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Keresztyén Igazság.
BEKÖSZÖNTÖ.

Súlyos válság terhe nehezedik az emberiségre. Legtöbbször a
gazdasági válságot emlegetik. Tényleg ennek a nagysága előtt sem
húnyhatunk szemet. Ki ne venné észre, hogy a gazdasági válság egész
társadalmi osztályok, sőt nemzetek, országok, évszázados intézmények
és rendszerek létalapjait rengetí, sőt sok-sok millió ember tisztességes
megélhetésének föltételeit már is megsemmisítette? De a gazdasági
válság is csak akkor tűnik fel előttünk teljes nagyságában, ha azokra
a pusztító hatásaira is figyelünk, melyeket lelki. erkölcsi és szellemi
téren idéz elő. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági válság csak fokozza
és éle zi a lelki-szellemi életnek,egész emberi kulturánknakamúgy is
meglevő, más okokból származó válságát, alig felmérhető jó és rossz,
áldásos és kárhozatos lehetőségekkel terhes vajudását. Érezzük, látjuk,
hogy az emberiség szellemi életének történetében korszakok határ-
mesgyéjére értünk, melyen egyre jobban kiéleződnek az ellentétek,
egyre hevesebben folyik a harc, a világnézetek, a szellemek, emberi
és emberfölötti hatalmak harca.

A nagy kerválság hatása alatt súlyosan szenved magyar evangé-
likus egyházunk is anyagi és szellemi tekintetben egyaránt. Tudja és
érzi ezt közöttünk mindenki, aki nem bekötött szemmel vagy elfásult
lélekkel járja az élet országútját. Az egyházszeretö lelkeket meg-megűli
az egyházunk jövőjéért való aggodalom. Hálás szívvel, imádkozó lélek-
kel gondolunk mindarra a jóra, ami egyházunkban még megvan és
mind azokra, akik akár magas őrálló helyen, akár szerény állásban,
hűséges lélekkel, önmegtagadó odaadással állják a harcot és folytatják
a munkát egyházunk s a reábizott lelkek igaz javáért és igyekeznek a
romlásnak-bomlásnak gátat vetni. De mindez, sajnos, még nagyon kevés
ahhoz, hogy a helyzet képét biztatóvá tegye s levegye lelkünkről a
jövőért való aggodalom nyomasztó terhét. Milyen sokan vannak s
ilyenek akadnak, sajnos, az egyház felelős szolgáí között is, - akik
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még mindig nem ébredtek eléggé tudatára a helyzet kornolyságának
és annak a feladatnak, mely ebből reájuk hárul! A magyarországi
keresztyén egyházak között a mi evangélikus egyházunknak van aránylag
legtöbb olyan tagja, aki az értelmiséghez tartozik. Ezer magyar lélek
közűl kőzépiskolát végzett róm. kath. 24, ref. 20, evangélikus 36; íö-

iskolát (egyetemet) végzett róm. kath. 8, ref. 8, evangélikus 14. Egy-
házunkat tehát joggal nevezhetjük az intelligencia egyházának. De
intelligenciánk nagy része, sajnos, még mindig a szabadelvűség, a pozitiv
hitvallástóI elszakadt "kultur-protestantizmus" rég elposványosodott vízein
evez s így egyházunk lényegszerű belső megújulásanak inkább kerékkötője,
semmint előremozdítója, Mit jelentene egyházunkra nézve, ha intelll-
genciánk zöme ismét megtalálna az egyházunk létalapiához és egyetlen
igazi életforrásához, a tiszta evangéliomhoz vezető utat s a világ-
nézetek és hatalmi érdekek harcában a nagy elődök példájára szívvel-
lélekkel, bizonyságtevő elszántsággal állana egyházunk bármely oldalról
megtámadott igazai mellett! - De az egyház hivatásos és felelős
szolgái között is, akik látják és érzik, hogy baj van és szeretnének
dolgozni és dolgoznak is, sokszor minden elismerésre méltó buzgalom-
mal, - mennyi a tájékozatlanság, a tanácstalanul ide-odakapkodás, a
mindeníéle eszközzel való kísérletezés l

Ennek a helyzetnek és a benne rejlő feladatoknak lelkiismeretes
megfontolása késztette az egyház munkásainak egy kis körét arra,
hogy az idők és körülmények mostohaságával járó nem csekély anyagi
és erkölcsi kockázatot magára vállalja és a Keresztyén Igazság jelszava
alatt egy új, egyházi, társadalmi és hitvédelmi folyóiratot indítson meg.
A vállalkozás merészségét igazolja az, hogy nem akarunk semmi egyebet,
csak kőtelességet teljesíteni és egyházunknak mai nehéz helyzetében
ezen az úton is szolgálni. Fennálló egyházi sajtószerveink egyikével
sem akarunk versenyre kelni, hanem egy sajtóirodalmunk terén nagyon
is érezhető hiányt pótolni, sőt, amennyire lehet, egyszerre többet is.
A viszonyok mostohasága nem engedi meg azt, hogy az egyházi sajtó-
irodalom terén mutatkozó kűlőníéle szűkségleteknek és feladatoknak
külön-külön sajtószervekkel szolgáltassunk igazságot, hanem többfélét
egybe kell íoglalnunk. Folyóiratunk elsősorban egyházunk művelt
kőzőnségéhez fordul és annak a vallással, a keresztyénséggel, az egy-
házzal kapcsolatos lelki, szellemi, világnézeti szűkségleteit igyekszik
kielégíteni. De egyúttal az egyház hivatalos szolgáinak is segítségére
akar lenni tájékoztatással, munkaeszközök, szellemi fegyverek szolgál-
tatásával, Folyóiratunkban a lehetőséghez képest felölelni akarjuk az
egyházi élet és egyházi munka összes kérdéseit és feladatait, a nagy
korválság anyagához tartozó összes társadalmi, világnézeti és bitvédelmi
problemákat és mindezt a keresztyén igazság világításaba helyezni. Ez
a megvilágítás jelenti az igazságos kritikát, de mindenek előtt és



3

mindenek fölött az egyedül kielégítő megoldást, a helyes és biztos
iránymutatást, a pozitív építő munkát, az igazságért való elszánt kűz-
delmet. A keresztyén igazsággal kötelezve érezzük magunkat arra,
hogy elfogulatlanul észrevegyük és elismerjük az igazat, a jót, bárhol
találjuk. akár egyházunk határain belül, akár azokon túl és igaz lélek-
kel ápoljuk a keresztyén testvériség, az Una Sancta eszméjét. Pe lelki-
ismeretünk közvetlenül saját egyházunkhoz köt és meggyőződésünk az,
hogy egyházunk helyreállítása végett nem kell idegenbe mennünk kől-
csönért, hanem mindenekelőtt saját egyházunk létalapjához és élet-
forrásához, a tiszta keresztyén igazsághoz, az Igéhez, az Evangéliomhoz
kell visszatérnünk és egyházunk eredeti, a multban sokszorosan bevált
karizmáit, történelmi kincseit kell korszerüen felelevenítenünk, - akkor
meggyógyulunk és élünk. Folyóiratunk tervezgetését lezáró elhatározá-
sunkra reá esett Luther születése 450. évfordulójának ünnepi fénye.
Az apostolok napjai óta Luther Márton volt a keresztyén igazság leg-
nagyobb harcosa. Az a meggyőződés vezérel bennünket, hogy egy-
házunk belső megűjulásának ügyét akkor szolgáljuk legjobban, ha folyó-
iratunk a nagy reformátor szellemének egyházunkban való feleleveníté-
sét, ápolását és erősítését tüzi ki célul. Ha ez a szellem él bennünk,
akkor nem csüggedünk, bármily nehéz is a jelen és bármit hozzon is
a jövő, - mert rendületlenül bízunk a keresztyén igazság, az. Ige, az
Evangéliom, az élő Krisztus győzhetetlen és győzelmes erejében.

D. Dr. Prőhle Károly
fószer kesztó.
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"Ha még száz évig élnék is és Isten kegyelméből nemcsak az eddigi
és tnostani lázongásokat és viharokat csillapítotlam volna le, hanem
ugyanígy lecsendesiteném a következőket is. mégis úgy látom, hogy azzal
a mi utódainknak nem volna biztositva nyugalmuk, addig, amig az ördög
él és uralkodik. Ezért én csak csöndes himúlást kérek s ebből a dologból
nem kivánok többet. Ti azonban, kedves utódaink, imádkozzatok homolyan
és buzgón foglalkozzatok lsten igéjével; őrizzétek meg Istennek ezt a
mécsesét. Vigyázzatok és legyetek résen, mert tninden órában el lehettek
rá készülve, hogy az ördög bezúzza az ablakot, felszakít ja az aitot vagy
a tetőt, hogy lámpátokat kioltsa.

Azért legyetek józanok és vigyázzatok, mert ő (az ördög) nem alszik
és nem pihen, nem is hal meg az ítélet napja előtt. Nekem és neked
meg kell halnunk s ha meg is haltunk, ö mégis az marad, ami mindig
volt s acsarkodását nem hagyja abba. Krisztus, a mi jóságos Urunk,
aki széltaposta fejét, jöjjön és szabadítson meg már minket az ö dühöngéséiöl,
Amen." Luther.
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Hdám tragédiája.

Amikor Madách áttekinti az emberiség történetét, hogy megállapítsa az
egyes kerszakokat irányító eszméket és ezeknek a segítségével feleletet keres-
sen arra a minden gondolkodé embert kínzó kérdésre: Mi az értelme az élet
fel-alá hullámzó harcának? - számára két ponton mintegy ősszecsomósedik
a történelem. Mindkét ponton korszakok fordulóját látja meg. Az egyik csomó-
sodási pont az antik világ lehanyatlása, a másik pedig a költö jelenkora,
Hogy az előbbi minden más korszaknál jelentősebb az emberiség
életében, alig szorul bővebb magyarázatra: valóban mérhetetlen ür választja
el-az ókor-t attól, amely a középkor Európájában kialakult.

De Madách saját koráhan egy az emberiség számára talán még sokkalta
nagyobb jelentőségű fordulópontot ismert fel. Ezt «Az ember tragédiájás-nak
londoni színében azzal szirnbolizálja, hogy az utolsó Jelenetben «az egész vásár
csoportozattá alakul, mely a szín közepén síron ás, azt kőrültáncolja, míg
egymás után mind beléje ugornak.» Divinácíós meglátás, hogy a költö akkor,
mikor egész Európa egy beláthatatlan, felfelé ívelő «haladásr-nak a vonalában
érezte magát, saját korát úgy rajzolta meg, mint egy hosszú évszázadokon
keresztül haladó fejlődésnek az utolsó, sírba tánooló: láncszemét, Azok a
tapasztalatok, amelyeket az emberiség a világháborúban szerzett és az a szel-
lemi és gazdasági válság, amely úgy látszik, beláthatatlan ul hosszú időre meg-
akasztotta a «haladás» útját, igazolni látszanak Madách meglátását. Ezért is
érdemes ma foglalkozni Madách gondolatvilágával.

.Az ernber tragédiájás-nak egyik színe sem rajzolja meg az embert,
egész életvalóságát olyan éles és a rejtekékbe belevilágító vonásokkal. mint a
római és a londoni szín, azok a színek, ahol a dráma menete fokozott mérték-
ben csomósedik össze. A római szín azt az embert állítja elénk, aki felvilá-
gosodott józanságában szakított minden idealizmussal : «Ki hinne még közöt-
tűrik istenekben?» Valami kegyetlen hideg árasztja el az ember szívét, a számító
értelem önzése lesz urrá fölötte. Az az önbecsülés, amellyel egy Lucretia nem
bírta elviselni, hogy az özvegy ágyban megkereste szép gavallér és inkább
<hideg vasat merít magába», a hazaszeretet lángolása. mellyel egy Brutus kar-
dot fogott «a rongyos nép jóléte végett», mindez hajdani «bolond világ. épen
úgy, mínt a hősök agyában járó «rém», a vallás és istenhit:

S egy-két ily őrült, ha akadna,
Cirkusainkban épen elkel,
Nekünk látvány, -a vadnak étel.



Ha mindez már csak a mult világa, úgy a jelen számára nem marad más,
mint élni és élvezni az életet, amennyire csak lehet. Persze, az a gyönyör,
amelyet a természetes ember hajszol, mert azt boldogságnak gondolja, röpke
és köddé foszlik kezeink közt: «Unott lesz holnap, ami elragad ma».

Telhetetlen
Gyönyörre vágysz, s haszontalan csapongsz,
Mert a kéjnek csak ,eg'y~egyelszakadt
Részét bírod egy-egy nőben találni,
Míg a szépség s kéj eszményképe mindig
Elérhetetlen varázsként leng előtted.

Az, aki erre a helyzetre közbe-közbe ráeszmél, nem találhat más kíve-
zető útat, mint a márnort, amely-létünket, «mínt horpadt sírokat a nap», meg-
aranyozza.

Az az ember, akit Madách a római színben megjelenít, nem tünt le az
antik világgal együtt, hanem itt jár .kőztünk: olyan időkben, mint amilyenek et
most élünk, kiváltképen gyakran találkozhatunk vele. Hiszen mintha csal, a
háború utáni évek tobzódásából vette volna színeit a költő képéhez. S nem
ugyanaz a szellem tölti-e el még azokat is, akik nem dözsölésekhen és tobzó-
dásban élnek, mint amely Cluvia fent idézett énekéből csendül felénk? Haza-
szeretet, erkölcsi világrend, hit és vallás 'egy hajdani, bolond világ muzeumba
küldött emlékei lettek nagy tömegek számára. Madách éles szeme meglátta ezt,
amikor a londoni színben, ahol az ember rajza nagyvonalú kultürkrltíkává
szélesedik, felvonultat mindenféle foglalkozást, osztályt, megjelenteti a mín-
dennapi élet különféle típusait, de a hitet, a keresztyéneéget benne nem jut-
tatja szóhoz. Ami még a vallásból .megmaradt, az a babona, amely a cigány;
asszony fantáziát ingerlő jóslatára figyel. .'t~Az .élet nagy vásárra lett, ·zúg.Q
tengerárrá, melyben «mindenik hab új világ»; az egyes, bármint kűzd, bármint
fáradoz, nem merít mást, mint vizet. Az élet dala «mindig új s mindig a .régis :
az optímísta reménység úgy véli, hogy «e torzképű összevissza», a törnkeleg
zűrzavarának versenydala, amelyben annyi a «rekedt hang, jajszó és sóhaj»,
harmonikus dallamba olvad össze, míg fölér a magasba. Ezzel az optimizmussal
szemben a valóság azonban az, hogy az egész vásár végezetül is önmaga sír-
ját ássa m,eg.

Hol van a rnenekvés ebből a helyzetböl ? Madách mindkét ponton egy
új eszmére utal: mindkettő «vallásos» eszme, egyik a keresztyénség eszméje,
másik a széles világot eggyé olvasztó tudományos hitnek, a kornmunista falansz-
ternek az eszméje, Mindkettő egyképen alá van vetve a történeti élet törvényé-
nek, a mulandós.ágnak: feltűnik, erőhöz jut és kulminál egy bizonyos törté.
neti korszakban, de kiéli önmagát, torzzá lesz es lehanyatlik.

A keresztyénség Madách szerint egy új «eszmél» hoz a világbaés pedig
a «testvériség» eszméjét, melytől «az elkorcsosult föld újra kezd születni», A
római színben lép fel Péter apostol; dermedt halál borul a dőzsölő társaság ra"
az istenszobrok szétporlanak

El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék,
E nagyvilág most tisztuló színéről.

Ennek a döghaláltól réműlethe ejtett, «gyáván hunyász, rútul kétségb' eső.
nemzedéknek hirdeti Péter apostol az .új eszmét»:
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S kik a cirkusban hymnust énekelnek,
Míg a bősz tigris keblöket kitépi,
Üj eszmét hoznak: a testvériséget,
Es az egyénnek felszabadulását,
Melyek meg fogják rázni a világot.

Az utolsó színben Éva hasonlóan nyilatkozik Lucifernek arra a szemrehányá-
sára, hogy fia bűnben fogamzott és a világra is «bűnt s nyomort» hoz:

Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik
Más a nyomorban, ki eltörűli,
Testvériséget hozván a világra.

De a testvériségnek ez az eszméje j- ez Madách éles szeme előtt nem marad
rejtve, - elbukik. Azok, akik magukat igazhívőknek tartják és azok, akiket
eretnekeknek mondanak, irgalmatlan kegyetlenséggel támadnak egymásra, a
szeretet vallásának a nevében fellobognak a .rnáglyák. Az «új eszmév-nek maga
3\ keresztyénség ássa meg a sírját, éppen úgy, mint ahogy megüresedik az
egyén felszabadulásának az leszméj,e is: Tankréd nem bírja áthágni a sáncot,
melyet a «kor szelleme» készített s amely mögött Éva reménytelenül gondol
szerelmes szívvel Adárura.

Madách a korában közkeletű szempontokat szólaltatja meg, amidőn azt, amit
a keresztyénség a világnak adott, a testvériség és az egyén felszabadulása
eszméjében jelöli meg. S akik a letűnt XIX. szazad szellemi életét ismerik!
azoknak Madách ezen gondolatmenete jól ismert filozófiai elgondolásokat jut-
tat eszébe.

A «testvériség» valamint «az egyén felszabadulásás-nak az eszméje tud-
valevőleg nagy szerepet játszottak a francia forradalomban, amely a «testvé-
riség, egyenlőség és szabadság» eszméjét tűzte ki zászlaj ára. Sebből máris
világos, hogy ezen eszmék abból a felvilágosodásból származnak, amelyből
szellemileg a francia forradalom is táplálkozott.· A felvilágosodás szellemi
irányzatát pedig, amint az a XVIII. \ század derekán delelőjére jutott, jellemzi
az élet összes területeinek a szekularizálása, .azaz elvilágiasítása. Kant, a nagy
nérnet filozófus a felvilágosodás lényegét abban jelöli meg, hogy az ember
merészelte értelmét használni és így felszabadult azon szellemi gyámság alól,
amelynek hatalmába önhibájából került s amelyet fölötte az egyház gyakorolt.
A felvilágosodás szellemének útmutatása alapján igyekezik az ember meghó-
dítani a világot: értelmének az erejével kutatja át a mindenséget, meghódít
ismeretlen földrészeket, leszáll a föld mélyébe, felemelkedik a levegőbe, pró-
bálja felfedni az anyag és az élet titkát, a "haladás» szolgálatába állítja a ter",
mészet erőit. Nem lehet kétség afelől, hogy a felvilágosodás józan, a világ meg-
hódítására irányuló szelleme sok kincset fedezett fel és állított az emberi lét
szebbé, kényelmesebbé tételének a szolgálatába. Az egész modern technika
csodálatos vívmányaival együtt jórészt ebből a szellemból táplálkozik.

A felvilágosodás a keresztyénség lényegét is a saját gondolatvilágában
igyekezett megérteni. Jézus, az egyszerű názáreti tanítómester az Isten atyai
szeretetéről, az emberbaráti szeretetről és a halhatatlanságról szóló «tanitás s-d
hozta. Mindaz, ami a Bibliában csodálatos, "természetfölötti», az letűnt és
meghaladott kereszmék folyománya. Ahol a felvilágosodás szelleme hódít tért,
ott az ilyen a mult maradványaiból táplálkozó nézeteknek el kell tünniök.
Nyilvánvaló, hogy amilyen sokat köszönhet a technikai kultúra a felvilágosodás
szellemének, éppen olyan végzetes volt a nyugati kultúrára, - nemcsak a



keresztyénségre, - a szellemi életnek az a megüresítése és elsekélyesítése,
amely a felvilágosodást nyomon követte.

Aki próbál egy kíssé belepillantani a magyar éld gondolatvilágába,
arnint az a XIX. század folyamán kialakult, az ismételten találkozik egészen
hasonló gondolatmenetekkel, 'annak jeléűl, hogy a felvilágosodás faszci ..•
náló erejével nálunk is meghódította az elméket. Az egyházak, evangélikus
egyházunk is ajtót nyitott ennek a. szellemnek és nem egy, annak idején derék
lelkipásztor élete munkáját töltötte ki a racionalizmus eszméinek a terjesz-
tése, átültetése a való életbe. Innét érthető, hogy annak a hatása alól egYi
Madách sem vonhatta ki magát. De aki figyelő szemekkel néz körül abbarn
a világban, amelyben ma élünk, az .ennél még többet is megállapíthat. Megál-
lapíthatja nevezetesen azt, hogy azokat a kőröket, amelyeket az «intelligencia»
nevével szoktunk illetni, még ma is ugyanezek az eszmék hatják .át és külö-
nösen vallásos téren gondollwdásukat még mindig ugyanezek a nézőpontok
határozzák meg. Hányszor lehet művelt világi urainlmál azt a véleményt hal-
lani, hogy a ,keresztyén vallás Lényege a szerétet hirdetése és a «protestan-t
tizmus» érdeméül tudják be szemben az «elmaradt» katholicizmussal, hogy
a felvilágosodás zászlóvivője, a lelkiismereti szabadság hirdetője és az egyé-
niség felszabadítója. Már ezen néhány vázlatszerű megállapításból is kitűnik,
hogy az ilyen felfogás azonosnak gondolja és - tegyük hozzá, - történetileg
is helytelenül kapcsolja össze a protestantizmust a felvilágosodással.

)

Már Madách helyesen ismerte fel, hagy ha az, amit a keresztyénség az
emberiségnek ad, a «testvériség», vagy másként a «felebaráti szeretet vallása»
és az «egyén felszabadításás-nak az eszméje, akkor a keresztyénség is azon
eszmék egyikét hozza, amelyeknek a történet folyamán el kell bulmiok, mert
delelőre jutva önmagukat hazudtolják meg. Azonban Madách teljesen hamisan'
ítélte meg a keresztyénséget, amikor annak lényegét Imreszmék hatása alatt
a felvilágosodás örökségéből vett jelszavakkal próbálta megragadni.

Mit mond az Ujtestámentom arról, amit a keresztyénség ad az embe-
riségnek?

Pál apostol nem «új eszmét» akar hirdetni, hanem, amint mondja, a meg-
feszített Krisztust, akiben az Istennek az erejét ismerte meg. S miben áll ez;
az isteni erő? «Megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a Jézus Krisz-
tus által> (Róm. 5,1). Ebben az igében egyszerre felfakad az emberéletnek az
egész nyomorúsága: Istentőlelszakadtsága. Micsoda utánozhatatlan éleslátás-
sal rajzolta meg Madách éppen ennek az Istentől elszakadt emberiségnek a
képét a londoni vásár színéhen : az egész élni vágyó, életet habzsoló emberi-
ség mást sem tesz, mint a saját sírját ássa. A halál" la bűnnek zsoldja ural-
kodik minden fölött, ami az ember nevet viseli. A halál pedig a haragvó Isten
ítélete. Nem «eszméke-re van szüksége az emberiségnek, hogy ebből a helyzet-
ből kiszabaduljon, mert az eszmék jönnek és menriek, de isteni erő -bennük)
nincs. Isteni cselekedet nyithat csak utat a szabadulásra. S ezt az isteni cseleke-
detet, a megváltást hirdeti éppen a keresztyénség. «Az Isten volt az, aki Krisztus-
ban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket és
reánk bizta a békéltetésnek az igéjét» .(11. Kor. 5, 21). ,

A keresztyénség tehát nem újeszrnét hoz a világba, amely osztja a többi
«világmegváltó» eszmék . sorsát és ha idejét múlta, letűnik, hogy helyet adjon
más «korszerűbl» eszmének. A keresztyénség Istennek azon cselekedetéról tud,
amely ebben a világban, a halál völgyében új életvalóságot teremt és felfa-
kasztja az igazi életnek, azaz a romolhatatlan, örök életnek a forrását. Amikor
Jézus hirdeti Isten kírályságának az elérkeztét, azaz, hogy Isten királyi hatalmát
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kinyilvánítja ebben a világban, akkor éppen ennek az új életvalóságnak az el-
érkeztét hirdeti. S hogyakeresztyénség igéje ezen új életvalóságról nem üres
szó, hanem valóban életet formáló erő, azt letagadhatatlan ul bizonyítja a már-
IIrok sora Nerótól a szovjetig.

Nyilvánvaló, hogy ott, ahol az, amit Jézus hoz az embereknek, a békesség
Istennelveleven valóságga Lesz,ott annak az egész életet újjá kell forrnálnia. S a
legmagasabb, a legideálisabb eszmék nem elég magasak, nem elég ideálisak an-
nak a megjelölésére, ahogyan ez az új életvalóság jelentkezik a halálra vált em.•
bériség életében. A keresztyénség vallása akkor több, mint a felvilágosodás ertel-
mében vett «szeretets vallása, mert a, szeretet nemcsak elfolyó érzelem, amely
milliókat akar átölelni, hanem samaritánusi szolgálat a nyomorba esetteken, a
szerencsétleneken, a betegleken és szenvedökön, - amint arról a belmisszió tör-
ténetének minden lapja tanuskodik. Ez az új életvalóság a testvériség eszméjét
messze maga mögött hagyja, mert valósággá lesz a felebaráti szeretet, az egyéni
önzés leküzdése, az élet odaadásáig is elmenő segítésre készség. Aki végiglapozza
magyar evangélikus egyházunk történetét az üldöztetések korában, találhat erre
elég példát. S akinek ezek a mult visszahozhátatlan emlékei, az olvassa el a már-
tírsorsra jutott balti papok történetének könyvét, vagy érdeklődjön az iránt, hogy
mit jelent keresztyén testvériség a szovjet birodalmában.

Es végül az egyén felszabadulásának csábos eszméj-e szürke, elkopott után-
zattá lesz akkor, ha szemléljülc azt a szabadságot, amelyre a Krísztusban szer-
zett váltság szabadítja fel az embert. «Minden, a tiétek» - írja Pál. A szabad?
ság pedig az, hogy ezt a nagy gazdagságot tudja a keresztyén ember telebarát-
jának a javára, igazi testvéri közösségnek a felépítésére használni, mert «ti pe-
dig Krisztusé vagytok» (1. Kor. 3, 21-23).

Mi Ádámnak, az embernek a' tragédiája? Az, hogy kezei közt az az új élet-
valóság, amelyet Isten a Krisztusban szerzett, hideg emberi eszmévé lesz. Ami-
kor pedig az, amit a keresztyénség ad, az eszmék sorába kerül, akkor megszünt
a lehetősége annak, hogy a keresztyénség üzenete nyomán új élet fakadjon. Aki
az emberiség történetében csak jövö-menö eszmék küzd elmét látja, az joggal
kérdezi Adámmal :

Es átalán több-é, mint álom, alél,
Egy percre, mely a holt anyagra száll,
Hogy azzal együtt végkép szétbornoljon '/
'Miért, miért e percnyi öntudat,
Hogy lássuk a nemlét borzalmait?

Erre a gyötrő kérdésre, amely minden önmagára eszm élő gondolkodásban fel-
fakad, csak az evangéliuni adja m!eg a feleletet. Mert arról a Krisztusról tesz
bizonyságot, aki meggyőzte a halált és bennünket is át akar mentení az élet bi-
rodalmába. Az a válság, amelybe mindannyiunk élete a jelenkor nagy összeornlá-
sában került, sokaknak ismét megnyitotta a fülét a keresztyénség tiszta üze-.
netének hallására és látóvá tette a szemeket a Krisztushan adott új életvaló-
ság meglátására.

Jól vigyázzunk, hogy az evangélium üzenete evangélikus egyházunk ke-
zén ne váljék a világmegváltó eszmék egyikéve, hanem megtartsa eredeti ele-
venségét és tisztaságát. Ha 'ez az űzenet bolondság és botránkozás is a világ szá-
mára, mégis Istennek ereje: az egyetlen erő, amely meg tudja menteni az embert
a halál felé rohanó tragikus sorsából,

Líc. Dr. Karner Károly.
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fl reverzálls-kérdés.
Magyarország kath. püspöki kara 1893. febr. 28-márc. 4-ig a budavári

primási palotában tanácskozást tartott, amelynek eredményeképpen a kírályhoz,
a m. kir. kormányhoz és a pápához intézett memorandumában szögezte le az
akkor szőnyegen levőegyházpolWkai reformokkal szemben elfoglalt állás-
pontját.

«Adassék meg Magyarország kath. híveinek a szabadság, ~ így szól a
kormányhoz intézett ernlékirat vonatkozó rész-e, - hogy Szerit István honalkotó
királyunk drága őrökségeképpen nyert szent vallásunk hitelvei szerint élhes-
senek, legyen sértetlen szabadságuk más vallású hitvestársukkal elhatározni,
hogy ~yermekeik mind a kath. hitvallásban neveltessenek. s ezért kivánjuk ,
hogy a vegye, tuizassáqból származó gyermekek vallásának meghatározása a
szülőkre bizassép«

.Mi katholikusok - folytatja tovább, - a katholikus egyház számára nem
kérünk jogot és igazságot olyképpen, mintha azáltal más vallásnak a sérelmét
óhajtanánk, ellenkezőleg, mi oly intézkedést, illetve az 1868-ild törvénynek
olyatén módosítását kívánjuk, mely a bevett vallásoknak sem hitelveit, sem
az állam által nyujtott jogait nem sérti.»

.A [egyesek, amint a mí részünkre határozhatnak. éppen úgy elhatá-
rozhatják azt is, hogy a születendö összes gyermekeiket a prot. jegyes vallá-
sában fogják nevelni. Tőlük függ. S habár a Jegyesek elhatározása nem okvet-
lenül nekünk szól, mi mégis gyermekeik vallása és nevelése iránt való szabad
elhatározásukat a törvénybe iktatni kivánjuk, mert tisztán áll előttünk az, hogy
csak ily módon biztosíthatjuk híveink jogosult szabadságát kath. hitük köve-
tésében,»

A fenti memorandum idézett rész-einek közlése két célt szolgál, Az egyik
az, hogy bizonyíték ul szolgáljon és megvilágítsa az olvasó előtt, miszerint a
reverzálls törvénybe iktatása kifejezetten katholikus részről felmerült kezde-
ményez-ésre történt. A második, hogy vizsgálat alá vegyük annak azt az érve-
lését, hogy mindkét fél egyenlő esélyekkel indul a harcban.

Foglalkozzunk már most első sorban a reverzállsnak - katholikus oldal-
ról felvetett és akkor még csak, - gondolatával.

Egy leendő egyén felekez-eti hovatartozandóságát eldönteni nagy és fele-
lősségteljes dolog. Hisz-en az emberek túlnyomó többsége .abban a vallas-
ban éli le életét, amilye'! vallásban nevelkedik és ennek megfelelően lesz osztá-
lyosa azoknak a lelki kincseknek, amelyek a hitnek, az Isten megismerésének
harmonikus lelki életet biztosító kútforrását jelentik. Mennyível nagyobb fele-
lősség ennek a lelki' vágánynak a kijelölése, mint annak az elhatározása, hogy
a helyes pályaválasztás által esetleg. egy földi javakban bővelkedő életet, vagy
a sötét nyomor kínjait teremtem meg gyermekem számára,

Olyan roppant nagy súlyú ez a felelősség, hogy különbözö szenvedélyek-
nek, indulatoknak és érdekeknek alávetett egyéni elhatározás útján a kérdést
helyesen megoldhatónak aligha tarthat juk. Különösen nem akkor, midőn ezt
az elhatározást - éppen _a reverzális esetében - két ember fellobbanó szenve-
délyének tüze, de legtöbbször egészen alacsonyrendű anyagi érdekek irányítják.

Kétségtelen, hogy a leendő ember felekezeti hovatartozandóságát vala-
kinek, ill. valaminek el kell döntenie s szeríntem ez nem lehet más, mint a
felekezetek és egyéni érdekek felett álló törvény imperativ ereje.

Ebből a helyes elgondolásból indult. ki az 1868. évi 53. t-e., midőn a
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vegyes házasságból származó gyermekek vallására nézve imperatíve rendel-
kezik és minden a törvénnyel ellenkező szerződést érvénytelennek deklarál.

Nem így az 1894. évi 32. t.-c., amely a magyar kath .. püspöki Imr fentebb
idézett mernorandumában kifejezésre jutott elgondolás honorálásával a rever-
zálís intézményét törvénybe iktatta és ezzel megindult a felekezetek kőzött az
a versengés, harc, illetve lélekhalászat, amelyre nézve az említett emlékirat
megjegyzi, hogy az egyenlő esélyekkel fog folytattatni' s hogy az a kath. egy-
háznak nem jelent olyan jogot, mely más vallásnak sérelmét jelentené.

Hogy helyes volt-e ez a feltevés, arra vonatkozólag az azóta eltelt -
közel négy évtized - egyházunkra nézve szomorú tapasztalatai me-gadták a
feleletet.

A, reverzállsokért :folytatott küzdelem nyereség-veszteség számlájának
alakulását szűkségesnek tartom az alábbi, dr. Karner Károly: «A felekezetek
Magyarországon a statisztika megvilágításában- c. munkájából közölt adatok
kal megvilágítani.

Ha nyereség alatt azt a számot értjük, «amennyivel több megegyezés
esett az egyik hítfelekezetre. mint amennyi akkor esett volna, ha a megegye-
zések míndkét fél javára egyenlő számban történtek: volna, más szóval ameny-
nyivel nagyobb az egyik felekezet javára történt megegyezések száma :\Z összes
megegyezések felénél,s akkor:

1896--1918-ig a megegyezések révén:
a róm. kath. egyház nyeresége .
a református egyház vesztesége
az evangélikus egyház vesztesége.

13.159,
4.282,
4.881.

Vagy egy évre vonatkoztatva azokat az adatokat, amelyek szerint az
illető felekezet minden 100.000 lelkére milyen számban estek azok a házasság-
kötések, amelyek az illető felekezet javára, illetve kárára .történtek, akkor:

az t920-ik évben
Javára Kárára

Reform. 134 48.5
R. kath. 65 148.9
Evang. , 100.8 193.1

A fenti szornorú adatokat - amelyekhez kommentár aligha szükséges, -
a kérdés helyes megvilágítása szempontjaból tartottam helyénvalónak közölni,
abból az idevonatkozó nagy tőmegéböl a statisztikai számoknak. melyek fenti
szerző minden részletre kiterje Iö munkájában minden érdeklődőnek bőséges
felvilágosítást nyujtanak e helyzetet illetően.

A kath. egyház térhódítása a reverzalisok terén előrelátható volt és köny-
nyeri érthetővé válik, ha szembe állít juk! a kath. rigorozitást és intranzigenciát
a protestáns toleranciával és liberalizmussal.

Hogy mit jelent ez a rigorozítás, azt az idevonatkozó kath. rendszabá-
lyok ismertetésével szerétném illusztrálni:

VIlI. Pius pápa 1830-iki «Lítterís» brevéje szerint") vegyes házasság ese-
tén a katholikus fél természeti és iisteni törvény ellen vétkezik, ha nem kőve-
teli mindkét nemű gyermekeknek a kath. vallásban leendő nevelését. A plébá-
nosok a híveket erre figyelmeztetni tartoznak, mely figyelmeztetés eredmény
nélkül maradván, a házasságkötésnél jelen lehetnek, hogy meghallgatva a felek
házasságkötö kijelentését, azt anyakönyvbe iktassák, de egyházi szertartással
a házasságot nem szentesíthetik.

*) Huszár Elemér: A. katholikus házasságjog rendszere.
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Hazánkban Lejcsák nagyváradt püspök utasítja hasonló szellemben pap-
ságát.

1841-ben adja ki XVI. Gergely «Quas Vestro» brevejét, mely kijelenti,
hogy Magyarországon és Erdélyben a tridenti forma nélkül kötött házasságok
is érvényesek. 1907-ben ugyan a «Ne temeres dekretum az itt meghatározott
formát a vegyes házasságokra nézve is kötelezőnek mondja ki, később azonban
lK. 'Pius 1909-ben Magyarországra is kíterjesztette azt a kedvezményt, hogya
forma nélkül kötött vegyes házasságok is érvényesek. '

Ezzel szemben 1918. május 19-ike óta a nem-katholikus lelkész előtt
kötött vegyes házasság a kath, házassági jog szerint érvénytelen. Kath. lelkész
viszont csak azokat a vegyes házasságokat áldhatja meg, amely esetekben a
valláskülőnbség mint tiltó akadály alól felmentés adatott.

Mivel ezen felmentés feltétele, hogy a kath. fél egy államilag is érvé-
nyesíthető egyezményt kössön, mely összes gyermekeinek a kath. vallásban
leendő nevelését biztosítja, világos, hogy érvényes házasságot csak az köthet,
aki a másvallású házasulandó tól reverzálíst kér.

A jelenleg fennálló kath. házasságjogi: rendszabályok értelmében tehát
az a katholikus, aki reverzálls-kérés nélkül köt házasságot, ezen házasságban
mint törvénytelen viszonyban él, gyermekei katholikus szempontból törvény-
telen gyermekek lesznek.

Ha már most tekintetbe vesszük azt a hihetetlen erkölcsi pressziót, amit
a fenti rendszabályok a kath. hívekre nézve jelentenek s ha végül fontolóra
vesszük, hogy egyházunkban hasonló eszközöket alkalmazni nem áll módunk-
ban, akkor könnyen érthetővé válik a helyzetnek .számunkra kedvezőtlen
eltolódása.

A reverzálisok okozta veszteség évről-évre nagyobb súllyal nehezedik
egyházunkra, amely végül is arra a meggondolásra vezetett, hogy ezt az önvé-
delmi harcot egyes egyházközségeínk - ott, ahol ennek kűlönősen szüksége
mutatkozik, - a lelkiismeretre való appellálás eszközéri túlmenően az erkölcsi
presszió fegyvereível vívják meg.

Igy több egyházközségünkben helyi szabályrendeletek hozattak, amelyek
szerint az egyházunk kárára reverzálist adó felet a szószékről kihirdetik -
elrettentő például a híveknek, - cselekedetét megbélyegzik, vagy esküvője
napján mint az egyház halottját kiharangozzák,

Hogy milyen eredménnyel jártak ezek a rendelkezések, arra nézve ada-
tok nem állanak rendelkezésemre. Viszont jellemző a helyzetre, hogy míg .a
kath. egyház offenzive folytatja a harcot, vagyís azt bünteti, aki nem kél'
reverzálist, addig mi csak a védelem, határán mozgunk ésazt kívánjuk erkölcsi
büntetés alá vonni, aki ad reverzálístegyházunk kárára.

Minden esetre 'a helyi rendszabályokat nem tekinthetjük a kérdés
végleges megoldásának. De nem tekinthetnénk végleges megoldásnak akkor
sem, ha hasonló rendszabályok az .egész magyar evangélikus egyházra kiter-
jedőleg általánosíttatnának.

Elvégre a harc csak tovább folyik - talán reánk nézve valamivel kedve-
zőbb eredménnyel vagy néha váltakozó szerencsével, -' de tovább tart a táma-
dás és védelem küzdelme, amely nem érdeke .a felekezeteknek, de különösen
nem érdeke a magyarság egységének,

Mi nem kívánjuk a másét, csak meg akarjuk tartani a magunkét és sze-
retnénk, ha minden felekezet ezt az álláspontot vallaná magáénak. Es kűlö-
nösen szeretnénk, ha vége szakadna a felekezetek ikőzé éket verő harcnak,
Qmelg csak a reuerzálisok eltörlésével lenne keresztülvihető.
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Jelen helyzetben pedig a Ieglutheríbb fegyverünk híveink vallásos huz-
galmának növelése és hitükhöz való rendíthetetlen ragaszkodásuk rnegszilár-
ditása. Aki átérzi annak a kínosnek a nagyságát, amit neki Luther egyháza
jelent, azt semmiféle hatalom: sem a \«mindenható» szerelern szenvedélye, sem
a pénzsóvár kapzsiság nem tudja megingatni hitében. A reverzálls elleni küz-
delern munkája nem ott kezdődik, amikor a lelkész a reverzálíst adni akaró
hívünknek lelkére beszél, - sajnos gyakran eredménytelenül, - ez a munka
kezdődik - a gyermekszobában, az iskolában, az Isten házában és mindenütt,
ahol alkalom adódik a vallásos hit erősbítésére.

A hazája régi nagyságát megalapozni akaró magyar kisgyermek korától
fogva hallja és lelkébe fogadja mínt egy mernjentót a magyar «Híszekegys-et.
Igy kellene belevésődni az evangélikus lelkekbe kitörölhetetlenül a jelszónak :
«Légy hű hitedhez. >

A katholikus egyház által használt erkölcsi presszió fegyvere ellen minél
több evangélikus lélek vértezze fel magát a hithűség paizsával sakkor sz.ent
meggyőződésem, módunkban lesz a jelen helyzetben is csökkenteni az egyhá-
zunkat érő súlyos veszteségeket,

Dr. A}kay István.

Luther - ma.
Luther születésének 450 év-es jubileuma mögőttűnk van. Ugy tűnhetik fel

a dolog, hogy ezzel a Lutherról való beszédnek a közvetlen aktualitása! is meg-
szünt. Az bizonyos, .hogy ukíröl csak rendkivüli, jubileumi alkalmakkor emlé-
keznek meg, történjék az bár fényes ünnepségekkel, - az már visszavonhatatr
lanul a történeti 'rnult alakjává lett, akinek emléke a jelenben semmi eleven
jelentőséggel nem bír. Sajnos, a Lutherról szóló jubileumi megemlékezések igen
nagy részben ezt a látszatot kelthetfék. Lutheri a multé, akiről ugyan kőteles-
ségszerűen megemlékezünk, unalmassá vált frázisokkal hangoztat juk, hogy em-
Iékét, a tőle nyert örökséget meg kell őriznünk, de vajjon tisztában vagyunk-c.
azzal, hogy mi is az az örökség, amelyben Luther ma is elevenen élhet miközöt-
tünk r

Luther korszerűségét különösen két oldalról vonták .kétségbe. Az egyik a
magát «űiprotestantizmusv-nev: nevező irányzat, melynek főapostola Troeltsch
volt. O fejtette ki és indokolta meg azt a nézetet, hogy Luther még teljesen a
középkor ember-e, ami azt jelenti, hogy a modern történelem-rés kultúraszemlé-
let szempontjából Luther nem lehet «modern- , azaz korszerű. Luther csupán
megindítója volt a reformációnak, de annak igazi betetőzője csak a 18. századi
felvilágosodás és a 19. századi nérnet ideálizrnus. Tehát csak akkor vagyunk iga-
zi «Iutheránusoks , ha nem maradunk meg Luthernál, hanem őt csak segítségül
vesszük ahhoz, hogy az említett irányban túlmenjünk rajta. Jellemző a század-
eleji protestáns keresztyénség helyzetére, hogy ilyen felfogás nemcsak lehetsé-
ges volt, de széles körökben élénk visszhangra is talált. Azóta azonban e felfogás
fölött - elméletnek is Lehetne mondani --- elszáguldott az idő kereke. Sokkal illi
kább korszerűtlenné lett, mint amilyenné Luthert akarta tenni, - még ha
egyesek ezt nem is akarják tudomásul. venni.

A másik front, amely Luther mai érvényesülésének mindenáron gátat akar
vetni: a katolicizmus. Ez első elgondolásra egészen természetesnek is látszik, <le
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mégsem az. A komoly protestáns teológia es történetírás ma már nem azzal
igyekszik Luther nagyságát kidomborítani, hogy a bántó vonások egyoldalú és
túlzott kiszínezésével torzképet rajzol a korabeli katolicizmusról. - hanem el-
ismeri a középkori, sőt modern katolicizmus értékeit is s vele szemben is érvé-
nyesíteni igyekszik a keresztyén szelidaritás gondolatát. Ellenben az a módszer,
ahogyan éppen az újabb időben kornoly katolikus tudósok is a tudományos
objektivitás látszatába burkolózva képtelen feltevésekkel és azokból levont kö-
vetkeztetésekkel meghamisítják Luther képét, csak szánalomra méltó. A fék-
telen gyűlöletbel sarat dobálők nevetséges hadáról ne is beszéljünk. Az ilyen
fegyverekkel harcoló katolicizmussal szemben igazán nem kell féltenünk Lu-
thert s magunkat sem. Igy csak annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy Luthernak a mai
katolicizmus számára is van még rnondanivalója s akármit is csinál, előbb vagy
utóbb mégis csak meg kell azt hallania és értenie!

Ezekkel a kísérletekkel szemben hatalmas tények a bizonyságai annak,
hogy Luthert nem kell mesterségesen «korszerűvé» tenni, mert szellemének ha-
tása több vonatkozásban elevenen érezhető ma is. Mindenekelőtt nem hunyha-
tunk szemet azon tény előtt, hogy az új nemzeti öntudatra ébredt Nérnetor-
szágban feltűnő en gyakran hallatszik Luther neve. Nem ris egészen értelmetlen
dolog az, hogy Hitlert sokan éppen Lutherral állitják párhuzamba. Igaz, hogy
Luther ilyenféle megelevenedésében erős korlátozó mozzanatok érvényesülnek.
Azt persze nem vehetjük rossz néven a németektől, hogy ők Lutherban né-
met nemzeti hőst látnak, aki mostani nemzeti újjászületésüknek is mélyehh
tartalmat és értelmet tud adni. Az ellenben kétségtelen, hogy anémet nemzeti
szempontnak túlságos előtérbe tolása alkalmas arra, hogy Luthert elszigetelje
azoktól, akiknek számára Luther mint német ember nem sokat, vagy éppen
semmit sem jelent. Ezt a veszélyt nérnet részről is sokan érzik és látják; azok,
akik Luthert igazán, a maga teljességében ismerik, vagy megismerni töreksze-
nek. Nekik sokat köszönhetünk abban a tekintetben, hogy napjaink egész
evangélikus keresztyénsége Luthert újból közös kincsének, Isten ajándéká-
nak tekintheti.

Ez éppen a másik és sokkal fontosabb tény, mely Luther aktualitását
hangosan bizonyítja. A teológiai tudományos munkának évek óta egyik leg-
fontosabb tárgya Luther. Szinte csodálatos, hogy évről-évre mennyi kisebb-
nagyobb Luther-tanulmány lát napvilágot. Hozzá nemcsak a riémeteknél, akiknél
ez a Luther iránti felbuzdulás olyan természetesnek látszik, hanem pl. a svédek-
nél is igen buzgó és alapos Luther-kutatás folyik, sőt angol, francia, del még
olasz nyelven is jelentek meg az utóbbi években önálló munkák Lutherról.
Es ez a folyamat még korántsem záródott le. Még nem érett meg a helyzet any-
nyira, hogy megjelenhetnék az eddigi eredményeket összefoglaló és oly nehe-
zen várt nagyszabású Luther-életrajz, mert még mindig vannak alaposabb fel-
derítésre és tisztázásra szoruló rnozzanatok Luther egyéniségében és gondol-
kozásában.

De rnit ér Luther tanulmányozás ának ez a nagy fellendülése, ha az csupán
tudósok kedvtelése, az élethez azonban semmi köze nincs ~ Nos, megállapíthat-
juk, hogy a dolog nem így áll. A legújabb Luther-tanulmányozásnak nagyon
is határozott gyakorlati céljai, sőt hatásai is vannak. Az, hogy Luther hite és
gondolkodása megterrnékenyítse, sőt irányílsa újból az evangélikus k-eresztyén-
ség életét egyéni és közösségi, azaz ,egyházi viszonylatban egyaránt. Ma Luther
iratait sokan olvassák, és pedig nemcsak teológusok, hanem «világiak. is. Nem-
rég feltedezett latin nyelvű bibliamagyarázó egyetemi előadásait már könnyen
érthető német fordításokban "is közreadták, Egyéb műveit .ís «népszerű»,



14

azaz II mai nyelvre átformált kiadásokban jelentetik meg s a Iegkülönbözőbb
körökben nyilvánul meg irántuk igen élénk érdeklődés. A Luther irásaiból össze.
állított építő-áhitatos könyvek a legkelendőbbek. Luther ma újból megtalálta
az utat az evangélikus nép legszélesebb .rétegeihez, il1etve fordítva még inkább
mondhatjuk ezt : a ma evangélikusai újból felfedezték Lutherban a keresztyén
élet és gondolkodás örökké «rnodern» irányítóját. Sokan vannak, akik egyene-
sen Luther-renaissanceról szerétnek beszélni. De ez a kifejezés túlságosan banális
és éppen nem egyezik annak a szellemével, akire vonatkoztatják. A Luther-re"
naissance azt is jelenthetné, hogy itt csak valami múló divatszerű jelenséggel
állunk szemben, holott éppen a Luther .űzenetéhen örökértékű és minden idő-
ben aktuális mozzanatok újrafelismeréséről van szó.

De vajjon mi a helyzet nálunk Magyarországon '! Van-e Luthernak valami
aktuális jelentősége a mi evangélikus egyházunk életében? Ismerik-e nálunk Lu-
thert nemcsak a lelkészek, hanem műveltebb, úgynevezett «világi" embereink is?
Ahhoz kétség nem fér, hogy Luther nevét nálunk aránylag elég gyakran emlegetik.
De más kérdés, hogy az, amit Lutherra való hivatkozással mondanak, csakugyan
hű tolmácsolása-e az ő gondolatainak? .

Csak egy példán hadd világíts am meg azt, hogy milyen viszonyban van
a köztudatban élő Luther-kép a valódi Lutherhoz. A leggyakrabban emlege-
tett jelszó, amellyel Luther reformációjának legnagyobb vívmányát szokták je-
lezni: a szabadság, kőzelebbről a lelkiismereti szabadság gondolata. A leg-
főbb dokumentum ehhez Luther wormsi szereplése, irodalmi téren pedig «a
keresztyén ember szabadságáról» szóló traktátus.

Ugy látszik, hogy ez az a pont, amelyen Luther a modern világ számára
is eleven hatóerővé válhatik, mert ebből lehet levezetni Luther rendkívülí
kulturális jelentőségét. A szabadság gondolatával ő proklamálta az egyén jogát
és függetlenségét, biztosította a tekintélyektől független szabad fejlődést min-
den téren. Ugy tűnik fel ebben a megítélésben Luther reformációja, mintha an-
nak tulajdonképpeni lényege az emberi szellem emancipációja volna. Libe-
ralizmus és individualizmus azok a jelszavak, amelyekkel még ma is sokan
szeretik a reformáció kulturális programmját megjelölni.

Vajjon csakugyan az lett volna Luther célja a lekiismereti szabadság
hangoztatásával, hogy az embert, az ember saját lelkiismeretét tegye minden
dolog mértékévé, megerősítse öntudatát s ezzel kulturális «csúcsteljesítmények»
elérésére sarkalja? Hiszen ez a humanizmus életeszménye : a humánumnak, az
emberinek kiművelése, magasabb fokra emelése. Rendkívüli optimizmus ez az
ember megítélésében, - annak feltételezése, hogy az ember alapjában véve [ó,
csak megf.elelően ki kell nevelni ezt a jó alaptermészetét s ezen épülhet fel az
emberiség boldogabb jövője. De ez csak minden megkötöttségtől való szabaddá
válással lehetséges. Igy fejlődik ki a szabad, független egyéniség, amely való-
ban hősies erőkifejtésre képes, aki nemzedékek vezetője, irányítój a lesz, aki
történelmet csinál.

Mit szól míndehhez Luther? Ha rnegkérdezhetnénk, azt mondaná, hogy,
bár ne írta volna meg a keresztyén ember szabadságáról szÓló .iratát, ha azt,
ilyen irányban értik félre. Hiszen ilyesmit többször mondott, könyvei túlnyomó
részére vonatkoztatva, mert már életében maga is 'gyakran tapasztalhatta,.
hogy mennyíre félreértik, vagy inkább félremagyarázzák egyes tanításait, kiki
a saját gondolatainak igazolására. Tudjuk, hogy minden kerszaknak megvolt
a neki tetszően kiformált Luther-képe. De sem az orthodoxia, sem a pietiz-
mus nem volt képes az igazi és teljes Luthert megismerni, - legkevésbbé
azonban a felvilágosodás. A felvilágosodás tette meg Luther legklasszikusabb
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programmíratává a keresztyén ember szabadságáról szóló és csak hevenyészve
összeállított traktátust, azt is inkább csak címének hangzása alapján, anélkül,
hogy annak igazi tartaimát tisztán és világosan felfogta volna. Az újabb Luther-
kutatás egyik legnagyobb érdeme, hogy újból felfedezte Luthernak azt az iratát,
amely a szabadság gondolatához a legjobb kommentár s amely a Káté mellett
Luther egyik legklasszikusabb iratának mondható. Ez a De servo arbitrio
(a szolgai akaratról) círnű munkája, 1525-ből.

Nos, hát itt aztán nyilvánvalóvá lesz, hogy Luther szabadság-gondola-
tának semmi köze nincs a mai értelemben vett «lelkiismereti szabadság--hoz,
mely mindenféle, egymással legellentétesebb véleménynek és «hib-nek is tel-
jesen egyenlő polgárjogot akar biztositani, - és hasonlóképpen az egyéniség
öncélúságát hirdető humanista életeszményhez sem, Hiszen éppen ebben az
iratában számolt le Luther végleg Erasmusszal és a korabeli humanizmussal s
inkább elviselte, hogy humanista barátainak és pártfogóinak jó része elszakad.
tőle, semhogy a reformáció programmját összezavarni engedje a humaniz-
mus gondolataival.

De végeredményben mit mond hát Luther a szabadságról? Az egyéni
szabadság legfontosabb megnyilvánulási területe az akarat szabadsága. Vaj-
jon szabad-e az ember akarata? Erasmus szerint igen,' mert csak így,
fejtheti ki az ember a benne ~1evő értékeket s Iehet általános felfogás szerinf
-erkölcsös, Ez nagyjában megfelel a katolikus álláspontnak is. Luther ellen-
ben az emberi akaratnak semmi jóra való képességet nem tulajdonít. Az emberi
akarat nem szabad, hanem rabszolgája a bűnnek. Szabadságról emberi vonat-
kozásban nem lehet szó, hacsak végzetes önámításba nem akarjuk magunkat
kergetni. Emlitett iratábanezt mondja Luther: «Ebből most már az következik,
hogy a szabad akarat kizárólag isteni név, mely senki mást nem illethet meg,
egyedül csak az isteni Felséget. Mert Ű megtehet s meg is cselekszik (amint a
zsoltár mondja) mindent, amit akar, mennyen és földön. Ha iellenbeu ezt a
[elzötembereknek tulajdonít juk, az annyi, mint ha magát az istenséget tulaj-
donítanánk nekik. Ennél nagyobb istenkáromlás el sem képzelhetö l»

Aki tehát Luthernál az «ember» felszabadítását és dicsőítését keresi,
annak ki kell ábrándulnia Lutherból. A i «szabadság» útja nála nem az egyéni-
ség szabad érvényesítése, hanem ellenkezőleg annak megsemmisülése. Az em-
ber semmi, mert hűnős. Es ez kivétel nélkül mindenkire érvényes. Ez a
felismerés Luther egész gondolkodásának kiindulópontja. Ennek az alap gon-
dolatnak a legvégsőkig való kiélezése nélkül Lufhertegyáltalában nem is ie-
het megérteni. Már pedig akkor itt nem lehet a közkeletű értelemben «lelki;
ismereti szabadságs-ról sem beszélni, mert hiszen a bűnös ember lelkiismeretét
Isten fensége rémületbe ejti, megsemmisítéssei fenyegeti. Nehéz elképzelni,
hogy ebből a gondolatvilágból hogyan fakad hatnak valami nagyszabású kűl-
turális munkára ösztönzö erők.

Nyilvánvaló ebből, hogy ezek a gondolatok nem alkalmasak arra, hogy
Luthert a ma ernbere előtt kedveltté, modernné tegyék. A természetes ember
ösztönösen inkább hajlandó elfogadni a szabadságot ígérő humanista életide-
ált, mínt Luthernak az embert semmire értékelő, alázatosságot kivánó élet-
felfogását. Azok, akik mcstanában nagy hangon követelik a germán-német lé-
leknek megfelelő «hősies» vallásosságot, semmiesetre sem hivatkozhatnak
Lutherra, legfeljebb Nietzschére, aki éppen azért gyűlölte meg a keresztyén-
séget, mert az szerinte csak a rabszolgák vallása.

De nehogy félreértsük a dolgot': Luther sem áll meg ezen a ponton,
ahol az ember bűnei terhe alatt semmivé lesz, hanem keresi és meg is találja
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a megoldást, az igazi szabadságot. E:IJa «szabadság. azonban formai szempont-
ból újból csak szolgáságot jelent, de más vonatkozásban. Szabad Luther sze-
rint az az ember, aki szabaddá válik mindattól, ami emberi s ezért bűnös, te
hft1tsaját magától is, viszont szolgája lesz Istennek, Isten Igéjének. Azért kell
az 'embernek semmivé lennie, 'hogy Isten lehessen minden! Igy lesz szabaddá
az út Isten kegyelme számára. Az Ilsten Igéjéhez való kötöttség az, ami igazán
szabaddá teszi az embert és hősiessé magatartását ennek az életnek minden
látszólagos ellentmondásával szemben. Akkor szabad az ember, ha nem önma-
gára, épít, nem a saját erejében bízik, hanem egyedül Istenben s meglátja,
felismeri Istennek erejét és rnunkáját olyan dolgokban is, amik a természetes
ember számára értelmetlenségnek, bolondságnak látszanak. Wormsban is azért
tudott olyan bátor és hősies lenni Luther, mert 'lelkiismerete Isten Igéjének
volt a foglya, tehát szabad volt!

Ebben és hasonló paradoxonokban van Luther megértésének a kulcsa,
Luther hitének az a legfőbb jellemvonása, hogy nem szakad el a konkrét való-
ságtól, nem válik légüres térben lebegő idealizmussá és szpiritualizmussá, ha-
nem Isten Igéjének útmutatásával a dolgok külső látszata mögött felismeri az
azokban rejlő igazi, isteni valóságot: «A természetes ember csupa olyan dol-
gokkal foglalkozik, amelyek lehetségesek. A keresztyén embernek ellenben az a
hivatása, hogy lehetetlen dolgokkal foglalkozzék és mégis lehetőknek tartsa azo-
kat. Igya hitnek az a tulajdonsága, hogy a halálnak közepette hisz az életben,
mert Isten Igéjét bírja. Szemét behúnyva csak az Ige után tapogatózik. Ugy
megy a tengerbe, mintha nem volna ott egy csöpp víz sem, a halálba, mintha
nem is volna halál. Ilyen hős és merész harcos a keresztyén ember, aki csupa
lehetetlen dolgokkal foglalkozik.»

Nos, ezekből a szavakból csakugyan nem a rnodern értelemben vett kul-
túra és lelkiismereti szabadság szelleme hallatszik ki. De viszont Luthert és a
lutheri keresztyenséget mégsem érheti az a vád, hogy a kultúrának ellensége
volna. Luther hitének egyik sarkpontja éppen az, hogy Isten ebbe a világba
kűldte el Fiát és így Isten üdvmunkája is állandóan ennek a világnak véges ke-
retei és formái között megy végbe. Krisztus emberré Ievésének tényéből az. a
rendkivüli jelentőségű világnézeti következrnény folyik, hogy a lutheri keresz-
tyénség az úgynevezett teremté si rendet" vagyis e világot is igenli, tehát ezzel
együtt a kultúrát is, - azonban illem mint végső pozitivumot és legmagasabb
értéket, mert azt egy pillanatra sem felejtheti el, hogy ez a:wilág a bűn uralma
alatt áll. Ezért nem is lehet a modern kultúra csődjéért a lutheranizmust felelős-
sé tenni azon a címen, hogy ennek a kultúrának létrejöttében a lutheri re,~
formáció szabadság-gondolatának volna végzetesen döntő szerepe. A Troeltsch-
féle kultúrprotestantizmus hívei csak ellenfeleinknek nyujtanak ellenünk fordít-
ható fegyvert!

Ez az egyetlen példa eléggé .vílágosan mutatja, hogy Luther ma nem az-
ért időszerű, mert talán az ő gondolatainak bizonyos korszerű, talán csak di-
vatos tünetek, felfogások kedveznének. Ellenkezőleg, a mi ferde irányba siklott
keresztyénségünk és egész életfel-fogásunk újból rászorul a Luther által való
re-forrnációra. Luther azért aktuális, mert missziója még nem fejeződött be.
És mivel nálunk ez az igazi Luther még nagyon kevéssé ismeretes, azért ez a
folyóirat egyik feladatául tűzte ki az igazi Luther megismertetését.

Dr. Wiczián Dezső.

"Istennek legnagyobb haragja az, ha megfoszt minhet Igéjétől."
"Nincs naiYobb dolo~ annál. mint ha hisszük, ho~y Isten szél hozzánk. II

Lath.r.



Egy fejezet a nyomor lélektanából.
A köznyomor kúlső megnyilatkozásai elleni harc: az éhségen. haj lék-

talanságon és a rongyesságon való segítésnek a vágya nyügözi le ma a; figyelmet
és eltakar egy másik súlyos problémát, mely már a holnap társadalma szá-
mára legalább is olyan nagy jelentőségű lesz, mint nekünk a legkírívóbb tüne-
teknek pillanatnyi gyógyítása. Nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy milyen
szellemi és lelki hatással van a nyomor azokra, akik elsősorban. a mai gazda-
sági megroppanás által előidézett okokból a hatalmába kerültek. Nem pusz-
tulnak-e el vajjon ezekben a rétegekben olyan értékek, amelyek minden társa-
dalmi berendezkedés számára elengedhetetlen szükségletek és amelyek nélkül
örök kltaszítottakká válnak nemcsak ők, de ivadékaik is. A probléma annál fe-
nyegetőbbé lesz, minél jobban nő a falvak és városok határán elterülő nyo-
mornegyedek lakossága és minél tovább senyvednek azok ellenállhatatlanul fer-
tőző levegőjében. De ma e kérdésnek pillanatnyi aktualitása is van, mivel a nem-
rég megindult városszéli telepítéseknél minden jószándékú törekvést kudarc Ie-
nyeget, ha a megoldásnál csak a materiális szempontokat méltatják figyelemre
és nem látják meg, hogy a nyomor leküzdésének vagy csak csillapításának is
a kérdése elsősorban szellemi és lelki probléma.

A nyomor nyomában keletkező hatások legtipikusabb hordozói azok a
rendesen kűlönálló település-részletek, amelyeket domina Paupertas nem hódí-
tás útján szerzett, hanem szuverén módon megteremtett. Ezek keletkezésének!
okai, lakosságuknak részletes morfológiai ábrázolása és általános' szeelográ-
fiája nem férnek bele e Irövid tanulmányba. Itt mindezek szintéziseképpen a
két legáltalánosabb társadalomlélektani törvényt próbáljuk vázolni.

Bármily tarkán élűtőek is a nyomornegyedek külső körülményei, la-
kóik lelki sajátosságai közótt csak metuujiséqi különbségeket. lehet észlelni.
Szinte sablonná válik a klvételnélküliség és a társadalmi lélektan kevés pontján
lehet ilyen határozott és egyetemes-érvényű törvényszerűségeket találni.

A nyomernegyedek lakóinak első szembetűnő tulajdonsága a társadalom
más rétegeitől való elkülönülési törekvés. Nem öntudatos' leszámolásból. vagy
korjoláni érzésekből fakad ez, hanem inkább az elhagyatottság és a tehetetlen-
ség destruktív tudatából. Az a meggyőződésűk hogy kiéhezettségük, rongyossá-
guk és általában elesettségre valló kűlső megjelenésük kizárja őket a város va,gy
a falu közösségéhöl, éppen ezért kerülik az cdatartozókkal való találkozást. Csak
azok tartanak fenn némi kapcsolatot, akik nem régen laknak a nyomornegyed-
ben vagy valami más okból még' ;n.em estek ki teljesen a társadalmi élet kon-
vencióiból. Igy történik azután, hogy az idesodródó tömegek életében lassanként
eltépődnek azok a szálak, melyek a falu vagy a város társadalmi közösségéhez
fűztéle őket. Mivel a samarítánusi és az agitátori nuunka .a nyomornegyedeken
ezidőszerint nem elég erőteljes ahhoz, hogy a szellemi és lelki eltávolodást meg-
akadályozza, a löszakadt tömegek életnívója és jövendője csupán a magukkal
hozott szellemi és lelki értékek további sorsától függ. Hiszen elméletileg az is el-
képzelhető, hogya robinzoni élniakarás a nyomor szigetére kivert emberekből
is tud a megmentett értéktörmelékek segítségével társadalmat formálni. Egy-
szerű eljárás vár tehát itt az érdeklődőre, meg kell figyelnie, hegy a gazdasági.
hajótörés után mi lesz a sorsuk .ezeknek az értékeknek.

A társadalmi életközösségböl kiszakadt embereken először valami bágyadl-
ság lesz úrrá, majd az erőtlen szabadulásra törö kísérletek meghiusulása ener-
váltakká, sőt apatikusakká teszi őket. A tehetetlenség, amely idők multával be-
teges tétlenséggé fajul, a nyomortanyák legszörnyűbb járványa és ez többé-ke-
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vésbbé még azokat is hatalmában tartja, akik munkába járnak és így életük
benne lélekzik némiképpen a társadalmi élei levegőjében. Ha' a hozott értékek;
öntudata már eleve nem hat elriasztóan és nem sikerül idejekorán elmenekülni,
a lelki infekció ellen nincsen óvszer. Minél mélyebb a nyomor, annál gyorsab-
ban és gyógyíthatatlanabbul fertőz a passzivitás bacillusa. Éhség, rongyosság, hi-
deg, szenny csak így válhatik elviselhetővé, sőt megszokottá és az elemi szükség-
letek hiányérzete csak így szüntethető meg.

Nem mondanak ellent ennek a megállapításnak azok a nyugtalankodá-
sok sem, amelyek az elmult években különösen vidéken voltak tapasztalhatók.
A tüntetöle nagy része nem az igazi nyomortanyákról került ki. Csak az elvisel-
hetőbb életkörülmények közt élőkben van politikai érdeklődés és az ezzel együtt-
járó és minden szervezkedéshez szükséges aktivitás. A nyomernegyedek lakosai
közül csak a munkába járó vagy a nem állandóan munkanélküli emberektől
hallani politikai szinezetű kijelentéseket, a többiekből az elkeseredés előcsal
ugyan fenyegetéseket, de szervezett megmozdulásig csak akkor jutnak el, ha az
éhenhalás közvetlenül és legyőzhetetlenül fenyegeti őket. Ebből az összefogás-
ból is legfeljebb csak egy-egy demonstrációs .felvonulásr-a telik, amely azonban
a legkisebb segítő gesztusra is elemeire hull szét.

A nyomortanyákra kikerülö emberben legelőször talán az önbecsülés rok-
kan meg. Amikor ki kell szakadnia régi életkörülményeiből, mert munkája a kő-í
zösség számára szükségtelenné, tehát munkaereje értéktelenne vált, az új kör-
nyezetben új életlehetőséget kellene magának teremteni. Igen sokban eleinte
fellobban valami a gyarmatalapítók és az első telepesek bátor aktivitásából, de
a tespesztő és jövendőtlen életmód elcsökevényesíti ezt a teremtő vonást és leg-
feljebb valami beteges hiúság formájában őriz meg belőle egy morzsányít, Va-
lósággal büszke lesz szennyére és rongyáira és megvetéssei nézi a jobban öltö-
zött embereket.

Amikor az önértékelés elfajulása következtében Lelkében megbomlik az
egyensúly, egymásután színtelenednek, vagy tűnnek el végképpen a régi értékek.
A rongyosság megszokása megöli a szeméremérzetet, a magárahagyatottság pe-
dig a felelősségérzést. Ebből még a mai világban is szokatlanul kis mértékben él
bennük valami. Csupán a családja iránt érez belőle egy parányit. Szerzés, a
jövendő felé való nézés lassankint teljesen kiszikkad lelkéből, mert .a biztonság-
tudat és az élet folyamatosságába vetett hit egészen hiányzik belőle. Egy céljuk
van: a pillanatnyi kielégülés, mert az élet számukra csak pillanatokból áll. Ez
az oka a sokszor emlegetett könnyelműségnek is.

A felelősség és az önbizalom eltűnésének egyenes következménye az íté-
lőképesség hiánya. Mivel a nyomornegyedben élő embernek nincsen állandó
rnértéke, nincsen látóköre és nincsenek már készen kapott ítéletformulái, vagy
ujságokból vagy mástól kapott ítéletközhelyei, kijegecesedett életszemlélete
sincs. A külvilágtól való elszigetelődése kizökkentí régi felfogásaiból, de az éle .•
tére ránehezedő passzivitás, elsősorban pedig körülményeinek primitívsége új ér-
tékelés kifejlesztésére nem alkalmas. Minden tevékenységének indítóoka testi
szükségleteinek pillanatnyi kielégítése.

A testi és erkölcsi lerongyolódáshoz előbb-utóbb hozzácsatlakozik a szel-
lemi rongyosság és nincstelenség is. A lelki élet erői kőzűl csak egy marad! meg
nagyon elfajzott és beteges formában: a fantázia. A magányos emberek egyol-
dalu és lobogó képzelete adja meg élete egyetlen érdekességet. De csak az excent-
rikusság ragadja meg figyelmét. Ha néha-napjánegy~egy olcsóbb ujság a ke-
zébe jut, ·ezekből más sem érdekli, mint a rendkivűliségek ; pl. a száz kilométerekre
is ölő halálsugár feltalálásáról, a kétfejű csirke szűletéséről, stb .. szóló hírek.
De a maga tétlenségét is valami újnak, valami rendkívülinek a várásával pró-



bálja önmaga előtt is palástolni, ha ugyan erre még egyáltalán szűksége van. En-
nél pedig a legfőbb eszköz a fantázia. Természetesen a gyűlölködés és a nyo-
mornegyedek lakóinak egyetlen állandó aktivitása, a veszekedés és a verekedés
is a legtöbbször ide vezethető vissza.

Nincs terünk arra, hogy végigkísérjük valamennyi veleszületett vagy
beléjüknevelt szellemi és lelki kincsük pusztulását, -. hogy válik pl. furcsa ka-
osszá a régi életükben szerzett ismeretanyag, de illusztrálásul és a fenti váz"
lat egyetlen pontjának kifejtéseként megpróbáljuk idevetíteni a vallásos érzés
sorsát.

Közhellyé vált az a megállapítás, hogya szenvedések megporhanyítják a
lelket és alkalmasabbá teszik a hit felfakadására. Ez a tétel itt is sok szempont-
ból aktuális. Ha a mély hitnek csakugyan elengedhetetlen követelménye az em-
beri értékben, az emberi hatalombanés az emberi képességeken való meggyőző-
désnek összetörettetése és a «semmi vagyok» teljes beismerése, akkor a nyomor-
negyedele lakói nagyon alkalmasak a vallásos misszió számára. Csakhogy régi
életükben a legtöbbször forrnaként élt a, vallás, - ha nem éppen közőmbősen
vagy ellenségesen gondolkoztak róla. A jelenlegi Iakóhelyükön pedig rendesen
messze esnek a templomtól és így nem láthatják a vallásos élet formai meg-
nyilatkozását sem. Még ha él is eleinte bennük valami vágyakozás, a távolság, de
elsősorban a rongyosságuk tudata felemelhetetlen tiltó sorompó. Az ünneplő
ruha, a tiszta kűlső gondolatvilágukban egybeforrt a templombajárással és
véleményük, jobban mondva érzésük szerint lerongyolódottságuk miatt még a
templomokban is riasztó jelenségek lennének. Az élet régi formáiból való kilen-
dülés meggyőződésük szerint bezárja előttük a templomok kapuit is.

De a történelmi egyházak hatása alól való kiszakadás nem jelenti egy-
úttal a vallásos élet halálát, mivel éppen ezt a sok esetben kényszer-elkülönü-
lést és a fentemlített lelki alkalmasságot használják ki a nyugat felől beáramló
u. n. szekták prédikátorai és rövid' idő alatt bámulatos sikereket érnek el kő-
zöttük, Lassanként a nyomernegyedek lesznek ezeknek az áramlatoknak a fel-
legvárai. A szekták sikerei lélektanilag nagyon érthetők. Az itt lakók közül azok,
akikben élnek még régi vallásos életük elcsökevényesedett emlékei, a prédiká-
torok szavaiban ezeknek az emlékeknek a felelevenedését látják. A különbségek
érzékelése legalább is az első időben, .megrokkant értékelő képességük, de fő-
képpen vallási ismeretük csekélysége miatt lehetetlen. A szekták szónokainak be-
szédében bizonyos szociális tendencia nyilatkozik meg és az emberi társadalom
kitaszítottjai úgy érzik, hogy a hirdetett vallás az ő igazi vallásuk: a szegények
vallása. Az összejöveteleken megnyilatkozó különösségek: az ördögűzés, a nyil-
vános bűnvallás és az érzelmekre hatni akaró sok ügyes mesterkedés a gyengébb
idegzetű emberekre nagy befolyással van és a prédikátorok fanatizmusa kifor-
gatja az embereket régi mivoltukból,

Nagyon elősegíti a szekták terjedését a nyomernegyedek lakossága körében
az az exkluzivitás, amely minden ilyen mozgalmat jellemez. Az ő gazdasági
okokból történt kényszer-elkülönülésüknek, nagyon megfelelnek a "hívők» által
alkotott zárt közösségek, melyekben rég szunnyadó aktivitás uk újjáéled éseddig
elszigetelt életük beleolvad egy emberi közösségbe. Ugy érzik, hogy áttörték el-
hagyatottság uk frontját és a megteljesedett élet útjain járnak

Az egyoldalú fanatizmus a "hívők. közé kerülő emberek józanabb részét
csak idieig-óráig tartja megszállva, mert rövidesen észreveszik, hogy aszociális
szölamoknak nincsenek gyakorlati következményeik és az életük nem vált tel-
jesebbé, csak kettéoszlott. közösségi és magánéletre. A kettő egymással nin-
csen kapcsolatban és a hívő asszony házatája még szemetesebb, gyermekeik
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még piszkosabbak, mint a többieké, A férfiak még boldogtalanabbak és felelőt-
lenebbek, mert azt az életmódot, amelybe a legtöbbször akaratuk ellenére, ma-
gukrahagyottságuk következtében süllyedtek, most félreértett evangéliumi igék
ernlegetésével maguk is igazolni tudják. Ahelyett, tehát, hogy életük színvonala
emelkednék, az ilyenfajta közösség mélységek felé kényszerítő nehezék lesz a
számukra. Ez annál tragikusabb, mivel éppen annak az eszköznek torz formája
okozza a romlást, amelynek egészséges és igazi megnyilvánulása mindenre elég-
séges megoldás lehetne. Az egyetlen vigasz az, hogy a történelmi egyházak ro-
hamosztagai több helyen elérték már a nyomorország területét.

A nyomor lélektanának második alaptételét ezek után könnyü már meg-
fogalmazni. Az emberi társadalomtói való elkülönülést nyomon követi a régi ér-
tékek pusztulása. Olyan szellemi és erkölcsi elszegényedés áll be, amely nem az
emberi, de az állati színvonal alá süllyeszti a nyomor rabszolgait. Társadal-
mat-alkotó erőkről náluk szó sem lehet és ma m:ég a kívülről jövő hatások sem
elégségesek ezek felébresztésére.

Az itt vázoltak csak a nyomorba jutottakra vonatkoznak, más, még elszo-
morítóbb és fenyegetőbb vonásai vannak a nyomorban született és felcseperedett
gyermekek lelkének. A nyomornegyedekben nem ismerik az egyke-rendszert és
statisztikai adatokkal könnyü lenne bebizonyítani, hogy a szaporodás ezeken a
helyeken a legnagyobb. A «csöcselék veszélye» ellenállhatatlanul közeledik.

A fenti két tételnek gyakorlati következményei is vannak. Hogy a nyomor-
negyed ek jelenlegi állapota tovább tétlenül nem nézhető, azt már a hatóságok is
érzik. A megoldásra a multban is találunk többé-kevésbbé sikertelen törekvé-
seket, napjainkban pedig a telepítés kérdésének egyre szélesebb kőr őkben való
népszerüsödése és az első akciók megindulása következtében ez a feladat a hi-
vatalos társadalmi politika fókuszába került. A fenti megállapítások azonban
nyilvánvalóvá teszik, hogy ezt a kérdést csupán gazdasági úton megoldani nem
lehet. Kétségkívül elsörendű szükséglet a külső keretek megalkotása, sok emberi
élet megmentését jelentheti a megfelelő hajlékhoz való hozzájuttatás, a kert cél-
jait swlgáló területek bármilyen formában való átengedése egyenesen az exisz-
tenciák alapja lehet és 'e kiváltságokban való részesülés feltételeit jogilag nagy-
szerűen összefoglalhatja e~y szabályzat, de rnindezekkel a pillanatnyi segíté-
sen kívűl más célt elérni nem' lehet. A fent vázolt törvényszerűségek a nyomor-
negyedele lakóinak átköltöztetése után is érvényben maradnak és nem lehet kétsé-
ges, hogy ha más hatások nem formálják át életüket, nem ők emelkednek tel új
emberi hajlékaik színvonalára, hanem ezek hasonulnak át lassanként Iakóikhoz,
Munkakedvet, felelősségérzetet" a magasabbrendű élet utáni vágyat csupán anyagi
gondoskodás útján ébreszteni és azokat szabályzatokkal életben tartani nem le-
het. Az igazi emberré form <\1ásnak két eszköze van: a környezetváltozás és meg-
felelő krisztusi szocíálpedagóglaieszközök alkalmazása.

Ha tehát a nyomortelepeket A közület egyszer végleg likvidálni akarja,
akkor olyan telepítésre van szükség, amelyeknek lakosságában más környezetből
kikerülő társadalomalkoto erőkben gazdagabb rétegek is vannak Ha nem is azo-
nos, de ehhez hasonló példákat találunk a legutóbbi házhelykiosztáskor kelet-
kezett telepeken, amelyekre zsellérhől törpebirtokossá lett lakosság közé nagy
számban telepítettek nyugdíjas altiszteket, iparosokat stb. és ez a keveredés ered-
ményesnek bizonyult. A szociálpedagógíai hatásoknak pedig olyan intenziv és
szuggesztiv jellegűeknek kell lenniök, mint amilyenek .az északi népfőiskolák mű-
ködéséböl áradnak ki, egyesítve magukban a szellemi és lelki -éietet újjáteremtő
erőkel Dr. Hilscher Zoltán.
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1=' == KRÓNIKA t===1
Egyházi mozgalmak az új Németcrszáqban.

Németországnak az elmult év folyamán végbement átalakulása kétség-
kívül olyan jelentőségű, hogy amellett nem mehet ·el szemethúnyva senki, akit
a világ sorsa valamennyire is érdekel. Mi azonban nem ezt a politikai jellegű
átalakulást akarjuk itt szemügyre venni, hanern annak csupán az evangélikus
egyházban támadt visszhangját, amely minket magyar evangélikusokat annál
is inkább kell, hogy érdekeljen, mert bizonyos tanulságokat mi is levon-
hátunk abból. Lapunlmak nem lehet célja az egyes eseményekről való részle-
tes tudósítás, de szükségesnek tartjuk, hogy olvasóinknak mindenekelőtt átte-
kintő tájékoztatást nyújtsunk a mostani helyzetről.

Amint megszületett Hitler egységes német "Harmadik Birodalma», egy-
szerre felhangzott az egységes nérnet «Evangélikus Birod~lmi Egyház» gon-
dolata is. Amint ugyanis a nérnet hirodalom <előbb 'csupán több kisebb-na-
gyobb állam szövetsége volt, éppen úgy az evangélikus egyháznak sem rvolíl
egységes szervezete, hanem már a reformáció korától fogva a különálló álla-
mok keretein belül egymástól teljesen független territoriális egyházszervezetek
keletkeztek, az Ú. n. Landeskirchék. Ezek között bensőbb szerves kapcsolat
nem volt, bár voltak olyan törekvések.] amelyek valamiféle egységet igyekeztek
a különálló egyházszervezetele között teremteni. Csak 1922-ben sikerült létre-
hozni a 28 németországi evangélikus egyház szövetségét, a Deutscher Evan-
gelischer Kirchenbund-ot. Ez azonban csak amolyan érdekközösség volt. amely
kifelé, különösen az államhatalommal szemben igyekezett ugyan a hozzátartozó
tartományi, illetve országos egyházakat egységesen képviselni, de ezek belső
életére lényegesebb befolyása nem volt. Nem is lehetett, mert hiszen .ennek
az Egyházszövetségnek nem volt semmiféle hitvallási jellege. Bár a hozzátartozó
egyházszervezetele többsége kifejezetten a lutheri hitvalláshoz tartozott, mégis
az. irányító szerep a németországi protestánsoknak körülbelül felét magában
foglaló porosz uniált egyházé volt. Ez az Egyházszövetség eszerint nem volt
alkalmas arra, hogy a németországi evangélikus egyházak belső és szervezeti
egységét megteremtse, de viszont nyilvánvaló ebből, hogy az egységes német
evangélikus egyház gondolata nem egészen új keletű. !

Hitler diadala azonban 'eddig nem tapasztalt elemi erővel vetette Iel-
-színre a «Reichskirche» gondolatát, amit ugyan a kifejezés mögött kisértő
<uralkodó» egyház rérne miatt utóbb az egyházalkotmány alapvonalaiban
«Deutsche Evangelische Kirche» formára módosítottak. Ennek a gondolatnalc
és követelésnek legerőteljesebb zászlóvivője egy, a nemzeti szocialista párt-
ból kinőtt mozgalom lett, amely, magát «Glaubensbewegung Deutsche Christens-
nek nevezte.

A «Deutsche Christens vezetője, Hossenfelder lelkész, aki utóbb bran-
denburgi püspök lett, május elején 10 pontba foglalva átnyújtotta a mozgalom
programmját az egyházi reformra nézve a Kírchenbund által az új egyház-
szervezet te lőkészítésével megbízott embereknek. Ezekben a pontokban minde-
nekelőtt benne foglaltatik a «Reiohskirche» követelése, amelynek lutheri jel-
legűnek kell Lennie, a református gyülekezetek hitvallásának sérelme nélkül.
A birodalmi egyház élén a birodalmi püspöknek kell állnia, aki ugyancsak
lutheri hitvallású kell, hogy legyen. A továbbiakban követelík, hogy ennek az
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egyháznak tagjai csak németek, azaz árják lehessenek, az egyház elismerje a
nemzeti szeeialista állam fönségét és kizárja magából a demokratikus- parla-
mentáris rendszert

Az egységes birodalmi egyházszervezet követelését olyan körök is lel-
kesedéssel fogadták, akik a «Deutsche Christen- mozgalmátói távol állottak
Elsősorban a lutheri hilvallású alapon álló egyházak, amelyek némelyikének
élén, már eddig is egy--egy «Landesbischof» állott Ez ellen úgyszólvail. csak
az elenyésző kisebbségben levő reformátusok tiltakoztak. De már a Deutsche
Christen egyéb követelései széles körökben erős aggodalmakat keltettek' és
tiltakozásokat hívtak életre. Különösen az árja-paragrafusnak az egyházi hiva-'
talviselökre való alkalmazása s általában a lliem német Iajú keresztyéneknek az
egyházból való kiküszöbölése ellen, továbbá ama beállítás [ellen, hogy az
egyház valósággal az állam szolgálatába köteles szegődni, tehát a «Gleich-
schaltung- követelése 'ellen hangzottak el erélyes tiltakozások.

Ezekkel az erősen politikai ízű követelésekkel szemben egy másik, az
ú. n. ifjú reformációs mozgalom, «Jungreformatorische Bewegung- lépett fel.
Ennek vezetői jórészt a fiatalabb .lelkész és teológus generáció hoz tartoznak.
Programmjuk élén az a követelés áll, hogy az evangélikus egyház újjászerve-
zésében minden lépést kizárólag az egyház lényegéből folyó szempontoknak,
elveknek kell meghatározni. Ez azt jelentette, hogy .bár ők is kívánják aV
egységes német egyházat, annak élén a birodalmi püspökkel, de ez a püspöki
szervezet ne a politikai «Fűhrers-elvnek egyházi téren való alkalmazása le-
gyen, hanem olyan értelmű püspöki szervezet, ahogyan azt Luther is kivánta.
Ezért követelték a birodalmi püspök sürgős megválasztását. mielőtt még a
Német Keresztyének politikai és hatalmi befolyásukat érvényesíteni tudnák.

A nyár folyamán lezajlott választási küzdelemhöl azonhan a szervezett
Német Keresztyének kerültek ki győztesként. Bodelschwinghet nem ismerték el
törvényesen megválasztott birodalmi püspöknek, lemondásra kényszerítették
s szeptember 27-én, az új egyházi .alkotrnány alapján összehívott nemzeti zsi-
naton sajátemberüket, Hitler bizalmasát. Műller Lajos katonai lelkészt válasz-
tották meg birodalmi püspöknek s a többi vezető egyházi állásba is az ő
embereik kerültek. Müller püspök megválasztatása után kijelentette, hogy
az egyházpolitikai, tehát a hatalomért folyó harcot befejezettnek tekinti .s most
már mindenkit a lelkek megnyeréséért, az egyházépítésért végzendő munkára
szólított fel.

A Jungreformatorische Bewegung elismerve az új egyházi vezetőséget,
a további .egyházépítő munka feltételéül mindenekelőtt a {hitvallás-kérdés
tisztázását tekintette. Az iú] egyházalkotmány u. i. az egységes német evan-
gélikus egyház alapjául a Szentirás mellett a reformáció hitvallásait is elis-
merte, anélkül azonban, hogy ezeket a hitvallásokat világosan megjelölte
volna. Ezért mindenekelőtt az Agostaí Hitvallás kiemelését kivánják, sőt egy
új hitvallást is, amely, a ma aktuális kérdésekhez világosan kifejtene a reíor-
mátori felfogást.

A Német Keresztyének egy csoportja azonban nem tekintette elértnek
céljait s nov. 13-án Berlinben tartott, nagygyülésükön egy Krause nevű szóno-
kuk nemcsak azt követelte, hogy azonnal távolítsák el azokat a lelkészeket,'
akik nem képesek a nép vallásos /rnegújhodását a nemzeti szocializrnus szelle-
mében munkálni, hanem követelte mindannak kiküszöbölését az ;istentisz-
teletből és hitvallásból. ami nem nérnet (tehát nem «artgemáss» ); így az oszö-
vetséget, az Ujszövetség babonás és «meghamisított» részeit, külőnösen pedig
«Pál rabbinak bűnbak- és alsóbbrendűség-teológiáját» kell kikűszöbölni.



Müller püspök elismerésreméltó határozottsággal ítélte el Krause köve-
teléseit, őt pedig nyomban valamennyi egyházi tisztségétől megfosztotta. A
Nérriet Keresztyénekhez nem csatlakozott mintegy 3000 lelkész, akik egy «Not-
bundv-ban tömörültek, éles hangon tiltakozott ezek ellen a követelések ellen.
De még a Német Keresztyének között lis teljes bomlási folyamat indult meg a;
berlini események hatása alatt. Több kiváló egyházi egyéniség és teológus ki-
lépett a mozgalornból, a vidéken pedig magy zárt szervezetek tagadták meg a
berlini vezetőséggel, különösen Hossenfelder püspökkel való közösséget, mí-
után Hossenfelder maga is jelen volt azon. az emlékezetes gyűlésen. s tiltakozó
szavát nem emelte fel az elhangzott követelésekkel szemben.

A Német Keresztyének radikális szárnya különösen veszedelmesen érint-
kezik egy harmadik mozgalornmal, mely már egyáltalában nem tekinthető
egyházinak, bár ez aNémet Nemzeti Egyház megvalósítását követeli. Ez ~
«Deutsche Glaubensbewegung» (nem tévesztendő össze a Nérriet Keresztyének
mozgalmával!), melynek élén Hauer tübingeni és Bergmann lipcsei egyetem]
professzor áll s lényegében nem más, mínt a régi germán-német -pogányság
felújítása.

Bár e:oeka forrongásole nagy próbára teszik a németországi evangé-
likus keresztyénséget, még sincs okunk félteni, mert a (jelek szerint egyre,
inkább erősödik az az irányzat, amely az egyházban csak a tiszta evangélíumot
engedi szóhoz jutni. A salak rövidesen le fog ülepedni s ld fog vettetni.

--------_. __.------ W.D.

fl hetvenöt éves Laqerlőf Zelma.
Laqerlot Zelma nov-ember .20-án volt 75 éves. Az első svéd író, aki elnyerte

az irodalmi Nobel-díjat, a svéd akadémia első nőtagja, az uppsalai egyetem filo-
zófiai díszdoktora, hazánkban is kedvelt és sokat olvasott író.

Milyen érdekes lehet neki és vele együtt nekünk visszatekinteni arra a
küzdelmekkel kezdődő és örömmel végződő útra, melyet megjárt. «Gösta Ber-
ling» c. könyve lS91-ben jelenit meg és visszhang nélkül maradt, úgyhogy Láger-
löf már-már vissza akart térni tanítói állásába. De a külföldön támadt nagy
olvasótábor elragadtatása beváltotta reménységeit. Művei egymásután látnak
napvilágot «Az Antikrisztus .csodái», «Jeruzsálem», «Holgerson Nils csodála-
tos utazása», «Krisztuslegendák», «Kungahálla királynöi», «Egy udvarház»,
«Liljecrona otthona», stb. és neve mind szélesebb körben ismertté válik

Sok értéket tudott kínální olvasóinak, azért nőtt a népszerűsége. Az
útraindulása éveiben világszerte éhezésre kárhoztatott képzelet bőséges táp-
Iálékra talált nála. Szívesen választotta tárgyait az északi ősidőkből, ezzel
szűkebb hazájának nyújtott kedves olvasmányokat, egyetemes érdeklődésre
és megértésre talált legkedvesebb goudolatköre, melyhez sokszorosan vissza-
tér, az első keresztyének élete és a keresztyén áldozó szeretet. .

Olaszországi útja után írja meg az Antikrisztus csodáit, a szicíliai népélet
színes képeivel, ezek tetőfoka egy szocialista vezérnek a börtönből való haza-
térése. Megrajzolja ebben a szocialísta tan és a keresztyénség ellentétét: úgy
hasonlitanak egymáshoz, mint az Antikrisztus a Krisztushoz, de végre is hi
kell engesztelödníök. Ez a könyv kűlönösen emelte népszerűségét Európa-
szerte, épüléssel olvashattak és olvassák is a hívő katolikus körökben is. A
legtöbb erő «Jeruzsálem» c. regényéből sugárzik felénk. Svéd parasztregény
ez, benne ,egy valóban megtörtént vallási ébredés gazdag színű leírása. Es ki-ne
olvasta volna megilletődés nélkül a gyönyörü «Krisztuslegendálo-at ?
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Emelkedett erkölcsi gondolkozás jellemzi Lagerlöf kéPz~i~Világát. Elő-'
szeretettel foglalkozik azokkal a lelki küzdelmekkel, a szükséggel, melyek meg-
szülik az erkölcsi elhatározást. Alakjai viaskodnak jó és rossz hajlamaikkal. de
inkább a jó győz és elit a győlJellllieta békesség és belső megvilágosodás köve-
tik. Lagerlöf írásaiban mindenütt az isteni akarat szent útai tárulnak föl előt-
tünk, amely útakon járva a föld gyermeke föltalálja az elragadtatás boldog
élményeit és megtanulja a lemondást és az önfeláldozást. .

Bizonnyal sok áldás lesz még Lagerlöf írásainak olvasásant
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SZÉLJEGYZeTEK
A Luther-jubileumi ünnepségek
között az egész országra kiterjedő hatást
az egyetemes gyüléstől és a vele kapcso-
latos ülésektől vártuk. Itt lehetet! volna'[a
lelkesedésnek olyan hatalmas tüzét rakni,
hogy még a határszéleken lakók is vihes-
senek belőle magukkal lobogó lángot.
Luther nevét emlegették ugyan eleget, de
üzenete tolmácsolására nem igen vállalkoz-
tak. Hálával kell említenünk az egyetemes
felügyelőt, mert bár nem teológus. a gyü-
lest megnyitó -beszédében Luther olyan
tanításaira emlékeztetett, amelyeket még a
gyülésen résztvevő lelkészek is elfelejtettek.
"Luther szerint az egyház az istenige és a
szentségek sáfára. Ebből két dolog követ-
kezik. Az első az. hogy az egyház jogi be-
rendezésének egyetlen célja s rendeltetése.
hogy az egyházat ennek a feladatának tel-
jesítésére minél alkalmasabbá tegye. A
második az. hogy az egyház összes funk-
cionáriusainak, tehát a lelkészeknek és a'
világiaknak tevékenységük egész területén
ettől a íöszemponttól kell magukat vezet-
tetniök". "Luther szerint az egyház egyik
ismertetőjele a kereszt. tehát a szenvedés."
Különősen ez az utóbbi tétel volt idegen
a tárgyalásokban megnyilatkozó szellemtől.
A nemzeti munkahét
eszméje nemes. A gondolat végrehajtása
is kellő buzgósággal történt. Csupán az a
szomorú a dologban. hogy szükség volt reá,
szükséges volt nemcsak atekintetben, hogy
a munkának a nemzet szolgálatába való

állítására buzdítson. hanem azért is. hogy
egyáltalában visszaállítsa a munka becsű-
lését. A szükséglet e ténye ösztönözze az
ország vezetőit, hogy vigyék véghez kővet-
kezetesen a rnunka megszereltetésére célzó
terveiket. Ha elfogadják. hogy "olyan jö-
vedelmet. mely nem munkából származik,
csak egészségtelen élelet élő nemzetek tűr-
nek meg". akkor ne engedjek, hogy a
polgárok a munka helyett mind többen és
többen csupán osztálysorsjátékban vagy
"kulcs"-találásban bizzanak. A bizalmatlan-
ság a munka értékével szemben olyan nagy,
hogy félő: nem is annyira a munkanélkű-
liség a legnagyobb sebe népünknek. mint
inkább az. hogy akiknek van munkájuk,
nem végzik azt a kivánatos kedvvel. lel-
kesedéssel és teljes képességükkel.

A bizalom hiánya
általános jelenség magyar közéletünkben.

. Ez volt az oka az egyetemi tüntetéseknek.
Elmaradtak volna. ha a diákok biznának
az idősebb generációban és a felelős té-
nyezökben. és főképp elmaradtak volna ak-
kor, ha a magyar nemzet bizalommal nézn é
az egyetemi ifjúság munkáját. A magyar
nép ma nem előlegezt bizalmát a diákok-
nak. s a reménységnek ez a fogyatékos-
sága okozza anyagi támogatásuk szűkős-
ségét. Itt a bizalmatlanság megszűntetésében
van az orvosság. Ha kölcsönösen helyreáll
az őszinte bizalom. lesz tanulási kedv és
lesz anyagi támogatás. S. J.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karoer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron. Várkerülef 66.
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