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A NéLó he3yén
Egy magyar református lelkész

nyugdíjazására.
Nyugdíjazták, mert elérte a kor-

határt
A mai magyarországi sajtóban,

a reformátust is beleértve, három
sor közölte az eseményt. Hogy
miért csak ennyi, mindenki tudja.
Azok is tudják, akik csak ennyire
méltatták és azok is, akik ivekre
terjedő, •: ékesszóló búcsúztatásokat
szerettek volna olvasni róla.

Hogy kit nyugdíjazták — Min-
denki tudja. Miért ártsunk néki az-
zal, hogy szeretettel és tisztelettel
kiejtjük nevét?

Különösen az utóbbi években
súlyosan látogatta az Isten. Meg-
látogatta betegséggel, gyásszal,
magányossággal, szegénységgel és
egyéb fájdalommal. Miért dicsér-
jük, hogy esetleg ezzel is súlyos-
bítsuk próbatételét?

Most nyugdíjazták és ezzel szót-
lanságra kárhoztatták. Talán ez a
legsúlyosabb csapás, ami érhette.
— Nem szólhat, jóllehet az a ren-
delése, hogy beszéljen, hogy hir-
desse az igét. Belső kényszerűség
Iviaxtettié .am), tipgy. szóljon. d_e„ai-
kait lefogták. — Hatóságilag öreg-
nek nyilvánították, megállapították,
hogy amit szólna, az már korsze-
rűtlen, elavult, kivénhedt. Pedig
egy emberöltő tapasztalatának a
drága kincsét őrzi tarsolyában s
ebből mennyi és m i l y e n osztani-
valója volna az ifjú magyar nem-
zedék számára is!
, Bírálói szemére vetik, hogy re-
mekbe szabott mondatai, melyek
évtizedeken át peregtek ajkáról,
ugy takarták be a két háború kö-
zötti magyar élet gyógyításra váró
sebeit, mint nyár utóján a lehullt
rózsaszirmok befedik a kert göd-
reit. — Jött a vihar. A sebek, mint
megannyi vadviz vájta árok, látha-
tókká lettek s a kert elvadult.

Istennek majd beszámol életmű-
véről, mely magyar református
egyházunk életében korszakot je-
lölt.

Mi nyugdíjazása alkalmával ugy
búcsúzunk tőle, mint Erdély virá-
goskertjének egy kivételesen pom-
pás virágától. Némán, neve kimon-
dása nélkül, ugy nézünk rá, mint
ahogy a szétriasztott nyájnak egy
újból összeverődő kis csapata néz
nyugalomba küldött pásztorára.
Ugy veszünk tőle bucsut, mint
ahogy Izrael népe búcsúzhatott
Mózestől a Nébó hegyén, s hitünk-
kel mohón öleljük át látomását, az
ígéret földjét, a megszülető lelki
magyarságot, mint ahogy Mózessel
együtt Izrael népe szemlélte azt a
földet, amely felöl Ábrahámnak,
Izsáknak, Jákobnak megesküdött az
Ur, mondván: A te magodnak
adom azt.

Adjon Isten békességes öregkort
a távozó hü pásztornak!

Azzal tudjuk legméltóbban bú-
csúztatni öt, hogy újra szavakba
öltöztetjük néhány gondolatát. —
Szétszórtságban élö Magyar Refor-
mátus Egyházunk azáltal vegye
komolyan ezt a búcsúztatást, hogy
megszívleli egy hivő, bölcs és ízig-
vérig magyar pásztor üzenetét.

„Az általánosérv ényü igazságo-
kat az a veszély fenyegeti, hogy
mindenki elismeri, de senki sem
veszi komolyan őket. Ezeknek az
igazságoknak akkor támadnak
lánglelkü hivei és mártírjai, ha má-
sok megdöntésükre szövetkeznek.

A mai nemzedéknek döntő felfe-
dezése, hogy mindeneken a lélek
uralkodik.. De ugyanennek a nem-
zedéknek az a halálos kísértése,
hogy nem tapasztalta meg, hogy a
lélek uralmát veszély fenyegeti;

A lelket saját teremtményei feny-
egetik. Kénytelen saját szülötteivel
szemben védeni trónját. Hogy kik
ezek a trónkövetelök? A töke, a
technika és az irányított tömeg....

Kimutathatnák, hogy a töke, a
technika és a tömeg hogy hami-
sítják, sőt semmisitik meg például
a művészetet. Bizonyíthatnánk,
hogy ugyanakkor, amikor a neve-
lés megfelelő közösségi élet kiala-
kítását tűzte ki céljául, eltűri, hogy
az egyén elvaduljun.

Mindezekkel igazolhatnánk, hogy
a szellem csak akkor farthatja fenn
uralmát, ha állandóan megújul.

ban a tapasztalaiban nyilvánul meg,
hogy a szellem a legfőbb jó, az
abszolút érték, hos/.y a szellem ön-
magáért létezik és hogy sohasem
szabad eszközzé lennie.

A szellemnek egy szikrája töb-
bet ér, mint az egész világ és az
élet. Az Evangélium igy fejezi ki
ezt a ténytr „Minden bűn és ká-
romlás megbocsáttatik, de a Lélek
káromlása nem bocsáttatik meg az
embereknek".

A pünkösd csodáját csak az a
nemzet élheti át, amelyik képes a
szellem örök erejéből megújulni.
Csak annak a népnek van jövője,
amelyik ilyen pünkösdöt ünnepel."
(1942. Pester Lloyd.)

*
„Jövendőnk ködös. De az írás-

ból tudjuk, hogy az Ur ködben la-
kozik. — Ne aggódjunk a holnap
felöl, mert miénk a mai nap örök-
sége. Abban a tudatban teljesítsük
kötelességünket, hogy a jövendő
nem a mi alkotásunk. Mi csak esz-
közei vagyunk annak az Örök Ha-
talomnak, amelyik már a világ te-
remtése előtt meghatározta sorsun-
kat, zarándokutunkon Szent Leiké-
vel és megváltó szeretével vezet,
kísértésektől véd, a küzdelemben
megerősít és megvigasztal.

Hirdessük, hogy az Egyház az
Ö örököse, szemefénye, különös
kegyelmének a tárgya.

Ö, aki a tervet készíti, az egészet
látja és a munkát kiosztja, a mi
alázatos és egyszerű szolgálatun-
kat is beleépíti abba a láthatatlan
templomba, amelyet az Ö dicső-
sége tölt meg." (1935. Egyházke-
rületi közgyűlés.)

*
„Isten igéje bizonyos korokban

politikai állásfoglalásokra kötelez.
Ez azonban nem a napi politikába
való beavatkozást jelenti, hanem
annak az Isten Országának a poli-
tikáját, amelynek minden reformá-
tus lelkész névtelen követe. — Em-
beri felvilágosodásért küzdünk, de
hitvallásaink alapján. Népünk ha-

ladását irjuk zászlónkra, de az
Evangélium szellemében. Egyete-
mes magyar prpgrammot hirde-
tünk, de különösképeri szeretjük,
vigasztaljuk és neveljük azt a ma-
gyar népet, amellyel 400 éven át a
legszorosabb közösségben éltünk.

Akkor is magyarok vagyunk, ha
azt állandóan nem hangoztatjuk.
Másoknak talán bizonykodniuk kell,
hogy magyaroknak lássanak, mi
azonban ezernyi ellenkező látszat
ellenére sem tudunk mások lenni,
mint magyarok.

Mindenre készek vagyunk, sem-
mitől sem félünk, mindig ugyana-
zok maradunk: Krisztus szolgái, az
Evangélium vitézei s az igazság
hírnökei. — A legnagyobb hatal-
mat kaptuk kezünkbe, az igét. Az
igét, amellyel Isten világokat te-
remt és kormányoz. — Egyetlen
rettenetes lelkiismereti felelőssé-
günk az, hogy a reánk bízott isteni
ige tisztán hangozzék általunk,
hogy sem hiúság, .se;;, érdek, sem
e világ kísértése meg ie hamisítsa
s hogy isteni eredete ;s érvényes-
ségi igénye el ne in •• 'hasaljon.
í j i w c f><;-/p.rw Rof ••>!.« l e i -
k é s z e g y e s ü l e t i k ö z g y ü ' é y . )

*

„ . - Nekem ' is van- hazám: ki-
csiny, drága föld, parányi folt e
nagy égitesten, mégis nekem drá-
gább minden birodalmaknál és min-
den csillagoknál. Elhagyatott, ke-
ményszivü, ezer hibával megvert
nép az enyém, mégis szeretem,
szégyenét vállalom, kálváriáját ma-
gamra veszem és ugy érzem: „ha
nem születtem volna is magyarnak,
e néphez állanék azonnal én."
Nyelvünket csak egy tenyérnyi he-
lyen beszélik, mégis ott remeg ze-
néje legédesebb emlékeimben, imád-
ságaim e nyelv képeitől fénylenek,
Istenemmel ezen a nyelven társal-
gók és magyar zsoltárok zengjenek
koporsóm felett. Nekem van ha-
zám!

Nekem nincs hazám! Jött a vi-
har és összetörte, örömünk sira-
lomra fordult és büszkeségünk
gyászba öltözött; eleveszett belőle
az, ami legszebb része volt és aj-
kán siralom kél: „Jaj de árván ül
a nagynépü város, olyan lön, mint
az özvegyasszony; nagy volt a
nemzetek között, a tartományok
közt fejedelemasszony: robotossá
lön; most ott ül a népek országut-
ján porban és hamuban, szennye a
ruhája szélén; csodálatosan alá-
süllyedt, nincs vigasztalója. (Jer.
siralmai 1 :109.)

Nincs nép, amelyiken ugy betelt
volna a próféta szava, mint raj-
tunk, de nincs nép, akit ugy vi-
gasztalna a prófétaszó, mint min-,
ket: „Vajha figyelmeztet volna pa-
rancsolataimra! Olyan volna békes-
séged, mint a tenger habjai (Ézs.
48:18.). — Vigasztaljátok, vigasz-
taljátok népem, igy szól Istenetek!
Szóljatok Jeruzsálem szivéhez és
hirdessétek néki, hogy vége van
nyomoruságának, hogy bűne meg-
bocsáttatott; hiszen kétszeresen
sújtotta öt az Ur keze minden
bűneiért" (Ézs. 40 :1—2.).

Korazin, Bethsaida nem tért meg,
Jeruzsálem megölte a prófétákat s

azért ítélete elvégeztetett. Vége
van az én nemzetemnek is, hacsak
mássá nem lesz. A völgynek fel
kell emelkednie, a halomnak alá
kell szállnia, az egyenetlen legyen
egyenessé, a bérc rónává: más
magyarság, uj magyarság, lelki
magyarság támadjon! Ha ez a nép
újra hivő néppé lesz, ha meghódol
Isten akaratának és örök szövetsé-
gét megtartja; uj élet és uj föld
következik el: „Megépítik, fiaid a
régi romokat, az emberöltök alap-
zatait felrakod és neveztetel rom-
lás építőjének, ösvények megujitó-
jának ..." (Ézs. 58:12.).

Már- nem kérdezem: kicsi lesz,
vagy nagy ez a nép; nem fontos:
régi határai maradnak meg, vagy
ujakat von az Isten keze; az sem
reám tartozik: mikor és • miképen
megy mindezvégbe. Reám csak az
tartozik, hogy ez a nagy benső
megújulás megkezdődjék s én már
kezdet tehetek. Viszem azokat, akik
hozzám fűződtek: családomat, hív-
eimet, barátaimai. Látok szemeim
előtt hivő népei, imádkozó népet,
egy országot, melynek Krisztus a
királya, hollók egv nyelvel, ame'v-
Istent magasztalja és Róla beszél;
kibontakozik szemen előtt, mint
egy óriási panoráma, nagy törté-
nelme egy kicsiny népnek, akin
végbemegy a tékózló fiu csodája:
elveszett és megtaláltatott; meg-
halt és feltámadott..."

„Örökkévaló Istenem!
Köszönöm Neked, hogy magyar-

nak teremtettél és megengedted ne-
kem, hogy e nép szenvedéseiben,
gyászában, dicsőségében és szégy-
enében részt vegyek. Vallom Előt-
ted bűneinket, amelyek az én bű-
neim is: szivünk kemény, értel-
münk balgatag, hitünk ingadozó és
a lelkünk pártos. Meghajtjuk fe-
jünket ostorod alatt és vezeklünk
a porban és hamuban.

De ígéreteid igazak és ámenek.
Hisszük, hogy szövetséget kötöttél
velünk és atyáinkkal és tudjuk,
hogy az ég és föld megrendülhet,
de ezt a szövetséget Te meg nem
rontod soha. Könyörgök Hozzád,
töltsd ki Szent Lelkedet erre népre!
Vidd ezt a népet idvességes önis-
meretre, hogy lássa meg bűneit és
gyűlölje meg; forduljon el attól,
ami vesztét okozta s tegye rá éle-
tét a Te ígéretedre. Gyomlálj ki
közülünk minden pártosságot, Elle-
ned való lázadást és egymás kö-
zötti viszályt és növeld meg a hi-
tünket történelmi hivatásunkban és
emberi méltóságunkban. Legyünk
a Te néped; és ne lehessünk más-
képen magyarok, csak mint a Te
néped.

Kezedben van nemzetünk jöven-
dője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak
Te magad jöjj. Egyengetjük ös-
vényeidet és készítjük számodra az
utat. Imádkozó magyarok tábora
egyre nő. Egész történelmünket
odaszenteljük a Te dicsőségedre.
Szánj meg és válts meg minket, óh
Szenteknek Szentje! Ámen." (1925.
Igehirdetés.)

Szétszórtságban élö magyar re-
formátusok, mondjuk valamen-
nyien: Ámen, Ámen, Ámen!

K. L.

Szegedi Kis István.
Egy könyvet olvasgattam mosta-

nában, melynek kettős tartalma
van. Az egyik: Szegedi Kis István,
az „első magyarországi reformá-
torok egyikének" az élete, a má-
sik: „a Tisza-Duna mellékeinek re-
formációja." Szerzője e műnek
Földváry László, vác-hartyáni ref.
lelkész, a kidolgozás és megírás a
rendelkezésre állott források bősé-
ges és kritikai felhasználásával
valódi philologiai akribiával ment
végbe, ugy, hogy e munka a ma-
gyar protestáns egyháztörténelem
egyik értékes kötete lesz és ma-
rad mindig. (Megjelent Horny-
ánszky könyvnyomdájában 1894.)

„Sub pondere ereseit pálma", —
ez a latin közmondás jut eszünkbe
önkéntelenül is, miközben a XVI.
szd. fergeteges évtizedeinek a re-
formációnkkal kapcsolatos és levi-
harzott eseményeit ugy e reformá-
tornak, Szegedinek, egyéni pálya-
futásában, mint a magyar refor-
mátus egyháznak ki — és megala-
kulásában végigolvassuk'. A szen-
vedések és megpróbáltatások, a
tortúrák és martyriumok nem meg-
törik, hanem egyre keményebbé,

közületeknek a lelkét," úgyhogy
„sub pondere crescunt reformato-
res et reformatae ecclesiae!"

Az egyházak alakulására vonat-
kozólag csak egyetlen kis részt
kívánok kiemelni. A rnü 89-ik lap-
ján olvasható: „Klasszikus földje
hazánkban a keresztyénségnek
Baranya. A legenda szerint az első
század végén pápává lett Kelemen
Péter apostollal együtt 52—62 kö-
zött megjárván Pannóniát, a 80-ik
év körül magánosán is hirdette a
Dráva vidékein a Krisztus evangé-
liumát és Eszéken püspökséget ala-
pított . . . Pál apostol maga írja
a rómaiakhoz küldött levele XV.:
19 versében: Jeruzsálemtől és a
szomszéd tartományoktól fogva
mind Illiria országig betöltöttem a
Krisztus evangéliumártak prédikál-
tatásában való tisztemet. S u. a. a
lapon a 2-ik jegyzet igy hangzik:
„Az apostol eme mondásán ala-
pulhat a verőcemegyei szentlászlói
ref. egyház régi jegyzökönyvében
olvasható ama jegyzet, hogy Szent-
Lászlón maga Pál apostol prédikált.
Egyh. Almanach. 1842. Kecskemét,
17, lap." A köv. lapon pedig ez
van: „A későbbi időkben is, midőn
már őseink lakták e haza földjét,
mindazon mozgalmak, melyek a
vallás terén koronként megindul-
tak," közelről érintek a Duna-Dráva
vidékeit. Menhelyet nyertek itt a
Waldiak, majd a husziták... ugy
hogy mondhatni, hogy a reformá-
torok itt már csak jeladók voltak
ama harchoz, melynek mezején
Wicliffe, Hus és mások nemes em-
léke állott elöttök." Az 1-sö jegy-
zetben pedig felemliti a szerző,
„hogy Pannónia lakóiból a külön-
féle martyrologiumok a IV. száza-
dig mintegy 200 martyrt számlál-
nak elö."

Szegedi Kis István (szül. 1505-
ben Szegeden, megh. 1572-ben
Ráckevén) egész pályafutása na-
gyon emlékeztet az első apostolok
életére. „Jó annak, ki sokat küz-
dött, munkálkodott és szenvedett;



s kicsoda többet mint Szegedi Kis
István? E három kisérte pályáján,
s legtovább az utolsó: a pálya
végéig," állapítja meg róla a mü
szerzője a 218-ik lapon. Kisnemesi
családból származott, gyermek
évei letelte után a további iskoláz-
tatását már Lippán, majd Gyulán
végezte el. Itt mint „tanulótársai
közt legtanultabb, az iskolák ön-
álló vezetésével bizatott meg.
1535—45-ig azután 3 egyetemen
tanul és képezi ki magát egészen.
Bécsben, Krakkóban, Wittenberg-
ben; s e legutóbbin szorgalmasan
hallgatta Luther és Melanchton
oktatásait, úgyhogy kiérdemelte a
„tudori rang oklevelét." Hazatérve
fáradhatatlan, hatalmas, eredmény-
ekben gazdag reformatori műkö-
dést fejt ki, melynek három külön-
böző földrajzi területe volt: a
Tiszamellékén 1545—1552; Tolna,
Baranya, Somogy megyékben 1552
—1563; az Alsóduna-mellékén 1563
—L1572. Ezen területeken belül gya-
korta változtatja azokat a városo-
kat, amelyekben az igét hirdeti, de
emellett többször tanit is. Például
a Tiszamellékén működött Csaná-
don, Gyulán (1 év), Cegléd (2%
év), Temesvárom (3 év), Túron
( 1 % év), Békésen (V2 év), igy ol-
vassuk ezt a 69-ik lap 1-sö jegy-
zetében. Több izben püspök is volt:
igy Baranyában később Ráckevé-
ben. Reformatori tevékenységének
elbírálásánál, illetőleg kellő meg-,
értékelhetése végett erősen figyel-
embe kell vennünk, hogy élete ha-
zánk történetének a legvégzetesebb
és legelszomoritóbb korszakába
esik, amikor a mohácsi vész, Buda
elfoglalása, országunk területének
három részre szakadása alapjai-
ban rázzák meg nemzetünk létét.
A török megszállás és a kettős
királyság minden pillanatban ve-
szélyeztetik az élet-és vagyonbiz-
tonságot. Ezenkívül az uj hit ellen
a legkegyetlenebb törvényeket hoz-
zák meg és drákói rendelkezéseket
foganatosítanak. Ilyen évtizedek-
ben reformatori munkát teljesíteni
nemcsak herqi-zmu_s,_ hanem azjgaz-
hitüség legmagasabb és legtökéle-
tesebb foka földi mérték . szerint.
Ezenkívül Szegedi testi bántalma-
zásokat, megkinzást is szenvedett.
Martinuzzi parancsára Perusith
kapitány például. Csanádról kiül-
dözte, összes javaitól, köztük 200
kötetes könyvtárától megfosztotta
és „a legdurvább embertelenséggel
is bánt vele: agybaföbe verte, va-
sas csizmasarokkal félholttá, ta-
posta és gázolta" (v. ö. 34-ik old.).
Békésen lovas martalócok kezéből

csodálatos módon menekült meg
(68 old.), két izben török fogságot
szenvedett és igy tovább. Magáné-
lete is csapásos volt. Három izben
nősült, két első feleségét eltemette.
Összesen 12 gyermeke született, de
csak hét élte túl az atyját (218. és
219. old.). És mindezek ellenére
rendithetetlenül végezte reforma-
tori tisztét mind halálig: „sub pon-
dere ereseit pálma!". Nyugodtan
elmondhatta magáról 2. Tim. 4. 7.
igéit: „Ama nemes harcot meghar-
coltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam." Mindenkor
ragyogó alakja marad a magyar
reformátorok glóriás sorozatának,
mely a XVI., XVII. szd. vérziva-
taros éveiben megpróbáltatások és
üldöztetések, gályarabság és vér-
pad mártyriumai közben is hűsé-
gesen és rendithetetlenül „vallást
tett a Jézus Krisztusról." Máté 10.
32.

Ma is rettenetes és borzalmas
időket él át az otthoni keresztyén
magyarság. Ilyen szenvedésekben
a megelőző századok folyamán so-
hasem volt része. Az atheista kom-
munizmus nyíltan folytatja a leg-
kegyetlenebb, a legvéresebb és
legirtóbb háborút a keresztyénség
ellen. El van vetve teljes nyerse-
ségében a „to be or not to be"
kérdése. Most valóban szükség van
otthon hithü és bátor, szilárd és
példaképül szolgáló bizonyság-
tevőkre, lelkipásztorokra, a ke-
reszthordozó tömegek élén haladó
vezérekre. Egy Mindszenthy, egy
Ordass martyriuma azt igazolja,
hogy ilyenek voltak és vannak. De
azok a gyér és ellenőrizhetetlen hi-
rek, melyek a vasfüggönyön túlról
e tekintetben hozzánk kijutnak, az
ellenkezőről is beszélnek:- hiteha-
gyott, Krisztust eláruló papokról,
pásztorokról, akik a rájuk bizott
nyájat cserbenhagyták, farkasok-
nak prédául átengedték. Nem aka-
rok Ítélni — „ne ítéli, hogy ne
ítéltessél" —, de ha ez igaz, ak-
kor ezek a papok reverendájukat
vagy a palástjukat már e földi élet- j
ben meggyalázták, odaát pedig mél- !
tók a gyehenna tüzére. A mai viiág-
felfordulásban, melynek apokalypti-
kus borzalmai és rejtelmei csak Isten
büntetésével magyarázhatók meg,
nem papirkeresztyénségre van
szükség, hanem olyan gyülekeze-
tekre és lelkipásztorokra, mint
amilyenek a XVI. szdbeli magyar
református ekklézsiák és Szegedi
Kis István s társai voltak. Akkor
ma is igaz lesz: „sub pondere
ereseit pálma!"

Dr. Bessenyei Lajos.

„Mikor pedig Jézus látta a so-
kaságot, felméne a hegyre és amint
leült, hozzámenének az ö tanít-
ványai. Es megnyitván száját ta-
nit ja őket mondván:

Boldogok a lelki szegények;
mert övék a mennyeknek országa.

Boldogok, akik sírnak: mert ök
megvigasztaltatnak.

Boldogok a szelídek; mert ök
örökségül bírják a földet.

Boldogok, akik éhezik és szom-

A Hegyi Beszédben Jézus, az égi
szónok szól hozzád. Telepedj oda
lábaihoz, 'hallgasd, amint beszél.
Mert a világ létezése óta ez a leg-
szebb beszéd. Nincsen olyan vallás,
nincsen olyan ország, nem lesz
olyan programm, amelyiknek szó-
nokai annyira közelvitték volna az
igazi boldogság titkához az em-
bert, mint a Hegyi beszéd. — Örül-
jetek, mert boldogok vagytok . . .
kezdi Jézus és és ez az Ígéret azó-
ta is Örökké visszazeng a világ
minden nyelvén. Boldogok vagytok
t i . . . hangák ötször ás, tízszer is
Jézus ajkáról az ige s ez azóta is
visszazeng az emberi szivekbe,
mint ahogy a -hegyről aláereszkedö
patak hullámai öntözik az édes
anyaföldet.
, Nézd csak, ahogy ott szorong a
tömeg a Jézus lábainál. Nézd csak,
amint eléjetelepszik az útjáról ki-
téritett vándor és a lábai sajgó
sebéhez mozdult kezét is vissza-
fogva hallgatja a Mestert. Nézd,
amint a kisgyermek szájából kifor-
dul az emlő s az éhes nem érzi
éhségét többé; a ruhátalan nem
szégyenli többé mezítelenségét s
ha láttál volna már gáztól, villám-
tól megcsapott tömeget, amint ki-
ki utolsó mozdulatában megkövülve
figyel valakire, ugy figyeli most
mindenki a Mestert.

És Jézu? megnyitja a száját.
Szei-id r.y: eévveí mond;;-: Bol-
dogok a lfc!kiieg szegények... És
cu emberekben megfagy a gyűlö-
let, elhal a bosszúvágy, fenyegető
kérésük szelíd megértéssé válik,
jézust, a legyözedelmesebb, a leg-
szeretettebb „népvezért" hallgatva
senki sem ismer vissza régi önma-
gára, mert Isten szivéből kisza-
kadt hallhatatlan szavak buzognak
a száján. Az ember egyszeriben
megérzi, hogy boldog, mert közel
van az Isten és az Isten szereti az
embert.

juhozzák az igazságot: mert ök
megelégittetnek.

Boldogok az irgalmasok: mert
ök irgalmasságot nyernek.

Boldogok, akiknek szívok tiszta:
mert ök az Istent meglátják.

Boldogok a békességre igyekezök:
mert ök az Isten fiainak mondat-
nak.

Boldogok, akik háborúságot szen-
vednek az igazságért; mert övék a
mennyeknek országa.

Boldogok akik sirnak, mondja
Jézus, mert megvigasztaltatnak.

Jézus ígéri nekünk, hogy a szen-
vedést eltünteti és a titkát meg-
oldja hiszen Ö maga is szenvedett.
Öcsak átváltoztatja ezt a titkot:
akik sirnak, megvigasztaltatnak..
A szenvedés könnyeiben megfürdik
és megújul a lélek és Isten kegyel-
mében nyomoruságunk győzedel-
mes örömmé változik. Oh, ti nyo-
morultak, ti megkeserítettek; akik
ajtaitok reteszét bezárva titkon sir-
tok. Ismerjétek fel az isteni örö-
möt: Isten megvigasztal.

Boldogok a szelídek, mert ök
örökségül birják a földet, mondja
Jézus. A föld, a szolgaság országa,
a lelkek elrontott börtöne, a kirá-
lyi szépségre teremtetett világ
újra visszanyeri meg nem rontott,
boldog ábrázatát és a szelídek
örökségévé válik.

Boldogok, akik éhezik és szom-
juhozzák az igazságot, mert azok
legközelebb vannak Isten szivéhez,
mondja Jézus. Akiket megront a
császárok, fáraó hatalma, akiket
megrabolnak a dzsungel tigrisei s
akiket más ámítok sem tudnak
megelégiteni, mert az éhség diktá-
torok és harsonák szavára nem
múlik el, azok Isten utján megelé-
gitteínek. Akik eszik, és veszik az
ö Fia megtöretett testét, Igazság-
gal elégittetnek meg, mert Jézus az
igazság. Ö az Élet. .

Boldogok • az irgalmasok, mert
aki irgalmasságot vet, irgalmassá-
got is arat. A szeretet előbb utóbb
szeretetet hiv ki maga ellen. Az
ilyen emberből kihal a gög s az
önzés; söt osztozik mások nyomo-
rában.

Boldogok a tisztaszivüek, mert
ök színről szinre meglátják az
Istent, mondja Jézus. Ezekről le-
hull az álnokság, az alakoskodás,
a hazugság, az ámítás, a világ
csalárdsága nem fogja be őket,

Boldogok vagytok, ha szidalmaz-
nak és háborgatnak titeket és min-
den gonosz hazugságot mondanak
ellenetek én érettem.

örüljetek és örvendezzetek, mert
a ti jutalmatok bőséges a mennyek-
ben: mert így háborgatták a pró-
fétákat is, akik előttetek voltak.

Ti vagytok a földnek savai...
Ti vagytok a világ világossága..
(Máté 5:1—14.)

mert Isten keresésében nem tévesz-
tettek utat. Ezért Isten arca tükrö-
ződik vissza rajtuk.

Boldogok a békességre igyeke-
zök, mert ök az Isten fiai, mondja
Jézus. Ök a királyi nemzetség:
Isten gyermekei ök. Ök azok, akik
Kain átkos hagyatékát igazán
legyőzték s a hamis béke helyett:
a száj, az indulat és az érdek bé-
kessége helyett a szív békéjét hir-
detik. Ezeken Isten visszfénye ter-
jed el. Ebből adódik szépségük.

Es boldogok vagytok ti, —
— mondja Jézus, akiket üldöznek,
mert magatokon hordjátok a szen-
vedés stigmáját. A lelki ember nem
élhet testi boldogságban egy olyan
világban, amely tagadja a lelket.
Kell tehát a szenvedés-keresztség,
mert aki Jézussal van, annak Vele
kell szenvednie. Aki az Igazságért
küzd, az nem menekedhet meg a
Kereszt alól. De ez a kereszt nem
nehezebb, mint a Mester keresztje
volt.

Es ha háborgatnak, örüljetek és
vigadozzatok, mert igy háborgat-
ták a prófétákat is, mondja Jézus.
Só vagytok ti. Világosság vagytok.
Legyetek tehát tiszta lelkek s
ragyogjatok, a szeretetben. Mert
csak ez válthatja meg az embert;
a kereszt szeretete. Örüljetek, mert
Isten országának jutalma nem
késik . . . viski

FELHIVáS

a müncheni és München környéki
magyar anyákhoz.

Magyar édesanyák, örömmel je-
lentjük, hogy gyermekeink magyar
nyelvi tanítása, magyar nemzeti
nevelése ügyében folytatott mun-
kánk elérte, hogy hetenként egy-
szeri, szombat délutáni oktatásra
van helyiség. Vannak lelkes ma-
gyar szakképzett pedagógusok, kik
a gyermekeink ilyen irányú okta-
tását vállalják. Biztosítottunk már
egy kis anyagi fedezetet is a szük-
séges kiadásokra.

Kérjük azokat a magyar édes-
anyákat, kik gyermekeiket magya-
rul taníttatni akarják, jelentkezze-
nek az alább megadott címnél.
Nem szervezetet, szövetséget aka-
runk, hanem mi magyar édesanyák
baráti összefogással gondoskod-
unk gyermekeink magyar tanítá-
sáról.

Kérjük, hogy mindenki pontos
címet közöljön, hogy e munka elin-
dítása előtt összeüljünk és megbe-
széljük a részleteket.

Az oktatás díjtalan, azt szeptem-
berben kezdenénk, ezért kérjük a
mielőbbi jelentkezéseket.

A mozgalmat elindító anyák fel-
kérésére az alábbi cím gyűjti a je-
lentkezéseket.
München 22, Tattenbachstr. 16/3.

özv. Hajós Józsefné

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület
(K. I. E.) augusztus 22—28 között
tartja második európai konferen-
ciáját Cassel-ban. A konferencia
tárgya: Európa, quö vadis? A kon-
ferencia felelete: Krisztus által a
félelemből a reménységre! — Meg-
jegyzendő, hogy a K. I. E.-nek ezi-
döszerint a világon kb 3 milló 600
ezer tagja van.

A magyarországi rezsim enyhü-
léséről dr ugyancsak a La Vie Pro-
testante július lO.-i száma. A meg-
lepő kormányváltozás következmé-
nyeinek (és szerintünk) tul opti-
mista) taglalása után a lap a kö-
vetkezőket irja: „Nemrégiben Barth
Károly üzenetet intézett Bereczky
Albert és Péter János püspökökhöz
a Bulletin des Églises de Hongrie
(Idegennyelvü Magyarországi Egy-
házi Tudósító) szerkesztése tár-
gyában, mert a nevezett könyoma-
tos sajátos igemagyarázatok for-
májában igyekezett a rezsimet iga-
zolni. Néhány hónap óta a Bulle-

tin-t sokkal nagyobb tárgyilagos-
sággal szerkesztik s az határozott
ökumenikus érzékről tesz tanúsá-
got. Az evanstoni konferencia elő-
készítő anyagával is példaadó ko-
molysággal foglalkozik."

A La Vie Protestante e cikkével
kapcsolatban több mondanivalónk
volna, de főként két megjegyzést
teszünk. Az egyik az, hogy a kom-
munista taktika sokszor 180 fokos
fordulatai nem jelentik a stratégiai
célok megváltozását. Épen ezért
nem tulajdonítunk túlzott jelentő-
séget annak, hogy a hatalmat Rá-
kosi Mátyás kezéből Gerö Ernő
vette át. — A másik megjegyzé-
sünk az, hogy a Magyarországi Re-
formátus Egyház szabadsága —
enyhén szólva — ma rendkívül
korlátozott. Mihelyt azonban a jég
egyik vagy másik ponton kissé fe-
lenged, a magyar kálvinizmus erői
felbuzognak.

Ez évben múlt 75 éve annak,
hogy az első protestáns misszioná-
riusok bejuthattak Belga-Kongóba.
Ma ott az evangéliumi egyházak
tagjainak száma 1,200.000.

I4TE
XIV. Űrnapja.

35. Mit tesz az, hogy „foganta-
ték Szentlélektöl, szülétek Szűz
Máriától?"

Azt, hogy Isten örök Fia, aki
igaz és örök Isten és az marad:
Szűz Máriának testéből és véréből,
a Szent Lélek munkája által való
ságos emberi természetet öltött ma-
gára a végett, hogy Dávidnak való
ságos magva is legyen, atyjafiaihoz
mindenben hasonlatos, kivévén a
bűnt.

36. Mi hasznod van Krisztus szent
fogantatásából és születéséből?

Az, hogy Ö közbenjárónk és
ártatlanságával s tökéletes szent-
ségével, bűnömet, melyben fogan-
tattam, Isten szine előtt elfedezi.

A 35. kérdés és felelet ismét an-
nak a boldog ténynek a megbi-
zonyitása, hogy Isten szereti az
embert. Nem hagyta magára, nem
hagyta a romlásban, hanem köz-
belépett. Immár nem közvetve,
próféta által, hanem közvetlenül,
Krisztus által.

Lukács evangéliuma szerint Isten
angyala ezt az üzenetet hozza
Máriának: „A Szent Lélek száll te-
reád, és a Magasságosnak ereje
árnyékoz meg téged;- azért ami
születik is, szentnek hivatik, Isten
Fiának". (Luk. 1:35.)

Ez azt jelenti, hogy amint kez-
detben Isten Lelke lebegett a vizek
felett (Móz. 1:2), Istennek Szent
Lelke ott lebegett Mária felett is
és teremtett. Ezért hivjuk Jézust,
Mária gyermekét szentnek, Isten
Fiának, mert Ö Istené: Isten köz-
vetlen közbelépésének a szent jele,
tania, hordozója; Isten lehajtó,
könyörülő szeretetének a közve-
títője.

Az, hogy Jézus a Szent Leiektől
fogantatott, azt jelenti, hogy Ö-
benne és Ö általa találkozhatunk
a cselekvő Istennel. Az Ég messze
van a földtől, az emberi gondolat
elfárad és bizonytalanná lesz, mig
felér, de Krisztusban az Ég ereje
emberre szabott formában megta-
lál minket. — Közel kétezer év

előtt Isten megismételte a közvet-
len teremtés csodáját és Krisztus
személyében és tanításában kinyil-
vánította, megismertette önmagát.
Ezért mondjuk a Szent Leiektől
fogant Jézus Krisztusról: Emma-
nuel (Isten velünkvan).

Leckénk azonban nemcsak a
Szent Leiektől való fogantatás
csodáját tanítja, hanem azt is,
hogy Isten Fia asszonytól született
(Gal. 4:4). — Isten megtehette
volna, hogy ember számára elkép-
zelhetetlen dicsőségében jelenjék
meg az emberi történelemben, de
nem tette. Nem tette, mert szent-
sége elégette volna a bűnös em-
bert minden bűnös alkotásával
együtt. Emberi testbe korlátozta
Lelkét, mert nem elpusztítani, ha-

nem megmenteni akarta az embert.
A Szent Leiektől fogant Jézus

asszonytól született, hogy minden-
ben hasonlatos legyen az ember-
hez (Phil. 2 : 7 ) , kivéve a bűnt
(Zsid. 4:15.). — Isten Lelkét hor-
dozta törékeny testben és épen ez
által lett közvetítővé Isten és em-
ber között. Hogy lehetne ezt a cso-
dát máskép magyarázni, mint hogy
Isten szereti az embert.

Hogy mi a hasznom Krisztus
isteni fogantatásából és emberi
születéséből? Az, hogy ha rátekin-
tek, akkor egyszerre látom Istent
és önmagát s tudom, hogy Ö al-
kalmas és képes — és csak ö egye-
dül alkalmas és képes — védőként
közbenjárni értem Isten itélöszéke
előtt.



István királ
Ravasz László püspök: Az emlékezés

mint genie cimü 1923. táján irt munkájában
így elmélkedik ,-a miultról: „Minél jobban
visszamegyünk a múltba, annál jobban elő-
rehaladunk". E megállapítását nemrégen
felelevenítette 'Gonzague de Reynold, fri-
burigi egyetemi tanár európai ihiirü klasszi-
kus katolikus író. „iMi Európa?" . . . ciraü
többkötetes kultúrtörténeti müvét Ravasz-
nak ezzel az idézetével vezeti be. Ez a -kö-
nyv i'S eggyel többször hangoztatja, hogy
kulturális értelem-ben véve Magyarország:
Nyugateurópa, fontos, hogy idegen nemze-
tek fiai hangsúlyozzák rólunk, hogy „nyu-
gatiak" vagyunk, mert manapság bizony,
nem egy „-n-yugat-fi" késznek mutatkozott
volna, hogy Magyarországot feladja. A
„békesség kedvéért" lélekben -sokan készek
lettek volna lemondani rólunk. Gondolatilag
eltemettek volna s átengedtek volna „Kelet
•befolyása" alá, csakhogy béke legyen. -Pe-
dig ezzel az engedménnyel sem lenne béke!

A múltban van a jövőnk! „Hátrafelé néz-
ve haladunk előre, s a történelem nem a
hátunk mögött van, hanem előttünk"
mondta nagyon fiatalon — negyven éve —
Révész Imre püspök, egyháztörténetitudós.
A mi évezredes multunk: az európaiság.
Ebben a umultban van a jövőnk!

Ma a felé tart a világ, hogy nagy kö-zös
akciókra egyesüljön az egész emberiség és
egy új világtörténelemnek új lapokat nyis-
sunk. Ehhez is tudni kell, hogy hot álltunk
a múltban. István király korában még jóval
szűkebb volt ez az „egyetemes" világ. De
ö a maga idejében beleterelte a magyarsá-
got. A mai évezred kezdetén ,-a szent Pál-i,
szent Agoston-i szellemi és lelki megélésen
felépült nyugati keresztyénség jelentette a
„világtörténelmi" méretű új világot. Nagy
Károly, frank császár ép István király ide-
jében adta hozzá a „hithez" a „kultúrát".
A kettőt összekovácsolta, nemzeti és állami
programmá .minősítette is .ezzel végleg ler-
akta alapját a mai nyugateurópai értelém-
ben vett keresztyén kultúrának.

István, a látó nagy ősök, utóda maga is
látó volt. Mátyáson és a szűkebb térre kor-
látozott Bethlen iGábor fejedelmen kívül ö
volt a .magyariak szinte egyetlen nagy ki-
rálya. Lovát, vérét, álmát, szemét, gerincét,
eszméjét, ősét, faját .földjét áthozta Nyu-
gatra. Tudta és tehette; magyar volt: te-
hát bírta és értette a népét. Lelkét léleg-

. zette, vére lüktetését hordta, .a vágyait vá-
gyta, álmait álmodta. De a fejedelem csak
olyan álmokat álmodott, amilyent szabad
volt. Söt, csak: .amilyet lehet — mondta
István király kései alterego járói, Bethlen

y
Gábor fejedelemről Móricz Zsigmond. Te-
hette, mert ember volt,' király volt, nagy
volt és —• magyar volt.

Korunkban évről évre misztifikálják, szub-
limálják, megközelíthetetlen magasságokba
emelik fel az első roagyard király, István
reális emberi alakját. István -király is valódi
ember volt, csak a lélek volt nagy benne.
Ezt azok nem értik, -akik kis lélekkel „na-gy
emberek" .akarnak lenni. István nagy volt
abban hogy megértette korát. Nagy lett,
•mert feldagasztotta a lelkét népe nagysága.
Végrehajtotta kora feladatát: bekötött ben-
nünket Nyugathoz. Ugy kötött be, hogy
emberségünket, nagyságunkat és magyar*
Ságunkat megtarthattuk. Ezért becsültek
bennünket.

A történelem tanítása nem abban van
számunkra, hogy csak a múlt mumiaszerü
megélésében van a jövö.s Előre kell néz-
nünk. De a nemzedékek által megélt törté-
nelem: nevel. Döntéseinkhez eligazítást ve*
hetünk belőle s felfedezzük, hogy vívódá-
sainkban nem vagyunk magunkban. Egy
évezredes -múlt vívódása, célkitűzése, küz-
delme, aggodalma, tapasztalata jön szol-
gálatunkra, így lesz a „történelem az élet
tanítómestere."

István király óta a „nyugati" világ pere-
me -megbövült. Amerika, Dél-Afrika is benne
van s a perzsa diákok is rajával tanulnak
az európai egyetemeken. De az ös-Kelet, az
örökké adó és negatívan visszahúzó erö ma
újra felemelte a fejét. Eljött az Elbáig, el-
jött ,a iLajtáig is azt hiszi, hogy a leigázott
népeiket leszakíthatja; visszapörölheti. Nem,
mert ma új távlatokra nyílik előttünk a vi-
lág; az egyetemes emberiességre. Ehhez a
történelmünk nem a hátunk mögött, hanem
előttünk van. A kétezeresztendös keresz-
tyén kultúra, az évezredes nyugateurópai s
ebben a magyar keresztyén kultúra, színez-
ve a nekünk még kedvesebb, ifjabb, egye-
dibb, índividuálisabb, nyugatibb iker-hajtá-
sával; a protestantizmussal.

Ez a múlt kötelez. A fundamentumrakó
hozzá: István királyi Ma ennek a nyugat-
európai kulturközössegneik a világhorizontja
bővül. Csak úgy tudjuk belevinni a magunk
sajátosan magyar alkotóerejét, ha .földtől,
tájtól, néptől, hegytől, víztől, levegőtől, ha-
gyománytól, kultúránktól távol is magyar
módon haladunk előre. Az emlékezet egy
nemizet géniusza, s boldog az a nemzet,
amelynek a visszaemlékezés világítja be a
jövendője útját. Emlékezzünk hát Istvánra,
a magyariak első királyára!

Viski József.

Csehek - magyarok.

_J
Miért nincs magyar szöveg?
Egy Amerikából kapott levél-

ből idézzük a következőket:
„•Kedves Szerkesztő Ur! . . a

magyar nyelvvel kapcsolatban
szeretnék még két -dolgot meg-
írni. Amint Szerkesztő Ur is tud-
ja, ebben a kisvárosban csak
mi vagyunk magyarok s igy,
bár már második éve lakunk
itt, felfigyelnek az emberek, ha
délelőtt lenn vagyunk az „-üz-
leti negyedben" bevásárolni kis-
lányommal és magyarul beszé-
lünk. Az ilyen „,mincdenki-ismer-
minid-enkit" kis helyen barátsá-
gosak az emberek és éppen a
minap szólt rám a ruhakeres-
kedő, amikor magyarul élénken
csivetelö kislányommal elmen-
tünk üzlete előtt. „Nagyon he-
lyes, hogy magyarul beszélnek"
— mondta — „vigyázzon, hogy
kislánya világért se felejtse el."
Mondtam, hogy bizony vigy-
ázok és mindig is akarom, hogy
tudja honnan jött és mi volt az
anyanyelve, és hogy milyen
boldog vagyok, hogy ezt Ame-
rikában megtehetem, szabadon,
anélkül, hogy bántanának vagy
lenéznének érte. „Nemcsak
ezért mondtam" — folytatta a
kereskedő, — „szépek a hagyo-

mányok és szép, ha ahhoz ra-
gaszkodunk. De ne feledje azt
sem-, hogy annyi embert érünk,
ahány nyelven beszélünk. Saj-
nos, mi amerikaiak hanyagul
megelégszünk eggyel. Ha a kis-
lánya felnő és angol -mellett
magyarul is tud, az pénzt is
jelent. Többet fog érni." -Ma-
gamban mosolyogtam, mikor
továbbmentünk. Igaza is volt
barátunknak. Hátha még tudta
volna, hogy otthon miniden este
németül is olvasunk!' Igaz, ma-
gyarul nem a pénzért beszélünk,
hanem mert magyarok vagy-
unk. Azt mondta, „többet fog
érni" —• hát ezt elfogadom.

A másik, amiről irni akarok
— tudja .Szerkesztő Ur, hogy a
Presbiteriánus egyház révén ju-
tottunk ki. Nemcsak jól elhely-
eztek, de azóta is figyelemmel
tartanak, figyelmeztetnek, hogy
a bevándorlókra vonatkozó
szabályokat tartsuk meg, az
évi cimijelentést küldjük be, stb.
•Nemrég is küldtek egy levelet,
melyben . tájékoztattak, hogy
miimindent kell tennünk és mi-
kor, az amerikai állampolgár-
ság megszerzésével kapcsolat-
ban. A szöveg angolul volt, de
csatolva volt • mellé, kivonatos

fordítás — németül és oroszul.
Magyarul nem. Miért? Tudom,
hogy párezer magyart segitett
át ez az egyház, tehát eleget,
hogy magyarul is készíthetné-
nek ilyen tájékoztatót. Nem
szemrehányás kíván ez lenni,
ezért nem leszek kevésbbé há-
lás nekik. Csak valahogy bánt,
hogy • a magyar -szöveg elma-
radt. Vagy talán azért, mert
feltételezik, hogy a magyarok
már úgyis mind -megtanultak
angolul? Ez esetben köszönjük,
hogy ilyen jó véleménnyel van-
nak rólunk.. ."

JÖJJETEK
a Harangszó csatlakozásával

A Szétszórtságban Élö Magyar
Református Egyház Lapja
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„ A z . U t " c i m ü h a z a i m a g y a r
református lap beszámol arról,
•hogy f. év június 24. én Hro-
•mádka József professzort, a
prágai Come-nius hittudományi
kar dékánját a -debreceni teoló-
giai akadémia diszdoktörrá
avatta. Ez -az aktus válasz volt
Bereczky Albert ref. püspöknek
a prágai Coménius hittudo-
mányi karon elnyert diszdok-?
torságára.

•Mennyire változik az idő s
benne az -emberek! Hromádka
1947.-ben az „Uj C-sekszlovákia"
cimü tanulmányában még -ezt
irta: A németek és a magyarok
kitelepítése elintézett tény. Az-
tán esztendeje a magyaror-
szági református lelkészvendé-
gek végigjárták Pozsonyt, Kas-
sát, Komáromot és mindenütt
magyarul prédikáltak, mert a
csehek még sem tudtak kitele-
píteni minden magyart. Arról is
van értesülésünk, hogy itt-ott
magyar iskolák nyíltak meg. Az
uj magyar énekeskönyvet is
kiadták -Szlovákiában magyarul,
szlovákul. Az énekeskönyv-
k-iadó bizottság magyar tagjai:
Galambos iZoltán, Varga Imre
leikészek és mások vo-ltak. „Kál-
vin hangja" eredetileg szlovák

nyelvű református újság ma-
gyarul is megjelent. A magyar
előfizetésnek az volt a feltétele,
hogy ugyanannyi szlovák szám-
ra is történjék előfizetés. Ez a
„paritásos" elv nem vált be,
mert hiszen- Szlovákiáiban a 186
református lelkész között alig
tíz volt szlovák s a 145.000 le-
iekből szlovák alig volt tízezer,
épen ezért Matyasik, -szlovák
református lelkész, az újság
szlovák szerkesztője hirlapilag
közölte, hogy a magyar meg-
rendeléseknek mindaddig nem
tud eleget tenni, -amíg kellő
számú szlovák megrendelés nem
érkezik. A cseh-magyar barát-
ság hátteréből ennyit ismerünk.

Az 1930. évi statisztika sze-
rint -Szlovákiában és Kárpátal-
ján elvesztettünk 822 -magyar
elemii-skolát. Ennek csak a húsz
százaléka volt állami, vagy
községi elemaisfcola, a többi
magyar egyházi iskola volt.
Elvesztettük a 12 polgáriiskolát,
a hat középiskolát és az négy
tanítóképzőnket és teológián-
kat. Ehelyett most a kommuni-
sták valamit visszaadtak s Hro-
mádka professzor Debrecenben
diszdoktorságot kapott érte.

Hírek
A második világháború befeje-

zése óta a négus évenként 150
150 diákot küld külföldi protestáns
egyetemekre tanulni s a protestáns
hatás olyan nagy az országban,
hogy a katolikus egyház titkára
szerint, ha ez tovább igy folyik a
jövő Abessziniája vagy protestáns
lesz, vagy szekuláris."

A jugoszláviai magyar reformá-
tus egyháznak nincs újságja. A
püspöki- hivatal—nem régen egy
havonta megjelenő, házilag sok-
szorosított hírlap kiadását kezdte
meg, amely a gyülekezetek életé-
ből közöl fontosabb híreket. A püs-
pöki hivatal ugyancsak házilag egy
kottáskönyv kiadását tervezi kb. 60
zsoltárhoz és 80 dicsérethez, de
csak előzetes előjegyzések alapján.

A filmmel való evangelizálás
előmozdítására egy tanulmányi
csoport alakult Hollandiában. Hol-
landiában már eddig is szokásban
volt evangéliumi tárgyú filmek
előadása. Előadás után közös meg-
beszélés van.

Házi perselyek felállítását hatá-
rozták el a württembergi keresz-
tyének, hagy házi Istentiszteletek
után és rádiós Istentiszteletkor
adakozhassanak. A perselyeket a
lelkészi hivatalok időközönként
begyűjtik.

PROTESTáNSOK ARGENTINá-
BAN. A legutolsó hivatalos argen-
.tiniai népszámlálás szerint az or-
szágnak 15.893.827 lakosa van.
Ebből 310.633 — kb. 2 % — pro-
testáns. 1895 óta a lakosság Ar-
gentínában megnégyszereződött, a
protestánsok száma viszont tizen-
kétszeresére nőtt.

PAUL COUTURIER nevét nem
csak „szakemtoerek" ismerik. Ez a
francia római katolikus pap alapí-
totta 1937-foen a „Keresztyén Egy-
ségért való Egyetemes Imahét"
nevű mozgalmat.- Couturier abbé,
akinek a keresztyén egységről írott
könyvéből az elmúlt évben 120 ezer
példány kelt el, feltűnést keltett
1942-ben, amikor arra hívta fel a
francia római katolikusokat, hogy
imádkozzanak „üldözött spanyol
protestáns testvéreikért". Most
Couturier halálának híréről érte-
sülünk. Kegyelettel emlékezünk
meg az ökumenikus gondolat ró-
mai katolikus harcosáról.
Eisenhower kormányának minden

ülését közös imádsággal kezdi.
1952-ben -körülbelül 15 millió

Biblia-részt osztottak szét vagy

vásároltak. Ezek közül 2.3 millió
teljes Biblia, 3.4 millió Ujtestamen-
tum. —• A Biblia (vagy annak egy
része) összen 1034 nyelvre van
lefordítva. Az u. n. „Stuttgarter
vak-irással. Ezt a vakok számára
Jubilaumsbibel"-t most adták ki
vak írással. Ez a vakok számára
szóló Biblia összesen 33 kötetből
áll.

Az emberiség három ötöd része
_még mindig nem tud irni és. olvasni.
Statisztikai adatok szerint azokban
az országokban és missziói terüle-
teken, ahol a protestantizmus van
többségben, kisebb az analfabéták
száma mint másutt. Ez a Biblia-
terjesztésével van kapcsolatban: a
protestánsok mindenütt "súlyt he-
lyeznek arra, hogy az emberek
olvasni tudják a Bibliát és megért-
sék Isten igéjét.

Finnországból közölték egy vé-
lemény-kutatás eredeményeképpen
a következőket: A finn szülök
85 %-a tanit gyermekének esti
imádságot; 63 % küldi gyermeket
vasárnapi iskolába; 8 1 % konfir-
mációra; és 69 % adakozik rend-
szeresen a misszióra. A vélemény-
kutatás során megállapították azt
is, hogy a finn templombajárók a
predicációtól mindennapi életük
problémáira várnak feleletet. A
finnek majdnem 100 %-ig pro-
testánsok.
A bázeli egyetem Alföldi Alajost

ny. r. tanárnak hívta meg.
Bensőséges, meleg ünnepléstől

kisérve foglalta el a bázeli egyetemi
tanszékét Alföldi Alajos a világ-
hírű magyar történelemtudós. Al-
földi eddig a berni egyetemen
adott elő. Véle a berni főiskolák-
nak három magyar származású
tanára volt: Alföldi, Deér profess-
szorok és Veress Sándor, aki a
berni Zeneakadémia tanára.

Az Egyházak Világtanácsa ado-
mánya Görögországi templomépi-

tésre.
Athénben, június l .én ünnepé-

lyes külsőségek között köszönte
meg Athén érseke a királynak,
hogy a háború vége óta az ezre-
dik templomot újjáépítették. Nem-
zeti gyűjtés utján huszonkétezer
millió drachmát gyűjtöttek össze.
Az Egyházak világtanácsa a tem-
plomok újjáépítéséhez kétszáznyT
olcvanegy millió drachmával járult
hozzá. Még további háromszáz
község van templom nélkül.
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p e i i t i
Európa problémája keresztyén

szemmel.

E rovatunkban legutóbb azt ir-
tuk, hogy a keresztyén politika első
sorban személyes életpro grammot,
a gyakorlati életben való keresztyén
magatartást jelent. Mindaddig,
amig a problémák szántotta élet-
ben nem alkotnak számottevő cso-
portot isezok a tanítványok, akiknek
a magatartása jellegzetesen, szem-
beötlő módon, tipikusan keresz-
tyén, politikáról beszélni helytelen,
sőt félrevezető.

A köznapi értelemben vett poli-
tika arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy egy bizonyos, jogi, igaz-'
daság-i, kulturális, stb. rendszer
megvalósításához mit kell t e n n i e
az embernek. A keresztyén politika
viszont, bár nem kizárólagosan,
de elsősorban arra a kérdésre
keres feleletet, hogy adott körül-
mények iközött imiyen l e g y e n
az ember. A nemcsak névleg, ha-
nem valóban keresztyén politikus
csak akkor keresi a teendőket, ha
a tipikusan keresztyén magatartást
már saját életével példázza, és csak
akkor hivatkozik „tömegekre", ha
valóban vannak jellegzetesen ke-
resztyén „párthívei".

A koroknak, tájaknak, helyze-
teknek megfelelően, az évezredek
során már sokan és sokféleképen
terveztek társadalmat. A kalandor-
vállalkozásokat nem tekintve, a
tervezések nagy részének tisztelet-
reméltó célja volt. Korunkban ugy-
ancsak számos tervezés folyik s
ezek nagy részét is tiszta szándék
hatja át. Döntő fontosságú volna
azonban, hogy a tulajdonképeni
értelemben vett keresztyén politika
beleszövödjék ebbe a tervezésbe,
mert az emberiség jelenlegi hely-
zete apokaliptikus értelemben véve
kritikus.

A keresztyén politika könnyű és
nehéz. Könnyű azért, mert saját-
magunk megváltozásával kezdődik
s mert környezetünk, megváltozta-
tásával folytatódik.. Tárgya tehát
közel van. Viszont épen azért ne-
héz is, mert önmagunkat nem tud-
juk kikerülni. Ha a szomszédun-
kon kezdjük, már megvalósíthatat-
lan elméletté válik s már a kezdet
kezdetén öszeomlik.

A keresztyén politikusnak tudo-
másul kell vennie, hogy azoknak a
változásoknak, amelyeket elérni
kivan, kikerülhetetlenül ö maga a
kiinduló pontja. Ha ezt a kezdeti
támpontot Amerikára, vagy Né-
metországra, Anglia, vagy a U.S.A.
kormányelnökére helyezi, ha a ke-
resztyén politika sikerét a szines
népek kérdésének megoldásától,
vagy egy antibolsevista hadjárat-
tól teszi függővé, akkor ne nevezze
magát keresztyén politikusnak.
Lehet becsületes, tehetséges, haza-
fias, szociális érzésű, tiszteletre
méltó politikus, de válasszon más
jelszót magának, mert evangéliumi
hitünk szerint korunk világtörté-
nelmi döntésének az É N - ben kell
megtörténnie s a Krisztus mellett
döntő személyek hivatottak csak
keresztyén politikára.

Korunk egyik legfőbb problémá-
ját, Európa élet-halál kérdését,
ilyen értelemben vegyük a keresz-
tyén politika nagyitóüvege alá.1)

A probléma súlyára tekintettel az
Egyetemes Egyháztanács (Conseil
Oecuménique des Eglises) főtitká-
rához, Dr. W. A. Visser't Hooft
holland lelkészhez folyamodunk s
kivonatosan közöljük azt a beszé-
dét, amit 1952 novemberében mon-
dott a genfi egyetem aulájában
„Európa védelme?" cimmel: 2

Az első kérdés az, mondotta
Visser't Hooft, hogy létezik-e olyan
európai valóság, amelynek a meg-
védéséért érdemes áldozatot hozni.

Az európai ember a szive mélyén
általában nem döntötte el ezt a
kérdést s épen ebből származik
Európa gyengesége. Amig az euró-
pai ember nem győzi le ezt a belső
bizonytalanságát, a politikai és ka-

tonai tervek gyökértelenek marad-
nak.

A történelem azoknak ad igazat,
akik tudják, hogy mit akarnak és
könyörtelen azokhoz, akik meg-
győződés nélkül cselekszenek.

Minthogy a tudat alatt rekedt
kételyek sokszor veszélyesebbek a
megvallottaknál, — bár hálátlan
feladat — de mégis ki kell mon-
dani és meg kell fogalmazni, hogy
mi az, ami Európából nem méltó
védelemre:

1) A félelem Európája.
Egy Európát járt indus diáklány

a következőképen foglalta össze
földrészünkről nyert utibenyomá-
sait: . •

„Ami legföképen meglepi az Eu-
rópába érkező utast, az a félelem.
Félelem a háborútól, az atomfegy-
verektől, a totális világnézetektől,
az ismeretlen jövőtől. Európa olyan,
mint egy reményét vesztette fá-
radt öregember".

Sok igazság van ebben a lesújtó
kritikában.

Megbüvöltek, megbénítottak ben-
nünket a veszedelmek s ezért fog-
lalkozunk legfökép azzal, amit nem
szeretnénk, hogy bekövetkezzék.
Európa ma a n t i . . . -beállítottságú.

Az antikommunizmus például te-
hetetlenségünk egyik jele. Nincs
kezdeményező ereje, mert elfo-
gadja, hogy az ellenfél diktálja a
küzdelem feltételeit.

Az is sajnálatos jelenség, hogy
Európa katonai szervezése meg-
előzi a politikait. Az európai egy-
üttműködés rugója1 nem a jobb
jövő biztosítására irányuló közös
akarat, hanem a félelem. Az uj
európa építészei ezt tisztán és
aggodalommal látják.

2. A belső kiváltságaihoz ragasz-
kodó Európa.

Az európai társadalmat bizonyos
mozdulatlanság jellemzi. Azoknak
a megrázkódtatásoknak és azok-
nak a figyelmeztetéseknek ellenére,
amiket kaptunk, ragaszkodunk bi-
zonyos elévült osztályfogalmakhoz.

Megvalósítottuk a politikai de-
mokráciát, haladunk a szociális
demokrácia felé, de mindez töré-
keny dolog marad mindaddig, amig
emberi viszonylataink antidemo-
kratikusak maradnak és amig
őszintén nem hidaljuk át a mun-
kásság felé mutatkozó ürt.

3. A meghátráló Európa.
E meghátrálásnak az a lényege,

hogy Európa mint önálló egység
nem kivan aktív részt venni a tör-
ténelem -irányításában, hanem egy-
ik, vagy másik tényleges nagy-
hatalomra hárítja át ,a felelősséget.
Meghátrál az áldozatok elöl, nem
hisz küldetésében s. a szót másnak
kívánja átengedni. Ez rosszértelmü
semlegesség Európa legnagyobb
veszedelme és szolgasághoz vezet.
A történelem bosszút áll azokon,
akik nem mernek vele szembenézni.

Ha Európa érdektelenül szemléli
egyrészt Amerika, másrészt a Szo-
vjetunió, harmadsorban pedig az
önállóságra vágyó szines népek
nagy vitáját, kérdésessé teszi sa-
ját civilizációjának a létjogosult-
ságát. Egy ideig még megjátsz-
hatja az élőt, de végül mégis áldo-
zatul fog esni az életképesebb és
bátrabb hatalmaknak.

d) Megbélyegezhetnök még a
nacionalizmusok Európáját is. Azo-
két a nacionalizmusokét, akik sem-
mit sem tanultak s akik szabotálják
az európai együttműködést.

Beszélhetnénk arról az Európá-
ról is, melynek kiváltságosai ma-
gas kultúrájuk elefántcsonttornyába
zárkóznak és nem törődnek a többi
nép gondjával.

Beszélhetnénk arról az Európá-
ról,amely egyes regényekben, film-
ekben és. színdarabokban ugy je-
lentkezik, hogy civilizációnk gyá-
szos siratói joggal hivatkozhatnak
rá.

Kérdés:
Ez a félelemmel teli, kiváltsá-

gaihoz görcsösen ragaszkodó, kül-

detésében nem bízó és történelmét
megtagadó civilizáció valóban Eu-
rópa s ez a teljes Európa?

Nem!
Nem beszélve azokról a tájak-

ról, amelyek kivételes hűséggel őr-
zik a jobb európai hagyományo-
kat, magában az általános európai
életben is sok minden- van, ami ér-
demes a megőrzésre. 3

Ahhoz, hogy megtapasztaljuk,
hogy mik ezek az értékek, be kell
járnunk a világ Európán kiivüli ré-
szét. Aki megismerte a mai Kelet-
európát, járt Ázsiában, Afrikában,
sőt — tegyük hozzá bátran —
Amerikában, az öreg földrészünkre
hálával főig visszatérni az európai
civilizáció iránt. Az európai világu-
tazó megérti, .hagy kontinensünk
életében van valami sajátosan ér-
tékes, amit nem szabad veszni ha-
gyni.

Kíséreljük meg felvázolni civi-
lizációnknak e megőrzendő elemeit:

a) Első helyen említeném a dia-
lógus lehetőségét.

Ezt mi magától értődőnek talál-
juk, pedig a dialógus, vagyis az
ellentmondás lehetősége, a társada-
lomban nagy szellemi vívmány.
Földünk óriási területein hosszú
korszakokat jelzett a kollektiviz-
mus rendszere, mely csak a mono-
lóg egyhangúságát ismerte. Sok
nép számára sokáig érthetetlen ma-
radt az a lehetőség, hogy az egy-
énnek igaza lehet a kollektivummal
szemben.

Napjainkban újra küzdeni kell a
dialógus lehetőségéért.

Egyes országokban a nemzeti
egység jelszavával megszüntetik a
vallásszabadságot. — A Szovjet-
unióban a monológ e gyhangusá-
gát szinte nevetségesnek minösit-
hetnök, ha az nem jelentene vala-
mennyiünket fenyegető halálos ve-
szedelmet. — Az Amerikai Egye-
sült Államokban az antikommu-
nista akció túlzásai azokat is elné-
mítják, akik'ézt a küzdelmet más-
ként képzelik, mint a hivatalosak.

Miért kell minden áron állást
foglalni a dialógus, az ellentmon-
dás lehetősége mellett?

Mert az igazság a szabad véle-
ményekből születik.

A monológ a mozgalmat, a pár-
tot, az államot, sőt az egyházat is
végtelen magányosságba zárja. —
Lord Acton szerint a hatalom ront,
a korlátlan hatalom pedig megront
bennünket.

Az emberi közösség, amely-
nek nincs szembenállója, amelyik
nem tür ellenzéket, vagy nem is-
mer olyan jogokát, amelyek nem
az ö jótetszésétöl függnek, rom
lásba süllyed azáltal, hogy isten-
nek képzeli m a g á t . — Szükségünk
van a dialógusra. Nem azért, mint-
ha az emberek olyan bölcsek vol-
nának, hogy párbeszédükből min-
dig igazság születnék, hanem ellen-
kezőleg: mert az ember balga és
rossz. Ha Hangja nem találkozik
ellentmondással, azt Isten hang-
jának képzeli.

Európa még ismeri a dialógust.
Vitái a gyakorlatban néha értel-
metlennek, zavarosnak, fárasztó-
nak és terméketlennek tűnnek, de
legyünk hálásak, hogy élő hango-
kat hallunk magunk körül! Többet
ér vitáink lármája, mint a temetők
csendje.

b) Második nagy értéknek látom
a független igazság-keresés lehető-
ségét.

Ez megint annyira természetes-
nek türiik, hogy csak megfelelő
összehasonlítás után tudjuk kellő-
képen értékelni. — Gondoljunk
csak arra, hogy a Szovjetunióban
politikai szervek döntenek például
nyelvészeti, vagy élettani kérdések-
ben. — Nem vagyunk kiváltságo-
sak, hogy szabadon .kutathatjuk az
igazságot?

Megszűnik az egyetemi tansza-
badság ott, ahol a kutatás ideoló-
giai béklyókba -van verve. Ne le-
gyen alacsonyabbrendüségi ér-

zésünk a totális rendszerekkel
szemben azért, mert ott az igazsá-
got „magasabb" érdekekhez alkal-
mazzák! — Korunkban, mely Do-
stojewski Nagy Inikvizitorjának a
könnyű megoldása felé halad, le-
gyünk büszkék arra, hogy hordoz-
hatjuk az igazság lángját, mely
emberek és emberi érdekek fölött
lobog.

c) A harmadik európai érték a
felelős élet lehetősége.

Á modern ember lassanként tö-
megpsihológia uralta tömegemberré
válik s mind jobban tompul felelös-
ségérzéke. — Az európai ember,
bár ki van téve a tömegkisértésnek,
-még nincs kiszolgáltatva a névte-
len kollektivitás kénye-kedvének.
Még nincs törvénnyel felelőtlenné
.•nyilvánítva, még élhet felelős éle-
tet. Még tiltakozhat a személyisé-
get érintő, vagy fenyegető törek-
vések ellen. Más szóval: még sza-
badon választhát.

Tudom, hogy választási lehető-
ségünk nem korlátlan. Tudom,
hogy a gazdasági és társadalmi
adottságok nagyban korlátozzák
szabadságunkat. Szabad választá-
sunk lehetősége azonban még nincs
megcsonkítva. Európa még azt a
szabadságot is megadja, hogy el-
lene válasszunk s ha mellette vá-
lasztunk, az még nem jelenti azt,
hogy mindazt el kell fogadnunk,
amit nevében tesznek. Választá-
sunk nem jelent feltétlen alávetést.
Európát választva nem kötelessé-
gem, hanem jogom van mindaz
ellen tiltakozni, ami Európához
méltatlan.

Totalitárius eretnekség azt gon-
dolni, hogy a politikai választás
feltétlen alávetettséget jelent, épen
ezért bizonyos antikommunista for-
mák a kommunizmus visszfényei.

d) Negyedik európai értéknek
tartom az arányérzéket.

Ezen azt a képességet értem,
amellyel lényeges és lényegtelen
dolgok között különböztetünk, elis-
mervén az értékek bizonyos rang-
sorát. — Különösen arra az érzékre
gondolok, amellyel különbséget te-
szünk abszolút és relatív -között.

Európa szemében a totalitariz-
mus azért eretnekség, mert az ab-
szolutat viszonylagosnak és a vi-
szonylagost abszolútnak tekinti.
Ezért az igazi európaiak mind Né-
metországban, mind pedig a meg-
szállott államokiban, ellenálltak a
hitlerizmusnak. Ezért tiltakozunk
valamely rendszer, vagy vezér ibál-
ványozása ellen.

Még akkor is, ha sok európai-
nak nincs kifejezett hite, lelke mé-
lyén tiltakozik az ellen, . hogy az
abszolút gondolatot politikai érde-
kek indokolására felhasználják. —
Ösztönösen érezzük, hogy egy bi-
zonyos értékrend felboritása lé-
tünk alapjait fenyegeti és önkény
felé von.

Ha a politikát, vagy közgazda-
ságot abszolúttá nyilvánított érté-
kek területéve változtatják, minden
politikai, vagy gazdasági vita
szinte vallásháborúvá fajul.

Ennél a pontnál be kell ismer-
nünk, hogy sok felelős tényező —
az egyháziakat sem kivéve — viss-
szaélt az európai arányérzékkel.
Az abszolúthoz viszonyítva a tár-
sadalmi igazságtalanságot és a
nyomort sokszor jelentéktelen ba-
lesetnek látták és súlyos tévedé-
sük fokozza felelősségüket. — Vi-
szont tisztán kell látnunk, hogy az
nem felszabadítás, ha az embert az
öt gazdaságilag kihasználó társa-
dalomból olyan másik társadalom-
ba ültetik át, amely öt egyszerűen
társadalmi sejtnek tekinti. Mindkét
rendszer megcsonkítja az emberi
személyiséget és olyan cél szolgá-
latába állítja, mely nem az ember
célja.

Mindezek után tegyük fel a kér-
dést, hogy a sajátos európai érté-
kek m e g v é d h e t ö k - e ?

Várost, országot, vagy erődöt
lehet védeni, mert ezek szilárd dol-

gok. De lehet-é szellemi értékeket
védeni, amelyeknek az a különös
sajátjuk, hogy foszladozni kezde-
nek, mihelyt harcolnak körülöttük?

Korunknak épen az a nagy tra-
gédiája, hogy mihelyt a politikai
gépezet mozgásba jön, a küzdelem
célját képező eszmék elhomályosul-
nak, majd feledésbe merülnek.

Meg kell védeni' a dialógus lehe-
tőségét? De hiszen a politikusok
azt állítják, hogy a vitába bocsát-
kozás gyengeség! Szerintük fel
kell égetni a hidakat ahhoz, hogy
erősek legyünk.

Meg kell védeni az igazság füg-
getlenségét? De vájjon fejünket
nem érezzük-é úgyszólván vala-
mennyien a propaganda jármában?

Meg kell védeni a felelős élet
lehetőségét? De hiszen mind job-

.ban az állam dönt felettünk!
Meg kell védeni arányérzékün-

ket? De hiszen a politikusok min-
denütt szinte metafizikai, söt misz-
tikus felsőfokokat használnak s azt
az érzést keltik bennünk, hogy ők
tartják kezünkben sorsunk kulcsát!

Ezek az ellentmondó módszerek
nem tudják megmenteni régi civili-
zációnk értékeit.

Van továbbá egy másik megfon-
tolás is, ami arra a -megállapításra
késztet bennünket, hogy az európai
élet feltételeit képező értékek véd-
hetetlenek: Az, hogy ezeknek az
értékeknek nincs létük Önmaguk-
ban. Ezek az értékek hitnek a ter-
mékei s nem valamely tudós gon-
dolta ki őket.

Ezzel kapcsolatban Nietzschei
idézem, aki igazán nem gyanúsít-
ható .vallási elfogultsággal: „A tu-
dományba vetett hitünk metafizikai
hitben gyökerezik. Mi mindannyian,
legyünk bár metafizika-ellenesek,
vagy atheisták, abból a máglyából
vesszük a magunk lángját, amelyet
egyrészt a keresztyén hit, másrészt
pedig Plató hite gyújtott s melynek
ez a lényege: Isten az igazság."

Ami érvényes igazságfogalmunk-
ra, az érvényes azokra a fogalma-
inkra is, amiket a dialógusról, a
felelősségről és az arányérzékröl
alkottunk. Mindezeket k a p t u k ,
és nem mi formáltuk magunknak.
Kaptuk abból a keresztyén hitből,
mely Európát kialakította. Szivünk-
ben élnek, nem tudunk megválni
tőlük. Viszont olyanak, mint a her-
vádásnak indult vágott virágok.
Meg lehet kísérelni életben tartani
őket, de végül mégis elhervadnak.

Mindezek előrebocsátása után
nem tudok szokványos módón be-
szélni a szellemi értékek védelmé-
ről. Meggyőződésem, hogy ezek az
értékek lényegükben vannak meg-
támadva s lehetetlen m e g v é d e -
ni őket. — Azt hiszem, hogy Eu-
rópa olyan messze haladt már a
lázadás utján, hogy jámbor óhaj
volna a rend helyreállítására fel-
hívni. — Annyira eltékozoltuk,szel-
lemi örökségünket, hogy hiábavaló
volna a maradék megvédéséről vi-
táznunk. Semmit sem tudunk meg-
menteni, ha folytatjuk v é d e k e z ő
magatartásunkat.

x ) Lapunk olvasói túlnyomórészt
vagy még ma is európaiak, vagy
olyan tengeren túlra vándoroltak,
akik a múlt ezernyi szálával kap-
csolódnak ahhoz a tájhoz, éghaj-
lathoz, népességhez és civilizáció-
hoz, amit Európának neveznek s
akiknek az elszakadás még ma is
fáj. Számukra, illetve számunkra
tehát nem közömbös, hogy öreg
földrészünkkel mi történik.

2. A beszéd szövegét az euró-
pai együttműködés tanulmányozá-
sára alakult keresztyén munkakö-
zösség (Groupe d'Etudes sur la
Responsabilité chrétienne pour la
Collaboration Européenne) kiad-
ványából (Problemes Eurapéens
No. 1.) vettük.

3. Természetesen nem csak a
vas függönytől Nyugatra terjedő
Európáról, hanem e t e l j e s Eu-
rópáról van szó. (A fordító:)
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Nem arról van szó, hogy gyö-

kértelen értékeket mentsünk,
hanem hódító hitre van szükség.
Hódító hitre, mely értékeket teremt
es Európát ujjászüli.

Bragmans, az Európai Kollégium
rektora, a következőket mondta „A
Nyugat válsága és hivatása"
:. munkájában: „A huszadik szá-
zad második fele vagy pusztulá-
sunk, vagy pedig megtérésünk kora
lesz".

Helyzetünk azonos a szakadék
felé csúszó emberével. Rá kell döb-
bennünk arra, hogy a katasztrófa
elkerüléséhez iu j e r ő r e van
szükségünk. Helyzetünk megoldá-
sához nem érvelések, hanem hitből
fakadó existenciális d ö n t é s e k
kellenek. A hitet pedig nem fabri-
kálhatjuk sajátmagunknak, hanem
csak Istentől kaphatjuk.

Egyet azonban t e h e t ü n k :
Megértve magunk és civilizációnk
helyzetét, teljes reménységgel for-
dulhatunk a hit forrása felé. Azt
tehetjük, hogy figyelmesen és fogé-
kony lélekkel hallgatjuk azt a Jé-
zus Krisztust akivel vagy azért nem
akarunk találkozni, mert félünk
tőle, vagy pedig azért, mert nem
ismerjük. (Már besoroztuk intellek-
tuális rendszerünk valamely rova-
tába.

Azt tehetjük, hogy Öt hallgatjuk
.és ezáltal megismerjük emberi tra-
gédiánk valódi mélységeit. — Öt
hallgatjuk, hogy más színben, más
arányokban lássuk problémáinkat,
más megvilágításban, megértéssel
lássunk dolgokat és személyeket,
ellenfeleinket beleszámítva.

Azt tehetjük, hogy korunk zűrza-
varos történései mögött meglátjuk
azt a másik, azt isteni történetet,
mely emberek által, de sokszor em-
berek ellenére valósul meg. — Fe-
lismerthetjük Európában a tékozló
fiút, akit lázadása messze űzött az
atyai hajléktól, de aki ugyanoda
vissza-hivatalos.

A keresztyéneknek, akiknek az
öreg Európában eddig is a megú-
julás mozgató erejének kellett volna
lenniök, fel kell ismerniök Isten
ítéletének a teljes arányait. Ha el-
végezték ezt a felmérést, akkor hi-
tük megteremtheti az uj Európát,
mint ahogy a keresztyének hite a
görög-római civilizáció romjain
uj világot alkotott.

Nincsenek örökké. tartó civilizá-
ciók. Nem is arról van szó, hogy
Európa megoldja-é jelenlegi válsá-
gát. A keresztyén hitre épen az a
jellemző, hogy megszabadít az ag-
godalmak béklyóiból. A hivő em-
ber tudja, hogy a történelem kö-
zéppontjában egy kereszt áll s
tudja, hogy nem élhet utópiáknak,
vagy a töretlen fejlődésnek az
ábrándjaiban. Azt is jól tudja to-
vábbá, hogy történelem utolsó
szava nem az emberé. Megelégszik
annak tudásával, hogy a történe-
lemben küldetése van.

Vonjuk le a tanulságot: Első
sorban m e g v é d e n i kell Euró-
pát? .

Nem!
Meg kel l é ln i a h i t e t

Istenben, aki mindeneket újjá
teremt!

Megfontolásra és hozzászólásra
közreadjuk Dr. W. A. Visser't Hóoft
lelkész gondolatait. Előbb azonban
újra összefoglaljuk végső követ-
keztetését: Európa fennmaradása
nak a feltétele életté váló hit, va-
gyis keresztyén magatartás.

és -magyarságunk fennmaradá-
sának a feltétele?

A megújuló Európában ujjászü
letö néppé lételünk! K. L.

Nyolcezer lelket számláló új
református egyházzal gyarapo-
dott a Református Világszövet-
ség. A szíriai és libanoni refor-
mátus egyházat most vette fel
tagjai közé a Ref. Világszövet-
ség.

A pápai főiskola története.
(Harmadik, befejező közlemény.)

Az 1783-ik év — bizonyos kor-
átozásokkal — visszaadta a pápai
•eformátusok szabad vallásgyakor-
atát és ezzel megkezdődött az

egyház és iskola ujjáteremtése.
„Ex cineribus suis reviviscit" (ham-
vaiból újjáéledt) — hirdeti az is-
kola nagytermében elhelyezett már-
ványtábla.

A császári parancs értelmében
az egyház csak udvarra néző tem-
plomot építhet főutcái telkén, ezért
az utcai részt paplaknak rendezik
be, az iskola részére pedig meg-
vásárolják a Torkos család Szent
László-utcai házát. — Az építke-
zések és a magasabb igények
szinte elviselhetetlen terhet rónak
az üldözések folytán megfogyatko-
zott és elszegényedett reformátu-
sokra. A tanulók száma egyre nö-
vekszik, immár két állandó pro-
fesszorra van szükség s a gyűjtések
eredménye sovány. —• A Consi-

storium 1793-ban megbízza Már-
ton István professzort, hogy írjon
segélykérvényt a Bécsben lakó
protestánsokhoz is. — Ilyen körül-
mények között épül fel még abban
az évben a Collegium Föiskola-ut-
cai kétemeletes szárnya.

Tűzvész, szegénység és a kor
viszonyaiból adódó egyéb számos
nehézség állandóan hátráltatja,
sokszor pedig vissza is veti a ter-
vek megvalósítását, de a pápai re-
formátusok nem alkusznak. Tud-
ják, hogy Isten az elemek, felett is
Ur és hogy jelen van, amikor gyer-
mekeinek az ereje fogy.

1797.-ben a pápai iskola az egy-
házkerület anyaiskolájává lesz,
l-804.-ben pedig a két protestáns
Egyház Pesten tanácskozó kon-
ventje az iskolát a debreceni és
sárospataki iskolákkal egyenran-
gúnak nyilvánítja.

Most pedig mondjunk néhány
szót a múlt század első felének a
tanítási rendszeréről:

Gimnáziumnak csak a hat al-
sóbb osztályt tekintették s a há-
rom felső osztály,- mint liceális tan̂ -
folyam, átmenetet képezett a gim-
názium és az akadémia között. A
gimnáziumi tantárgyak között leg-
fontosabb volt a latin és. görög
nyelv. Hat osztály elvégzése után
a tanulók többsége nemcsak hibát-
lanul beszélt és irt latinul, hanem
„képes volt ékesen is irni ivekre
menő dissertatiókban s latin és
magyar költeményeket szerezni az
olvasott latin költők mértékes
alakzatai szerint".

18OO.-töl kezdve a liceális osztá-
lyokban külföldi egyetemet is járt
állandó professorok tanítottak.
Az Akadémia theologiai, bölcsé-
szeti és jogi karokra oszlott, s
ezek a tudományos fejlődés során
lépést tartottak a korral. Kiss
Ernő, már idézett munkájában, ez-
zel kapcsolatban a következőket
Írja: „Az 1797 óta lefolyt félszá-
zad alatt, amióta főiskolánk a pá-
pai egyház tulajdonából az egy-
házkerület birtokába ment át, fele-
melő látvány annak gyarapodása,
akár a növendékek számának emel-
kedésére akár az ujabb meg ujabb
tanszékek felállítására gondolunk
vissza. Mindegyik évtizedre egy uj
rendes tanszék esik."

Pedig a XIX. század első fele
sem volt komoly nehézségek hij-
ján. Ezek közül csak az 1809 évi
napóleoni betörésre és az 1831 évi
kolerajárványra utalunk. Kiss Ernő
feljegyzése szerint a kolera oly
rettenetes pusztítást végzett, hogy
mint a tatárjárás után a tatárok-
tól, még elmenetele után is retteg-
tek tőle. A pápai főiskolára is'
gyászt hozott: 41 évi szolgálat
után megfosztotta tudós profesz-
szorától, Márton Istvántól.

A negyvennyolcas események
külön dicsőséges fejezetet nyitnak
a főiskola történetében.

Pápa városát a március 15.-i
események hirére kivilágították, a
diákok fáklyásmenetet tartottak, a
főiskolai nyomda pedig sokszoro-
sítja a Talpra Magyar-t és a már-
cius 15,-i proklamációt. A főiskola

tudós történelemprofesszora, Bo-
csor István, országos képviselő
lesz, a fiatalság pedig elhatározza,
hogy Pesten beáll az első honvéd-
zászlóaljba. A szabadságért és ha-
zájukért égő ifjak egy májusi éjs-
zakán a „Három Rózsánál" búcsúz-
nak, majd a felkelő nap első su-
garai Bocsor István ablaka alatt
találják őket.

A diákok üdvözlésére és bucsu-
zására többek között ezeket vála-
szolja a prefesszor: „Önök a ha-
záért harcolni indulnak s ha önök
nem. azt tennék, amit tesznek, mint
kárbaveszett munkát széttépném
irataimat s darabokra törve kate-
drám, mint tanári működésem hit-
vány emléket, irataimmal együtt
elhamvasztanám".

Pápa városa 1848 december
utolsó napjaiban látott először
ellenséges hadakat. Az 1849 évi
áprilisi diadalmas csaták idején az
ellenség visszavonul s nyomába ér-
.kezik a függetlenségi nyilatkozat-
nak, majd Buda visszafoglalásának
a hire. Azután Kmetty vezetésével
megérkeznek Budavár hősei s kö-
zöttük többen a pápai diákok so-
raiból. A pápaiak kitörő örömmel
fogadják a honvédeket, kiknek ut-
cahosszat hangzik ajkán a dal:.
„Söprik a pápai utcát". A honvé-
dek megpihennek s másnap már
indulnak a csornai csatába... Har-
madnap sebesültekkel telik meg a
főiskola is.

Az iskola e-korbeli jegyzököny-
veibe tekintve, a felsőbb osztály-
beli és főiskolai diákok névsora
helyén ezt a bejegyzést találjuk:
„Az 1848-49-i iskolai évben a fel-
sőbb tanodák megnyitása a háború
miatt elhalasztatott".

A szabadságharc leverése után
országszerte megindul a vadászat
a volt honvédek után. A pápai
császári föbiró a főiskola növen-
dékei között is fürkészi őket, de
Írásbeli megkeresésére az. iskola
igazgatója ezt válaszolja: „Annak
megállapítása, hogy ki volt hon-
véd és ki nem, a katonákat állító
elöljáróságokra tartozik. A főisko-
lán a volt honvédeket kipuhatolni
nem lehet".

Az abszolutizmus bevezette a
magyar iskolai életbe a porosz
tantervet utánzó Thun-rendszert.
Ez magában véve nem lett volna
rossz, de minthogy a tanuló ifjú-
ság elnémetesitését célozta, or-
szágszerte ellenszenvet váltott ki.
A történelmi tárgyakat németül
kellett tanítani s ha azt egy iskola
— magyar növendékeire tekintettel
—• lehetetlennek nyilvánította, az
elveszítette nyilvánossági jogát,
így járt a pápai iskola is. Növen-
dékeinek Sopronban kellett érett-
ségizniök.

A Thun-rendszer a pápai jog-
akadémiat is áldozatul követelte,
de ez az alkotmányos rend. vissza-
tértével uj életre kelt és fennállott
1885.-ig. — 1876 és 1890 között
tanitóképzöintézet is növelte a
pápai református főiskola tekinté-
lyét, theologiai akadémiája pedig
napjainkig adta a magyar refor-
mátus lelkészi kar egy részét.

A pápai diákok közül sokan
fényes nevet szereztek maguknak.
Hosszú volna elsorolni azokat a
nagyságokat, akiket a pápai kollé-
gium formált. Közülük Petőfinek,
Jókainak, Thaly Kálmánnak és
Eötvös Károlynak a nevét emiitjük
csupán.

Végezetül szenteljünk néhány
sort a pápai főiskolai nyomdának?

Eötvös Lajos szerint („Száza-
dok" 1868 évi V. és X. füzet) e
nyomdát 1577.-ben alapította Hu-
szár Dávid pápai lelkipásztor.
Ezek szerint az első magyar könyv-
nyomdák közé tartozik. Első ter-
méke a Heidelbergi Káté magyar
fordítása volt, majd sajtóján „kü-
lönb-különb-féle hasznos magyar
és deák (latin) könyvek nyomat-
tak", amint ezt Tóth Ferenc írja a
Dunai Püspökök Életében.

1632.-ben a nyomda a mostoha
viszonyok folytán megszűnt s a
főiskola csak 1837.-ben kapott

újra jogot állandó nyomda állítá-
sára.

Kiss Ernő 1896.-ban megjelent
munkája alapján eddig szól a jelen
sorok írójának pápai krónikája.
(Folytatásra hívjuk a volt pápai
diákokat.) — Ha történelmi tanul-
mányként íródott volna, akkor rö-
vidségénél és adatokban szűkös
voltánál fogva nem állná ki a tör-
ténészek kritikáját. Viszont nem
adatközlés a célja, hanem általa
egy komolyan megszívlelendő ta-
nácsot kívánunk közvetíteni a szét-
szórt magyarokhoz: História est
magister vitae! Tanuljunk a törté-
nelemből! Erre hiv magyarságunk
és őseink védelmezte evangéliumi
hitünk. — a — ó

Hírek

Svájc egyik kis falujában egészen
a legutóbbi napokig életben volt
egy 1713-foól származó- egyez-
mény, melynek alapján reformátu-
sok és katolikusok közösen hasz-
nálták a község egyetlen templo-
mát. A római egyház már 1917-ben
hivatalosan megtiltotta közös tem-
plomok használatát, ennek az
egyezménynek a felbontására azon-
ban mégis csak most került sor.
A római katolikusok 50 ezer svájci
Frankot fizettek a protestánsoknak,
amelynek fejében azok lemondtak
a templom használatáról. A pro-
testánsok most új templomot és
gyülekezeti termet építenek.

Hol van Péter apostol sírja?
E kérdésre kívántak felelete tal-

álni a Vatikán által folytatott ása-
tások.

Ismeretes az, hogy a Bibliában
csak egyetlen utalást találunk Pé-
ter apostol halálára: . . . „mikor
pedig megöregszel kinyújtod a Te
kezedet, és más övez fel Téged,
és oda visz, ahova nem akarod".
„Ezt pedig azért monda-(Jézus)-,
hogy jelentse, milyen halállal dics-
öiti majd meg az Isten". (János
ev. 21. 18—19 v.) A hagyomány
bizonyítja azt, hogy Péter Néró
keresztyénüldözései során mártír-
halált halt. Római Kelemen a Ko-
rinthusiak-hoz Kr. u. 94. táján írt
levelében emlékeztet Péter halá-
lára. Más egyházatyák is, mint
Antiochiai Ignatius, Papias és Ale-
xandriai Kelemen megismétlik ezt.
De egyik sem szól Péterről, mint
Roma püspökéről. Irenaeus szerint
L i n u s volt Róma első püspöke.
Csak a 3. századtól kezdve állítják
azt, hogy Péter Roma első püs-
pöke volt.

Az említett és 1939-ben megkez-
dett ásatások során sem találták
meg Péter sírját, de régészeti
szempontból igen érdekes leletekre
bukkantak. A Szent Péter templom
alatt találtak pl. egy pogány te-
metörészt; egy keresztyén - mauzó-
leumot s többek közt még egy
emlékmüvet is, amelynek északi
falában egy üres urna volt.

Hogy hol van Péter sírja, az
máig nem ismeretes. Lehet, hogy
akkori szokás szerint megégették
és hamvait a Tiberisbe szórták.

„Az ökumenikus Sajtószolgá-
lat", az Egyháziak Világtanácsának
genfi könyomato-s lapja mintegy
háromszáz cim alatt ÖSSÍZ esitette a
f. év januárjától jun. 30. ig közölt
cikkeket. Magyar téma benne:
Ökumenikus munka Magyarorszá-
gon, toivábbá: a Magyar reformá-
tus egyház Romániában - Románia
címszó alatt. A tudósítás a magyar
reformátusokról külön nem beszél.
Csehszlovákiáról egyáltalán nem
történt említés a félesztendö alatt.

A Svájci Protestáns Egyházak
szövetsége Bázelben ülést tartott.

Dr. Köchlin elnök foglalkozott
Feldmann, szövetségi miniszter
„félelmével", aki az ökumenikus
mozgalomról azt hiszi, hogy a
mozgalom gyöngítheti az egyház-
nak az államhoz való kapcsolatát.
Köchlin elnök megnyugtatta a mi-
nisztert, hogy ez a veszély nem
forog fenn. Az egyháznak minden
garanciája meg van arra, hogy

kifele is, befelé is ellenálljon.
Feldmann nemrégen Barth Károly
bázeli . professzort támadta....

Az Amerikai Magyar Református
Szövetség Testvériség cimü lapja
megírta, hogy az Amerikai Magyar
Segélyakció közigyülése és szűkebb
bizottsága Dobozy Arthur ügyve-
zető titkárt, aki a Segélyakció egye-
düli európai megbízottjaként sze-
repel Európába küldte a menekült
magyarok meglátogatására. Do-
bozy Arthur, aki valamikor a bu-
dapesti Lónyai-utcai református
gimnáziumban tanult és sokáig a
newyorki református egyházközség
presbiteri tisztét is viselte, eddig
már meglátogatta az olaszországi,
trieszti, ausztriai, németországi
magyar menekültek központjait.
Meglátogatott táborokat, családo-
kat és kapcsolatbalépett a magyar
segélyszervekkel. Nemrégen a né-
pes müncheni magyar protestáns
gyülekezet istentiszteletén vett rész
és utána hosszan elbeszélgetett a
résztvevőkkel s a presbiterekkel.

Az Amerikai Magyar Segélyak-
ció 1948. ig nagyon sokat tett az
otthoni magyarság szegénysorsu,
vagy bajbajutott, csapással sújtott
tagjaiért. Néhány év óta ezt a1 se-
gítségnyújtást az otthoni rendszer
lehetetlenné tette. Azóta mindjob-
ban a menekültek felé fordul a
Segélyakció figyelme.

A Kanadában megjelenő Uj élet
cimü komoly tartalmú evangéliumi
lap „Csendes Percek" címén min-
dennapi házi áhítat tartására alkal-
mas füzetet ad ki. A füzet minden
lapján egy napi anyag, bibliai rész,
rövid elmélkedés, ima van. A füze-
tet magyar nyelven irták. Ara 35
cent. Megrendelhető: Dr. F. Újlaki
1801 „P" Street N.W. Washing-
ton 6, D. C. U.S.A.

Az amerikai bloomfieldi teoló-
gián bensőséges meleg szeretettel
ünnepelték dr. Dikovics János öt-
venesztendös professzorságának év-
fordulóját. Ez a kiváló theologus áz
amerikai magyar református lelké-
szek egész sorát nevelte fel.

Az olasz kormány Savonarola
születésének emlékére emlékbélye-
get adott ki (Savonarola a hős elö-
reformátor, akit a pápa evangé-
liumi igehirdetése miatt máglyán
megégetett). Ezt a bélyeget kibo-
csátása után röviddel ismét vissza-
vonták. Ez a 25 lirás bélyeg Sa-
vonarola arcképével jelenleg a
legdrágább ritkaságok közé tarto-
zik.
Margarite de Visnyey sz. dr.
Sárközy Margit volt Caracas-i
(Venezuela) lakost keresi uno-
kabátyja Sárközy János. Kérjük
közölje címét kiadóhivatalunk-
kal.

Az Egyetemes Egyháztanács
(Conseil Oecuménique des Églises)
Evanstonban, a U. S. A. Illinois ál-
lamában tartja második közgyűlé-
sét 1954 augusztus második felé-
bén. (Az első Amsterdamban volt
1948.-ban.) A közgyűlésre 160 tag-
egyház küldi el hivatalos képvise-
lőit. A tanácskozásokon részt vesz
még ezen felül 150 tanácsadó, 600
meghivott vendég s még számosan
mások.

A közgyűlésnek ez lesz a köz-
ponti témája: Krisztus, a világ re-
ménysége.

„A konferencia nemcsak beszélni
kivan erről a témáról — irja az
Egyetemes Egyháztanács főtitkára
a genfi La Vie Protestante július
lO.-i számában — hanem ténylege-
sen nyújtani kívánja a reménysé-
get azoknak, akik a konferencia
tanuságtételét hallgatni fogják".

A második európai ökumenikus
ifjúsági kongresszus július 24 és
augusztus 3 között tartja üléseit
Leyden mellett. Többek között elő-
adói között szerepel H. Brugmans,
a Bruges-i Európai Kollégium igaz-
gatója és Denis de Rougemont, a
Genfben székelő Európai kulturális
Központ igazgatója is. E két illusz-
tris előadó személyből arra követ-
keztethetünk, hogy a kongresszus
egyik célja az európai öntudat kia-
lakítása.



Szerkeszti: Dr. Zayzon Sándor.

Amiről beszélnek.
Ha az ember a százféle szóra-

koztató újságot, napilapot forgat-
ja megnéz egy filmet, elolvas egy
regényt, mindenütt a családi élet
problémája egyik legvitatottabb
kérdés. Sokat foglalkoznak vele
az egyházi lapok, gyűlések, söt a
törvényhozás is. A világháborúk
után érzi mindenki, hogy a társa-
dalom épületének ezek az alapkö-
vei több mint egy felszázad - ota
szétmáloban vannak.

Bár a mai általános felfogás az,
hogy mások a mindennapi élet tör-
vényszerűségei és más az evan-
gélium. Ha benne vagyunk a gya-
korlati földi élet vásárában, az
evangéliumnak hallgatnia kell, a
tanítása szerint való élet lehetet-
len, söt hátrányos is, mert nem e
•földről valo, tul magasztos. Ez
korunk belenevelödött tévedése és
csalódásainak, boldogtalanságainak
az elrejtett oka. Épen ezért talán
nem érdektelen, ha ezt a sokat vi-
tatott kérdést megvizsgáljuk az
Ige fényénél.

Mindjárt a szentirás elején ol-
vashatjuk, hogy az Ur társat te-
remtett a férfi mellé, mert nem jo
egyedül lennie. Élettársat támasz-
tott, hogy megosztva mindent egy-
ütt legyenek az ö parancsainak
követői, akaratának a munkásai és
bennük és általuk örökitödjék to-
vább az első emberbe belelehelt
isteni szellem.

Krisztus a farizeusok cseltvetö
kérdésére felelvén ezt mondja: A
teremtés kezdete ota férfiúvá és
asszonnyá teremte őket az Isten.
Annakokáért elhagyja az ember az
ö atyját és anyját és ragaszkodik
az ö feleségéhez és lesznek kettem
egy testté! Ezért többé nem két,
hanem egy test. Annak okáért,
amit Isten egybeszerkesztett, em-
ber el ne válassza.

Pál apostol (Eph. lev. 5. 22...)
hozzá forduló híveinek igy világ-
ítja meg részletesen Megváltója
szavait: Ti asszonyok, a ti férje-
férjeteknek engedelmesek legyetek,
mint az Urnák. Mert a férj a feje
a feleségnek, mint Krisztus is feje
az egyháznak és ugyan ö megtar-
tója a testnek. De miképen az egy-
ház engedelmes a Krisztusnak,
azonképen az asszonyok is enge-
delmesek legyenek mindenben fér-
jöknek. Ti férfiak szeressétek a ti
feleségeteket, miképen a Krisztus
szerette az egyházat és önmagát
adta érte, hogy azt megszentelje,
megtisztítván a viznek feredőjével
az Ige által Hanem azért ti is
egyen-egyen, ki-ki ugy szeresse az
ö feleségét, mint önmagát, az
asszony pedig meglássa, hogy
félje a férjét.

Az ilyen házasság, mely külső
foglalata a családi élet drágakö-
vének, valóban Krisztusnak egy
láthatatlan egyháza, melyben a
szeretet parancsa a törvény, az ég-
ben köttetik, mert • megszenteltjük
az Ige által. Vajon hányan olta-
sták ezt azok közül, akik ennek a
problémának a megoldását.

Hova fejlődött mindez hosszú
évezredek alatt a bűnbeesés foly-
tán Istentől elszakadt emberi érte-
lem által felépített jogrendszerben.
Megmaradt belöle-mint gyakran
gúnyosan emlegetett szólás: A há-
zasságok az égben kötettnek, de
lett belőle egy hivatalos szerződés.
A házasság, mely törvényszerű for-
mája a családi életnek egy ponto-
san meghatározott jogviszonylat,
amelyben le van rögzítve a szer-
ződő felek anyagi, erkölcsi, söt
testi kötelezettsége is, de az is le
van fektetve, hogy a szerződő fe-
lek bármelyike milyen alapon
mondhat fel a másiknak és milyen
követelések támaszthatok a másik
féllel szemben a szerződés felmon-

dása után. Krisztus egyházainak
fenn van tartva az a lehetőség,
hogy az előzetesen már szerződött
felek közös óhajára megáldhatja
utólag a frigyet, de csak akkor,
ha bemutatják a hatosági iratot.
A házasságnak a hatosági irat be-
mutatása nélkül megáldása tör-
vényellenes cselekedet. Jogilag
csak a világi hatóság előtt meg-
kötött házasság érvényes, a csak
egyházilag megkötött törvénytelen.

Bár a formalitásoknak igen na-
gyok a lelki hatásai, mégis elvesz-
tené jelentőségét, ha az evangélium
szelleme lenne benne az életet ado,
de-sajnosamint az első és érvé-
nyes a hatosági szerződés a for-
maiságban, s csak azután jön az
egyház, ugy a lelkiségben is első
a földi érdek és azután jön, ha
egyáltalában jön, az evangéliumi
szellem. Ennek alapja a száza-
dokra visszanyúló neveltség, me-
lyet lát, olvas és hall gyermekko-
rától kezdve az ifjúság. A megér-
tés, szeretet, lelki összhang mellé-
kes, az majd később az együttélés
folyamán, fontos, hogy a jövendő
élettárs minél több vonalon „jo
párti" legyen. A jövendőbeli háza-
stársakat összekötő szeretet leegy-
szerüsitödött egyszerű érzéki kérés-
sé. Igen ritkán hozza össze őket az
egymás megismeréséből fakadó lelki
megértés és szeretet, 'hanem leg-
többször az érdek, vagy a testnek
fellobano, de hamar kiégő indu-
latja, vagy kívülállók befolyása és
tanácsa. Ebben a házasságban va-
lóban nem fejlődhetik ki egy igazi
családi élet. Mindenik fél elsősor-
ban önmagát szereti és saját jo-
gát és el ö nyét akarja biztosítani.
Itt szükség van az egyenjogúsí-
tásra. Az utódok valóban csak a
vér és test indulatjának a teremt-
ményei, s igen gyakran teheráttéte-
lek, mert létezésük sok lemondást
kivan.

Üssük fel megint az öreg bibliát,
hogy lássuk meg a torzkép után
az Isten akarata szerint valo há-
zasság és családi élet igazi valóját.

Két egymásra nézve idegen lé-
lek találkozik, valami talán csak
tudat alatt vonza egymáshoz őket.
Később tudatossá válik bennük a
megismerés folytán, hogy egymás-
nak vannak teremtve, hogy való-
ban összetartoznak lelkileg, tud-
nak együtt imádkozni, örülni, szen-
vedni, egymásért áldozatot hozni,
akkor egymáshoz kötik életöket
nem hallgatva külső, úgynevezett
joakaratu tanácsokra. Az együtté-
lésükben tudják, hogy isteni ren-
delés egymás segítése, mert igy
jobban tudják betölteni földi kül-
detésüket, jobban meg tudják tar-
tani egymást a Krisztus utján, aki
maga az Ut, Élet és Igazság min-
den igaz követőjére nézve. Egy-
üttélésüknek csak egy törvénye
van: szeresd élettársadat,, mint ten-
magadat. Tudják, hogy mindket-
ten gyarló emberek, tele hibával,
ezért meg tudnak egymásnak bo-
csájtani, de tudnak felejteni is a
megbocsájtás után, mert megbo-
csájtani, de feledni nem tudni egy-
enlő a hideg gyűlölettel. Tudnak
könyörülő szamaritánusok lenni,
ha valamelyik nehéz sorsba jut. A
gyermek nem a test és vér indu-
latjából született betolakodó, ha-
nem Isten adománya. Egy reájuk
bizott emberi testbe öltözött isteni
szikra, akit kötelesek a Teremtö-
vei szembeni felelősséggel ugy
nevelni, hogy reá nézve is a Meg-
váltó legyen az Ut, Élet és Igaz-
ság, s hogy be tudja tölteni hiva-
tását, melyre küldetett. Egy ilyen
házasságban nincs szükség jog-
biztositásra, jogvédelemre és egy-
enjogúsításra, mert ez a családi
élet Krisztus elrejtett láthatatlan
egyháza, melynek látható földi feje,

védője és gondoskodója a férfi, s
a nő a szerető, megbecsülő, ottho-
nukat ápoló élettársa. A férfi min-
dezért szereti családját és felesé-
gét, mert ö boldogságának a szen-
télye az otthon, ugy mint Krisztus
az ö egyházát és életét és munka-
erejét adja értük. A nő szereti
mindezért férjét és annak tudatá-
ban teljesiti hivatását, hogy ö a
papnője ennek a szentélynek. Az
ilyen házasságot az Üdvözítő az ö
egyházának fogja tekinteni, amely-
ért életét adta, hogy megváltsa és
megszentelje az Ige által.

Az ilyen családi élet valóban a
tartó köve minden emberi társada-
lomnak. Az erre felépített társa-
dalomban valóban a szeretet két
nagy parancsa fog csak érvénye-
sülni, s igy önmagától oldódik meg
minden olyan társadalmi problé-
ma, mely miatt ma milliok-és mil-
liók szenvednek. Az élet forrásá-
hoz kell visszatérni, de ehhez meg
kell változnia minden lélekformálo
intézménynek, melyek ma-sajnos-
nyiltari vagy burkoltan a szabad-
szerelmet hirdetik, istenitik és pél-
daképül állítják azokat a féerfia-
kat és nőket, akik az önérdekhaj-
hászásnak, az élet kiélésének, er-
kölcstelenségnek, házasságtörés-
nek vagy a házasság és családi
élet 'komédiává tételének a meg-
testesítői, mert ez a legjobb érdek-
feszitö reklám, mely a legnagyobb
üzleti hasznot biztosítja.

Egyetlen lelki újjászületéshez
vezető ut, meggyőzni az emberisé-
get arról, hogy az egész élet alap-
ját képező házasságoknak, a csa-
ládi élet foglalatának, a szo ne-
mes és komoly értelmében és Krisz-
tus tanítása szerint az égben kell
köttetniök, vagyis a földi jogi fár-
mák maradjanak szükséges külső-
ségek, melyet igazi krisztusi szel-
lem tölt meg. A család legyen szen-
tély és Krisztus láthatatlan egy-
házának egy téglája, melyben fel-
nevelödhetik egy újjászületett lel-
kű uj nemzedék. Dr. u. Z.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.
A jelen a múlt következménye, a

jövő a jelenen keresztül a múltban
gyökerezik, a kibontakozás helyes
útja a múlt tanulságainak a levo-
nása, a jónak a megtartása, a hi-
bák és tévedések belátása, jóvá-
tétele és kiküszöbölése. Ezért hasz-
nos, ha a mostani válságos és ne-
héz helyzetünkben szemünk viss-
zatekint és keresi a múlt nagy ta-
nulságait.

Az idézett mondás egyik legna-
gyobb magyarnak, az 1613—1629-
ig uralkodó Bethlen Gábornak
volt a jelmondata. Nem volt üres
szólam csupán, hanem egész élet-
felfogásának, munkájának a lény-
ege, mert el lehet mondani róla,
hogy valóban mindennapi kenyere
volt a bibilia. Az evangélium és az
imádság adott választ ugy uralko-
dói munkájának, mint magánéle-
tének minden megoldandó kérdé,
sere.

Mélységes hite vezette Erdély
kultúrájának kiépítésében. A neve-
lés színvonalának emelésére az ak-
kor leghíresebb külföldi tudósokat
hívta meg az egyetemi jelleggel
biro gyulafehérvári és nagyenyedi
kollégiumhoz. Az ifjúság szine-
java állami támogatással látogatta
Anglia, Svédország, Németország
és Olaszország világhírű egyete-
meit. Mély református hite mellett
teljes megértéssel támogatta a más
egyházhoz tartozók igaz keresz-

tyéni és magyar törekvéseit is.
Legszebb példája Káldy György
segítése a Vulgata magyar fordí-
tásának kiadásában. Kora valóban
a magyar műveltség második re-
naissance volt.

A milyen nagyvonalú és megértő
volt a műveltség fejlesztésében,
ugyanolyan volt politikája a nem-
zeti lélek megbékitésében és or-
szága különböző jogi és népi cso-
portjainak egy közös munkára valo
összekapcsolásában. Pedig hely-
zete különösen nehéz volt nemcsak
azért, mert a fejedelemség külön-
böző jogviszonyu és nyelvű terüle-
tekből tevődött össze, hanem mert
elődei hibáit is jóvá kellett tennie.
Külön jogviszonyu terület volt a
Magyarországból Erdélyhez csa-
tolt úgynevezett partium, külön
jogterület volt a székelyek földje
(Marostorda, Csik, Gyergyo, Ud-
varhely, Háromszék), de más volt
az évszázadok ota itt élő szászok
jogi helyzete is, emellett nagy
számban éltek itt már ekkor is a
kiváltságokkal nem rendelkező,
akkor oláhoknak nevezett romá-
nok, akiknek háta mögött állott a
a két török protektorátus alatt elő
oláh vajdaság. Elődei, fegyveres
kényszerrel megcsorbitották a szé-
kelyek és szászok ősi joga.it és
megrontották a viszonyt a szom-
szédos vajdaságokkal. Ezzel megin-
gatták az erdélyi fejedelemségnek
a mohácsi vész utáni tordai ország-
gyűlésen lefektetett alkotmányos
alapját. Megérezte mélyen vallásos
lélekkel, hogy semmiféle jogfosztás
és erőszakos központosítás nem
szolgálja a fejedelemség hatalmá-
nak megerősödését. Az erőszakkal
teremtett látszólagos nyugalom
nem a békét jelenti és' a közös
munkát, csak elleplezöje a rejtetten
folyó és szervezkedő elégedetlen-
ségnek és széthúzásnak. Ezért viss-
zaállította a székelyek és szászok
régi jogi helyzetét, igyekezett népi
jellegüktől valo megfosztás nélkül
bevonni a románokat a nyugati
magasabbrendü kulturközösségbe
és békés viszonyt teremtett a szom-
szédos vajdaságokkal. Mindenki
tudta, mindenki érezte, hogy jot
akar és jot tesz, magánélete épugy
mint közélete követendő mintakép
volt, ezért akarata parancs volt a
rendek előtt. Ez a csaknem korlát-
lan hatalma nem fegyvereken, erő-
szakon nyugodott, hanem egyéni-
ségében gyökerezett. Nem a feje-
delemnek, hanem az erkölcsileg
mindenki felett álló embernek haj-
tottak fejet.

Mint igaz krisztuskövetö és mint
bölcs államférfi tudta, hogy a szo-
ciális és gazdasági kérdések meg-
oldása egyik legfontosabb alap-
feltétele az ország kül-és belpoliti-
kai helyzetének. Ezért megelőzve
egész Európát bevezette az álla-
milag irányított és támogatott bel-
és külkereskedelmet és ezen az
utón az ipar és termeiéi egészséges
támogatását. Rendszere nem volt
egy, az alattvalók érdekeit az álla-
mérdekkel szemben gyakron hott-
érbe szorító Colbertizmus, hanem
egy mindenki érdekét szolgáló ál-
lami védnökség. Árucsere forgalmi
egyezmányt kötött a vissztermelés
értékesítésére Velencével, bekap-
csolta országát a Levante - Ham-
burg - Boroszlo - Rajnavidék, keres-
kedelmi vonalában, mely abban az
időben a világkereskedelem egye-
düli vonala volt. Ez az állami tá-

. mogatás nagy fellendülést hozott
ugy a mezőgazdasági, mint a kéz-
műipari termelésben. Erre az időre
esik Kassa, Debrecen és a többi
alföldi városok felvirágzása is.
Epigy emelte a fejedelemség jólé-
tét és anyagi erejét a bányaipar
és az adózási rendszer ujjászerve^,
zésévél is. Mindebben egy alapel-
gondolás vezette: az evangélium
lelki kenyere mellett kötelessége
gondoskodni arról is, hogy alatt-
valóinak meglegyen a mindennapi
földi kenyere is. Ö hazája nagy
családjának az apja, ezért köteles-
sége a nagy közösségbe tartozók-
ról minden tekintetben gondos-
kodni.

Országa helyzetét két nagyha-
talom között kellett egyensúlyba
tartania. Egyfelől ott állott a török
császárság, másik oldalon a német-
római. Egész Európa önmagát
marcangolta a harmincéves hábo-
rúban. Világosan látta, hogy mind-
két irányban erőt kell mutatnia és
megfelelő külpolitikai kapcsolato-
kat kell teremtenie.

A török udvar felé irányuló po-
litikájának alapelve volt, megadni
a császárnak, ami a császáré (ado
és ajándék), de azért megőrizni
cselekvési szabadságát és éreztetni
azt, hogy ellenségeskedés esetén
veszélyes lenne mint ellenfél.

Nyugat felé-mint meggyözödéses
református-a protestáns államok
szövet ségét kereste, minek, követ-
keztében a német-római császár-
ság felé is biztosított és erős volt
a helyzete.

Politikájának három alappillére
volt: országa lakóinak, elsősorban
a magyarságnak egy nagy lelki
egységben valo összefogása a kö-
zös munkára és a belső rend és
nyugalom ezen az utón valo biz-
tosítása,, egy abban a korban erős
és jol megszervezett hadsereg fenn-
tartása, nem háborús célból, hanem
Erdély tekintélyének biztosítása
céljából és arra az esetre, ha mé-
gis kényszerülne háborút viselni.,
elismertetni a nagyhatalmakkal,
hogy hazája döntő tényező az egye-
temleges európai kérdések megol-
dásában.

Háborúba ténylegesen csak ak-
kor avatkozott be, ha erre a hely-
zet elkerülhetetlenül kényszeritette,
de akkor is kivárta lehetőleg az
alkalmas pillanatot. Vereséget so-
hasem szenvedett, bár korának leg-
nagyobb hadvezéreivel állott
szembe. Mindig a taktikai megol-
dást kereste (Wallensteinnal valo
szembe állás a Vágnál) mert mint
igaz keresztyének az volt a fel-
fogása, ha belekényszerül a hábo-
rúba, ugy kell vezetnie, hogy egy-
etlen katonája se pusztuljon el, ha
csak nem elkerülhetetlen. Győzni
a legkisebb áldozatta! és a legki-
sebb pusztítással.

így lett Erdély a kormányzása
alatt a kultúrának, békének és nyu-
godt fejlődésnek az országa belső
életében, nyugaton és keleten egy-
aránt elismert döntő tényező és te-
kintély. Uralkodása valóban Er-
dély aranykora volt.

Lelki erőt adott neki az imádság
és az evangélium, mely mindennapi
lelki kenyere volt. Egy törekvése
volt, hogy ugy családi életében,
mint közéletében cselekedetei Isten
akarata szerint valók legyenek,
amennyire erre egy gyarló ember
legjobb akarata mellett is képes.
Nyugodtan mondhatta, kövesse-
tek, mert ha ugy cselekesztek az
mindnyájunk közös java. Alatt-
valói ellentmondás nélkül követték,
nem rettegésből, nem hatalma
miatt, hanem azért mert meghaj-
oltak egyénisége előtt és tudták,
hogy teljes bizalommal tehetik le
hazájuk sorsát és saját sorsukat
az ö kezébe.

„História est magister vitae"
(történelem az élet tanítómestere)
volt a rómaiak tanítása éz ez ér-
vényes ma is. Ha végig gondoljuk
Bethlen Gábor életét, levonhatjuk
belőle a nagy tanulságot jelenlegi
kötelességeinkre is.

Csak Istennel és Isten akarata
szerint oldhatjuk meg jövőnk kér-
dését, mert csak igy lesz áldás
rajta. Minden ténykedésünknél,
minden elgondolásunkban lelki
kenyerünk ez evangélium kell
legyen.

Emigrációnknak két nagy fela-
data van: megismertetni és elis-
mertetni nyugattal hazánk döntő
szerepét a múltban és jövőben az
európai kérdések megoldásában, s
ezúton előkészíteni külpolitikai utón
újjáépítést, nyitott szemmel járni,
tapasztalatokat és értékeket gyűj-
teni, hogy haza vihessük majd az
újjáépítés belsömunkájához, amint
hazavitték annak idején a külföl-
dön tanuló ifjak.

Dr. u. Z.




