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A Fébé Naptár az 1943. évre
október végén jelenik meg. - Újítás a naptár ki. vitelében, hogy kartonfedéllel
is kapható. Ara: csak
tömb 1.60 P; kartonfedéllel
1.80 P; könyvnaptár
2.20 P; külön a hátlap: régi -.30 P, új -.40 P. Kapható a F é b é Könyvkereskedésében,
Budapest,
VII., Damíaních-u, 25/a., valamint a hazai protestáns
könyvkereskedésekben,
egyházi iratterjesztésekben.
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EGYOTT ISTEN ELOTT
,Ime, a F·'
lU.I
"Imé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem
kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és
nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el,
a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem
pislog és meg nem reped, mig a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak
tanítására. Igy szól az ur Isten, aki az egeket teremté és kifeszíté, és
kiterjeszté termésivel a földet, aki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak: ÉJn, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből
kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az úr, ez a nevem,
és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének,
tudatom veletek." (Ésaiás 42, 1-9.)
Ime az Uristen (Jahve) Szolgája. Ahogyan a próféta látja alakját,
midön Isten Lelke fellibenti előtte egy percre a jövendő függönyét. Valami
új kezdődik Vele (9. ve.). O általa ismét tündökölni fog Istennek isteni
dicsősége, mit a pogányok bálványai többé el nem vehetnek, meg nem
homályosíthatnak
(8. v.). A bálványképek tökéletes ellenképe ragyog
orcáján.
'
Kicsoda lesz O? lsten rabszolgája, nem önálló bálványistenség ; de Ot
az Úristen gyámolítani fogja, mell ette áll, nem úgy mint a pogány bálványoknál, melyeket csak emberkéz támogat. Isten választottja, kit Isten
személyes bizalmával s hozzá-hajlásával tüntet ki; a bálványok hideg tárgyak, emberek válogatn ak bennök. Isten Szentlelkének birtokosa, vagyis
Isten titkainak tudója, teljhatalmának osztályosa; a bálványok lelketIenek,
tehetetlenek. Végül lsten igazságának hfrmondója: Isten uralmának törvényét, rendjét beszéli a népeknek; ehhez képest a bálványok beszéde csalás
es hazugság (1. v.).
Küldetése átfogja a világot. Nemcsak Izráel, de a pogány szigetek is
tanítására várnak. Az egész teremtett földkerekség; az emberiség javára
hivattatott el. O maga lesz személyében az új szövetség közepe s a világ
világossága: O viszi vissza az embert Isten közösségébe
(4/b-6. v.).
S csudák csudája: mégse rémuralommal, karddal, erőszakkal jő. Isten
teljhatalmú követe, világ vezére, - mégis csöndben munkálkodik, nem lármáz, nem népgyűléseken
dönt. Csupa irgalom: vakok, foglyok szabadítöja,
ítéletre érdemesek, halálra hajlottak feltámasztója (2-4. 7. v.).
Ki ne ismerne rá? Ime a Fllll A mi Urunk Jézus Krisztus.
A látomásból valóság lett, tanuságot tesz róla az evangelium.
Itt járt közöttünk az Isten szolgája, engedelmes rabja, mindhalálig ;
lsten választott szerelmese volt, kire Lelkét alájőni engedte (Mt. 3, 16-18.);
a világ világossága (Ján. 8, 12; Lk. 2, 32.); az Újszövetség kegyelmet hirdető heroldja (Lk. 4, 18--19.); az Isten dicsőségének visszatükröződése és
az
valóságának képmása (Zsid. 1, 3.). Itt járt közöttünk
az Isten FiaI
S azóta folyton folyvást eljövendő. Eljövendő mind az utolsó -ádventig,
rnidőn nyilvánvalóvá lesz királyi felsége s hatalmának vesszeje alá hajtatik
a föld. Addig azonban ádventről ádventre szolgei formájában - igéjében,
szentségeiben - jő; jő hozzánk, megrepedt nádhoz, pislogó gyertyabélhez,
hogy irgalmasságot tegyen rajtunk.
'.
Mi vakok, foglyok, sötétségben ülők, halljuk meg az örök nagy ujságot: Ime itt a FIÚ; íme jön néked a te királyod!
ö
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Ebben
kérjünk

a hónapban
bocsánatot Istentől,

hogy nem várunk szabadításra, s ha várunk, nem Tőle várjuk azt, hogy bálványképeket imádunk mai napig;
adjunk hálát Istennek,

hogy elküldötte szabadításunkra az
szent Fiát, - hogy adventet
nékünk ismét, - hogy a gyülekezetben jelen van irgalmassága szerint;
ö

kínál

könyörögjünk

Istenhez,

hogy szabadítson meg minket Lelke által mindennapi bűneinkböl, hogy ne engedjen terhei nk alatt összeroskadni, - hogy gyujtson világosságot az emberiségnek a Krisztus Jézusban.
Hálát adunk neked Mennyei Atyánk, hogya te Fiadat, a Jézus Krisztust elküldötted hirdetni az Úr kedves esztendejét: szegényeknek evangéIiumot, Iog'lyoknak szabadulást, vakoknak látást. Könyörgünk hozzád, aki
eddig is kegyelmes voltál népedhez s megváltottad Jákób nemzetségének
foglyait, ne emlékezzél meg gonosz cselekedeteinkről, hanem te légy segítségünk továbbra is. Vigasztald népedet, könyörülj minden nyomorúlt bű-.
nösön s adj a félelmes szívűeknek békességes lakozást. Cselekedd meg
ezt velünk Atyánk, aki a Fiúval és Szent Lélekkel együtt élsz és uralkodol
örökkön örökké. Ámen. (Imádság a finn agendából.)

Szeretsz-e, Istenem?
Igen, szeret! Ha nyomorúságunkban
egyszer-egyszer
alig
akarjuk is elhinni, akkor is szeret Isten. Hogy ebben a bizonyosságban megerősödjünk
és kételyeinkkel
felvehessük a harcot,
mélyedjünk
el Pál apostol vallomásában, amelyet Róm. 8, 3339-ben találunk meg.
I
Pál ugyancsak tudta, hogy mi a szenvedés. Mi persze mindig
azt hisszük, hogya mi keresztünk a legnehezebb, a mi bánatunk
a legmélyebb, a mi veszteségünk
a legnagyobb és nincs még
olyan nyomorult, mint amilyenek mi vagyunk. Amikor egészen
össze vagyunk törve és úgy érezzük. hogy most összecsapnak
a hullámok felettünk, akkor ki-kitör belőlünk a próféta panasza:
"Tekintsétek
meg és lássátok meg, ha vari-e oly bánat, mint az
én bánatom, amely engem ért, amellyel engem sujtott az Úr."
(Jer. Sir. 1, 12.)
Sokszor valóban nagy a bánatunk és sorozatosan
ér egyik
megpróbáltatás
a másik után. Mégis hasonlítsuk össze a magunk nyomorúságát
az apostoléval. Nem lehetséges, kigondolt
szenvedéseket sorol fel, hanem a maga keserves tapasztalatairól
számol be, amikor megnevezi a nyomorúság különbözö
fajait.
Így szól szorongattatásról,
üldözésröl,
éhségröl, ruhátlanságról.
veszedelemről, hóhérbárdról,
- mert az utóbbira gondol, amikor a fegyvert említi. Csak ezzel a felsorolással kell összehasonlítanunk a magunk szenvedését és meg kell állapítanunk,
hogy
az messze elmarad az apostolé mögött. Igaz, hogy emberek
.részéröl tapasztalt szorongattatásról,
ernberekokozta
keserűségről tudna beszélnünk rnindegyikünk. Átéltünk veszedelmeket is,
'amelyek talán egész egzisztenciánkat,
egészségünket,
boldogsá- gunkat fenyegették, talán meg is rendítettéle De az éhség kínját,

<.
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a ruhátlanság gondját, az életünkre törő üldözést, a megostoroztatás és megköveztetés
gonosz fájdalmát, a hóhérbárdtói
való
-halélfélelmes rettegést nem ismerjük!
Az apostol ismeri és mégis ezt mondja - és szinte 'ujjong
alelke, amikor kérdezi -: "Kicsoda szakaszt el minket a Krisz- ,
tus szerelmétől?"
A kérdés tulajdonképen
kétséget nem ismerő
megállapítás: "Senki és semmi sem szakaszthat el minket a Krisztus szerelmétől!"
Azután még egyszer jelenti ki és megkapó
ünnepélyesség
ömlik' el szavain, amikor hangsúlyozza:
"Meg
vagyok győZődve,. hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek,
sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől." Megvan a veszedelmeknek ebben a felsorolásában igazán minden, ami
aggaszthat és kétségbeeséssei,
pusztulással fenyegethet: az élet,
mégpedig a mélységben járó élet; a halálnak réme, a halálküzdelern vergődése; gonosz szellemek vesztünkre törése; a hányódás keserve magasság és mélység, a mennyország gyönyörei és
a pokol kínjai között. Minderről pedig az az apostol meggyőződése, teljes bizonyossága,
hogy nem szakíthat el minket Isten
szerelmétől. Másszóval: semmiféle nyomorúság sem jelenti azt
és nem rémíthet azzal, hogy nem szeret az Isten!
Még a legnagyobb baj, amellyel magunk ront juk életünket:
még bűnünk sem foszthat meg Isten szeretetétöl és nem taszíthat kárhozatbal
Nem szeretünk a bűnről hallani, legkevésbbé
pedig a magunk bűnéről. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy lelki
kínokkal, talán testi szenvedésekkel is fizettünk már a bűnünkért
és érezzük, hogy válaszfalat emel Isten és mi közénk. Azért
kell, hogy megdobogtassa
szívünket az örömhír: vádolhatnak
emberek, meg is teszik, pálcát törnek felettünk, sokszor igazságtalanul is kárhoztatnak
és ez a tapasztalat
egyike a földi
nyomorúság
legkeservesebb
fajainak, - de Isten nem vádol!
Pedig Ö sohasem tenn é meg alaptalanul, sohasem volna igazságtalan. Nem teszi meg, nem vádol! Sőt megigazít, vagyis elfogad
úgy, mint ha nem volnánk bűnösök. Nem is kárhoztat, nem ítél
el, megbocsát! Nyomorúságunk,
szenvedésünk nem annak jele,
hogy elvetett.
, De hol a bizonysága annak, hogy szeret, nyomorúságunk,
bűnünk ellenére is szeret? Jézus Krisztus a bizonysága. Isten
azért nem fordul ellenünk és azért nem kárhoztat, mert Jézus
Krisztus minden kárhoztatást,
amelyet mi érdemeltünk ki, maga
hordozott. Azóta pedig szüntelenül esedezik érettünk. Szinte azt
mondhatnók, hogy mindig újból és újból kikönyörgí számunkra
Isten szeretetét!
'.•
Hogy mégis miért van nyomorúság és szenvedés, miért sujt
vele Isten sokszor úgy, mintha nem szeretne, hanem .valósággal
gyűlölne?
A szenvedés kérdésének szörnyű titka 'sohasem fejthető meg teljesen. Szerepe van a jelen nemzedék szenvedésében
pl.. ősök bűne szornorú örökségének,
az egyesek szenvedésében
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pl. sorsuk kérlelhetetlenegybefonódásának
a közösség sorsával,
Oe ha a nyomorúság titkába nem is tekinthetünk
bele sohasem
annyira, hogy megoldódjék
számunkra minden rejtély, annyit
mégis megérthetünk
belőle az ige fényében, hogy benne is Isten
szeretete nyujtja ki utánunk kezét. At akarja törni vele azt a
falat, amellyel önzésünkben
körűlbástyázzuk
magunkat. Hogy
a magunk szenvedéséböl
megértsük, hogyan fáj a fájdalom másoknak. És hogy kiáltsunk
Öhozzá, Istenhez, mert magunk sem
szabadulást, sem vígaszt nem találunk. Mind a kettő: az igaz
együttérzés felebarátunkkal
és a határozott odafordulás Istenhez
felmérhetetlen
áldás forrása. Ezért nem kételkedhetünk
bennehogy ha nyomorúság is egyszer-egyszer
a sorsunk, mégis szeret
.az Isten.
Ezért csüggednünk nem kell és nem is szabad. A tudat, hogy
Isten szeretetétől semmi sem szakíthat el, nagy erösségül
szolgálhat. Oe van ennél a tudatnál is elevenebb segítségünk: maga
.az élő Krisztus. "Mindezekben
felettébb diadalmaskodunk
az
által, aki minket szeretett." A felettébb való diadalmaskodás
fölényes, teljes győzelmet jelent a nyomorúság csüggesztő, senyvesztő ereje felett. Ez a győzelem több, mint a keserű valóság
,erőltetett felej tése. Ez a felejtés nem győzelem, hanem önmagunk megcsalása. És mit ér, ha egy időre sikerül is felejteni az
-elvesztett boldogságot,
az elszenvedett sorscsapást! A lélek mélyén él a nyomorúság, mint hamú alatt a parázs. Egyszer azután
olyan hirtelen és olyan elemi erővel tör a felszínre, hogy megráz a zokogás. Győzni kell a nyomorúság
felett, csak akkor
veszíti el fulánkját! Győzni pedig O általa lehet, aki szeretett
minket. Aki annyira szeretett, hogy eljött a földi nyomorúságba,
hogy ott is mindenütt találkozhassanak
Vele a nyomorult emberek.
Nincs olyan földi szenvedés, amelyet O meg ne ismert volna.
Nem mondhatja senki sem a maga nyomorúságában:
egészet!
egyedül vagyok, magamra hagyatva. Megtörténhetik,
hogy emberek magunkra hagynak. Talán csak azért teszik, mert nem
bírják nézni szenvedésünket. Krisztussal akkor is találkozhatunk.
Sőt akkor van hozzánk egészen-egészen közel. Valaki azt mondta,
hogy ez az egész világ a Veronika kendőjévé
vált, és ez nagyon
igaz. Minden szenvedésben szembenéz az emberrel a nagy Szenvedő arca, aki nem akart könnyebb sorsot élvezni. Ot kell meglátnunk gyötrődésünkben
és gyözedelmeskedünk.
Nem szenvedesének emléke segít, hanem O maga. Valósággal emeli, hordja
keresztünket
velünk együtt!
Akkor, ha lsten választottjai
vagyunk! Róluk áll, amit elmondottunk.
Ok Isten 'szcrelmének
örökösei, örök birtokosai
bún és nyomorúság ellenére is. Ok a felettébb diadalmaskodók.
Azért nem akkor kínálkozik
a bajban megváItás, ha igyekszünk
gondolatainkat
elterelni róla és erőszakkal
felejteni. Hanem
akkor, ha odasietünk Isten kitárt karjai közé és választottjai
közé számíttatjuk magunkat.
Budaker Oszkár.
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A reformáció -

ma.

Még nem is olyan régen központi eseménynek tartotta a köztudat
.a reformációt. Ettől fogva számították az újkort. Reá hivatkoztak a szellemi élet, a társadalom és a művelödés
világában. Mindenki tudott róla
-és gyakran emlegették.
Manapság sok embert zavar fog el, ha a reformáció szóba kerül.
Nemcsak a köznapí élet forgatagában, hanem az egyházon belül is valami
bizonytalanság fogja el az embereket. Büszke emlegetéseeltűnt,
-a róla
való beszéd elhalkult.
Ebben a hangulat-változásban van valami szükségszerű. Hiszen emberöltökön
keresztül reformációt mondogattak, de a renaissanceot értették
-rajta, A lelkiismeret szabadsága, az egyéniség felszabadulása és joga, a
nemzeti elv elötörése, a szabad vizsgálódás, a papi uralom és az egyházi
gyámkodás megdöntése, az aszkézis elvetése, a világi élet megbecsülése
szerepelt a reformáció "vívmányaiként". Luther óriás alakja, mint kimagasló lángelme állt a csodáló tekintetek előtt, aki súlyos ökö!csapásával összetöri a sötét középkort és hatalmas tűzcsóvával világosságot gyújt
az emberiségnek. így látták a reformációt a felvilágosodás és a liberalizmus korában. Ez azonban merő tévedés volt. Összetévesztése két teljesen
külőnböző
mozgalomnak. Egy csöppet sincs okunk bánkódni azon, hogy
a reformációnak ez a népszerűsége és közkedveltsége letűnt. Hazugságra,
hamis megbecsülésre világért sem tartunk számot.
Megdöbbentő tény, de így igaz, hogy az utolsó évszázadokban alig
valami volt érezhető a reformációból.
Kétféle félreértés bénította meg a reformáció megértését és szabad
érvényesülését.
Az egyik félreértés pusztán történeti eseményt látott a reformációban.
Nagy hiányok és kínzó szükségletek
robbantották ki, mulasztások és eltévelyedések tették szükségessé. A leszorított német népi erők törték át
Igájukat és szabad teret vivtak ki maguknak. Szükségszerű
jelenség volt
a, maga korában, de ma már nem több, mint valami ősrégi, kegyelettel
őrzött ereklye. A katolikus történészek is elismerik, hogyaközépkorvégi
felbomló, szétzüllő
vallásosság szükségess é tette a reformáció tisztító
viharját, de azután bekövetkezett a katolikus egyház "igazi" reformációja,
a trienti zsinaton, összeszedte magát a pápaság, erkölcsi megjobbuláson
ment keresztül, - és ezzel fölöslegessé is, meghaladottá is vált az a reformáció, amelyre a protestánsok hivatkoznak. Mások úgy látják, hogy a
reformáció még a középkori ember alkotása. A központi kérdés benne
az üdvösség, Isten kegyelmének megtalálása. Azóta fordult az idők kereke,
a vallásos kérdést félreszorították újabb, közelibb, égetőbb kérdések. Ma
már nem izgatja az embereket az üdvösség útja. Már a felvilágosodás
korában nem Isten kegyelme volt a tudakozódás tárgya, hanem Isten léte.
Van-e egyáltalában Isten? Ma meg ez is már a multé. A népi fölemelkedés,
a· társadalmi összetartozás, az anyagi javak lehető méltányos elosztása,
a faji életerő és faji szellemi javak kérdése forr és tartja forrongásban
a lelkeket. Ma már nem érnek r a reformációval foglalkozni. Megbecsülik,
mint a történet ragyogó epizódját, de nincsen többé tekintélye, szava,
itélete.
á
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A másik félreértés
az előbbinek
pontosan
az ellenkezője.
Nemcsak
történeti
ténynek látja a reformációt,
hanem Isten közvetlen
belenyúlásának az emberiség életébe. Nem lehet megmagyarázni,
levezetni a korviszonyokból.' Sőt, talán egyetlen kerszak sem volt olyan kedvezőtlen
az igazi
reformáció
számára,
mint éppen a mozgalmas
XVI. század. Nem is illik
bele a szokásos
történeti
kategóriákba
sem Luther
alakja,
sem műve.
Hiába közeledünk
hozzá az oknyomozás
gyakorlottságával,
lépten-nyomon
érthetetlen
jelenségekre
bukkanunk.
Isten akaratát
kell
észrevennünk
benne, vagy nem tudunk boldogulni
a reformáció
mozgalmának
értelmezésével. Eddig helyes ez a látás, de rendszerint
valami más történeti
ítélet is.
kapcsolódik
hozzá, amiből azután kisarjad a bénító, guzsbakötö
félreértés.
Nagy szellemi harcok, lelki vívódások
és fegyveres
tusakodások
közepette
véghez vitték Luther és munkatársai
a reformáció
munkáját,
megtisztítottak a keresztyénséget,
helyreállították
az egyház
eredeti
életrendjét.
Mindent elvégeztek;
az utódok számára nem maradt más hátra, mint hogy
hálásan és boldogan élvezzék az akkori harcok gyümölcsét.
Egyszerűen
át
kell venni, meg kell becsülni az örökséget.
Ma is hallunk hangokat,
hogy
a XVI. században
elintézték
kérdéseinket;
le van zárva, meg van oldva'
minden. Legfeljebb
azt kell tennünk, ha elmosódik
egy-két
részletnek
az
emlékezete,
hogy újra visszafelé
forditjuk a tekintetünket
és felidÚzük
a multat. Nem kell tehát ma a reformációval
foglalkoznunk,
nyugodtan
rábízhatjuk
azt a történészekre.
Nem időszerű és nem égető kérdés szamunkra, hiszen régen el van már mindez intézve, nemcsak emberi rnódon,
hanem Isten akaratának
megfelelően
is.
Mindkét
félreértéssel
szemben
kereken
meg kell mondanunk,
hogy
az igazi reformáció
ma is esedékes
és szorongató
feladat;
vérre megy
a dolog, sorsunkat
formáló, elevenünkbe
vágó kérdés. Mert mi is a reformáció?
Az evangélium
előretörése
és hódító terjeszkedése.
Megragadott
tömegeket,
akik már teljesen elidegenedtek
a keresztyénség
központjától,
Jézus Krisztus kegyelmes
uralmától
és vagy az egyházi élet peremére szorultak, vagy teljesen
elvilágiasodtak.
Hallhatóvá
tette a reformáció
újra
az .evangéliumot,
megszólalt
hatalmasan
és döntésre
késztető
sürgetéssel,
nem lehetett észre nem venni, nem lehetett kitérni
a vagy-vagy
válsága
elől, színt kellett vallani, hová húz a szívünk és mit tartunk
legdrágább
kincsünknek.
Luther előtt is volt sok német fordítása
a Bibliának, de csak
kicsiny körök
olvasgatták,
alig észrevehető
hullámgyűrűket
vetett megjelenésük.
Hiába volt már akkor
a könyvnyomda,
nem volt kelendő.
Ellenben
Luther munkája
nyomán
elemi erővel tört fel a lelkekből
az
éhezés
az ígére. Elkapkodták
a "Német
Új Testamentum"
példányait,
egyre-másra
újra kellett kiadni, alig győ zték a nyomdászok
és kereskedők
kielégíteni
ezt a feltörő keresletét,
Isten szava keresését.
Mégis, meg kelt
látnunk, hogy ezeknél több és más volt a reformáció
igazi küzdelme.
Nem az, elviIágiasodással
és közönyösséggeJ
harcolt
elsősorban,
hanem
éppen a kegyes emberekkel
és az emberi valJásossággal.
Nyilvánvaló,
hogy
ez nem is lehetett másként. Hiszen Luther nem a vallás nevében harcol
a .vallástalanokkal,
nem a komoly, elmélyülő gondolkozásúak
nevében harcol a felületes, könnyelrnű
élet-élvezőkkel,
hanem az evnngélium
harcáróJ
van szó a reformációban
minden
emberaJkotta
vallás
eJ/en. Ugyanazt
a
harcot folytatja Luther, amit a próféták
vívtak az élő Isten igazságáért
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a Baálokat
tisztelő vallásos nép ellen, amit Krisztus Urunk vívott Isten
királyságáért
az emberiség
legbuzgóbb,
legkomolyabban
törekedő
kegyesei, a farizeusok
ellen. EZ pedig olyan harc, amely soha sem érhet véget,
mert az evangélium
tisztaságát
nem lehet egyszersmindenkorra
biztosítani.
Emberi kezeink között állandóan
az a veszély fenyegeti
az evangéliumot,
hogy vallást csinálunk belőle, Isten Igéjéből
kegyes élményeket,
a kegyelemből emberi utat és gyakorlatot.
Egyetlen nemzedék és egyetlen
ember
sincs biztositva
ez ellen a végzetes átalakítás
és eltorzitás
ellen. Az ilyen
reformáció
tehát ma is esedékes
és sürgető feladat. Ez az "egy szükséges
dolog"
számunkra,
amit se el nem odázhatunk,
se el nem háríthatunk
magunktól,
ha igazán hűségesek
akarunk
maradni
evangélikus
nevezetünkhöz.
Röviden állítsuk magunk elé, hogy mi a különbség
az evangélium
és
az emberi vallásosság
között, aminek felcserélödését
minden áron meg kell
akadályoznunk.
A vallásosság
önmagunk biztosítására
törekszik.
Az evangéliumot
a legnagyszerűbb
segítségnek
tekinti,
hogy elhárítsa
a maga
útjából az akadályokat
és nehézségeket,
elősegítse
önös céljainak elérését,
kívánságainak
beteliesültét.
Az énünk uralkodik
a vallásosságban:
a vallástis csak azért ápolja, hogy kiteljesediék
élete, meglegyen minden irányú
értékének
és képességének
összhangzatos
kifejlődése.
Az evangélium azonban merőben
más világ. Nem szükségleteinket
akarja kielégíteni,
nem
hiányainkat
pótolja meg, hanem az é/ő lsten elé álJít tninket. Isten a maga
szolg álatába
vesz és eszközzé tesz minket. Bizonyossá
tesz minket üdvösségünk felől, és ez az üdvösség nem más, mint megszabadulni
önmagunktói, énünk zsarnoki rabságából
és Istent szeretni, hozzá ragaszkodni,
előtte
rrieghódolni,
neki engedelmeskedni.
Nincs más szabadság,
mint az Isten
szolgálata.
Napjainkban
örvendetes
hangokat
hallunk a felekezeti
kérdés körül,
Összefogni
minden dogmatikai
ellentét ellenére a magyarság
lelki szolg
latában - olyan feladat, amit legjobban éppen a reformáció ra való kornoly
ráeszmélés
mozdíthat
elő. Hiszen a reformáció
munkájának
és harcának folytatása
nem kifelé való harcot, nem a világ megtámadását,
nem
a többi keresztyén
egyház bírálatát jelenti elsősorban, hanem az önmagunk
elJeni harcot. Elveszitett
kincseink
újra felfedezését,
hittételeink
eleven
életben való gyakorlását,
Isten ítélete alatti megalázkodást.
Legfőképpen
pedig önmagunkban és köreinkben az embera/kotta vallásosság elleni kiméJetlen harc megiizenését és végig kiizdéséi. Ezzel elevertülhet
meg egyesegyedül evangélikus
egyházunk
és egyedül
ezzel tehetünk
szelgálatot a
többi egyháznak
és nemzetünk
ügyének. Nem emberi vallásosság
erőit kell
. mozgósítanunk,
hanem az evangélium
hamisítatlan
és csorbítatlan
hatalmát. Mert ettől függ minden egyes ember, így a magyar emberek üdvössége is. Az üdvösség kérdésének
függőben
hagyása, elleplezése
avagy el:
hanyagolása
lehetetlenné
teszi, hogy nemzeti és népi életünk sok kiáltó
baját orvosoljuk,
égető kérdéseit megoldjuk.
Csak az üdvössége felől bizonyos ember előtt világosít
meg Isten néhány lépést, hogy tudjon előrehaladni, szolgálni és életet árasztani a legkilátástalanabb
és legmostohább
körülmények
között is.
á-

Eddig ritkán mozgatta
meg a magyar szíveket és elméket az evangélium reformációja,
évszázadok
óta alig került rá a sor. A XVI. és XVII.
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század hatalmas küzdelrne és munkája csak távoli, egyre elmosódó örökséggé vált. Most azonban itt az alkalom, minden jó okunk is megvan reá,
hogy vélleljük: a -reformáció szolgálatát. Olyan felismerések, olyan világos
látás adatott nekünk, mint kevés nemzedéknek. Természetesen. arról szó
sem lehet, hogy elkezdjünk tervezgetni, magunktól elképzeljük, hogy
milyen állapotok ra kell törekednünk. Ez újra csak az emberalkotta vallásosság útja lenne, elleplezve és tetszetős köntösben. Számunkra egyet jelent
a reformáció ma és ez az egyetlen járható út: elcsendesedni lsten előtt,
várni parancsolataira,
készen állni, mit akar tőlünk és ha meghallottuk
szavát - engedelmeskedni, neki vágni akadályoknak, a bizonytalannak,
ha nem tudjuk is, hogy mire vezet szelgálatunk.
A .reforrnáció - ma: figyelmezni Isten igéjére és követni azt.
Urbá" ErnÍJ.

Nemzeti

egység -

egységes

vallas.

Milyen jó lenne, ha egy vallású volna a magyarság! Igy lehet öss.,efoglalni azt a kegyes óhajt, amely innen is, onnan is elhangzik magyar
testvéreink ajkáról. Egyre hangosabban, és egyre gyakrabban. Aligha esik
meg, hogy ez óhaj kifejezésénél a jelenlevők ne értenének egyet ebben:
igazán, milyen jó is lenne! De viszont az is ritka, hogy a jelenlevők egyetértsenek abban is: milyen legyen az az egy vallás. Ezt rendszerint azonnal
megérzik a beszélgetök,
és az egyetértés békés hangulatat egyikük sem
akarja elrontani a kellemetlen kérdés közbevetéséveI. Igy aztán szétoszolnak abban a boldog tudatban, hogy őnekik már birtokukban van a magyar
egység kapujának kulcsa.
De talán még sem olyan bizonyos, hogy mind boldogok. Akire közülük felekezeti kisebbségi tudat nehezül, az az álmodott egységes valláson
dehogy merné a magáét érteni, ellenben rögtön azt érti rajta, amely a
közelében a többséget és tekintélyt élvezi. Akit viszont a felekezeti többség
önérzete tölt el, az rögtön a maga vallását érti azon a bizonyos egy valláson. Igy aztán valóban mégis előfordulhat, hogy a jelenlevők egyetértenek
az egységes vallás tartalmában is, de ekkor meg az érzésük ellenkező:
egyik levert, másik büszke, és igy újra csak oda van a mély lelki magyar
egység. Altalában mégis az a helyzet, hogy megvan ugyan a jelszó: egységes vallást a magyarságnak!, de a gyönyörű eszme olyan, mint az üres
díszedény; mindenki a maga vallását képzeli bele tartalomnak.
Igazán egységesített vallásra talán senki sem gondol. Ezen azonban
nincsen is semmi sajnálkozni való. Elég csak a legutóbbi másfél évszázadi.
hazai vellés-egvesltési
törekvésekre emlékeznünk,
hogy ne is vádolhassuk
magunkat részvétlenséggel vagy nyakassággal ezért a nem-sajnálkozásunkért.
1791-ben, tehát mintegy másfél évszázaddal ezelőtt egyidőben tartotta
zsinatát a magyarországi református és evangélikus egyház. Bizottságaik
közösen tanácskoztak. Végzéseik majdnem egészen egyeznek. Közös egyetemes gyűlés létesítését is elhatározták. Mi hozta közel egymáshoz a két
egyházat? Mindenekfelett a közös elnyomatás és II. József alatt a közös
fellé/ekzés. Közrehatott, hogy ugyanazt a k ü l föl d i egyházi törvényt
vették alapul a kárionok megszerkesztésében. Szellemi téren pedig a hitvallásos k~resztyénséggel szemben nemcsak közörnbös, hanem ellenséges
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felvilágosodás adta meg a lehetőséget
az egyházkormányzat
testvéri rendezgetéséhez.
Oe magában a református
egyházban is sokkal nagyobb volt
az ellentét az egyházkormányzati
politika két párt ja között, semhogy igazán áthathatta
volna a két egyházat az egység érzése.
Uj vallás-egységesítő
áramlat indult kb. 125 évvel ezelőtt. Ezt megkülönböztetésül
reúniós-mozgalomnak
nevezi az egyháztörténelem.
A reformáció három évszázados
jubileumát
hazánkban
is alkalm ul használták
római katolikus
részről, mégpedig
s ez igen tanulságos,
főként
nérnetböl
fordított
iratokkal,
hogy hangulatot
keltsen ek a protestánsokban
a római egyházba
való "visszaegyesülés"-re.
Ez az áramlat meg rekedt az
irodalom medrében. A protestánsok
a vegyes-házasságok,
a gyermekek
vallása és az áttérés terén egyáltalában
nem éreztek valami testvéri magatartást; nem bíztak a szirén-hangokban.
Szélesebb körben hatott az a törekvés, amely éppen 100 évvel ezelőtt,
1842-ben ért fel delelölére.
Amikor magyar protestáns úniót említünk,
akkor ezt a törekvést szoktuk érteni rajta. Krónikaszerű
ismertetése
helyett
csak arra emlékeztetünk:
milyen indítékok
vezettek mozgatóit.
Az egyik
az evangélikus
és a református
egyház szegénysége volt. Ez indította
el
a félévszázaddal
kerabban
egyszer
már feltűnt eszmét új útjára.
Közös
protestáns iskolák állítása és fenntartása
látszott
egyedüli
lehetőségnek
olyan helyeken, ahol külön-külön
egyik egyháznak
sem telt volna iskolára.
Legközvetlenebbül
egy pesti főiskola terve ragadta
meg az únióra
kész
férfiakat. Tehát nem a keresztyén ség felől való új tájékozódás,
talán valami
mély ebb, igazibb keresztyénség
tudata indította
el az úniós törekvést,
hanem a kultúra
eszméje. A másik fő mozgató erő pedig a nacionalizmus volt
- akkori formájában.
Némelyek azzal remélték
közörnbösíthetni
a tótok
közti nemzeti öntudatosodást,
ill. pánszláv
ábrándokat,
hogy az egyesült
protestáns
egyházban
majd erőtlen kisebbség lesz a tót evangélikusok
csoportja. (Azzal persze ábrándozásuk
közben nem vetettek
számot, hogy a
tót nép nagy többsége
nem evangélikus
vallású.) Együttvéve
allt várták
a protestáns
úniótól, hogy erkölcsi
és politikai haszon származik belőle,
erősödni fog a hazafiasság
és a nemzet. Csak később bővült az indítékok
sora "vallási
érdekv-kel.
Akik azonban vallási érdeket is véltek látni az
únióban,
tudatában
voltak annak, hogy csakis a racionalizmus szellemében
lehet azt megvalósítani.
Az 'a vallásosság,
amely tartalma lett volna a megvalósuló úniónak, aligha lett volna több, mint a hit lsten létében, a lélek
halhatatlanságában, az erkölcs terén pedig valami polgári morál lett volna
uralkodó. Ennek a vallásosságnak
legfeljebb a szabadság és a hazafiasság
eszméje adott volna lelkesültséget.
Mindezzel
összefügg,
hogy az úniős
törekvés vezérei nem lsten parancsa teljesítésének
gondolták
tervüket, hanem észszerű megfontolásból
és politikai célszerűségből
akarták
a vallásegységesítést.
Említésre
méltó még, hogy öt évvel ezelőtt is sokat foglalkozott
a magyar
értelmiség
az únió
gondolatával.
Bangha Béla jezsuita
páter
vette elő a Magyar Szemiében,
és cikkévei széleskörű
eszmélkedést
indított el. Itt már újra teljes keresztyén únióról volt szó.
Szinte mondanunk
sem kell, hogy ezek közül
a mozgalmak
közül
egyik sem jutott eredményre.
Igazán csak a tanulságaik maradtak meg. Oe ez sem szűkös eredmény
- az értelmes
emberek számára. Mert minek újra próbálni
azt, aminek
a használhatatlanság
át világosan tanítja a történelem?
Ezt vallják voltaképpen azok is, akik napjainkban
az egységes vallás gondolatával
foglalkoznak, és ezért máskép tálaljak
s más motívumokkal
igazolgatjak
tervezgetésüket.
Kérdés azonban, hogy vajjon nem ugyanazok
a szellemi erők
mozgatják-e őket mégis, mint elődeiket. Szó sincs róla, hogy ezt elismerjék. Ezért szinte kár szót vesztegetni
arra, hogy mennyi a külföldi szel/em
átvétele s mennyi a gerinctelenség gondolkodásukban.
Hogy a szellemi libetéliztnusnek az a formája, amely hátteret adta az úniós törekvéseknek,
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rnennyit ártott a magyar nemzetnek a 19. század második felében, - emlékezzünk csak a zsidóság
térhódítására!
- ez az ő szemükben
nemhogy
fék lenne, hanem serkentő
a nemzeti egység erőltetésere.
Pedig kétségtelen,
hogy ma egy egységes vallást ráerőltetni
a magyar
népre, egy volna az önérzetes, felelős, áldozatkész
magyarok
gúzsbakötésével. A lelkileg gúzsbakötött
magyar pedig a kezével sem tud dolgozni.
A magyarok
legjobbjai
lennének bénaságrá
és némaságrá
kárhoztatva,
ha
parancsra
egységes vallást kellene felvenniök.
Egy nemzedéknyi
idő sem
volna elég arra, hogy azok töltsék ki a magyar nemzet keretét, akik már
csak az egységes
vallas szellemében
nevelkedtek.
Éppen azokban
az évtizedekben
tehát, amikor a legnagyobb
szükség
lenne a magyar
nemzeti
egységre, volna legnagyobb
a válság a magyar szellemi életben.
Nyilvánvaló
tehát, hogy az egységes
valIás csak elméletileg
segít
a magyarságon. De nézzünk mégis jobban a szemébe! Elméletileg
igenis
lehetséges
egy egységes
vallást szerkeszteni.
De hogyan?
Vonjuk
ki a
magyar történelmi
egyházak
tanításá ból és kegyességéből
azt, ami mindegyikben közös? A szakértők
joggal sejtik, hogy az így kipérolt "kereszty énség"
veszedelmesen
hasonlítana
a zsidó valláshoz! Vagy talán vegyük
a történelmi egyházak középarányosát? Ez esetben - elméletileg!
- az
egyik egyház ugyan nyerne, de a másik okvetlenül
veszítene.
A tréfás
azonban az lenne, hogy mindegyik
egyház vesztesnek
érezné magát,
és
egyik sem vállalná, hogy nyert az egységesítésen.
Utolsó útnak tehát csak az maradna,
hogy a történelmi
egyházak
egyikét tennők meg a nemzet egyetlen vallásának. Hogy ez a megoldás is
csak elméletileg
lenne járható
út, már az eddigiekből
is kitűnik.
Mégis
van még néhány meggondolni
való, ha ez a megoldás kerül szóba. Sohasem árt tisztán látni; nem lehet tudni, mikor kell használnunk beszélgetéseink
közben. 1. Az egységes
vallás tervezői egyszersmind
nemzeti vallásról is
ábrándoznak.
Nos, a történelmi
egyházak
közül egy sincs olyan, amelyik
akár magyar gyökerű
lenne, akár pedig csak magyarokból
állana. Hogy
a történelmi egyházak nemzetfelettiek,
ezt külön is meg kell mondanunk
a reformátusról
és unitáriusról.
Sokan vannak ugyanis az országban,
akik
azt gondolják,
hogy pl. reformátusnak
lenni magya rabb dolog, mint pl.
római katolikusnak
lenni. Nem is szólva arról, hogy hazánk mai területén is
vannak német és tót reformátusok,
- református
egyház van szerteszét
az egész világon. - 2. Szellemi mozgalmak
előtt hasztalan állítnak határsorompókat.
Tehát ha az egyik történelmi
egyháznak
egyeduralmat
adna is
az állam hazánkban - ma, holnap újra jönnének más országokból
a többi
egyházak misszionáriusai. - 3. Még ha elnémítanák
is ma az evangéliumot,
Isten rendeléséből
holnap újra támadnának
új hirdetői Krisztus uralmának.
4. Ezért aztán csak látszatsiker
lenne, ha az egyeségesítést
azon az úton
kezdenék, hogy folyton a legkisebb lélekszámú
egyházat szüntetnék
meg.
A történelem
folyamán
létrejött
hitvallásokat
lehet üldözni, pusztítani,
de magát az evangéliumot
és Krisztus úrvacsorájának
s keresztségének
kiszolgáltatását
csak üldözni lehet, végleg megszüntetni
nem! Az egyház Ura
mindig összegyűjti gyülekezetekbe
híveit, és mindig rendel pásztorokat
gyülekezetei gondozására!

kozó

A vallási egyesilfés mindezért lehetetlen. Istennek hála, hogy gondolférfiak így látják ezt ma mindegyik
magyar történelmi
egyházban.
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A Magyar Szemle szeptemberi
számában egy római katolikus áldozópaptói (Lakos Endrétől)
jelent meg cikk, és végeredményben
ugyanarra
az
eredményre
jutott,
hogy a vallási különbségből
származó
nehézségeket
nem lehet megszüntetni
a vallások egyesítésével.
Helyesen mutatott
rá arra,
hogy az egyet jelentene
a vallási közömbösítésseI,
ezt pedig senki sem
kívánhatja
a nemzet nagyobb
veszedelme
nélkül. A nagy magyar lelki
egységben látja az egyetlen
lehetőséget
a nehézségeken
felül való emelkedésre.
E cikk után látott napvilágot
Zilahy Lajos megrázó vallomása: milyen
válságba jutott házassága a reverzális-kérdés
miatt. írásának ezek a szavai:
"a magyar vallások eJlentétének átka" - elegendő en megdöbbenthetnek
minden gondolkodá
magyart, hogy valóban szemébe kell néznünk a vallások különbségéből
adódó magyar lelki helyzetnek.
Felesleges lenne itt jellemezni azt a sok keserűséget
és harcot, amely a gyermekek vallásának
megáJlapftásával kapcsolatos.
Itt most elég arra utalni, hogy ez mozgafja
a legtöbb vallás-egységesít6t.
A másik fóindíték
annak a figyelése,
hogy hatalmi verseny folyik
a telékezetek
közt. így látta ezt már öt évvel ezelőtt is Bangha Béla. "A hitviták ma már senkit sem érdekelnek
különösebben,
ellenben annál inkább
érdekli mindkét félt, rnily arányban
tudja elhelyezni felekezetének
tagjait
a jövedelmező
állásokban.
mekkora közjogi hatalmat
tud a maga felekezetének biztositani."
Valóban itt gyökerezik
majd minden felekezeti békétlenség. A. magyar mult és a mai magyar világ ilyen meg olyan értékelése
szintén mind csak a hengntetkeltés jegyében
történik.
Mindegyik
egyház
tisztában van ugyan azzal, hogy tanítását
(dogmáit). nem igazolja a mult,
sem pedig mai részvétele a szellemi életben, de szükségesnek
tartja, hogy
hatalmi
igényeit
büszke történelmi
tudattal
és önérzetesen
képviseltesse
tagjaival,
az ellenoldalon
állókban
pedig csökkentse
"ellenálló"
képességüket.
'
Nem halasztom
tovább annak kimondását,
hogy ez a henguíetlcelté»
ma leginkább evangélikus egyházunk tagjait sujtja. Éppen úgy, mint ahogy
az egységes vallás jelszava is leginkább
evangélikus
testvéreinket
zavarja
meg. Ez egyházunk
szórványjellegének
következménye
egyfelől, tagjainak
több népből származásának
folyománya
másfelől. Hogy ezeket a körülmé.nyeket a propaganda
milyen ügyesen használja ki ellenünk, arra itt csak
célozhatok.
Inkább arra emlékeztetek,
hogy az egész magyarságtói
osztatlanul csodált finn nép egységesen
evangélikus;
az evangélikus
egyház tehát
legalább annyira alkalmas a magyarok
számára, mint más egyház.
Mi veszedelmesnek
érezzük a hangulatkeltés
látszólag ártatlan eszközét. is. Mivel pedig megzavarja
magyar
evangélikus
testvéreinket,
egyszersrnind a magyar egység ellen való véteknek is tartjuk olyan tervek kiszínezését,
amelyek
amúgy is megvalósíthatatlanok.
A mi egyházunkkal
nem férne össze az, hogyellenpropagandát
indítsunk. Egyházunknak
kötelessége, hogy az evangéliumot
mindenkinek
hirdesse, de a lelkeket éppen
magával az ígével akarja
megnyerni,
nem pedig történelmi
tudatuknak
erőszakos
vagy ravasz rombolásával.
Hogy más egyházzal
összefér-e
a
hatalmi igények érvényesítése,
mondjuk:
a közéletben
való "méltó" érvényesülés eröszakolása,
világnézetének
rákényszerítése
másokr-3, ennek meg.
ítélése nem tartozik reánk.
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Egyáltalában
sikertelennek
látok minden olyan próbálkozást,
amely
az egyházakat
akarja béke-, vagy fegyverszünetkötésre
bírni. Nézetem szerint nemhogyenyhülést
hozna, hanem ellenkezőleg
nagyobb veszélyt jelentene a társadalomra
a gyermekek vallására vonatkozó megegyezés eltörlése_
Hiszen a gyermekeket
csak kellene valamiféle
vallásban
nevelni. És ha
hivatalosan
nernük szerint követnék
is a gyermekek
szüleiket vallásukban,
a gyermekek
vallása körüli harc megmaradna
továbbra is az egyházak hű
tagjai között. Hesonloképpen több békétlenséget okozna olyan törvény is,
amely eltiItaná különbözö felekezetűek házasságát. Igya harc az áttérésért
folyna. Minthogy a fajvédelmi
törvény után is akadtak keresztyének,
akik
készek voltak a zsidó féllel kötendö házasság érdekében
zsidóvá lenni, ki meri ma józanul azt remélni, hogy nem lesznek majd megdöbbentő
áttérések egyvallású házasság kedvéért?!
Sajnos, nincs sehol a látóhatáron
olyan megoldas, amely hatalmi szóval kiirthatná
a vallási különbségből
származó efféle nehézségek
gyökerét.
Az egyházak itt meg nem tudnak egyezni. S más hatalom sem tud itt bajokat szüntetni. Itt bizony az egyeseken marad a felelősség! Egyeseke marad
a küzdelern, Krisztusban
hívő ember nem fél a küzdelerntöl;
evangélikus
hitében erős férfi és nö vállalja a harcot azért, hogy gyermekeit
az evangélikus keresztyén
egyházban
gyökereztesse
meg.
Hát nincs semmi mód a nemzeti egység felé? Én hibának tartom már
azt is, hogy úgy beszélünk, rnintha nem volna nemzeti egység. A nemzeti
egység megvan. Ahol nagy nemzeti feladat előtt áll a magyar,
ott tud
összefogni.
A legutóbbi évtizedekben
a sok szép példa között talán a legszebb a cserkészmozgalomé. A magyar ifjúság magyar nemzeti nevelésében
össze tudtak fogni evangélikus,
református,
római katolikus lelkészek - az
egyházi elközömbösödés
legkisebb veszélye nélkül. Napjaink példái közül
pedig kell-e tündöklőbb
bizonyság a meglevő nemzeti egységről,
mint az,
hogy az egész magyarság teljes egységben kiizd a heretéren. A vallási
különbségből
semmi kára nincsen honvédségünknek!
Állapítsuk meg örömmel, hogy a nemzeti feladatok teljesítésében
látják a római katoJikus magyarok
is a nemzeti egység nyitját.
"Mit jelent tehát a magyar lelki egység? Tagadhatatlan,
hogy mind
II két fél rendelkezik olyan általános etikai, valláserkölcsi, sőt dogmatikus
alapokkal,
melyek mindegyikünknél
egyezök.
Az is tagadhatatlan,
hogy
vannak olyan magyar problémák,
melyek megoldása
ezeknek a közös alapoknak igénybevételéveI
is megtörténhetik.
A magyar lelki egység ezek
szerint tehát annyit jelent, hogy ezeket a magyar problémákat
a rendelkezésre álló közös alapok segítségével
a teljes egyetértés
szellemében
igyekezzünk
megoldani."
(Lakos Endre,
Magyar
Szemle 1942. szept. szám,
122. lap.)
Merem állítani, hogy belső és külső e]/enségeinktől, a magyar nemzet
és a keresztyén ség gyűlölőinek
a propagandájából
származik
az a hiedelem, hogy nemzeti egységünknek
kárára van a keresztyén
egyházak különbsége. Nemzeti öntudatunk
és önérzetünk
pusztítása
e propaganda
célja!
Mintha nem lett volna egységes vallású nemzet lelkileg szétesve, polgárháborúk nyomorúságában
és tehetetlen
nemzeti hivatása végzésére!
Hogy vannak magyar nemzeti feladatok, egyikünk előtt sem kétséges.
Az a legfőbb,
hogy minden
magyar
éljen Isten parancsolatai
szerint.
Legyen! Legyen: éljen és munkálkodjék!
Melyikünket
akadályozza
ebben
az, hogy a másik magyar más vallású, mint ő?
Mire van hát szükség P Az egységes vallás üres jelszavára
és felőle
való ábr ándozásra talán? Vagy inkább a büszkeségre,
hogy a magyar nem-

,
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.zet tud egységes
lenni
különbség
ellenére?

életéért

és hazájáért

való

harcában

-

a vallási

Mi öriilünk, hogy van nagy magyar lelki egység, van magyar nemzeti
egység. És hálát adunk érte Mennyei Atyánknak.
(Jegyzet. Bangha Béla emlitett cikke a Magyar Szemle 1937. évf. februári számában jelent meg "Keresztény
unió?" címmel. Ugyanott a májusi
számban Victor János és a decemberi számban újra Banghától
jelent meg
.cíkk e kérdésről.
A Keresztyén Igazság 1937. évi márciusi számában Prőhle
Károly, az Evangélikus
Élet 1937. évi 12. számában Raffay Sándor foglalkozott vele. - Zilahy Lajos idézett írása "A Híd"-ban
jelent meg. V. ö.
folyóiratunk
októberi számában a "Zilahy Lajos" kezdetű széljegyzettel.
Lásd még folyóiratunk
tavalyi októberi számában a "Reformáció
és nem:zeti egység" című cikket.)

Sólyom 'Jenő.

Az egyház népfőiskolai rnunkája.
1. A magyarság
népfőiskolája
mint egyházi
feladat. A magyar
evangéliumi
népfőiskolai
gondolat vallói teljesen egyek az új magyar népi
iránnyal abban, hogya magyar jövő elsősorban a magyar parasztságon
épülhet fel. A falvak és puszták népe őrizte meg még legjobban ott a mélyben
a magyarságból
azt, ami időtálló érték és jelleg. Ezt a réteget tekinthetjük
a magyar
lélek és faj folytonessága
birtokosának
és letéteményesének.
Ezért lehet ez a réteg alapvető pillére, természetes
kiindulása a sokat emlegetett új Magyarország
megteremtésének.
De egyek vagyunk
abban a leplezetlenül
őszinte
és fájdalmas látásban is, amely
nem szépíti
népünknek
testi-lelki-szellemi
elesettségét.
Süllyedő falvak, hulló magyarság,
öngyilkos fajta s valami halálteljes
végzet képe bontakozik
ki a magyar
nép kutatóinak
szeme előtt. Népünk
úgy ahogy van: maradiságában,
jellegzetes
bűneiben, népi lelkületének megromlásában
- nem használható
a jövőt építgetö magyar tervekben.
A döntő eltérés a népi iránytól ott kezdődik, amikor a magyar néphez fűződö
reménység és nyomorúságáról
beszélő valóság kétségbeejtő
feszültségében
a megoldást keressük.
A népi irány egyrészt
önmagából
akarja megújítani
a magyar parasztságot.
Münchhausen
báró meséjének
mozdulata
ez, amikor
a süllyedő
ember saj átkezűleg
erőlködik,
hogy
hajánal fogva önmagát
kirántsa.
Sokkal jobban látjuk népünk közösségtudatának,
értékeinek
és lelkének
romlását,
méginkább
a bűn hatalmát,
hogysem ezt a népi önmegváltást
elképzelhetnénk.
Hiába nyúlunk mélyre
és hozogatjuk
fel a kút fenekéről
azt, ami magyar, ha a kutat tápláló víz
eleve zavaros. - Másrészt azonban társadalmi
reformokkal
sem lehet a
magyar parasztkérdést
megoldani. Hiába változtatnánk
meg az ország belső
szociális
struktúráját,
e zze l még nem lehetne
népünket
az ország
-szol g lat
b a állítani. Hiába adnánk például földet
és életlehetőséget
annak az embernek,
akinek legnagyobb
nyomorúsága
nem külső körülményeiben, hanem önmagában
rejlik. Úgy járunk csak vele, mint nagyvárosok
nyomortanyáinak
tiszta, csinos házakba
áttelepített
lakóival:
néhány év
mulva új otthonuk
is szennyé változik
mert nem újult meg az ember.
{Mindez azonban nem jelenti, mintha a magyar parasztság
szociális kérdéá

á
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seinek megoldása nem lenne sürgős feladat, inkább csak azt, hogy mindez
önmagában még nem teljes megoldás.)
Itt jön az evangéliumi
népfőiskolai
gondolatnak
újsága és többlete!
A magyar parasztság
csak egyedeiben
és pedig az evangélium által üiulhat meg. Önmaga körül forog minden népi erőlködés
és előbb-utóbb
a
magyar földön jólismert .Jialaligézetbe"
vezeti fanatikusát,
ha nem világosodnak meg szemeink az evangéliumi
látástól: Minden nyomorúságunknak
oka a bennünk élő bűn, De a régiek elmúlnak
és ímé újjá lesz minden,
ha valaki Krisztus új teremtésévé
válik. A magyar parasztság
felé kinyujtani
az evangélium
életformáló
hatalmát
s a belsőleg megújult
parasztlegénynek és parasztleánynak
megmutatni helyét és feladatát az életben, a magyar
életben "is: - ez hevíti az evangéliumi
(most már értjük, hogy miért használjuk ezt a jelzőt) népfőiskola
barátait.
Ezért, csakis ezért: a magyar parasztság
megújulásában
az evengélium
döntő szerepének meglátásáért
lesz egy ház i feladattá
a népfőiskolai
munka. Egyébként
csak magyar népi feladat lenne, de nem volna szabad
sajátos egyházi munkának
és kötelességnek
nevezni. Igy azonban
nem
idegen munkatér, hanem elsőrangú kötelesség
éppen evangélikus egyházunk
számára, amelyre Isten az evangélium
tiszta örökségét
bízta, hogy szolgáljon vele a reábízottaknak.
- A magyar parasztság
életkérdése
megoldásánál az evangélium
döntő fontosságát
persze csak a hit szemével lehet
meglátni.
Érthető tehát, hogy az evangéliumtói
meg nem ragadott
népi
íróink ferde szemmel nézik népfőiskoláink
"túlzott vallási beállítottságát",
Nem kerülünk-e
azonban a magyarság népfőiskolájának
felkarelásával
ellentétbe
magyarországi
evangélikus
egyházunk
sajátos helyzetéből
folyó
kötelezettséggel
? Magyar
egyházunk
különböző
nemzetiségű
evang élikusokat ölel magához, - ez a tény valóban állandóan emlékeztethet
bennünket, hogy az egyház népek egyháza. Természetes
az is, hogy ez a körülmény különös feladatunkká
teszi a nemzet egészére
tekintést.
Magyarország különböző
népiségei között a szintézis szolgálását
és egybekapcsolásukat a nemzettestben
(V. Ö. Schulek Tibor cikkét aBelmissziói
Munkaprogramm
1942-43. évi kötetében:
"Egyházunk
a nemzet szolgálatában").
"A magyarországi
helyzetból
következő
egyetemes feladatunk
azonban
nem gyengítheti
azokat a különös kötelességeket,
amelyek Isten akarata
szerint a magyarsággal
szemben köteleznek - nem ugyan politikai szolg
latokra,
mert ez az egyház lényegével
ellenkezne,
hanem szolgálatra
az
evangéliummal.
A népfőiskola
éppen az a hely, ahol egyházunk
Istentől
nyert különös feladatát:
a magyarság
szolgálatát
az evangéliummal,
ha
kicsiben is, de annál rnélyrehatóbban
végezheti.
á-

Még egy kérdéssel
kell szembenéznünk:
Megengedi-e
az egyetemes
magyarság
érdeke és egyházunknak
a magyarság
egészével szemben fennálló kötelezettsége,
hogyamagyarságnak
egy rétegét:
a parasztságot
vegyük célba? A magyar parasztságnak
a magyar jövő terveiben elfoglalt
helye magyarázza,
hogy miért született
elsősorban
az ő számukra
ez az
intézmény. De nagyon jól tudjuk, hogy előbb-utóbb
életre kell hívni a többi
magyar réteg számára is hasonló "iskolát":
munkásnépfőiskola,
értelmiségi
népfőiskola
nem várathat
sokáig magára, mert ezek a rétegek ugyanúgy
rászorulnak
az evangéliumi
és népi nevelésre, s ugyanúgy hivatás vár rájuk
a magyar Magyarország
felépítésében.
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2. Az evangéliumi népfőiskola munkaterve. Népfőiskolai
munkánk mivoltát legjobban
tantervünkön
szemlélhetjük.
Az egyes "tárgyak"
(már elnevezésüknél
igyekeztünk
elkerülni
az iskola-ízt,
mert nem tudással terhelő tanodáról,
hanem nevelő-intézményről
van szó) négy vezérgondolat
körül csoportosulnak
és már ezzel szemléletes
képet adnak a' népfőiskola
céljáról.
. Keresztyénségünk.
A Biblia (heti 2 óra).
Keresztyén
hit és élet (2).
Egyházunk
mult ja és jelene (1).
Szolgálat a gyülekezetben
(1).
Mindennapi
élet.
Irás, fogalmazás
(1).
Számolás
(2).
"Ének és zene (1).
Egészséges
élet (1).
A természet
világa (1).
Közügyekben
való jártasság
(1),
(leányoknál
elmarad).
Ezermesterkedes
(3),
(leányoknál : kézimunka-háziipar).
Lányoknál
még: Édesanya
és gyermeke
(1).

Magyarságunk .
A magyar könyv (2).
A magyar mult (2).
A magyar föld (1).
A magyar nép (1).
A magyar társadalom
(1).
Onképző
gazdakör
(2).
Mezőgazdaságunk .
Lányoknál : A gazdasszony munkája.
Földművelés
(2),
(Lányqknál:
Háztartástan,
jóval
több órában.)
Álla ttenyésztés
(2).
Konyha és gyümölcskert
(2).
Állategészségügy
(1).
Termelés és értékesítés
(1),
(Lányoknál
elmarad.)

Ezt a hatalmas területet öleli fel a népfőiskolai
munka, hogy az evaugélium által megújított
parasztlegényt
és parasztleányt
dolgos, munkájához
értö, egészséges
életre indítsa, hivatását
megszerettesse,
magyarságát
öntudatosítsa
és elmélyítse, s szolgálatba
állítsa családjában,
falujában, gyülekezetében,
nemzetében,
Az evangéliumi
nép főiskola célkitűzésével
és munkájával
vállaljuk
a
félreértést
és a vádat a magyar népi irányzat részéről és ki merjük mondani, hogy ilyetén népfőiskoláinkon
nem áll főhelyen a magyarság,
sem a
gazdasági
.szakoktatás.
Mi az evangéliumnak
juttatunk
döntő szerepet.
És pedig nem valami felekezetfölötti
széffolyó
keresztyénség
értelmében,
hanem az egyház hitvallásos
látása alapján.
.
De vállaljuk a félreértést
bizonyos egyházi körökkel
szemben is és
valljuk, hogy népfőiskoláink
nem csupán hitébresztő
alkalmak, nem gyülekezeti munkásképzők,
leánynépfőiskoláink
nem diakonisszanevelő
intézmények, hanem a magyar parasztságnak
életre szóló iskolái és a magyar lélek
. megújulásanak
áldott hajlékai. Ettől lelkiismeretünk
Isten előtti meggyőződésével nem vagyunk hajlandók
eltérni, mégha azt a vádat is dobják reánk,
hogy nem "csak" Krisztusért
történik. erőfeszítésünk.
3. Az evangéliumi népfőiskola egyházi jelentősége. A népfőiskola
az
egyház ifjúsági munkájának
a koronája.
Az ifjúsági
egyesületi
munkát,
a téli és nyári táborokat,
általában az ifjúság gyülekezeti
gondozását
betetőzi a népfőiskola
az "életbe"
kilépő ifjúságon.
öt hónap végigélése
evangélium fényétől átszőtt közösségben,
az igével való állandó foglalkozás
közben, a népfőiskola
mélyreható
lelkinevelő
rnunkájának
(1. folyóiratunk
1941. évi októberi számában Csepregi Béla cikkét!) hatása alatt, - csodálatos lehetőség
arra, hogy Jézus Krisztus kinyujtsa
kezét _egy-egy fiatal
ember és leány felé s az evangéliummal
teljesen megragadja.
Bizonyos,
hogya
Szentlélek
szuverénitása és szabadsága előtt meg kell alázkodnia
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minden népfőiskolai
nevelőnek
és látnia kell, hogy sokszor csődöt mond
a népfőiskola
munkája
éppen a legfontosabb
ponton:
a hitébresztésnél,
de még többször tapasztalja
az ígéret megbizonyosodását:
Isten igéje nem
tér vissza üresen. A népfőiskola
egyedülálló
alkalom ifjúságunk
életében
Isten igéje áldott esőjének huzamos permetezésére.
Igy kerülnek
ki népfőiskoláinkról,
- nem mindig, de Isten kegyelméből nagyon sokszor, - a Szeritlélek lángjától felgyúlt ifjak és leányok
és hullanak szét az országban
az evangélikus
ébredés magjaiként,
az egyház harcos csapatának
előretelt őrszemeiként.
Mert bennük az egyház kap
katonákat.
A népfőiskolán
nyert látásaik között messzesugárzó
fénnyel ég
az élő egyház, élő gyülekezet
képe. Mennek haza, hogy szolgáljanak
a
gyülekezetben.
Az élő szó, a bizonyságtevés
erejével családjukban
és barátaik között, az ifjúsági
egyesületben.
Bennük kapja a lelkész és papné
a legalázatosabb
és leghasználhatöbb
rnunkatársakat.
Legtöbbet
jelent
talán csendes szolgálatuk.
Milyen kicsiségnek tűnhet fel az elpókhálósodott
falusi templomok
megtisztogatása,
az oltár virággal díszítése, a padok letörlése szombat délutánonként,
de a népfőiskolás
lányok boldogan végzik,
mint akik tudják, hogy az Úrnak szeigálnak
vele. Áldott munkalehetöségük
nyílik gyermekek
között. Többen vezetnek volt népfőiskolások
közül vasárnapi iskolát. Tudok esetet, amikor a gyülekezeti
szolgálatot
kérő népfőiskolás leányra lelkésze egy elhagyatott
tanyai iskola 4--5 evangélikusgyermekének
"vallástanítását"
bízta.
Az ifjúság valóban az egyház jövője. Élő hitű, Krisztust Uruknak elfogadó parasztlegények
és parasztleányok
bizonyságtevő
élete és szolgálata mindennapjaik
során családban, gyülekezetben
- kell-e még bizonyítani a népfőiskola
egyházi jelentőségét?!
A népfőiskola
egyházi
jelentőségének
felmutatásával
azonban
nem
akartunk
elkanyarodni
eredeti
útunktól.
Nem adtuk fel a népfőiskolai
munkában
az evangélium
és magyarság
kettős vezérgondolatát
az egyházi'
öncélúság javára. Csak hálával számbavettük
azokat a gyümölcsöket,
amelyeket az evangéliumi
magyar
népfőiskola
az egyháznak terem. A nép-főiskola nemzeti jelentőségének
bővebb kifejtése
most nem tartozik
fel-adataink közé. Az elmondottak
után azonban nem lehet senki előtt kétséges ennek sz ügynek ropparit népi, nemzeti hordereje,
de számottevő' szol-gálata is az, új Magyarország
építésében.
Veöreös Imre.

A magyar nevelés kibontakozása.*)
1.
Az eddigi nevelés is számolt a másik emberrel s mint a nevelés tárgyát tartotta
nyilván,
de mint elv, összes következményei
levonásával
Karácsony
Sándor rendszerében
érvényesül
először. Egy német filozófus
mondotta,
hogy egész életében tulajdonképen
csak egy gondolatot
akart
elmondani,
de ezt nem tehette rövidebben,
mint négy könyvön keresztül.
Karácsony Sándor is ezt az egy elvét fejti ki s fogalmazza
újra meg újra
immár négy könyvén
keresztül.
Lehetséges-e
a nevelés? - veti fel az alapvető kérdést. - Az egyéni
~') V. Ö. Karácsony
Exodus-kiadás.

Sándor:

"Ocsudó

magyarság."

Budapest,

1942,_
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lélek autonóm
minden külső behatással
szemben,
tehát nem nevelhető;
a tömeg-lélekben
a szellem süllyed el, tehát szintén nevelhetetlen.
Csak
a társas lélek nevelhető:
az egyéni léleknek
a másik ember felé forduló
része. A tagolatlan
társas lélek egyrészről
testi, másrészről
lelki (lélekfeletti, transcendens)
beágyazottságú.
Az előbbi szerint van a társaa léleknek joga, az utóbbi szerint vallása. A tagolatlan
társas lélek tagolódhatik
értelmi, érzelmi s akarati irányban:
jelet ad, melyet a másik ember megért s ezekből
a jelekből
jelrendszert
alkot (tudomány),
jelképet
alkot,
mélyben a másik ember önmagát
érzi meg (rnűvészet),
tettet hajt végre,
melyet a másik ember elszenved (nevelés), a tettekből
tett-rendszert
alkot
(társadalom).
Eszerint
szólhatunk
jogi, nyelvi, tudományos,
művészetí,
társadalmi
és vallásos nevelésről. "ücsudó magyarság"
c. könyvében magáról a nevelésről,
mint a társas lélek akarati
nyilvánulásaról
van szö, de
bizonyos vonatkozásokban
már a társadalmi
nevelésről is. ("A nevelés maga
II tett-rendszerben
(társadalom)
való mozgás.")
Milyen az a jel, melyet a másik ember megért, milyen az a jelkép,
melyben a másik ember önmagára
ismer, rnilyen az ::1 tett, rnelyet a másik
ember elvisel, ha az a másik ember magyar? - vagy másképen:
hogyan
lehetséges magyar nevelés? Az "ücsudó
magyarság"
c. könyv közelebbről
ennek a kérdésnek harmadik részletével foglalkozik:
milyen az a tett (tettrendszer), melyet a magyar ember végez s amelyet a másik magyar ember
el tud viselni? - hogyan bontakozhat ja ki magát általa a magyar társas
lélek akarati irányban. Nem a magyar nevelés egész köréröl
van tehát szö,
csak a magyar nevelésről, mint a magyar társas lélek akarati funkciójáról:
kibontakozásáról, a szerzö szavaival: ocsudó magyarságról.
"A magyar ember nem szeret cselekedni, mert ösztönösen
érzi, hogy
a tett konzekvenciái
kiszámíthatatlanok.
Halogatja
a beavatkozást,
amig
. teheti. Ha azonban elkerülhetetlennek
érzi, akkor természetesnek
veszi és
siet túlesni.rajta,"
Ilyenkor a másik ember bennem van, vagy hiányzik belőlem, de Soha sincs kivül em. Ha megvan bennem, akkor tettem szolgálat,
tehát elviselhető;
ha megvan bennem a másik ember, de a másikban nem
vagyok meg én, akkor tettem áldozat;
ha megvan bennem, a másikban
pedig nem lehet irneg (mert pl. gyerek, gyönge, öreg, beteg), akkor tettem szeretet.
Hogyan viseli el a magyar ember a tettet? A tett elviselhetösége
és
elviselése azon fordul megJ mennyiben
őriztük meg szabadságunkat,
én is,
te is, miközben beavatkoztam
életedbe. Én a magam szabadságát,
függel!lenségét - magyar módra - csak akkor tartom biztosítottnak,
ha a te
függetlenségedet
és szabadságodat
is biztosítottam.
Igaz viszont, hogy te
sem érezhet ed magadat
megnyugtatóan
függetlennek,
amíg az én függetlenségemet
nem biztosítottad.
Hogyan lehet magyar módra nevelni, azaz tettet végezni
és azt elviselni? Csakis családi alapon, ha a másik ember szülőrn, bátyám, néném,
öcsém vagy hugom, mert csak így lehet meg bennem igazán s csak így
viselhet el engem.
A másik ember nemcsak a nevelés' fogalmát,
lehetöségét
és módját
határozza
meg, de a nevelés "magyar"-ságát
is. A magyar nevelésnek ·eme
ú] elve szerint revideálnunk
kell a nevelés összes többi tényezőiról
(a nevelés alanya, tárgya,
helye, ideje stb.) alkotott
eddigi fogalmainkat
és eljárásainkat.
A nevelési alapviszony
nem mechanikus,
hanem organikus
közösség,
nem lehet tehát bizonyos fogásokkal,
mesterkedésekkel
rajta úrrá lenni.
Maga az eleven emberi személyiség
az, ami nevelőleg hat. Ha rendre vagy
igazságra
akarom nevelni növendékeimet,
hiába mondom nekik: rendesek
legyetek,
ne hazudjatok.
Ezek a parancsok
nem én vagyok, vizsgálj am
meg előbb, nincs-e bennem vagy körülöttem
valami rendellenesség,
nincs-e
az én életemnek
valami titkos hazugsága?
A nevelés tárgya
is eleven
emberi személyiség,
autonóm
s ezért valójában
nevelhetetlen,
elzárkózik
minden kívülről jövő alakító hatás elől; csak ha egy másik szernélyiség
valóságos feléje-áramlása
belülről szabadítja
fel az alkatán túli erőket, enged nekünk. Mindig maga a valóság nevel, akkor is, ha ez a valóság
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nem mindig kézzel fogható.
PI. nem mindig önmegtartóztató
életünkkel
nevelünk
önmegtartóztatásra,
sokszor
már azzal is, sőt néha sokkal
inkább -, ha nagyon komolyan
s esetleg hiába küzdünk egy rabságban
tartó szenvedély
narkotikuma
ellen s ez a küzdelem vagy e küzdelemben
való alul maradás szomorúsága
ömlik el egész lényünkön. Mi az valójában,
ami nevel? Nem a mi erölködésünk,
nem a törvény vagy a törvény erőszakolása, hanem emberi valóságunk:
azt bűnbánatra,
megtérésre
s újjászületésre ösztönzö Isten Szentlelke az, aki valójában nevelni egyedül képes.
Az iskola csak klasszikus
helye a nevelésnek,
a tanulás pedig csak
klasszikus
módia, Nevelés mindenütt
van, ahol két ember a fent vázolt
nevelői viszonyba kerül egymással.
Karácsony Sándor igen sok egyes eset, meglepő, találó
példa ábráján
világítja
meg új pedagógiai
szemléletét.
Jellemzésül
válasszunk
ki kettőt
az iskolai neveléssel kapcsolatban.
a) Tananyag. A tanár nem úgy adja tovább meglngathatatlan
bizonyosságúnak
vélt tudását, hogy azt tanítványai
lelke lekopírozza.
Tudása
mindig problematikus
s tanítványát
úgy tekinti,
mint saját kételyeinek
megszemélyesítőit.
Nem is úgy kéri számon azt, hogy tanítványai
milyen
hiánytalanul
s milyen hűen szedték hegyre, hanem hogy mit tudnak vele
elkezdeni
s mennyivel
tudják a problémát
előre vinni, hacsak egy lépéssei is. "Magyar
rendszerben
kétféle professzor -és kétféle tanítvány-tipus
elképzelhetetlen.
Az öntelt, a maga tudását szajköztatö
mester és mesterét
agg paralitikusnak
tartó, szemtelen
vagy mindenbe
belenyugvó.
gépiesen
utánzó diák."
b) Bizonyítvány. Itélet a bizonyítvány
s jól tesszük, ha mindazt hozzáképzeljük,
ami az ítélethozatalt
megelőzni
vagy kísérni szokta: a gyanút,
jelet, nyomozást,
felelősséget
éppúgy,
mint az elégtételt,
bűnhődést
stb.
Nem a gyermek
kapott elégtelent,
hanem mi valamennyien:
a szülöi ház)
iskola, osztály, környezet
és a gyermek. "Én, tanár úr, nem ítéletet hirdettem, hanem önvallomást
tettem;
én, édesapa, nem ítéletet végrehajtani
vagyok
itt, hanem ítéletet tudomásul
venni. Az elégtelen
nemcsak
azt
jelenti, hogy a gyermek
volt hanyag, korlátolt
fráter, hanem azt is sok
egyebek közt, hogy még mindig elmagyarázok
a feje fölött, meg azt is,
hogy korábban
kellene felkelnünk,
meg kevesebbet
pörölnünk
ebéd közben stb."
II.
A magyar nevelés végső fokon attól függ, milyennek látjuk a magyar
ill. kultúrforrnát.
A magyar kultúrforma
- Karácsony
szerint nem a nyugati, hanem a keleti kultúrforma
egyik válfaja. Benne nem az
Én, a szellem vetődik
rá a világra,
a Nern-énre,
hanem megfordítva:
a
Nem-én ébred önmagára,
a szellemre. Nem műveJődik tehát, hanem ocsudik. Milyen nevelés felel meg ennek a kultúrformának?
A magyar nevelés,
melynek kiindulópontja
a nevelés tárgyában
van s úgy indul meg és megy
végbe, hogy a nevelés alanya a másik emberben ébred, ocsudik önmagára.
Az a kérdés ezek után, hogy a magyar kultúrforma
valóban a keleti
kultúrforma
egy változata-e
a nyugati kultúrközösségbe
ágyazva?
Ebben
az alapvető ..kérdésben
döntenünk
kell a szerző mellett, különben
egész
rendszerét
el kell utasítanunk.-De
miután döntöttünk
mellette, akkor kezd
csak igazán felbuzgani
a magyar nevelés problémája.
Vajjon lehetséges-e
ez a nevelés nálunk, miután eddig ez a nevelés iskoláinkban
egyáltalán
nem volt meg. Egy-két nevelő személyiség
nevelhe tett és taníthatott
ezen
a módon, de programmszerűen,
intézményesen
egész nevelési berendezkedésünk nyugati
formákon
nyugodott?
Vajjon
tanácsos-e
áttérnünk
erre
a formára, nekünk, mai magyaroknak,
akiknek bele kell iIIeszkednünk
égy
nyugati szellemiség kialakította
és irányította
európai élettérbe?
Nem fog-e
nehezebben
megtörténni.
nem lesz-e lehetetlen
ez a beilleszkedés,
ha egy
vele ellentétes kultúrforma
szerint rendezkedünk
be? Szükséges-e
átállítanunk egész kulturális
életünket,'
átszervezni
nemzeti berendezkedésünket
ilyen gyökeresen
új alapokon, nem leszünk-e ezzel a történelmi
magyarság
tradiciótlan
árulói? Vajjon nem úgy van-e, hogy a .nevelés magyarsága

kultúrát,

2M
a Magyarországon
folyó nevelői munkát
csak egységes
keretbe
foglalja
s nem elvileg meghatározza?
A relativizmus
korában élünk, amikor minden emberi viszony önállóságra
s a többi mellett relatív autonómiára
tör
s ebben a szituációban
nemcsak kérdésesnek,
de jogosulatlannak,
erőszakoltnak, sokak úgy is érzik: igazságtalannak
.látszik az a törekvés, hogy
tudományt,
művészetet,
társadalmat,
nevelést,
politikát,
gazdasági
életet
stb. elsődlegesen
egy elv, a magyar
feladat szabjon
és határozzon
meg.
olyan elv (a magyarság
keleti kultúrforma),
mely az ország vezető osztályainak lelkében csak híg an, csak virtuálisan
van meg s amely a maga
tömény mivoltában
épen legalsó, vezetett néposztályunkban,
a parasztságban maradt meg életalakító
erőként.
A magyar nevelés kérdése a magyar kultúra kérdésébe
kapcsolódik.
Kultúránk
pedig "feltornyozott",
gyökér nélküli, mesterséges
felépítmény
nagyobbik
része szerint. Ez lehet kiváló, de nem magyar samennyiben:
magyar, elakadt jó két évszázaddal
ezelőtt. A magyar, mint kultúrforrna,
csak legalsó nép osztályunkban,
a parasztságban
maradt meg épen, de fejletlenül s legnagyobb
nemzeti géniuszaink
alkotásaiban
üt át, viaskodik
nyugati formákkal
s fartalmakkal,
hogy azokat saját képére
és hasonlatosságára
alakítsa.
Mikor a szerzö oldalára
állunk
és nyiltan vallást teszünk mellette,
mindezek
ellenére
is, nem hallgathat juk el egyszersmind,
sőt magunk
sorakoztat juk fel egy ellentábor
aggodalmait
és kérdőjeleit.
Nem beszél.
tünk egyelőre
magyar nevelésről,
amely még intézményesen
nincs, hanem
csak a magyar nevelésnek sajátos elvű s idegen szellemi hatások ráburj ánzása alól való kibontakozásaról
s a magyar nevelés problémájáról,
amely
a magyar kultúra problémájában
annál inkább adva van s egyre sürgetöbben s elutasíthatatlanabbul
kopogtat,
A feltett
kérdőjelekkel
könyvében
szembenézett
s rájuk megfelelt
Karácsony
Sándor,
igazságairól
azonban
elsősorban
nem ezek a feleletek győznek meg. Csak akkor győződhetünk
meg felőlük igazán, ha elsődlegesen
döntöttünk
meIIette a magyar kultúra
alapkérdésében.
hogy t. i. a magyar kultúrforrna
keleti, ázsiai a nyugati
kultúrközösségbe
ágyazva.
Csak ekkor fognak
igazságai,
a magyar
neveléssel
kapcsolatosan
is, feltűnni
követekezeteseknek
és magától
értetödőknek.
Magyar nevelés csak az általa megmutatott
módon lehetséges. Ha nem
így nevelünk, folyhatik
azért Magyarországon
nevelői rnunka, de az csak
külsőleg,
névleg, keretében
lesz magyar, belsőleg hamis, hazug s eredménytelen
marad.
A magyar nem teremhet
idegen szellemű kultúrát önmaga megtagadása nélkül.
Nemzeti
önállóságunkat
szellemileg
is ki kell harcolnunk.
Magyar
embert,
magyar
gyermeket
lehet ugyan nevelni idegen rnódra,
Isten teremtette
alkatával
nem megegyezően,vagy
épen ellenkezően,
talán sokáig is, - de csal, engedetIenségre,
lázadásra,
képmutatásta
és műveletlenség re.

Ferdinand István .
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KRONIKA
Az egyháztársadalmi

kongresszus.

Az Országos
Luther
Szövetség
egyháztársadalmi
kongresszusának
meghívójan
Ézs. 2, 5 igéje: "Jertek,
járjunk
azÚrnak
világosságában"
hivogatott
és ez az ige hirdettetett
a megnyitó
istentiszteleten.
Isten.
ébresztgeti,
felkelésre
és megindulásra
serkenti
az evangélikus
egyháztársadalmat.
Isten földi gyermekei
számára
áldott közösségeket
fundált.
Gyermekei
életét közösségben
indítja el és közösségek
számára
hívja s
kötelezi a szolgálatot, a munkát, az egész földi életet. Isten a nagy közösségekben
az egyes emberre
tekint. Személy szerint hív, kötelez,
ítél és
üdvözít. Ez Isten egyes embereken
való személyes munkája a világ látha-
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tatJan és látható nagy közösségeiben.
lsten személy szerint gondot visel
és kegyelmét
egyeseknek
ajándékozza.
A nagy és kis közösségekért
is
.személy szerint von felelősségreés
ítél. Az egyháztársadalmi
kongresszusnak az Úrnak világosságában
tisztázandó
minden kérdése csak a személyes
felelősség
súlya alatt állhatott
és csak a személyes felelősség
súlya alatt
.született meg minden felelet.
A szétágazó,
mindent felölelő
és egységbe fogni igyekező előadássorozat, a kitűzött hozzászólások
és a spontán megnyilatkozások
az egyes
evangélikus
hívő és a nagy közösségek
egymáshoz
való viszonyát
elvi és
gyakorlati
vonatkozásban
tárgyalták.
A kongresszus
az egyetemes átfogásra
törekvéssel
sok nehézségre
mutatott
rá. Az egyház és a társadalom
még
evangélikus
vonatkozásban,
mint evangélikus
egyház és evangélikus
társadalom sem alkot szétválaszthatatlan
egységet.
A Luther Szövetség szolg
lata ebben a vonatkozásban
egyedül az egységre törekvés
és az egységnek
kiépítésén
való fáradozás
lehet. Az egyház igehirdetésének
és igeszolgáJatának sem lehet az evangélikus
társadalom
felé más célja, mint az egyház és annak társadalma
közötti
kapcsolat
teljes egységgé
munkálása.
Ezért fordul a szövetség egyháztársadalmi
kong resszusa záró határozatávai
az egyetemes
egyház közgyűléséhez,
hogy munkájának
elvi és gyakorlati
programmját
elismertesse.
Ezzel a törekvéssel
a Szövetség
az egyetemes
egyházba,
mint annak egyik szerve, még jobban be akar illeszkedni,
hogy
az egyház által hirdetett
evangélium
hivatott
szolgálója
legyen a társadalomban.
á-

A kongresszus
maradéktalanul
igyekezett
tisztázni, hogy az evangélikus társadalomnak
az evangélium
szerinti hit, szeretet és szolgálat közösségévé kell válni. Kellő őszinteséggel
tisztázódott,
hogy még magában
az evangélikus
gyülekezeti
és nagyobb közösségekben
sincs meg a hitnek,
szeretetnek
és szolgálatnak
közössége.
Igyekezett
a kongresszus,
saját
magyarhoni
helyzetünkböl
f olyóan, magán az evangélikus
közösségen
is
túlnézni s az evangélikus
közösség
helyzetét
az állam, a nemzet
és más
keresztyén
felekezetek
felé is tisztázni. Nemcsak a kimondottan
erről szóló
előadások vetették fel e nagy összefüggések
kérdéseit, hanem a hitvédelmi,
kulturális
és szociális előadások
és hozzászólások
is. Sok életkérdésünk
- sajátos helyzetünkből
folyóan - magán az evangélikus
egyháztársadalmon túlvezet. Ez kétségtelenül
fokozza az életkérdések
súlyát és nehezíti
a szolgálat
munkáját.
Az állammal
és a nemzettel
összefüggő
egyháztársadalmi
kérdések
a természetes
és elszakíthatatlan
kapcsolat
kérdései.
Az egyház
és annak társadalma
- mint hitközösség
- lsten örökkévaló
fundáltatása
szerint az államtól független,
de földön élő tagjainak
polgárság án keresztül
azzal mégis szorosan
összekapcsolt.
A kongresszus
az'
állammal
való és a jelenben
zavartalan
és szabad kapcsolatot
az első
napon tárgyalta.
Ezen túlmenően is igyekezett,
mint Isten hívőinek tábora,
jövőbeni felelősséggel
minden eshetőségre
felkészülni.
Viszont a nemzettel
való kapcsolatra
- egyes alkalmi hozzászólásokon
kívül - nem terjeszkedett ki. A másik két nagy keresztyén
felekezettel,
illetve annak szorosan
vett egyháztársadalmi
munkájával
külön-külön
előadás foglalkozott.
Ezeken
az előadásokon
felül a kongresszus
rámutatott
a más felekezetek
egyháztársadalmával
való kapcsolat
hiányosságaira
és az evangélikusságot
ért
sérelmekre
is. E reámutatáson
túlmenően
a kongresszus
igyekezett
a kapcsolat keresésének
és elmélyítésének
útjára is rávilágítani.
A magyar evangélikus egyháznak
a másik két felekezettel
a közös keresztyén
hit és a
ref ormátussággal
való protestáns
közösség mellett magyarságán
keresztül
kell termékeny
és építő kapcsolatot
találni.
A kongresszus
egész munkája
során számolt azzal, hogy a világban
ahol a látható
egyház
és annak társadalma
él, nagy átalakulás,
totális változás
előtt állunk. Ezért kell az egyháztársadalmi
munkának
az egyház védelmi, kulturális
és szociális részét maradéktalanul
felölelni.
Ezért kell minden evangélikus
hívőnek munkába
állni. Kétségtelen,
hogy
az evangélikusságnak
a változás
és átalakulás
idejében
az örökkévaló
evangélium
alapján kell 'állni. Ez jelenthet szembenállást,
sőt ellenállást
is,
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de rnindenképen jelentenie kell az evangélium fényének felvilágoltatását
és a világ társadalmi átalakulásába az irányítás bevitelét.
Egyházvédelem most és a jövendőben csakis erőteljes evangéliumi
misszió útján valósítható meg. Ez a misszió az igének bizonyságtevő hirdetéséből és a szentségek kiszolgáltatásából indul ki és innen nyeri állandótáplálta tását.
A kultúrfeladatokat
is csak a hívő keresztyén ember ismeri fel és
munkálja. A felekezeti iskola és az egyház minden más kulturális intéz-o
ménye és rnunkája csak hívő evangélikus társadalomban nyer olyan fontosságot, hogy érte meg is hoz minden áldozatot.
A hit, szeretet és szolg álat igazi evangélikus egyháztársadalmának
hiányosságát, mint gyümölcs vagy gyümölcstelenség a fát, az egyháztársadalmi munka szociális részének tárgyalása mutatta meg. A nyomorban elvesző testvérek tömege még nem érezte meg, hogy megmentésére egY'
hívő keresztyén társadalom áldozata indul. Az úr és nem úr közötti
különbség
et, a keresztyén magyar társadalom osztályok ra tagoltságát a>
hívő testvériség nem hidalta át sem érzésben, sem egymásért hozott anyagi
áldozatban és áldozatos munkában.
A kongresszus a tennivalók megismerése után szükségesnek látta az:
egyháztársadalmi munkának intézményes és az intézményeken keresztül
céltudatos és hathatós elvégzését. Az evangélikus egyháztársadalom
feladatait az egyház minden szervének és intézményének munkaközösségben
tömörült munkabizottsága Joghatja össze és teheti egységessé. Ha ez a
munkaközösség megvalósul és igazán a hit, szeretet és szolgálat közössége
lesz, akkor végre megindul a közösségi ébredés. Az az ébredés, amit Isten
munkál és az az igazi megújulás, amit minden hívő szív óhajtva vár.
Rédei Károly.

SZÉL-.JEGYZETEK
"Különös melegséggel
ajánljuk minden gyülekezet gondjaiba és oltalmába a hadiárvákat.
Az a gyermek, akinek édesatyja a
mi otthonunkért,
kenyerünkért,
a
mi gyermekeink javáért áldozta fel
fiatal életét, méltán
igényt tarthat
arra, hogy a gondját az egész nemzet felelős és' féltő szeretettel hordozza. A kormányzat ezen a téren
mindent meg fog tenni, de a gyülekezet jó -lelkét,
fele/ősségérzetét,
imádságait
és szíves áldozat ait nem pótolja semmi." A 'ma-

gyarországi református egyház püspökeinek az október utolsó vasárnapján felolvasott pásztorleveléből
/ idéztük
e mondatokat.
Nekünk
ugyanígy kell látnunk gyülekezeteink tennivalóit. Vagy fordítva: örülünk, hogy a .református egyház
ugyanúgy látja a gyülekezetek tennivalóit, mint mi. Gyülekezeteink
nem érezhetik magukat felmentve
a testvéri szolgálat alól azon a címen, hogy az állami hatalom rendelkezése folytán a nemzet egésze

amúgy is gondoskodik a hadbavonultak hozzátartozóiról. Mégha teljességgel meg is kapják a hadi gondozottak
mindazt, amire testileg
szükségük van, akkor is van meg
elég tennivalójuk a gyülekezeteknek. A testvéri szeretetet ugyanis:
intézményesen nem lehet biztositani, ezt csak Isten kegyelmében és
szeretetében örvendező lelkek tudják adni. A hadiárvákra vonatkozó.
részt idéztük a pásztorlevélböl,
mertrendiénvaló,
'hogyelsősorban
ök
ragadják meg felelősségünket. Bártámadna a felismert felelősségből
minél több imádság ~rettük!
A'4
édesapa imádságát ugyan nem pötolhatja más, mert hiszen agyüle.·
kezeteknek
mindenképpen
kelt
imádkozni az ifjúságért,
de legalább ne restüljünk el az árvákért
való imádkozásunkban. Ahol pedigmegmozdul a szívahadiárvákért;
ott lesz felelősség a hadiözvegyek
és a hadbavonultak
hozzátartozói
iránt is. "Mindenkinek, akinek van,
adatik és megszaportttatik." Akiben
szeretet van, annak ád az Isten még-
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nagyobb
szeretetet,
mert méltónak
találja arra, hogy gazdag legyen a
jószívben és erős az áldozatban.

A családmentés

-

nemzetmentés

jegyében
folyt le az idén az országos katolikus
nagygyűlés.
Ennek
örülünk.
Örvendünk,
hogya
római
katolikus egyház 'velünk együtt igen
fontos és sürgős nemzeti feladatnak
tekinti a család mentését - a nemzet mentése érdekében.
Ezt az örömünket azért fejezzük ki, mert nagyon sokat tehetünk tel jes egye tért é s ben
a családi
élet javára;
a nélkül tehát, hogy egymást
kisebbítsük, vagy talán éppen vádoljuk. Különösen
is sürgősnek
tartjuk, .hogy védjtik a hadbavonultak
családját
éppen mint családot, mint
erkölcsi
közösséget.
A háborús
viszonyok,
pl. sok iskolában
a délutáni tanítás,
a vidékről
beutazás
fokozott
kísértései
megnehezítik
az

ifjúság
nevelését
tiszta családi
életre. Milyen nagy teher nehezedik a magára
maradt
anyára,
nincs mellette
az erélyesebb
édesapa, s az aggódás
is gátolja határozottságában.
Nem részletezhetünk
itt mindenféle
feladatot,
de figyelmeztetünk
két dologra.
1. Hiába
harcolnak
katonáink,
ha itthon züllik a családi élet, és ha az ifjúság
nem készül keményen
és védelmet
élvezve az igazi magyar' jövő feltételére:
a tiszta
magyar
családi
életre. 2. Senkinek
sem kell várni,
hogy majd cselekedjék
az állam: a
hatóság,
a társadalom,
az iskola.
Mindenki
tegye meg a magáét
a
maga tágabb
családja
és ismeretsége körében.
A magyar
ifjúságot
visszatartani
a bűntől, ez nem más
háza előtt való sepergetés,
és nem
szenteskedés,
hanem
cselekvés
a
magyar
nép javára.
Frontszolgálat
- itthon.

#

IROK, KONYVEK
Assur W. W.: Az egyház. Oroszországban. Budapest,
1942. - Nagy
érdeklődéssei
vesszük kezünkbe
ezt
a ma oly aktuális
témát tárgyaló,
Ferenczy Károly által németről
magyarra fordított
könyvet.
De először csalódunk:
egy 1928-ban megjelent műröl
van szó. Főként 1917jg tárgyalja
az orosz egyházi
viszonyokat
s a bolsevizmus
egyházüldözésérőt
nem mond lényegesén
újat. Az egyház helyzetéről
a mai
Oroszországban
tulajdonképen
alig
tudunk meg valamitv mert az újabb
Intézkedések
és fejlemények
(1928
óta) már nem kerülhettek
bele a
könyvbe.
Mégis megvan
e könyv
értéke:
szakavatott
kézzel tárja fel
azokat
a viszonyokat,
melyek közt
az orosz keresztyénség
élt és fejlődött. Az orosz lélek megértésének
szempontjaból
pedig
alapvető
jelentőségű
s ezért mondhatni,
hogy
e könyv ma szinte aktuálisabb.
mint
megjelenésekor
volt.
K.
Féja Géza: A felvilágosodástóI a
sötétedésig.
Magyar
Élet .kiadás
1942 .. Féja Géza a "Régi magyarság'l-ban
elkezdett
irodalomtörténetér
folytatja
ebben a könyv-

ben. A történet
1772-1867 -ig tart,
s ezzel irodalomtörténetünkben
ú]
határokat
szab. Az iskolában tanult
irodalomtörténeti
határok
ezeknél
semmivel sem logikusabbak,
de Féja
Géza is inkább
a harmadik
kötetben fogja csak megmutatni;
miér.t
éppen 67-tel szakította
meg a históriát. Könyve azok közé a kísérle.
tek közé tartozik,
amelyekbert
eddig kevésbé
észrevett
rnűvek,
elhanyagolt írók felfedezésével,
s helytelen beállítások
elleni küzdelmekböl újszerű
mondanivalók
sikerednek. Ilyen .könyveknek
mindig meg
van az a iö oldala, hogy ha nem is
teljes az egészet né'zve,' de a részletekre
annál
inkább
felfedezésszámba menö eredményeket
hoznak.
Féja is, az egészet tekintve nem sok
újat rnond, mert nagyobbára
Németh. Lászlónak
a "Kisebbségbea"
c. könyvében
kifejtett
állásPont,iAt
osztja,
'saját olvasmányai'
alapján
azonban több figyelemreméltó
részdettel szolgál.
Igyekszik
belevinni
könyvébe
több olyan szempontot.
ami igen korszerű
és helyenként
nagyon
jó segítségre
van írók és
művek megértéséhez.
Ilyen elsősorban vriernzetünk kulturális
helyzeté-

nek kérdése a szomszédainkkal
kapcsolatban.
Nagyon
jól látja, 'hogy
ez a korszak
az, amikor a magyar
művelődés
felkapja
a' maga igazi
leckéjét.
Kelet felé elszakadnak
a
kapcsolataink,
a közel Nyugat kul.
túralis hatása átütő, a távoli Nyugat pedig a- nemzet- elé siető kivételesek
ígéretes
fö!djévé
válik. A
francia
szellem
rabságába
vonja
Iegjobbjaink at, idehaza azonban ebből csak forradalom,
vagy visszavonulás lehet. Másik fontos szernpontja a társadalmi.
Féja kísérletet
tesz arra, hogy a magyar szeelalis
problémát
átlássa az irodalmon
ri.éresztül is, és sok igazán értékes megállapítást
tesz. Mivel irtózik
attól,
hogy íróit rendszerekbe.
vagy iskolákba
tömörítse,
könyvének
felépítése majdnem szervetlenné
válik.
Elég sokat 'kelt ismételnie ise miatt.
Az írói arcképek
nem elég tiszták,
s sokszor
van az a benyomásunk,
mintha maga sem látná maga előtt
ezeket
a képeket.
Feltűnőert
halvány pl. Petőfi arcképe, nemkülönben Vörösmartyé
és Madáché is. A
kisebb alakokkal
jobban megbirkózott. Igy nagyon érdekes Verseghy,
Kölcsey,
az eddig
alig méltatott
Vajda Péter arcképe, s a nagyobbak
közül az egyéni szlnezésű
Aranyportré. Egészben véve sok bátorság
s tiszteletreméltó
olvasottság
jellernzi a könyvet, bár a külföldi irodalommal
való kapcsolatok
hézagosan állnak előttünk. A "Régi magyarság"
ennél sikerültebb
munka,
s reméljük,
hogy az utolsó kötet
lesz a legérdekesebb.
dyl.
Németh Lászlót Kisebbségben. 2
kötet. Budapest, Magyar Élet-kiadás.
Németh László e két kötetben
írásainak
és tanulmányainak
újabb,
utolsó "nyalábját"
teszi közzé. Élükön a "Kisebbségben"
címen há. rom évvel ezelőtt
megjelent,
Né.rneth László egyik legkiforrottabb
és gondolatvilágát
legjobban
meg-mutatö
írása áll. A magyar
rnult
újraértékelésének
és új meglátásának ez a maradandó
jelentőségű
írása nyomja
rá a bélyegét
a két
kötet legtöbb tanulmányára.
Jórészt
:a Szekfü Gyula és társai által meghonosított
magyar élet- és történetszemlélet ellen hadakoznak
ezek az'
írások, de egyúttal küzdenek a liberálizmus erősen "hígmagyar"
szemlélete
elten. A mélymagyarság
ért

való emésztő
vivódás
szólal meg
számos
apróbb
írásból,
kritikai
szemléből
és alkalmi cikkból is:' így
lesz a két testes kötet
egységes
egésszé.
Valóban,
Németh
László
magával
ragad ezekben az írásokban s még ha értelmünk
közbenközben tiltakozik
is Németh László
szeniléletének
egyoldalúságai
ellen,
benne mégis annyi megfontolni
való
újszerűség
van, annyi az első pilla.
natra is vitathatatlannak
Iátszö felfedezés, hogy azt maradandóan
bele
kell illesztenünk
magyar
életszernléletünkbe.
E köteteket
magukat
kell olvasnunk,
hogy ezt felismerjük s hogy rnondanivalójuk
beleivódjék gondolkodásurrkba.
r.
Morton H. V.: Az Udvözítő nyomában. Budapest,
Palladis-kiadás,
:2
kötet. - Mortonnak
e Palesztináról
szóló könyvét
már a német fordítás nyomán
ismertettük
folyóiratunkban
(1939 június). Most örömmel adunk hirt a magyar fordításról. Mint már első ismertetésünkben írtuk,
Morton
könyve
egyik
legértékesebb
Palesztináról
szóló
írás. A szerző a kegyes lélek áhítatával járta végig a Szentf öldet, e
rnellett alapos történeti
és régiségtani tudásával meg is tudta látni és
-figyelni a táj jellegzetes
vonásait.
Útleírása
nyomán
megelevenedik
előttünk az a világ, amelyben a bibliai szent történet
lefolyt és a szerzö
írásából mi is újból átéljük és pedig a megszokottnál
sokkal színe.
sebben a bibliai elbeszélésnek
sok
jól ismert részletét. Emettett
megelevenedik
előttünk
a Szeritföld
mult ja és jelene is: ha a szerző ki
is hagyja
könyvéből
az újból égetövé lett palesztinai
problémákat.
könyve ma abból a szempontból
is
rendkívül
aktuálisnak
mondható,
hogy egy a világpolitikai
ellentétek
ütközőpontjába
került ország képét
vetíti elénk. E könyvet
minden
lelkésznek
és minden Bibliát olvasó
keresztyénnek
ismernie
kettene. A fordítás
jó, helyenként
apróbb,
többnyire jelentéktelen
simitásérezhető a szövegen
a katolikus
gondolkodásnak
megfelelően.
K.
Szászy Istvánné:
Számum kerekedik. Budapest, -Singer és Wolfner
kiadása. - 19;37 telén az egyiptomi
kormány
egy magyar
bírót hívott
meg az egyiptomi
Ú. n. vegyes
bírósághoz.
Felesége
is vele ment a
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fáráók országába s most élményeiből naplószerű utijegyzeteket
tár
elénk, úgy ahogy egy a magasabb
érteImiségbe tartozó magyar aszszony napjainkban atélte Egyiptcmot és valami keveset a Közel-Kelet világából. Ríportszerüe jelenetek
vonulnak el szemünk előtt: jó megfigyelőnek az írásai, de persze csak
a felületen mozognak. A f'ár áók
egykori országából jóformán semmi
sem elevenedik meg, s a mai Egyiptom problémáiból is alig látunk valamit. A könyvenneik
ellenére érdekes olvasmány és bizonyára sokan olvassák érdeklődve.
K
Dezséry László: TempJomozó Káté.
1942. Kecskemét, Üzenet kiadása. Ezért a kis könyvé rt nagyon hálásaknak kell lennünk a szerzőnek!
Megfelel jóformán az összes kifogásokra, amelyeket a templombajárás, a papok és igehirdetésük, az
evangélikus templom és istentisztelet ellen támasztani szoktak. E közben leleplez, hitvédelmi munkát végez és tanít. Szinte teljes hittant
nyujt dióhéjban. Mindezt olyan élvezetes előadásban kapja az olvasó,
'hogy a könyvecske szórakoztató
otvasrnánynak is beillik. Csak azt caináljuk, hogy árát nem lehetett még
alacsonyabbra szabni, mert legalább
is minden konfirmandusnak, középés főiskolásnak kezébe kellene adni.
Bizonyára áldás nyugodnék tömeges
terjesztésén is.
B. O.
Kiss Sándor: A hegyi beszéd magyarázata.
2. kiadás, Papa, 1942.
152 lap, ára 5 P. - A hegyi beszéd
Jézus evangéliumának az összefoglalt üzenetét tárja elénk. Ezért értelmezése mindig egyike volt a legfontosabb és a legaktuálisabb feladatoknak. Kiss Sándor ezt a feladatot igen gondos és magyar irodalmunkban hézagot pótló alapossággal oldotta meg. Különösen áll
ez a részletekbe rnenő magyarázatra.
A hegyi beszéd egészének az értelmezésében Kiss Béla igyekszik bizonyos konzervatív egyházi vonalvezetést megtartani, s mivel e tekintetben nagyon sok nézetet szeretne egy közös nevezőre hozni,
azért állásfoglalása helyenként kissé
színtelen. Áll ez különösen
annál a
kérdésnél, hogy a hegyi beszéd követelései hogyan veendök:s
megSzerkesztésért

valósíthatók-e.
Az idegen nézetek
reprodukálása nem mindig szerenesés (így pl. az ú. n. katolikus értelmezés nem olyan egyértelmű, mint
Kiss feltünteti; Luther értelmezését
pedig egészen ferdén reprodukálja).
Oe ezek viszonylag kisebb hibák So
kiküszöbölhetök. A könyvet a maga
egészében nagy örömmel kell fogadnunk.
K.
Szabó Árpád: PerikJes kora. Budapest, 1942, Franiklin-Társulat kiadása, 95 lap, ára 2.80 P. _. A
Parthenon egyesületnek ez a legújabb kiadványa a görög világnak
a "fénykorába" vezet el bennünket
és annak az értelmét s jelentőségét
igyekszik megvilágítani. A szerzönem ad sem politikai áttekintést
Perikles koráról, sem kultürtörténetet, hanem inkább a tárgyalt kor
.történeti problémáinak a kapcsán
~gyekszik megvilágítaní témáját. (gy'
Igyekszik elkerülni a történelem
modernizálását éskiaknázását
"tanulságok" számára, viszont másfelől a periklesi kor sajátos világát
megszólaltatni.
Az "athéni hegemo-.
nia" korszaka így jelenik meg előttünk ;;három nemzedék": és három.
államférfi (Thernistokles, Perikles és,
Alkibiades) jellemképében.
SzaböÁrpád könyve az ókor ismerői számára értékes és élvezetes olvasmány.
K_
Ifj. Hegedús
Sándor: Ezeregymese. Budapest, Singer és Wolfne.
kiadása. - A pályája delén régen
túljutott író elhatározta, hogy egyemberöltő alatt írt novelláit (számuk talán ezerre is tehetö) sorozatban újra köz readja. 'Ennek elsődarabja ez a kötet, amely mintegy
félszáz elbeszélést tartalmaz. Bármennyire is igyekeztünk, nem tud"
tunk felfedezni akiválogatásban
valaminő egységes szempontot. Kű,
lőnféle
idők és tájak szülöttei e
történetek, szereplöi is kevert nemo.
zetiségűek, mondanivalóik sem emelkednek túl a legtöbben a köznapi
történéseken,azonban
egybefcgja.
valamennyit az a csevegő hang, derűs életfilozófia, minden apröságot.
kedvesen előadó írói készség, ki-o
egyensúlyozott
stilus, amely egy
letünt műfajnak, a tárcának rövid!
időre újból érdeklődést és tetszést
biztosít előttünk.'
A. B.

és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.

Baroas-nyomda: UZlaly ~. Kon';z IHaran •• zó nyomdála), Gy6r, Andrá •• ,-út 24.

Hibaigazítás.
Az októberi számban, a 230. lapon, az "Okor ben" c. cikk első bekezdésének
utolsóelötti
sorában
"valóságot"
"válságot"
kell olvasni.

a jelenhelyett

A IV. Országos Protestáns Napck.
A magyar protestünsok
egyetlen átfogó egyháztársadalmi
egyesülete,
az Országos Bethlen Gábor Szövctség ebben az esztendőben
is hagyományos bensőséggel
- Immár negyedízben
rendezi meg október
31-tói
novernber
12-ig- az Országos
Protestáns
Napokat
Budapesten.
Ezekben
a súlyos napokban különösen
időszerű
az evangélium
felmutatása,
az evangélium népe előtt. "Isten a mi erősségünk",
hirdeti a zsoltáríró,
s talán
soha nem volt annyira időszerű ez, mint éppen ma, amikor a nemzet élethalálharcát
vívja.
A IV. O. P. N. gazdag napirendjén
a Vigadóban
és a protestáns
templomokban
rendezendő
Reformációi
Emlékünnepélyen
kívül ünnepi istentiszteletek,
közös protestáns
evangelizációk,
protestáns
asszonvkonf'erencia
és ORLE ülések lesznek. A protestáns
csérkész- és leventeegyesületek
ünnepélyt tartanak
a Vigadóban,
utána koszorúzó-futárl
ánc protestáns
nagyjaink emlékművéhez.
A Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság irodalmi délutánt, a Soli Deo Gloria Móricz Zsigmond Emlé'cestet
rendeznek.
Ezenkívül Protestáns
Irodalmiés Művész
Est, a különbözö
evangélikus
társadalmi egyesületek
é" testületek
ülései,' Muraközy
Gyula, Kováts J. István
és Szahó
Imre rádióelőadásai,
valamint
a Masryar Bibliatársulat
alakuló
közgyűlése
egészítik
ki a Napok rendjét. A Napokra
korlátolt
számban
kaphatok
50%-os vasúti jegy váltására
jog-osító igazolványok,
amelyek
érvénye október 28-án O órától november 14-én 24 óráig tart. Az igazolvanyokat az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség
(Bp., IV., Semrnelweis-u,
17.)
bocsátja
rendelkezésre
az igénylőknek
névre kiállítva. Tekintettel
az igazolványok korlátolt számára, ajánlatos, hogy az igénylők minél előbb küldjertek be postautalványon
a Szövetséz pénztárába
2.50 pot az igazolványért
járó térítésért,
10 fillért a kézbesítési
díj, 20 fillért pedig a portódíj fejében, összesen tehát 2.80 pot, annál is inkább, mivel a készlet kimerülése
után érkező pénzküldernényeket
a Szövetség nem fogadhatja
el, az összeget visszautalja.
Minden magyar
protestánst
szeretettel
hívunk
és várunk a Napok
g-azdagon terített asztalához: Vidéld felutazók részére kedvezményes
elszállásolás. A IV. Országos Protestáns
Napokra vonatkozó
minden felvilágosítást
készségesen
nyujt az Országos
Bethlen Gábor Szövetség,
Budapest,
IV.,
Semmelweis-ú.
17. 1. 1.
I

i

-

Templomkerülők 'kifogásai,
templomba

járók

problé.mái

közül több száz közkeletű kérdésre ad feleletet

De:séry .có.s:ló
egyetemi lelkész most megjelent

Templomo:ó káté c. könyve.
A könyvet Révés: István és Fekete Géza rajzai díszítik.
120 oldal, ára 1.20 pengő.
Megrendethetö az .Üzenet" kíadóhívalalánál: Kecskemét,
Luther palota.

-

Olvassuk, terjesszük

a "Keresztyén Igazság"

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evengélium, magyarság. 6.80 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban
rendelve
5.20 P.)
lsten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban
rendelve
fűzve 5.20 P, kötve 6.80 P.)
Máté evangéliuma. 5 P.

Dibelíus Ottö:
Karner Károly:

"

"

"

"

"Ke re sz ty

kiadvinyait!

én 19azs ág" füze tek:

1. Karner Károly:
2. Ajkay István:
3. Pröhle Károly:
4. Groö Gyula:
5. Dr. Luther M.:
Kiss Jenő:
Scholz Lászlé;

Schulek Tibor:
Urbán Ernő:

Magyarságunk próbája. 10 fillér.
Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél kedvezmény!!)
Törvény vagyevangélium.
(A Galáciai levél
magyarázata.)
2 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasói nak a kiadóhivatalban
rendelve 1.50 P.)'
Jézus Krisztus. lAO P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak,
a kiadóhivatalban
rendelve 1 P.
25 példány rendelésénéí 90 fillérért, 50 példány
rendelésénél 80 fillérért szállít juk.)
Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon II P.
Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Ezeken kívül a "Keresztyén

Dr. Karner Károly:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Igazság"

kiadóhivatalánál

rendelhetők

meg:

A felekezetek Magyarországon a statisztika
megvilágításában. Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ára:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított
ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállított
ára:
3 pengő.

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazsig" kiad6hivataliban, Sopron
I könyvek éra belizethet6 a "Ketesztyén Igazság" kiadóhivatala, Sopron
45.031. sz. csekkszémléjéra.
Barou-nyomda:

Uzsaly és Koncz (H.ran~szó nyomdája), Gy6r.

