hogy az egyház Ura, Jézus Krisztus
Urunk a maga rejtett módján is védi, menti egyházunkat. Azaz egyház,
.amely annyi külsö és belső veszedelem között, annyi üldözés és ártó szán-
dék ellenére fennmaradt, hirdeti az evangéliumot, sőt a rnegújhodás bizony-
ságait mutatja fel, - Krisztus egyháza a magyar nép között ..

Sólyom 'Jenő.

r
KRONIKA

Luther Szövetség és szociális munka.
A közelmultban zajlott le az egyetemes gyűlés, és azt megelőzőleg

vagy !kövdőleg tartották évi beszámolóikat és közgyűléseiket az egyház-
társadalmi egyesületek, így az Országos Luther-Szövetség is.

Az Országos Luther-Szövetség közgyűJésén az evangélikus napokról
való beszámoló során szóvá tettünk néhány olyan kérdést, amelyek nem-
csak ' a közgyűlésen jelenvoltakhoz szóltak, hanem szólnak mindazokhoz,
akik az egyháztársadalmi kérdések iránt érdeklődnek és azokért felelőssé-
get éreznek.

Az evangélikus napokon, de más alkalmakkor is a gyülekezetekben
sokfelé azt tapasztaltuk, hogy evangélikus népünk szociális gondozása
terén nagyon kevés, sok helyen semmi sem történik. A nőegyesületek
kisebb-nagyobb arányú segélyakciói csaknem teljesen kimerítik az egyház
és az összes egyháztársadalmi szervezetek szociális munkáját. Amig a
többi felekezetek egymásután hívják életre szociális szervezeteiket és
mtézrnényeiket, addig nálunk a szociális munka a fenti keretek között
mozog. Elvileg, alapszabály szerint a Luther-Szövetségnek is kellene
szociális munkát végezni, il valóságban azoban ez a munka még nem
indult meg. A mostani súlyos időkben pedig egyháztársadalmi szövetség
a szociális kérdések felett nem térhet napirendre, mert ha napirendre tér,
akkor a többi felekezetekkel és ,azok hasonló szövetségeivel szemben olyan
hátrányba kerül, amit semmiféle más eszközzel és területen behozni
'nem tud.

A szociális gondozásnak és az evangélikus egyháztársadalom szociális
kérdéseivel való behatöbb foglalkozásnak alapfeltétele azonban az evangé-
likusság szociális helyzetének az ismerete. Jelen pillanatban még nincs
egyházunknak olyan szakembere vagy intézménye, aki vagy amely ponto-
san számot tudna adni a magyarországi evangélikusság szociális helyzeté-
ről. Vagy magának az egyháznak vagy pedig a Luther-Szövetségnek mint
.a legnagyobb egyháztársadalmi szervezetnek el kellene készíttetni a
gyülekezetek szociális helyzetképét. szociográfiáját; ezeket szakemberek
utasítása és irányítása mellett záros határidőn belül megközelítő pontos-
sággal és hitelességgel talán leginkább a lelkészek készíthetnék el.
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Vidéki gyülekezetekben nem fordulhat meg ma senki anélkül,' hogy
szóba ne kerüljön a földkérdés. Sok a panasz, sok a rnellőzés ezen· a
téren is. Szociális, de nem utolsó sorban egyházvédelmi szempontból is
kívánatos volna az egyre nagyobb arányokat öltő földreforrnnal és telepí-
téseknél az evangélikus érdekek képviseletéröl és védelméről gondoskodni.

Hasonló, még pedig halasztást nem tűrö feladat a mezőgazdasági
és a városi munkásság társadalmi és szociális megszervezése is. Feltétlenül
szükséges ezen a téren a katolikus Hivatásszervezet ellensúlyozása, vagy
egy teijesen önálló evangélikus szervezet létrehozásával, vagy a reforrná-
tusok által megindított Evangéliumi Munkásmozgalom-ba való bekapcsoló-
dással. A Hivatásszervezet vezetői szeretik 'kihangsúlyozni, hogy szerveze-
tük nem felekezeti jellegű és csak a gondolat katolikus. Ismerve azonban
munkáját és főkép szervezeti felépítését, csak azt mondhatjuk, 'hogy
egyházi szempontból az evangélikusság részvétele a Hivatásszervezetben
nem kívánatos.

A Luther-Szövetség szociális, egyben azonban egyház- és nemzet-
védelmi programmjába is beillesztendő feladat a tehetséges, de szegény-
sorsú evangélikus, főkép falusi ifjúság taníttatásának a biztosítása. Ezen
a téren bennünket, az intelligencia egyházát, a reformátusok és a katoli-
kusok is megelőztek. Hivatalos egyházunk is csak a közelmultban foglal-
kozott ezzel a kérdéssel, *) a Luther-Szövetség pedig mostani közgyűlésén
küldött ki bizottságot azzal a feladattal, hogya fenti kérdés megoldására
a Szövetség anyagi erejének és az összes lehetőségeknek a figyelembe-
vételével ez év végéig dolgozzan ki részletes tervezet et és azt terjessze
a választmány elé. Minden reményünk megvan tehát arra, hogy a jövő
tanévtől kezdve a Luther-Szövetség is kiveszi a részét ebből a munkából.

A fentiekben vázolt szeeialis és sok tekintetben egyházvédelmi
kérdések az evangélikus napokon látottak és hallottak alapján, tehát az
egyháztársadalom óhaja, kívánság a, bizonyos vontkozásokban talán már
követelése folytán is 'kerültek jelentésünkbe és most e folyóirat hasáb-
jaira is. A kérdések megoldása és a velük való komoly foglalkozás lénye-
gesen befolyásolja majd további egyháztársadalmi és elsősorban Luther-
Szövetség-i rnunkánkat. Kétségtelen, hogy a Szövetség az evangélikus
napokon és más megmozdulásai alkalmával megszólaltathatja egyházunk
legkiválóbb szónokait, szerepeltetheti legnagyobb művészeit, ha azonban
az egyháztársadalmi megmozdulásokat nem fogják szociális felelősség-
érzetből keresztyéni szeretetből folyó tettek és cselekedetek kísérni, akkor
rnunkánk csak f élmun'ka marad, akkor látszólag kielégítő számadatok
mellett is egyháztársadalmi munkánkban nem fejlődés, hanem hanyatlás
fog bekövetkezni.

A többi egyházak ténylegesen foglalkoznak ma a szociális problé-
mákkal. Nekünk evangélikusoknak, Luther-Szövetségnek sem szabad,

*) Itt meg kell jegyeznünk, hogy a "Harangszó" már évekkel ezelőtt
gondoskodott egy szegénysorsú, tehetséges falusi fiú középiskoláztatásá-
ról, s hogy pl. a soproni líceumban (de feltehetőleg más evangélikus
gimnáziumokban) már megindult néhány szegénysorsú evangélikus falusi
gyermek. taníttatása. Az orosházi evangélikus gimnáziumra e tekintetben
különösen fontos hivatás vár. Igaza van azonban a cikkírónak abban, hogy
erre a kérdésre még sokkal nagyobb mértékben kell egyházunk figyelmét
felhivni. Szerkesztő.
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különösen a mai súlyos időkben, ezekről a kérdésekről megfeledkeznünk,
ha tudatában vagyunk is annak, hogy a szociális problémák egyetemes
nemzeti problémák és azok megoldása elsősorban nem az egyházak, az
egyes felekezetek, hanem a kormányzat feladata.

SZEL-lEGYZETEK
A házassági törvény
amelynek célja a magyar-zsidó há-
zasságkötések megakadályozása és
fajtánknak a zsidóságtóI való meg-
védése volt. meglépő jelenséget idé-
zett elő. Ezrekre megy u. i. azon
"magyar nők" száma, akik hitüket
és fajtájukat megtagadva és el-

árulva, áttérnek az izraelita feleke-
zethez házasságkötés céljából. Nem
tudjuk elhinni, hogy valamennyien
éppen most szerettek volna meg
zsidó férfit és éppen most ismer-
ték volna fel, hogy a hitnek, ke-
gyelemnek, üdvösségnek nem Krisz-
tus az Ura. Az a meggyőződésünk,
hogy most ugyanaz játszódik le,
ami a gazdasági életben. Előbb a
tértteinkei vették meg, a "díszgójo-
kat", az Aladárokat, most árú lett
a magyar leány és asszony. Mindkét
móddal az a cél, hogy biztosítsák
a zsidó szellemiség uralmát gazda-
sági és erkölcsi életünkben. Itt nem-
csak törvénykjátszásról van szó,
hanem nemzeti becsületünk sárral
való behintéséról. Ezzel bizonyítot-
ták, hogy akármit akar is nemze-
tünk, a nemzetköziség él még és
hatalmat gyakorol. Amennyire saj-
náljuk a megtévedteket, annyira
vádoljuk közvéleményünket és köz-
szellemünket, amely ilyen erőtlen,
holott minden törvénynél nagyobb
hatással kellene, hogy legyen. De
az egyházak felett is furcsa szelek
járnak s azt suttogják, hogy valami
nincs rendben a lelki munkaválla-
lásnál, mert átvettek zsidókat ezré-
vel azzal a fogadkozással, hogy az
egyházi közösségben majd megtér-
nek és ime a született keresztyéne-
ket, saját híveiket sem tudják meg-
győzni és megtartani.

A Levente mezgalom
újjáteremtése magával hozta a leá-
nyok nemzetvédelmi célokra való

rriegszervezését is .(A név - "női
levente" - ugyan nem szerencsés,
mert a levente fogalom elterjedten
ifjakat, fiúkat jelent.) Az újítás ná-
lunk is forradalmi jelentőségű, mert
ennek a mozgalomnak nincs mai
fennálló komoly alapja, hiszen a
leánycserkészet nem tudott orszá-
gos hatású lenni. Forradalmi az el-
gondolás, mert több százezer városi
és talán később falusi, leány életét
hivatott megváltoztatni. Ha az első
vezetők kiválasztása, kiképzése jól
sikerül s ök is felismerik munkájuk
népnevelő erejét, .akkor néhány év
multán a rnost 15-19 éves leányok
20--25 éves korukban más szemmel
tekintenek a népnek való szolgá-
latra, mint eddig, s az anyaság hi-
vatását is valóban hivatásnak fog-
ják fel. De éppen látókörük, mű-
vettségtik- megváJtozása igényeiket
is megváltoztatja. Nem túlzott igé-
nyek lesznek ezek, hanem jogosak,
mert a dolgozó nö, o a nép szapo-
rodását, erősödését szolgáló nö ké-
ri a jogos segítséget munkabérben,
bánásmódban, szociális intézmé-
nyekben. Csak ezek teljesítése teszi
elkerülhetövé azt, hogy a mozgalom
tagjai ne legyenek majd elégedet-
lenkedök s talajtvesztettek. Fenn-
áll még az a nagyszerű lehetőség
is, hogya mozgalomba fokozatosan
középosztályunk leányai is, akik
már veszedelmesen áldozatai annak
a közszeJlemnek, amely tétlenné és
önzővé nevelte őket. Ettől a női
mozgalomtól és hatásától várjuk -
az eddigi bizcnyítékok mellett -
újabb ékes bizonyítékát annak, hogy
nem vagyunk fáradt faj, amint azt
a Nation und Staat c. folyóirat már-
ciusi számában dr. A. Weingiirtner
nevű cikkíró véli ...

Iskolarendszerünk merevségére
érdemes fölfigyelni. Egészen külö-
nös osztályzást mível az emberek
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között. Életkorok és főleg életpá-
lyák, életcélok szerint elkülöníti
azokat. Ez még rendben lenne. Hi-
szen' van szükség arra, hogy rnin-
denkit a szerint készítsenek elő,
mire lesz szüksége az életben. Azt
.azonban már helyteleniteni kell,
hogy ez a rendszer a valóságban
túl merev. Az élet rugalmas, rnoz-
galmas, változatos, tele van átmene-
tekkel. Ezek az átmeneti lehetősé-
gek azonban jóformán teljesen hiá-
nyoznak iskolarendszerünkból. Isko-
la fajtái nk között éles határvonala-
kat húztak. A felsőfokú oktatást
pedig élesen hozzákötötték vala-
mely iskolafajta elvégzéséhez. Ezzel
azután több irányban is nagyon
megkötötték a tanulnivágyók kezét,
Sok jószándékú akaratnak volt már
a megölője, tervnek a szárnyszegő-
je az a rendeletbeli határ, amely
egyeseknek lehetőségeket nyújt,
másokat pedig megfoszt azoktól, Ez
természetellenes és igazságtalan.
Természetellenes, mivel a kultúra
osztatlan egészet, egységet alkot.
Igazságtalan, mivel az egyes iskola-
fajták elvégzésének lehetősége túl-
ságosan összefügg a pénzkérdéssel.
anyagi teherbírással. Végeredménye
pedig az, hogy a bizonyítványoknak
s főleg a címeknek szerez becsüle-
tet, tekintélyt és nem a tudásnak.
Ha az ember belemélyed ennek II

kérdésnek a boncolásába, néha
.színte arra a következtetésre jut,
;- különösen akkor, amikor a tan-
díjakat is figyelembe veszi -, hogy
.az egész iskolarendszernek az a cél-

Kutas Kálmán: Kezedben Alkotó.
Költemények. Szornbathely, 1941.
J22 1. Ára 2.60 P. - Kutas Kálmán
.szombathelyí lelkész legújabb vers-
.kötete egy az élet delelőjén álló,
finom és rnély érzékenységű költöi
Iélek forma és tartalom tekinteté-
ben egyaránt érett, kiforrott meg-
nyilatkozásait foglalja magában.
Csak aki idáig érlelődött, választ-
hatja költöi önkifejezésének eszkö-
zéül a legkötöttebb versformák
egyikét, a szonettet, annak veszélye
nélkül, hogy a pallérozott forma
tartalmi szegénység takarója le-
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ja, hogy a kultúr a áldásait lehető-
leg mennél kevesebben élvezhessék.

Négy sorozatot
adtunk ez évben olvasóinknak. A7
egyik Jézus Krisziust hirdette. A
másik az Üitestémentotn olvasásá-
hoz adott segítséget. A harmadik az
Együtt Isten előtt rovatban az egy-
házról tanított. A negyedik az egy-
háztörténelmi évfordulók kapcsán
szempontokat adott a magyaror-
szági evangélikus egyház multiénsk
látásához. Csak a legutolsót jelen-
tettük be előre, a többit nem. Az
volt a szándékunk, hogy az evan-
gélikus értelmiséget támogassuk az
egyházi tanítás megismerésében.
Egyre égetőbb II szükség, hogy a
lelkészeken, a hivatásbeli teológu-
sokon kívül mínél többen legyenek
egyházunk tagjai közt, akik jól is-
merik egyházunk tanítását, nem-
csak olvassák a Bibliát, hanem má-
sokat is be tudnak vezetni a Biblia
helyes olvasásába, nemcsak jogszerű
tagjai az egyháznak, hanem mások-
nak is tudnak szólni az egyházról,
nemcsak "keresztyének", hanem hir-
detni is tudják a Krisztust. Az egy-
házi önismeret, az egyházi tagság
öntudatossága mindig is követel-
mény volt, de rna egyházunk szol-
gálata forog kockán, ha a lelkésze-
ket nem segítik ki a "laikusok".
Kérjük azokat, akik az egves szá-
mok olvasásakor nem vették észre
a Keresztyén Igazság szándékát, la-
pozzák át újra a sorozatokat, és
szívleljék meg elhivatásukat.

gyen. Szonettek töltik ki ugyanis
a takaros kis kötet nagyobb felét.
A forma zengzetes pallérozottaága
valóban nem hagy fenn kivánniva-
lót. Alaktördelésre, formai hanyag-
ságra hajló korunkban jólesik a
finom műgonddal csiszolt, de soha-
sem mesterkélt sorok olvasása.
Meg-Iátszik rajtuk, hogy a költö a
legjobb példáken iskolázta műízlé-
sét. De a gondolattartalom sem
marad el a forma kiválósága rnel-
lett. Sokszor csodálkozunk, milyen
gazdag tartalom törnörül - egy-
szer-másszor erős drámai lükte-
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téssel - azokban a 2X4 és 2X3
soros versekben, - ahogy a költő
maga mondja: "Nyugodj rímek
pántjában Gondolat! Ne lázongj!
Várd be sorsodat! Eletté válsz sok
holt mag: Költemény!" - Ugyanez
áll a' többi, nem szonett formájú
költeményre is. - A költői önesz-
rnélés néhány megkapó darabja
után a viharvert, világválságos je-
lenben az ember emberségének, a
magyarság jövendőjének aggódó
féltése, finn sors és dicsőség (gyö-
nyörű darabok l), békesség, szabad-
ság, igazság, szeretet után szornja-
zás, elmúlás, halál, a végtelenbe vá-
gyás, családi érzéssel szövödö sze re-
lem - mindez nem mesterkélt to-
lakodással, hanem magától fel-fel-
villanó an a vallás alapjára helyezve,
amint az uvvancsak drámaian tö-
mörített cím is jelzi: Kezedben, AI-
kotó - ezek alkotják a tartalom
velejét. "Melegítő" és - részben
szatirikus - "világító" gondolatszik.
rák, közben-közben egy-egy szépen
sikerült műfordítás, a végén Ange-
lus Silesius (J. Scheffler t 1677)
istenes verseinek egy kis csokra
egészítik ki a tartalmat. Szívesen bo-
csátkoznánk ennek részletesebb jel-
lemzésébe, de itt csak a figyelem
felhívása a célunk. Kutas Kálmán
verseinek irodalmi értékéről tudo-
másom szerint nem kisebb ember,
rnint Horváth János jeles eszteta-
irodalomtörténész nyilatkozott el-
ismeréssel. Az érett gyümölcs is
egyúttal igéret. Várjuk teljesülését.
A csinos kiállítású kötet karácsonyi
ajándékul is igen alkalmas olyanok
számára, akik csendes tünődés köz.
ben szeretnek lélekemelő, szívzson-
gítö szép gondolatokat szép formá-
ban élvezni és lelkökre venni. -
Kapható a szerzönél, Szombathe-
lyen. Prőhle Károly sen.

Rab Gusztáv: Rokonok és isme-
rősök. Budapest, Singer és Wolfner
kiadása. - Rab Gusztáv a közép-
osztálynak a regényírója. Alakjai
-'-' akár a kisváros levegőjében .mo-
zognak, akár felkerülnek a főváros
'forgatagába, -'- a kispolgári gon-
dolkodásnak a megtestesítői. Ennek
II társadalmi rétegnek a gondolko-

dásmódja, az előítéletei, örömei és
vágyai, de egyúttal a fogyatékos-
ságai és a hibái i-s sokszor meg-
lepően éles világításb an jelennek
meg regényeiben. Ez a története is
ilyen. Tulajdonképen nincs főhőse:
a sors szeszélyéből egymás rnellé-
sodort embersorsok lépnek elénk,
az embereket csak külsőségesen '
kapcsolja össze a rokoni kötelék,
vagy a sorsszerű együttélés. Sors-
szerűen alakulnak az élettörténetek
is: az emberek inkább sodródnak,
mint cselekesznek, a kialakult bo-
nyodalmak megoldása a regényben
végeredményben nem megoldás. Ez
talán életszerűnek látszik, valójában
azonban nem ismeri fel, hogy az
élet valóságos döntesek elé állit
bennünket. - Kissé fanyar ízzel a
szánkban tesszük le Rab Gusztáv
könyvét: sok eleven írói meglátása.
ellenére sem tudjuk, mit akar vele.
Nagy magyar íróink, kezdve Dugo-

. nicson, le egészen a mai magyar népi
írökig, valamilyen formában nem-
zeti feladatnak látták a magyar
szépprózát: nevelni akartak vele. A.
mai magyar társadalmi regényben,
így Rab Gusztávéban sem látjuk ezt
a szándékot S' úgy érezzük, belöle
a rezignáció érzelme árad. Ma azono.
ban a magyarságnak nem rezigná-
dóra van szüksége. r.

Ina Seidel: Hívtalak. Budapest;
Singer és Wolfner kiadása. - Ina
Seidel ném et írónö, regénye ízig-
vérig nérnet levegőt áraszt. Megele--
veniti a francia forradalom hatása
alatt álló német világot, hogy vele'
ébressze és erősítse anémet öntu-·
datot. Regényében élesen ütközik
össze a német (porosz) és a francia
szellemiség. Természetes, hogy az',
írónő számára a német kerül ki
győztesen belőle, s Ihogy a szerző
azt szemlélteti: a két szellemiség
összeütközése annál jobban feléb-
reszti anémetség áldozatos hazafi-,
ságát. - Egyébként a regény szé-
pen megírt, eleven történet, bizo-
nyára sok olvasót talál majd. Ne-
künk az a véleményünk, hogya ma-
gyar olvasóközönségben a magyar
öntudatot kell ébreszteni és ápolni--
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, Túróczy Zoltán: Az első pepszenie-
lési, beszéd. +r- A gyenesdiásiKapernaum
lelkészüdülőben 1940. aug.' 29-23·ig
tartott lelkészevangelizáció előadásai
Mt. 9, 35-.1 i, 1. alapján. Györ, 194,1.
95 Iap. Ára 1.50 P.·....:...Túróczy Zoltán-a
tőle megszokott közvetlen formában
adja kezünkbe mondanivalóját. Könyve
nem írásnak, de bizonyságtevesnek ké-
szült. Sorai alapos exegetikai előtanul-
mányt árulnak el,' amelyből rnélységes
bibliai meglátások születnek "az' itt és
most" élő lelkészek számára. Feltárja a
lelkipásztori munkából eredő .kérdések
egész sorát, a szolgálatbalépés pillanatá-
tól, a papszenteléstél egészen a halálig:
Bátran tárgyalja a "határkérdéseket" s
azoknak dialektikus bemutatásánál kitű-
nik, hogy papnak lenni valóban vakmerő
és reménytelen vállalkozás, embernek le-
hetet! en; de Istennél, semmi sem lehetet-
lén. ·A jó pap hívő és- ennek rninden -le-
hetséges. Isten országába vetett hit és
reménység szólal meg, ebben a könyvé-
ben is. Lelkészeknek különösen, de min-
den. hívő számára ajánlatos olvasmány.

, , s. Ö.

Magyarországi keresztyén népfóisko-
Ják. Összeállította: Kov.ács Bálint. Bu-
dapest,' ~941. A, Keresztyén, Ifiúsági
Egyesületek Nemzeti Szövetségének ki-
adása. - 'A magyarországi népfőisko-
lákrói eddig 'csak elszórtan, folyóiratok-
ból, vagy pedig az egyes népfőiskolák
évi jelentéséből értesültünk. Ezért a róla
kialakult kép általában zavaros, s a
népfőiskolai munka iránti felelősség még
nem tudta áthatni a magyarság egészét.
A KIE Nemzeti Szövetségének ez a ki-
adása 'éppen ebben az' irányban végez
nagy szelgálatot. Kovács Bálint ügyes
ősszealításában vezet be bennünket' ez a
könyv a népfőiskolai munka rnűhelyébe.
f\, könyv első része Mády Zoltán és Szabó
Zolfán hivatott tollából mindenekelőtt
az elvi Kérdést tisztázza: mi nevezhető
egyáltalán népfőiskolának? A rövid, vi-
lágos történeti' Visszapillantás olvasása
alatt, amelyben megtudiuk, miként ala-
kult meg az első népfőiskola Dániában,
s miként terjedt. el ez a mozgalom a
többi országokban is es az egész vilá-
'gon, szinte magától kikristályosodnak
elŐttünk'azok az, alapelvek, ' amelyek, a
népröískota 'lényegét 'és ismertető je-

gyeit alkotják. E szerint; hogy a népfő-
iskola megfeleljen hivatásának, alap"
feltétel az, hogy a vezetője Krisitusban
újjáterémtett s Istentől e hivatásra kül-
dött egyéniség legyen, aki a növendé-
keknél elsősorban -a Krisztusban való
lelki növekedést munkálja. Hogy pedig
a népfőiskolák e főleg lelki 'munkájuk
közben megtartsák függetlenségüket; s
legbensöcéliuktól semmi el ne téríthesse
őket, kívánatos, hogy' a mozgalorn tisz-
tán társadalmi legyen, vagyis az állam-
tól ·függetlenül e munka iránt felelőssé-
get érző társadalom tartsa fenn áldozatos
önzetlenséggel. - A könyv második ré-
sze, kezdve' a Tessedik Sámuel evangé-
Iikus népfőiskolán, ismerteti a többi
evangélikus és református népfőiskolák
létesülésének történetét s a legutóbbi évi
jelentésekből a most folyó munkát, Is-
merteti a népfőiskolai tanfolyamokat is
s végül a római katolikus testvérekkel
együttmegalakult Népfőiskolai Tanács
eddigi munkáját. Bizakodó örömmel lát-
juk, hogy a magyarországi népfőiskolák
rnindenütt a kitűzött alapelvek útján -ha-
ladnak előre nernzetmentö céljuk felé,
s a római katolikus testvérekkel közös
fronton küzdve, a nemzeti egység felé
is' hatalmas előrehaladást jelentenek 'S
nagy reménységre jogosítanak. E könyv
főleg munkára szölltás a magyar, jövli
építéséhez. Ezért szükséges e könyvet
minden magyarnak elolvasni, minél szé-
lesebb körben ' terjeszteni' s cselekedni.

" B.F.
Czakó Jenő: Utitérs. Segédkönyv

a gyakorlati ~bibliatanulmányozók szá-
mára. Budapest, 1941: A Bethánia-könyv.
kereskedés kiadása. lOD 'Iap. - Nagyon
fontos a Biblia rnegértéséhez,: hogy az:
olvasott bibliai könyv történeti, 'viszo-
nyaival s általában lsten cselekvésének
történeti keretévei tisztában legyünk.
Ehhez nyujt segítséget ez .a kis könyv,
amely ilyen terjedelemben páratlan a
magyar .irodalornban. Minden egyes bib-
liai ,könyv olvasásahoz haszncs útba-
igazítást ad, azután táblázatokat és át-
tekintéseket ' nyujt,' összefoglalja az
ószövetségi eseményeket, vázolja .az
Újszövetség kor- és szövegtörténetét,
v,égül. tisztázza a Szentírás ;hletettségét .•
at e-gyháznak és· a -hívönek a, B~bfiához
való viszonyát,' - röviden és az, evan-



géliumi tanításnak megfelelően. Minden
b'ibiiaolvasónak melegen ajánljuk. ~Ó.

Sasse Hermann: Vom Sekremeni des
'Altars. Lutherische Beitrage zur Frage
des heiligen Abendmahls. Leipzig, 1941,
Dörffling & Franke kiadása, 298 lap,
ára 9 RM. - Az utolsó két évtizedben
aZ úrvacsora kérdése a teológiai mun-
kának és az egyházi gyakorlatnak egy-'
aránt a homlokterében állott. Sorra íe-
lentek meg a fontos és nagyhatású ta-
nulmányok Althaustói, Sornmerlathtöl,
Loeweníchtöl, Jeremiastói, Gollwitzertől
stb: Köztük csak kevésben érvényesültek
evangélikus egyházunk tanításának a
szernpontjai, legtöbbször az uniós, sőt
egyenesen a zwinglianus szemléletrnöd
uralkodott. Ezért igen fontos feladatra
vállalkozott Sasse, amikor e kötetben
az úrvacsora ügyét evangélikus és evvel
együtt evangéliumi szempontból vette
:.;..; rnunkatársaival együtt - vizsgálat
alá. A kötet legfontosabb tanulmányait
maga Sasse, azután Somrnerlath írták:
Sasse alapos és világos tanulmányban
vázolja, hogy mit rnond az -Újszövetség
az úrvacsoráról. Szakít a szerzési igék
szimbolisztikus értelmezésével és pom-
pásan dolgozza ki az Uiszövetség taní-
tásának az egybehangzását egyházunk,
úrvacsora-tanításával. Ezt az értekezést
azután szélesebb perspektivába állitják
be egyfelől a misére és a Formula Con-
cordiae tanítására vonatkozó tanulmá-
nyok, másfelől Sommerlath értekezése
Luther úrvacsora-tanításáról. Az' 'Újszö-
vetség úrvacsora-tanításának a kiegészí-
tésére szolgál Procksch "páska' és űrva-
csora" c. tanulmánya is, mely ugyancsak
áfínom megfigyelések sorát tartalmazza.
Sajnálatos, hogy a háború okozta ne-
hézségek miatt e tanulmányokhoz nem
csatlakozik - a könyv eredeti terve
szerint - egyházunk úrvacsora-tan ának
rnodern rendszeres kifejtése. - A könyv
második felének tanulmányai inkább a
gyakorlati egyházi munka szolgálatában
állanak, bár nem egyszerűen "gyakor-
lati" tanulmányok. Igy 'Preuss igen ér-
dekesen rnutat rá arra, hogyan függ
össze az evangélikus templomokban az
oltár az ürvacsora-tannal, a református
templomokban pedig az "urasztala" a
református úrvacsora-tannal. Két tanul-
mány foglalkozik az úrvacsorai istentisz-
telet kérdésével: Strasser történeti ala:
pon tárgyalja a kérdést, KnoJle,a kiváló
liturgus pedig az úrvacsora rendjének
il inegújításáról ír: a tanulmányban -igen
sok olyan mozzanat van, mely 'nálunk
fokozottan megszlvlelendő volna. Két ta-

t

nulmány (Hop! és FröhJich) a feleke-
zetközi úrvacsorai " közösségröl szöl:
mindkettö' ellenzi azt. Érdemes figyelni
rájuk akkor is, ha az ember érvelésüket
nem tudja teljesen magáévá tenni. A mí
viszonyaink szempontjából is figyelemre
méltö, hogy milyen nyomatékkal hang-
súlyozza Hopf az úrvacsorára való (egyé-
nenkéntí, ill. családonkénti) [elentkezés
szükségét. -- Kívánatos volna, ha ezt a
kötetet nálunk is rninél többen forgat-
nák, sőt ajánlatos volna lelkészegyesü-
Jeteknek tárgyalási anyagul is kitűzni.

~.
Nock Arthur Darby: Paulus. Deutsch

von Hans Heinrich Schaeder. Zürich,
Rascher-Verlag. 203 lap, ára 8 sv. fr;
- Nock az aberikai Cambridge-ben pro-
fesszor. Könyve angolul 1938-ban jelent
meg, s az újabb Pál apostolról szóló
művek közt egyike a legjobbaknak.
Mesterien foglalja össze a kritikai szem-
léletrnöd alapján, amit hosszú évtizedek
kutatása a keresztyénség keletkezésére,
nevezetesen pedig Pál apostolra vonat-
kozólag ki dolgozott. Előadása sokszor
surolja annak a határát, amit a történeti
tudomány eszközeivel meg lehet állapí-
tani. Amit pl. Jézusra és az első gyüle-
kezetre' vonatkozólag, vagy Pál apostol
megtéréséről rnond, joggal vált ki ellen-
mondást. Ennek ellenére alig van olyan
modern könyv Pál apostolról, amely
olyan világos áttekintéssei és megfon-
tolt óvatossággal próbálna róla jellern-
képet rajzolni, rnint ez. Áll ez különösen
azokra a fejezetekre, rnelyekben a leve-
lek alapján az apostol teológiáját raj-
zolja meg. Sokat tanulhat belőle, aki
némi kritikával olvassa e könyvet, még
akkor is, ha a szerzö álláspontját nem
tudja elfogadni. ' I(

Jung C. G.: Psycnologle und Religion.
Rascher Verlag Zürich u. Leipzig 1940.
190 lap. Ára 8.75 sv. fr. - A vallás,
amint a latin "religere" mondja, a gon-
dos és lelkiismeretes figyelése és szem-
meltartása annak, amit Otto R. találóan
"numinosum"-nak nevezett el, nevezete-
sen valamilyen dinamikus lelki létezőnek
vagy hatásnak, mely megragadja s ural-
ma alá hajtja az ember alanyiságát. úgy-
hogy az (t. i. az ember) inkább áldozata,
mint teremtője neki. A vallas ilyenfor-
mán a tudat különleges állapota, amelyet
a "numinosum" megtapasztalása változ-
tatott meg. A "numinosum"-mal való
személyes találkozás azonban mindig
rettenetes s veszedelmes valami az "em-
berre nézve (2, Móz. 20, 18 s, kk.), az



egyház azért a maga római katolikus
formájában azt li célt szolgál]a, hogy
az embert megoltalmazza a "numino-
sumv-rnal való közvetlen találkozás ve-
szedelmeitől. A protestantizmus viszont a.
kalandvágyö germán lélek kitörése jaz
egyház óvó falai közül abból a célból,
hogy közvetlenül találkozzék a "numi-
nosurn" izgalmas borzalmaival, hogy köz-
vetlen vallásos tapasztalása legyen. Oe
rni a "numinosum"? Mik az érzékfölötti
dolgok? Micsoda és ki az Isten? ~ A
Iélektan csak annyit állapíthat meg, hogy
pszichológiai valóságok, a tudattalan ös-
képei, amelyek mindenütt és mindig
megtalálhatók az embernél. A pszicholó-
giai valóságokról pedig tudnunk kell:
szinte nevetséges elöltélet annak a fel-
tevése, hogy csupán testi létezés lehet-
séges. Valójában a létezés egyetlen for-
mája, amelyről közvetlenül tudunk: lelki.
A lélek létezik, sőt a lélek maga a léte-
zés, A mai ember alábecsüli a lelket s
a lelkiséget. így a protestáns lelkészek
is, akiknél a katolikus lelkipásztorok
gyakran nagyobb pszichológiai ügyes-
séggel és rnélyebb belátással rendelkez-
nek ... - Ilyen s ehhez hasonló meg-
álIapításokkal van tele a világhírű zü-
richi lélekbúvárnak ez a kis könyve,
amely amerikai (Jale University 1937)
előadásait tartalmazza. Sok helyen rop-
parit érdekes és tanulságos; másutt kü-
lönös és nehezen érthető lélektani elem-
zések dzsungele következik benne. De
akármennyire bizarr és egyoldalúan a
[elkibetegeken tájékozódó meg állapltáso-
kat hangoztat is, ebből a könyvéböl is
kirí Jungnak a vallas iránti pozitív ma-
gatartása, értékeinek, különösen a dog-
máknak a nagyra tartása, s még az erős
kritika alá vett protestáns "egyház" ("ha
ugyan ezt a fogalmat még alkalmazni
'lehet") iránti szeretet is. Aki otthonos a
pszichoterápiai irodalomban s kíváncsí
arra, hogy a pszichoterápia hogyan nézi
és értékeli a vallásos életet, élvezetes
csemegéhez jut e szepen kiállított kís
könyvben. Dr. ,Vetó L.

Kretschmer Richard: Das Herz der
We1t. Saernann, Berlin, 1938. 40 lap. Ára
1.' HM. - Asmussen Christenlehre-iéhez
hasonló könyvecske, az építő irodalom
kitűnő terméke. Finoman megfogalma-
zott, gondolatokat tartalmaz Istenről,
Krisztusról: "a világ szívéröl, rejtelmé-
ről", A szerzö annyira biblikusan gon-
dolkozik, hogy mondanivalóját a búza-
'riülg példáiarába sűríti. A világot, az
emberi életet a búzamag példázza, amely
a halál és .élet, a. szenvedés és öröm
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csodálatos egysége. Ahogy a búzamag
pusztulása nyomán új kalász lesz, úgy
kell a világnak és az emberi életnek is
eltűnnie, hogy helyébe egy magasabb-
Iendű világ léphessen. Ezt a világot
Krisztus hozza és az O követői ezzel a'
reménységgel, ilyen világszemlélettel né-
zik rnindazt, ami körülöttük zajlik;'
Nyelve plasztikus, és szóhasználatában
sok eredetiség van. s.: Ö.

Grundmann Walter: Christentum und
./udentum. Studien zur Erforschung ihres
gegenseitigen Verhaltnisses. Leipzig,
1940. Georg Wiegand kiadása, 237 lap,
ára 5.50 RM. - Leipoldt Johannes: Jesu
Verhfiltnis zu Girechen und Juden. Leip-,
zig, 1941, Georg Wiegand kiadása, 240
lap, ára 4.60 RM. - Németországban
egy kutató intézet alakult azzal a cél-
zattal, hogy a zsidóság befolyását vizs-
gálja a "ném et egyházi életre". Ennek
kiadványai e könyvek. - Az első kötet
tanulmányok gyűjteménye. Ezek részben
nagyon érdekes, bár tőlünk kissé távol-
eső kérdéseket dolgoznak fel (mint pl.
a zsidók befolyása az angol keresz-
tyénségre vagy Raabe véleménye zsidók"
ról és keresztyénekről). Közelebb esik
hozzánk az a tanulmány, mely a "bay-
reuthi kör"-nek a "vallásos" problemati-
kájával, különösen pedig Wagner Ri:
kárdnak a zsidósághoz és keresztyénség-
hez való viszonyával foglalkozik. Fon-
tosak számunkra azok a tanulmányok,
melyek Máté evangéliuma Jézus képé-
vel (Gtunámenn), Philoval és az ókori
zsidó propagandával (Bertram), továbbá
Jézusnak a zsidósághoz való viszonyával
(Leipoldt) foglalkoznak. Bertram Philo,
ban az' antik zsidó propaganda exponen-
sét látja s egyúttal azt igyekszik igazolni
hogy Philo szemléletmódja milyen vég~
zetesen befolyásolta a nyugati gondol-
kodást. Grundmann tanulmányában sok
tanulságos megfigyelés van: Máté evan-
g éliumában zsidó-keresztyén iratot, lát,
mellyel már az ősegyházban szembéhe-
lyezkedett a negyedik evangelium . En-
nek a szempontnak a kidolgozása Grund-
mannál a keresztyénségnek a zsidóság

.elleni küzdelmét szolgália. Némileg ha-
sonló célzatot szolgál Eisenhuth tanul-
mánya a zsidóság, keresztyénség és ide-
aIizmus viszonyáról: a szerzö az ideatíz-
musban keresi azt a szövetségest, mely
a keresztyenséget az elzsidósodás elleni
harcban támogathatja. Hungertanulmá:
nyával a faji alapon álló vallástörténet
munkáját igyekszik módszertanilag meg',
alapozni. Nem vehetjük e tanulmányo,

'lcat részletes kritika alá: e rövid össze-
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foglalás is rnutatja, hogy veszedelmes,
ha a teológiai kutatás az aktualitások
szolgálatába szegődik, - még akkor is,
ha komoly kutatással tanulságos ered-
ményeket hoz felszínre. Aki 'a németor-
szági' keresztyénség helyzetét. kutatja, e
kötetet sok tanulsággal forgathatja. '

Külön kell megemlítenünk Leipoldt
tanulmányát, ill. 'könyvét: mindkettő azt
a célt szolg álja, hogy tisztázza Jézusnak
il zsidósághoz való viszonyát, Ez ma va-
lóban rendkívül fontos feladat s alig
van a keresztyén .teológusok közt valaki,
aki e feladat megoldására 'annyira alkal-
mas válna, mint 'Leipoldt, a késői zsidó"
ság és ci rabbinizmus egyik leg alaposabb
ismerője. Könyve rengeteg ú]. rnozzana-
tot hoz felszínre és meggondolkoztat.
Alapgondolata az, hogy 'Jézus tanítása
éles ellentétben áll kora zsidó gondol-
kodásával s hogy, az igazi jézusi öröksé-
get a Iegrégibb (antiochiai), görög ke-
resztyének vitték tovább, mig a zsidó-
keresztyének köré ben az ki volt téve az
elzsidósodásnak. Leipoldt- fejtegetéseit
nagyon komolyan kell vennünk, akkor
is, ha észrevesszük, hogy Leipoldt haj-
landó egyes dolgokat egyoldalúan ki-
emelni s nem figyel eléggé azokra a ta-
gadhatatlan kapcsolatok ra, rnelyek Jé-
zust a zsidó gondolkodással és környe-
zettel kétségtelenülösszefüzik. K.

Vérmlichtnis eines Gafallenen. Berlin,
1941. Helíand-Verlag. Ára 1.20 RM. Ez a
könyv megörökíti a mai német evangé-
likus egyház egy nagy reménységének,
Endesfelder Walter evangélikus lelkész-
nek az ernlékét, aki a most folyó nagy
háborúban mint katona hősi halált halt.
Azért adták ki, hogy egy a Jézus Krisz-
tus által legyőzött ember a halála uten
is még szélesebb körben végezhesse azt
a szolgálatot, amelyre mint élő elhiva-
tott; 1:"i. 'hogy másokat is Krisztus dia-
dalmas ereje hatása alá vonjon; ezt az
által, végzi, hogy' hátrahagyott írásaiból
összegyüitötték és a világ elé tárták a
Jézus 'Krisztusról ' -szólő bizonyságait. A
mai világ eseményei és sokféle szellemi
áramlatái közt tapogatózó embereknek
határozott világosságot nyujt ez a könyv
a régi, sokak előtt elhornályosodott,
félreértett igazság felé: csak Istenben .

. találjuk', meg életünk értelmét, csak a
megválto Krisztusban 'életünk' békessé-
gét, s csak a keresztyén' szeretetben éle-
tünk földi célját.·,' B. F.

Schubert Ernst: Heimkehr. 1939~
Evangelischer Bund. Berlin. 39 lap. -
A Iengyel, hadjárat után bekebelezett és
a balti államokból Németországba 'vissza-
telepített evangélikusok történetét tar-
talmazó könyv, melynek igen erős po-

I Jitikai éle van. Kár, hogy a politikai vo·,
natkozások kiszorltják teljesen az egy-
háztörténetet. pedig- sztvesen, olvasnánk
azokról a gyümölcsökröl, amelyeket' az:
elnyomatás ideje alatt termett Krisztus,
A magyar evangélikus olvasó számára
különösen a [ezsuiták kíméletlen ellen-
reformációja kelt részvétteljes benyo-
mást. A kiadványt rzléses illusztrációk
díszttik. ." -s. ö.

Nielen Josef Maria: Ich glaube an die-
Auferstehung des Fleisches. Freiburg,
1941. Herder-kiadás, :116 lap, Ára 2 RM~
kötve 2,60, RM. - Nielen .könyve óegy-
házi íróknak a bizonyságtételeit tartal-
mazza a feltámadáshitre vonatkozólag.
Szerzö első sorban latin egyházatyák-
ból idéz, a görög egyházatyák közül ar
apologétákon 'kívül főleg Irenaeus, Nys-
sai Gergely, és Chrysostomus szólalnak
meg. A gyüjtemény igen, tanulságos
abból a szempontból, hogy hogyan. kel-
lett már az óegyháznak is' küzdenie a
feltámadáshit tekintetében koráramla-
tokkal. Nielen bevezetése a mai ember-
nek igyekszik érthetőbbé tenni. a feltá-
madáshitet és egyúttal megértetni az,
óegyházi irók szempontjait. Ha ennek
során közoen-közben érvényesülnek [s
olyan szempontok (pl. a lélek halhatat-
lanságára vonatkozólag), melyeket nem,
fogadhatunk el, a kis könyvecskét mégis
haszonnal lehet forgatni s ezért szívesen
ajánljuk olvasóinknak. . ,K~

,A '"Lu,thertum" f. é. szepternber-ok-
tóberi .kettős számában a régi württem-
bergi -pietistákról' ír Fritz Frigyes,.
Keyser' Henrik' pedig' az apostoli -hit-
vallas egyházi jelentőségéről közöl, ta-
nulmányt. Könyv- és folyóiratszemle
zárja le" a számot.

A ;,Deutsche Theologie" (Stuttgart.
Kohlhammer-kiadás, előfizetési, ára ne-
gyedévre l.5O RM, megjelenik havonta)
folyó évi 7-9. összevont számában
Weis'er az ez év tavaszán elhunyt ki-
váló tübingeni professzortól, Volz Pál-
ról emlékezik meg, Rűckert pedig· "a
reformáció" jelentősége a nérnet törté-
nelem számára," címen ir tanulságos ta-
nulmányt. " , ,
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KARNERKÁROLY :

ISTEN IGAZSÁGA
(Pál apostolIevele a rómabellekhez)
Előfizetési ára 5 P, kötve 6.50 P, Bolti 'ra magasabb lesz.

EVANGÉLIUM, MAGYA,RSÁG
(Irasok, tanul manyok)
Előfizetési ára 4.50 P. Bolti ára magasabb lesz.

KISS JENŐ:
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A Galáciai levél mazyarazata.
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Karácsonyra megjelenik
a Keresztyén Igazság kiadásában

Scholz László: J ÉZ U S KR I SZT U S.
A mai rnűvelt magyar ember nyelvén hirdeti, hogy Jézus az Isten Fia,

a mi Urunk, a Kezdet és a Vég. Modern közlése és védelme az egyház ősi
és tiszta tanításának.

Ára 1 P. KiviUóan alkalmas aiéndék Jézus Kristtus születésének, ünnepére.
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Karácsonyfa alé •••
Blbllét! - ÉnekeskönyvetI
Imádságos könyvet! Ilyenek:

lsten előtt. (Harangszó kiadása.) 1 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Haran,·

szó kiadása) 20 f. Dfszkötésben 1 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-MI.
Raffay. Sándor: Imakönyv. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Ritter B. Károly: A lelkipásztor imádsága. 1 P.

Ilnyvet a családi istentisztelet szolgálatában! Ilyenek:
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Elöfízetöinknek kiadóhivatalunk-

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

sekben és fele\etekben. 1937. 40 f.
Scholz László és Urbán Ernö: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hívják nevét: csodálatosnak ... CI 1937. 4 P.
Kiss Samu: Evangéliumi posztilIa, 1937. Fűzve 5 P, kötve 6.50 P.
Wolf-Dedinszky-Kiss: A gyermek vasárnapja. 1. 1937. Fűzve 6.50 P,

kötve 8.50 P. II. 1938. 5.60 P.
Schelz Lászlo: A hálaadás kelyhe. Tanulmány az Úr szent vacsorájáról.
. 1938. Ara 3 P.

Gáncs Aladár: Serken] föl, aki aluszol! 1939. 3 P.
Scholz Lászlo: Szentlélek tábora. 1939. 3 P.
Vitéz Virág Jenő: Hiszek, Uram. 1939. 1.90-2.90 P.
Dibelius Ottö: Jézus egykor és most. 1940. 1 P.
Kapi Béla: Kegyelem és élet. 1-11. kötet. 1940. 15 P.
Kicsinyek bibliája. Gyermekek bibliaolvasó vezérfonala. 2 P.
Túróczy Zoltán: Vagy-vagy! 1941. 2 P.
Zalánfy Aladár: Luther Márton vallásos költeményeinek dallamai. 1941. 4 P.
Karner Károly: lsten igazsága. Pál apostol levele a rómabeliekhez. Elöflze,

tési ára 5 - 6.50 P.
Kiss Jenő: A megigazulás útja: törvény vagyevangélium. A Galáciai levél

magyarázata. Előfizetési ára 1.50 P.
Scholz Lászlö: Jézus Krisztus. (Keresztyén Igazság kiadása.) 1 P.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. 1942. (Keresztyén Igazság kiadása.) 12 f.

Könyvet az eayház multjáról és jelenéröl! Ilyenek:
Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. 1 P.
Schulek Tibor: Bornemisza Péter. 1939. 8.60-10.50-11 P.
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. 1939. Kedvezményes ára 13 P.
Kapi Béla: lsten hárfása. (Gerhardt Pál.) (Harangszó kiadása.) 2 P.
Urbán Ernő: Krisztus keresztje. Anselmus tanítása Jézus Krisztus váltság-

szerző haláláról. 1941. 6 P.
Zündel Frigyes: Blumhart János Kristóf életrajza. 1-111. kötet. 1940-1941.

ára á 4.60 P.
Karner Károly: Evangélium, magyarság. (írások, tanulmányok.) 1941. Elő-

fizetési ára 4.50 P.
Kovács Bálint: Magyarországi keresztyén népf6iskolák. 1941.
Saraia=-Garam: Megváltott ország. (Finnországról.) 1941. 2 - 3.50 P.
Urbán Ernő: Az evangélizáció kérdéseiről. 1941.

Naptárt!
Harangszó Naptár az 1942. évre.
Fébé.naptár az 1942. évre. 1.20 - 1.60 P.
Magyar Keresztyének Naptára az 1942. évre. 1.20 P.

'all táblát, könyvjelzöt bibliai mondással !
E könyvek legegyszerűbben az evangélikus könyvkereskedések útján szerez-
hetők be. A Harangszó kiadványai közvetlenül Győr, Petőfi-tér 2. és a Ke-
resztyén Igazság kiadványai Sopron, Paprét-u. 2. alatt is megrendelhetők.

Baross-nyomda:Uzsaly es Koncz, Győr. - Harangszé-nyomdéia,


