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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról kőzérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredmény.eit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja· evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megúihodását.



Nagypéntek.
o meqsebesitteteti bűneinkért, meg-

rontatott a mi vétkeinkért, békességünk-
nek büntetése rajta van és az O sebei-
vel gy6gyulánk meg. Bzs 53,5.

Nagypéntek az év legcsendesebb napja. Lélekben elzarándokolunk Gol-
gotától a csendes, sötét ösvényen az új sírig Arimatiai József kertjébe. Mi
máskénl járhatunk ezen az ösvényen, mint a megtört és reménytvesztett első
tanítványok kicsiny csapata: 'nekik Jézus halálá val életük napja tűnt le. Mi
azonhan Nagypénteken míndíg látjuk már a Húsvét világosságát. Igy elmél-
kedünk ezen az úton a legmélységesebb titok fölött, amely valaha is megvaló-
sult és prédikáltatott ezen a földön: «Békességünknek a büntetése rajta van».
Helyettünk vállalta az ítéletet, melynek mínket kellett sujtani. Isten ítélete
a halál. A halál pedig annyi, mint elszakadni Istentől, az élet kútfejétőL Aki
nem él Isten színe előtt és nem tud ottmaradni, az a halál birodalmában la-
kik, bármilyen vígságban teljenek is egyelőre napjai. Jézus magára vállalta
a bűnös emberre váró ítéletet, mivel 0, az egyszülött Fiú, hacsak rövid időre
is - ami mégis egy örökkévalóság volt, - elszakíttatott az Atyától és a halál
sötétségébe szállott alá.

Ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak érettünk. Mert ha Isten nem
volna kérlelhetetlenül igazságos, a világ kifordulna sarkaiból, mi emberek
pedig joggal gondolhatnők- nem kell a dolgot olyan szigorú an venni, lehet
így is boldogulni. Ezért Isten nem szünteti meg az ítéletet a bűn fölött, ha-
nem végrehajtja. De Krisztuson hajtja végre, aki bűnt nem ismert, akit
érettünk bűnné tett. Ez azt jelenti, hogy Isten igazságossága és irgalma elvá-
laszthatatlanul összetartozik. Az örökkévalóság sem elég ahhoz, hogy ennek
a titoknak a mélységeit kifürkésszűk. De szabad mínden fenntartás nélkül
hittel vallanunk: Isten számunkra is készített helyet .a földön, ahol békes-
séget és gyógyulást nyerhetünk. Krisztus halála által békességünk van Istennel,
az Ű sebeivel gyógyultunk meg.

Krísztus, ártatlan bárány,
Ki miértünk megholtál ;
A keresztfa oltárán
Nagy engedelmes voltál.
Viselvén bűneinket
Megváltottál minket.
Adj békességet
Oh Jézus, óh Jézus.

(Köberle: Das Brot des Lebens.)
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Harc az Ószövetség ellen
Nagy harc dúl napjainkban az Oszövetség körűl, különösen Német-

országban. A Biblia útja ugyan sohasem volt síma; minden időben szenvedé-
lyes küzdelem kavargott körülötte, de az Oszövetség játszotta mindenkor az
ütköző szerepét. Itt élezödött ki mindannyiszor a harc. Eddig a történelem
folyamán legtöbbször csak egyes részleteket kifogásoltak. Manapság azonban
az ébredező faji és vérségi őnnudat a unaga egészében elveti, mint
idegen, ellentétes szellemet lehelő könyvet. A helyzetet súlyosbítja még az ~S:,'
hogy az Oszövetséget védelmező keresztyénség körében is sokan nem tudnak
mít rkezdení vele. :

Ilyen 'kőrűlmények között jó szelgálatot végeznek a következő írások:
Alt-Beqrich-Rad: Führung zum Christentum durch das Alte Testament. (Lip-
cse, Dörffling és Franke kiadása, 1934., 70 lap, ára: 1.80 márka) és Hertzbetq:
Der Deutsche und das, Alte Testament. (Gíessen, Töpelmann kiadása, 1934.,
56 lap, ára: 1.70 márka), A következő fejtegetések e tanulságos értekezések
főtartalmát foglalják össze, I

Mindegyik irat a [elen helyzet vázolásával kezdődik. Idézetekkel, sze-
melvényekkel mutatják be az Oszövetség elleni harc állását. De mindjárt
előljáróbankénytelenek a szerzők megállapítani, hogy ezekben a támadások-
ban nagyon sok a félreértés, felületesség, elfogultság. Egyszerűen nem ismerik.
az Oszővetséget a támadói; műkedvelő ötletekkel támasztják alá jelszavaikat
A legvégzetesebb ilyen tévedés az, hogy a mai zsidóság bomlasztó szellérné-
ért,vétkeiért az ószövetséget teszik felelőssé. A mai zs.idó gondolatvilágot"
életérzéstmagyarázzák bele és ezért utasítják el kíméletlenül. A zsidóellenes
szenvedélyakarja kivetní az egyházból. A mérsékeltehbek nem tagadják ugyan,
hogy pl. a zsoltárokban és a prófétákban vannak szép .helyek, amik hasznos
olvasmány számba is mehetnek, de azt ők is kereken kétségbe vonják, hogy
feltétlen tekintély járna az ószövetségnek és irányadó zsinórmérték lehetne
a hit és élet dolgaiban.

A szerzők legelső tárgyilagos, tudományos megállapítása teológiai
vizsgálódásuk során az, hogy az 0- és Újszövetség között nincsen sem
ellentét, sem fokozati különbség, hanem a legszorosabban összefüggnek egy-
mással és szerves egységbe tartoznak. Mind a két Szövetség az élő Isten
kínyílatkoztatásáról tesz bizonyságot. Ebben áll az egységük. Isten a teremtéssel
kezdi magát kinyilatkoztatni, egyre mélyebben ereszkedik alá, mind mélyebbre
száll a történelembe, s 'eközben mind jobban kénytelen elrejtőzködni, hogy ránk
talál va, meg ne semmisitsen szentséges jelenléte, hanem megváltson. A leg-
mélyebb vpont, az önmegüresítés, a szolgai forma mélypontja a kereszt, Ez
a tökéletes kinyilatkoztatás, itt éri el célját: a kiengesztelődést. ne csak ak-
kor értjük meg a hitben igazán ~ezt a beteljesedést, a kifejlést, ha látjuk
a kinyilatkoztatás lefelé szálló, mélybe vezető útjának többi szakaszát is, amint.
arról az Oszövetség tesz tanubizonyságot.

Az Oszövetségben tehát Isten kijdentése a fontos, nem pedig annak
emberi - természetesen fajilag színezett lecsapódása. Az ószövetségi
kinyilatkoztatás az előfeltétele, a kezdete, a megindulása az újszövetségínek,
ami nélkül nem tudjuk helyesen megérteni az evangéliumot. Az Újszövetség az
Oszövetség alapjára áll, abból nő ki. Nélküle csonka és érthetetlen. Az egységen
belül azonban az ószövetségben lényegbe vágóan új és más is van, ami
hiányzik az Ú~szövetségből. Az Oszövetségnek van olyan sajátos üzenete is,
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amit az Újszövetség nem ismétel meg, hanem amivel egyszerűen, mint élő,
vallott és bírt hitigazsággal számol. Enélkül egyoldalú. megcsonkított marad
kereszlyénségünk,sőt az evangéliuni is okvetlenül félreértés, belemagyarázás
ésspekulácíó áldozata lesz. Tartalmilag úgy fejezhetjük ki a két Szövetség viszo-
nyát, hogy az Oszövetség első sorban a teremtést és a bűneset által !meg'-
romlott természet rendjét hirdeti, az Újszövetség pedig a kiengesztelődést
és a kegyelem rendjét, az Egyházat. Egyik sem állhat magában; összetartoznak
mint egy s ugyanannak a kinyilatkoztatásnak két egymásra utaló rendje. A
Teremtőt igazán csak a Krisztus keresztje által ismerjük meg. Nem elég
a teremtettség megfigyelése, sem semmiféle bölcselkedés. Csak a keresztrő];
szóló üzenet meghallása alapján vallhatjuk Istent Teremtőnknek, mindenható
Atyánknak, akinek köszönhetjük életünket, mindenünket, akitől vettük sor-
sunkat, akinek akaratától függünk mindenben, akinek kezében vagyunk min-
denestül. Viszont, ha a váltságot akarjuk önmagában megérteni, félreértjük,
elszellemiesítjük, elszakít juk az élet valóságától. Mert a váltságban bűnben.
fogant jelenlegi állapotunkat ítéli el és a teremtés rendjét állítja helyre
raj tunk a kegyelem.

Az ószövetséget csak akkor olvassuk helyesen, ha az élő Isten csele-
kedeteire, «nagyságos dolgaira» figyelünk, nem pedig az emberek jóravaló
igyekezetét, erőfeszítését és nagyotakarását keressük benne, amint hogy az;
Újszövetséget sem lehet másképen igazán olvasni. Az Egyház hite alapvető és
döntő módon Istennek a Jézus Krisztusban szerzett váltságán alapszik.
mégsem nélkülözheti az Oszövetség bizonyságtételét. Fontos adalék ez a hit
számára azért, mert megláttatja Isten útjának minden értelmet meghaladó,
a megszokottal ellenkező voltát, Isten uralmának csudálatosságát évezredek
során egy népnek történetében.

Az Oszövetségben nem közönséges történelemről, nem valamilyen nép
dicsőségéről és hibáiról van szó, hanem egy olyan népről, amely - minden
ellenkezése 'ellenére - Isten kezébe került. Isten történetéről van szó, ami egy
népben és általa az egész világért történik. Ennek a történetnek kezdete az,
hogy Isten szabad tetszéséből elhívja és kiválasztja Izrael népét: szövetséget
köt vele. Semmi kiválóság, semmi kitűnőség nincs ellen a népen. Jelenték-
telen, hitvány pusztai kóbor népség,' amilyen akkortájt százával akadt. Egye-
dül Istennek akarata emelte ki a többiek sorából és csak /Isten hatalmas
karja tartotta meg a történelem dúló viharainak közepette, amikor összes
szomszédai nyomtalanul eltűntek. A többieknek még a nevük is elmosódott az
idők folyamán. Ez a nép pedig megindult a történelem útján - Isten által.

!\ próféták sem nemzeti hősei a zsidóságnak. Nem a zsidó szellemiség
lángelméi. hanem olyan emberek, akiknek életére Isten rávetette kezét. Isten
uralma alá kerültek, Egy volt a megbízatásuk. Isten igéjét hirdetni mínden
emberi vélekedéssel és nagyratörő akarással szemben. Hadakozniok kellett
mindeu ellen, ami kevély, Ielfuvakodott, ami önálló akart lenni - elszakadva
Istentől. Az élő Isten ítéletét hirdették elsősorban tulajdon népük ífőlőtt •.
hogy Isten ígéretét is hirdethessék minden nép számára. Azt egészen világosan
meg kell látnunk, hogy azért választotta ki Isten ezt a nép.et, azért hívott
el prófétákat, hogy kínyilatkoztatásának hordozói és szolgái legyenek minden
ember számára. Mi sem férkőzhetűnk hozzá közvetlenül Isten királyi .széké-
hez, egyedül csak az 0- és Újszövetségen keresztül. Mi is, akár tetszik nekünk,
akár nem, manapság is rászorulunk az Oszövetség szelgálatára.

Abban is nagy segítséget nyujt az Ószövetség, hogy keresztyénségünk-
kel megmaradjunk ellen a földön. I Míhelyst elvetjűk, elvont, rajongó, el-
Iégíesített, mesterkélt, aszkétikus kegyesség útvesztőjébe tévedünk. Az Oszövet-
ség töld-, verejték- és vérszaga nyomatékosan utal arra, hogy itt, ezen a
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földön kell megállni helyünket. Itt kell Istent keresnünk és megtalálnunk.
Isten országa is ide jön el, éppen erre a nyomorúságos földre, hogy új világgá
teremtse.

Az Oszövetségnek ezzel avalóságérzésével, életközelségével, a terem-
téshez való hűségével függ össze, hogy sok a mondanivalója a családról és a
népről. A mai kusza társadalmi és állami- életben nagyon is megszívlelendö
ez az üzenete. Isten előtt nem állhatok soha magamban, másoktól elszigetelve,
elzárkózva, hanem mindig csak közösségben. Áldás és parancs a családnak
szól: nekern csak mint ennek az Isten-akarta közösség tagjának. Isten
szemében igazán csak úgy élek, ha hozzá vagyok kötve ,bensőleg családom
tagjaihoz. Aki a maga lábán akar megállni, önállóan, csak magával törődve .•
azt Isten kárhozata éri. De a családok sincsenek magukban. Az életlehetőséget
a néppel való kapcsolatukból veszik. Isten úgy teremt minket, hogy egy nép-
nek szerves tagjai vagyunk és ha hűtlenek vagyunk népünkkel szemben, Isten
teremtő akarata ellen ütünk pártot. Ilyen határozott, biztos, konkrét formában
hirdeti az Oszövetség a törvényt és csak ennek hallatára szólhat hozzánk
igazán az evangélium is.

Ha elvetjük az ószövetséget, összezsugorítjuk, megtépázzuk reménységün-
ket. Mert Isten kinyilatkoztatásának csudás nagysága abban mutatkozik meg,
hogy éppen ezt a bűnös, bosszúálló, hűtelen, Istennel is alkudozó embert, -
akik .kőzé nemcsak a zsidók tartoznak, hanem mi is mindannyian - éppen
mínket engesztelt ki magával a Krisztus keresztjén és éppen minket fo€!
teljesen megváltani bűnünkből és nyomorúságunkból. Az Oszövetség későbbi
írásaiból egyre hatalmasabban szólal meg az Isten uralmáról és győzelméről
szóló híradás. A mostani világ ellenmondásai észűrzavara fölött egyre ragyogób-
ban jelenik meg az új vpág ígérete, a bátor, vakmerő 'reménykedés a
Megváltóban. A keresztyén hit Jézus Krisztusban ismeri fel azt, aki betöltötte
ezt az ígéretet, aki csodatetteiben, de egész működésében, legfőképpen azon-
ban kereszthalálában és föltámadásában ízelítőt és foglalót adott az eljövendő
új világ erőiből és diadalából. Az Oszövetség reménységébe kapcsolódik
az Újszövetség hatalmas esengő v.árása és sóvárgó reménysége is, hogy amikor
Krisztus újra eljön, nyilvánvalóvá teszi - ország-világ szeme láttára, --
ennek a mi mostaní világunknak végét és az új világ támadását.

Mi ezer ponton fönnakadunk az Oszövetségben. Belekötünk, kifogá-
sokat emelünk ellene. Sok helyütt megütközünk rajta. De ne felejtsük, hogy
Isten minden kinyilatkoztatása meghökkent újságával és zavarba ejt csodavol-
tával. Itt nem boldogulunk szép elgondolásunkkal és képzelődésűnkkel. A kereszt
bolondság és botránkozás. Ha magától értődőnek tartanők az ószövetséget,
nem volna kinyilatkoztatás. Azért botránkoztat meg minket, hogy híhessünk
az élő Istenben.

Szent könyvünk ma is az Ószövetség, nekünk evangélikusoknak is,
mert Isten színe elé állít és a kegyelemmel szemben döntésre kényszerít. Nem
pedig azért, mert zsidó ernberek szentnek tartják. Sőt, egyenesen annak elle-
nére, hogy a zsidók is magukénak követelik, drága kíncsünk nekünk .az
Oszövetség és az is marad. «Mert Isten sokszor és sokféleképpen szólott
hajdan az atyáknak a próféták által,ez utolsó időben szólott nekünk Fia
által.» Ugyanaz az Isten szólal meg az ószövetségben, mint az újszövetségben.
Mi pedig nem élhetünk Isten igéje nélkül.

(Budapest) Urbán Ernő.
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Hz ifjúság - önmaqárő 1.
Ma az ifjúság problémája az egész magyarság létkérdése. Ennek hatá-

rozott vagy sejtelemszerű tudata kényszeríti a társadalmat és közvéleményt
irányító tényezőket, hogy e kérdést állandóan napirenden tartsák és a leg-
különbözőbb szempontokból és oldalakról megvilágítani ígyekezzenek. Újabban
többször megszólaltatták a Iegilletékesebbet, magát az ifjúságot is - veze-
tői révén, de módja van a fiatal nemzedék tömegének is, hogy szabadon hir-
dethesse igényeit, felfogását és programmját az utóbbi öt esztendőben bámu-
latosan nagyranőtt ifjúsági sajtó útján.

Az, aki ebben az egész kérdéshalmazban valamennyire is tisztán szeretne
látni, mindenekelőtt ehhez az önként kínálkozó forráshoz fordul megbízható
adatokért. De rövid tanulmányozás is elég annak megállapításához, hogy ez az
anyag csak a legnagyobb óvatossággal használható. Különösen áll ez az Ú. n.
ifjúsági ankétok keretében a lapok hasábjain megjelenő nyilatkozatokra. Ezek-
ben fellelhetők a nyilatkozatok fejlődést nem ismerő természetének összes
jellegzetességei: a semmitmondó általánosságok, diplomatikus kétértelműségek,
a pódiumláz következtében jelentkező elszólások stb. Csak annyi állapítható
meg belőlük, hogy egyes fiatalok meglehetősen jól eltanultak az öregektől
bizonyos formulákat és hogy tűrhetően ismerik a közélet izlését és stílusát.

Sokkal megbízhatóbb forrásnak látszik az ifjúsági időszaki sajtó. Üde--
ség, bátorság, új orientáció él majdnem mínden sorban. Meg kell azonban
azt is állapítani, hogy majdnem mindeník lap mögött ott van egy szervezet
vagy csoport, amelyben a többnyire már másodvirágzásukon is túllevő beér-
kezetteknek döntő szavuk van: ők alkotják a folyóirat hadtápterületét, er-
kölcsi, szellemi, főképen pedig anyagi tőkéjének dandárját és természetes,
hogy befolyásuk is nagy mértékhen érvényesül. Amint a példák mutatják,
ezek a befolyások nemcsak mérsékelő, csiszoló, tompító hatásúak, de for-
málóerejűek is. ' I

A legmegbízhatóbb forrásoknak az ifjúság spontán megnyilatkozásait
tekinthetjük. Ezeket egészítik ki azok az írások, amelyek e véleménynyilvánítá-
sokkal összhangban vannak. Ott azonban, ahol a közélet varázsa a legkisebb
mértékben is megejtheti az egyént, nem várhatunk lélekből jövő őszinteséget
és az elővigyázatosság nagyon is helyén való. Természetesen egy pillanatig
sem tagadja e sorok írója, hogy e vizsgálódás értékelő szempontja döntő
hatású a vélemények kiválogatásánál és épen ezért bizonyos szubjektivitás
elkerülhetetlennek látszik.

Amikor- az ifjúság nyilatkozatait egységbe és rendszerbe akarjuk fog-
lalni, mindjárt feltűnik a mlai ifjúság egyik legjellegzetesebbnek látszó vonása:
az egység teljes hiánya. Ha e diagnózis okait keressük, könnyen megállapít-
hatjuk, hogy itt kőzéletünk minden pontján százféle formában jelentkező
partikularizmus másáual van dolgunk és az ifjúság társadalma is látszólag
majdnem ugyanannyi csoportra töredezik, mint az öregeké, Az sem tűnik
kétségesnek, hogy itt is ugyanazoknak az erőforrásoknak a vonzásáról van
szó, mint amott ésa végső konklúzíó elég elkeserítő azok számára, akik az
.uj ifjúság - új jövendő» szólásmondást nem érzik frázisnak. Mert ennek
tartalma nem lehet más, mint hogy a fiatal nemzedék akarva-akaratlan a
maga nagy tömegeiben az idősebbek bűvkörében él és mint ellenállhatatlan
szuggesztióval lebilincselt rnédium, tehetetlen bábja lett azoknak a százfelé
húzó erőknek, amelyek olyan szétrepedezetté teszik társadalmunkat.

Ha a mai ifjúság életének külső megnyilvánulásait vizsgáljuk, meg-
cáfolhatatlannak látszik a fenti megállapítás igazsága. De más benyomá-
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sok kerekednek felül bennünk, ha alkalmunk nyílik a mélyebb rétegekbe való
bepillantásra. Mert igenis a mai ifjúságnak nagy része, sokszor önmaga előtt
is rejtegetve, lelkében frontot alkot az 'előtte járt generációkkal szembeni>

Ez az állásfoglalás elsősorban az idősebb nemzedékek társadalmát moz-
gató erők ellen irányul. A legplasztikusabban a Hitler-ifjúság önvallomásaí
kodifikátorának, Gründel Günther szavaival lehet kifejezni az ifjú nemzedék
véleményét 'ezeknek az erőknek munkája nyomán felsarjadt világról. «Ez a
luciferi világ» - mondja a nérnet 'ifjúsági vezér, amelynek az anyagiasság, az
ennek következményeképen fellépő professzíonalizmus, a dilettántizmus, az
individualizmus, a partikularizmus és a protekciórendszer az irányító ténye-
zői. Itt míndenki, - hogy a mai fiatalság legkedveltebb terminológiájával,
Ady Endre székészletével éljünk, - «Siker-asszony- rabszolgája és még a
jobbakból is «kis kenyércsatákon» meg «kegyért való futásokon» pusztul ki
az idealizmus.

Aki pedig nem hajlandó az árral úszni, az az elhagyatottság mínden
kietlenségét zúdít ja önmagára. «Hol van az a nemzedék, melyennyire csak
saját magára Lett volna utalva, mint a míenk ? Ez a nemzedék, ha saját sorain
kívül akar dolgozni, csak engedmények és az önmaga eladásának árán teheti»
- mondja a mai fiatalságnak egyik legsokoldalúbb és legtöbb et alkotó kép-
viselője. Ez a nagy felismerés a legtöbb fiatal embernél azt eredményezi, hogy
behódol és lesz politikai pártok uszályhordozója, bálrendezö, bridzspartner
vagy filiszter, akinek minden életigénye egy kis darab kenyér ~ önmaga szá-
mára és némi szórakozási lehetőség. Vannak azonban olyan csoportok is,
amelyeknek hitvallása szerint épen «ez az önmagukra való utaltság a bizto-
síték arra, hogy néhány évi kitartó munka után a maguk urai lesznek ezen
a földön». "

A mai fiatalság a közelmult és a joelen idősebb nemzedékéről vallott
kritikáját Ady Endre vad nekibúsulásaiban és Szabó Dezső szatírajában látja
a legtökéletesebben megjelenítve ; ezért minden további részletezés helyett
bőven elég az ezekre való utalás. E sorok írója sok olyan fiatalembert ismer,
aki ötször is elolvasta «Az elsodort falus-t és akinsek önkéntelenül is bele-
olvadtak a gondolatvilágába és szókészletébe Szabó Dezső eszrneszilánkjaí és
dübörgő stílusának törmelékei. De túl míndezeken, az ifjúság e két nagy,
sajátosan magyarsorsú Író alakjában saját életút jának jelképét látja.

Ennek a kritikának élességét növeli az a megrendítő anyagi harc, ame-
lyet a fiatalságnak különböző okokból, de - saját véleménye szerint
elsősorban a mai irányító nemzedék szűkkeblűsége miatt vívnia kell egye-
temi évei alatt a tanulmányok elvégzéséért, oklevele megszerzése után pedig a
silány dercéjű 'elhelyezkedés ért. Keserű szavakkal szekták megbélyegezni a
tandíjak állandó emelését, a diákszociális intézmények szolgáltatásának csök-
kenését, illetve az igénybevétel díjának emelését, a vizsgák fokozódó szigo:-
rúságáL stb. Még parázslóbb lélekkel hánytorgatják a nemrég lezajlott állás-
szerzésí akciók visszás jelenségeit. Aki kőzelebbről és csak némi tárgyila-
güssággal nézi is a dolgokat, kénytelen elismerni, hogy ezek a keserű kitö-
rések sok igazságot tartalmaznak. Minden egyebet kommentár nélkül hagyva,
csak 'egy dologra utalunk, a gyomorbajos és tüdőbeteg diákok számának
ijesztő növekedésére, a diáknyomor arcvonala kítágulásának legbiztosabb isrnér-
veire, amelyeknek megdöbbentő voltát még a köznyornor állandó növekedése
sem tudja megindokolni.

Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy az Ú. n. generációs kér-
dés egyre égetőbb lesz. A folyvást halmozódó keserűség összeolvad az öre-
gekről vallott nézetekkel és a nemzedékek között áthidalhatatlan szakadékot
teremt. A generációs kérdés magvát az a meggyőződés alkotja, hogy a közös
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átélések, a közös problémahordozások, a közös kereszt alatt való rogyado-
zások és a közös látomások egy-egy évtizednyi nemz-edéket egységgé ková-
csolnak, amelybe az előbbi generációk tagjai még a legfogékonyabb lélekkel
és a legnagyobb jóindulattal sem tudnak beleilleszkední. Az ifjúság szerint
nálunk kűlönösen az a körűlmény is élessé teszi e kérdést, hogy az -élet
egy-két pontján jelentkező csekélyszámú kivételtől eltekintve, magasabb pozi-
ciók betöltésénél elemi feltételnek tekintenek bizonyos haladottabb életkort.
Viszont más országokban az irányító tényezők tetemes része a fiatalabb nem-
zedékből kerül ki.

Nyilvánvaló, hogy tételünket eddig is a főiskolás diákság és az ifjú diplo-
mások szempontjából néztük, mivel a magyar fiatalság többi rétege egészen
másjellegű feldolgozást igényelne. Eddig főként azokat a jelenségeket vettük
elő, amelyek, ha nem is míndíg tudatosan, de mégis ott élnek a tömegek lelké-
ben. A következökben a magyar ifjúság bizonyos árnyalatainak felfogását
ismertetjük. De ez a felfogáskomplexum megérdemli a figyelmet, mivel a
legaktívabb, a legképzettebb és a legpozitívabb hitű fiatalok vallják magu-
kénak, akiknek szuggesztivitása egyre szélesebb köröket hódít meg. Feltűnő
az is, hogy ama még egymástól teljesen függetlenül keletkezett és önálló életű
csoportokban ugyanazok a vágyak élinek. Egyenesen döntő [elentőségűekké
teszi ezeknek a csoportok nak nézeteit az a tény, hogyha a m:ai ifjúságból az
alkotó jövendő titokzatos szövegrészleteit szeretnénk kihetűzni, akkor csakis
ezeknek a csapatoknak megnyilatkozásait vehetjük tekintetbe. Hadd vessük
bele a mérlegbe még azt a -tényt is, hogyamegszállott területeken öntudatos
nemzeti életet élő ifjúság is ezeket a nézeteket vallja magáénak.

Nincs terünk arra, hogy ismertessűk ennek az életfelfogásnak a közösségi
és az egyéni élet minden részletére kiterjedő megnyilvánulásait, ezért kény-
telenek vagyunk kiragadni azt a három pontot, amelyek időszerűségük és
egyetemes jelentőségük rníatt a legkiemelkedőbbek és a multhoz viszonyítva a
legforradalmibb jellegűek: nevezetesen a társadalmi kérdést, a nemzeti prob-
lémátés a keresztyénség ügyét az ifjúság életében és gondolatvilágában.

Az ifjúság nagy részének a társadalmi kérdés iránti érdeklődése meg-
lehetősen elméleti jellegű és alkalomszerű. Még a legjobbíndulatúak és a legaktívab-
bak is legfeljebb az -etémáról való beszélgetésig, vitázgatásig, esetleg a róla való
írásig és tervezgetésig j utnak el. A magyar értelmiség legáltalánosabb két jel-
lemvonása, a tehetetlenség és a kényelmesség az ifjúság lelkében is ható erő.
Ezt csak tetézi saját nyomorúsága, valamint a szociális munkát végzők leg-
gyakoribb és legsívárabb érzése, a magárautaltság. Végül pedig az a körül-
mény, hogy néhány diák megtévelyedése miatt a hatóságok az ifjúság gyakor-
lati irányú szociális munkásságát, sajnos, gyanúval nézik, eddig majdnem min-
den kísérletet a szociális probléma aktív megragadására hosszabb vagy rövi-
debb idő mulva elsorvasztott.

A háború előtti és utáni ifjúság érdeklődése (csekély töredéktöl eltekintve)
az ipari munkásság felé irányult. Különösen közvetlenűl a világháború után
lehetett 'ezt tapasztalni. Az akkori mezőgazdasági konjunktura és a kisgazda-
párt látszólagos politikai uralma eltakarta a magyar élet szociális nyomo-
rúságának legfájóbb sebét, a falut és csak a politikai helyzet megváltozá-
sával, illetve a magyar gabona tragédiája után feltáruló bajok idéztek elő
ezen a ponton változást. Ekkor az ifjúság érdeklődése szinte az ellenkező
végletbe lendült át.

Az ipari munkásság, jobban mondva a városi nyomorultak sorsa iránt
ma elsősorban a katolikus ifjúság érez felelősséget. Kétségkívül nagy része
van ebben a «Quadragesimo anno» hatásának. Gyakorlati téren is végeznek
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kísérleteket, A jezsuiták által megindított settlement-mozgalom egy ideig az
igazi, magyar settlement-munka megindulásával kecsegtetett; néhány kato-
likus kollégium ifjúsága prefektusaí vezetésével rendszeresen foglalkozik nyo-
mortanyák látogatásával; a banlíeuk katolikus papapostelainak példái sok
egyéni vállalkozást is megindítottak stb. Ebben az elsüllyedt világban tett
kutató útjaiknak következrnényeképen felvetették önmaguk előtt a kérdést:
«Csodálhatjuk-e, hogy a rnunkásság szembehelyezkedik ezzel a mostani kép-
mutató társadalmi renddel, amelyben csak a kínzóját és kihasználóját látja».
Megállapítják, hogy «a munkásságban megvan a kíolthatatlan vágy a boldogság
és a szerétet iránt, és náluk hálásabb és hűségesebb lény nincs, ha az értél-
miség részéről egy kis jóságot és közeledést találnak». Kritikájuk nemességet
semmi sem bizonyítja jobban, mint az a meglátásuk, hogy «nem oldják meg
a kérdés lényegét a karitász-akciók sem, sem pedig az elméleti vitatkozások».
Felismerik önmaguk hivatását: «A munkásoknak szüksége van vezérekre ...
önzetlen, egyeneslelkű fiatal magyarokra. Nekünk, fiatal magyaroknak kell
síkra szállni a munkásság jogos érdekeiért az Evangélium, Rerum novarum és
Quadragesimo anno szellemében». Ennek a síkraszállásnak gyakorlati következ-
ményeit a munkásság megszervezésében látják.

E megállapítások és törekvések már túlnőnek egy reformnemzedék óvatos
célkitűzésein. Az ifjúságnak ezekben a köreíben igen gyakran hallja idézgetni
az ember Sík Sándornak a dzsembori öregcserkész-gyűlésen elmondott sza-
vait: «Mi forradalmárok vagyunk a szónak szent értelmében». Akármennyire
'ködben úsznak e nagy kijelentés gyakorlati következményei még hangozta-
tóik előtt is, az mégis nagyjelentőségű, mert egy nagy megfordulás pozitívuma
rejlik benne. I

Egyetemesebb a mai ifjúság szociális érdeklődése a parasztság, illetve
az aqrárproletáriáius sorskérdései iránt. "Az elsodort falu» megmentése, «a
hárommillió koldus» visszavezetése az 'emberi élet kereteibe, a magyarság
legnagyobb, életkérdés ének tetszik előttük, mert szerintük a nemzet «legérin-
tetlenehb, legegészségesebb rétege, a magyar paraszt a jövendőnk egyedüli
letéteményese». A tömeg megáll a jelszavaknál és ma is ott vesztegel. "Sajnos,
ebből is divat lett és sokan azt gondolták, hogy illik e kérdéssel foglalkozni.
Ennek következtében azután a lényeg elsikkadt» - írja keserűen egy diák. De
egyes csoportok mégis túljutottak a romantikus ellágyulások kétes értékű
megállapításain és az önkritika összetörettetéséu keresztül elérkeztek az alkotó
munka megindításáig. Megcsinálták önmaguk számára a mérleget a közelmultról
és a jelenről: «Eddig ugyanis az volt a helyzet, hogya vidéki hallgató tanul-
mányai végeztével nem ment vissza a faluba, mert megkedvelte a kényelmes,
sok szórakozási lehetőséget nyujtó városi életet s utána a kultúrálatlanságba
süllyedt falu a legsívárabb kilátásokat jelentette. A falu elmaradottságának meg
épen 'ez az oka. Mindig csak kiválás történt, visszatérés nem igen -és így nem
volt, aki kultúrát vigyen vissza és egészségesebb gazdasági és szocíális víszo-
nyokat teremtsen. Ezért: «Vissza kell menní a falubab Ez a kijelentés egye-
temi éveik alatt - szerintük - azt jelenti, hogy aktív rnódon és szakszerűen
tanulmányozni kell saját leendő foglalkozásuk szempontjából a falu nagy
kérdéseit, fel kell készülni a feladatok megoldására. «Az egyetem elvégzése
után hazarnegyek a falumba orvosnak, állatorvosnak, papnak, jegyzőnek,
ügyvédnek, gazdálkodónak és egészen másképen fogom értelmezni a jegyző,
az orvos hivatását, mint ahogy eddig voll». Hogy azok a kutatások, amelyeket
a mai fiatal nemzedék tagjai végeznek. milyen értékeket jelentenek, annak
jellemzésére elég, ha Matolcsy Mátyás nem régen megjelent könyvét említern
meg (<<Agrárpolitikai feladatok Magyarországon» ). Erről a könyvről írta
Szekfű Gyula, hogy «a rnunka az első pozitív javaslat, amely a kérdést



85

kiemelte az elméleti és politikai vitákból s a pozití v megoldás síkjára tolta át,
honnan alig lesz eltávolítható.»

Ugyanilyen, vagy talán még mérhetetlenebb elhajlást tapasztalunk a
régebbi generációk felfogásától a nemzeti kérdés terén. Ennél a pontnál különös
figyelmet érdemelnek a megszállott területeken élő, illetve az onnan való
ifjúság megnyilatkozásai. Mert amíg a csonka határok között még megvan a
lehetősége annak, hogy a régebbi évek jól kitaposott, kényelmesen járható
útjáll haladjunk, addig a kisebbségi sorsban felnevelkedő fiatal magyarokat
szenvedéseik a multnak kellő távlatából való megítélésére és célravezetőbb
ösvények keresésére kényszerítik.

A multról talán az «Erdélyi Fiatalok» szerkesztője mondta a legmerészebb,
de egyúttal a legplasztikusabb kritikát. «Amíg külső szellemi és más tényezők
segítségével mindenkit magyarrá akartunk tenni, elsősorban sajátmagunkról
Ieledkeztűnk meg. Voltak lelkes-edő magyarok, Iélekemelő hazafias ünnepélyek,
de az igazi magyar lélek vajmi kevés táplálékot és élethez szükséges levegőt
kapott. Az államkereteken belül az ősi magyar élet elsorvadt». Mindezt a reánk
zúdult tragédia láttatta meg velük, tehát - mondják ki az ítéletszerű kegye tr-
lenséggel belénk vágó szót - a kisebbségi életnek nemcsak átkai, de áldásai
is vannak. Ilyen pl. hogy a szétszakadt politikai magyar egység helyébe «a
lelki magyar egységet kell megteremteni. Ez az egység örökévalóbb, mélyebb
öncélúbb, tisztább, tehát életteljesebb. mint a .kűlső politikai egység». Ilyen
áldás annak meglátása, hogy «a külső magyarkodás helyébe az életteljes
belső magyarságnak kell lépnie».

Széles távlatokban tűník fel szavaik nyomán az új magyar életprogramm :
«Nemzeti létünk fennmaradás ának fizikai feltétele kettős: egyfelől egész szé-
lességében, a gazdasági vonatkozásoktól a kultúra területéig fel kell tárni a
nemzeti élet minden vonatkozásait, másfelől minden tekintetben bele kell
kapcsolnunk uemzetünk életét a mai egyetemes élet mozgási vonalába, egy-
szóval mindent el kell követnünk, hogy számunkra a nemzeti élethez való
ragaszkodás ne muzeális konzervál ódás, hanem élő élet Iegyen.»

Ennek az álláspontnak természetesen a revízió kérdésében is messze-
menö következményei vannak. A csonkaországí Székely Egyetemi és Fő-
iskolai Hallgatók Egyesületénekelnőke egyik budapesti lapban a következőket
írja: «Teljesen hibásnak és bűnösnek tartjuk a revízió propagandának azt
a formáját amely ma nagy hangon folyik, álláspontunk az, hogy emberibb
légkört kell teremteni, amelyben mód nyílik tarra, hogy a kisántánttal meg-
békűljünk.» Ezért «a mai fiatalságnak kötelessége lenne egyre határozottab-
ban foglalkozni az utódállamok magyarságának helyzetével és tanulni a szom-
széd népek nyelvét». Ennek az álláspontnak gyakorlati következménye pl. az,
hogy a felvidéki hallgatók budapesti internátusában minden lakó számára
kötelezö egy utód állam nyelvének megtanulása. vagy hogy a szociográfiával
foglalkozó magyar ifjúság Gusti román professzornak és tanítványainak
munkásságát tartja követendő példának.

Hogy mennyire nem megalkuvás mindez, azt az egyik erdélyi ifjúsági
vezetőnek az örökkévalóság szempontjára felépülő célkitűzése bizonyítja a leg-
jobban: «Azt mondhatjuk, hogy a kisebbségi magyarság már a jövő fegy-
vertelen biológiai és szellemi háborúját vívja. Míg a többi népek már-már
anakronízmussá váló régi fegyvereket kovácsolnak a jövő háborúra, addi~
az igazi háborúra a kisebbségi népek készülnek. Ezt a látást az egész ma-
gyarságnak magába kell szívnía és a kénytelen-kelletlen külső megerősödés
alatt minden figyelmet erre a készülédésre kell fordítani. Csak annak a fajnak
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életében leginkább magamaga tud lenni.»
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Azok a csoportok, amelyeknek megnyilatkozásaiból csokorba kötöt-

tünk néhányat, legalább is komoly etikai alapon állanak. Az a rögös út, amelyen
most sokszor botladozva járnak, ha nem is hordoznák útravalóként, megérleli
bennük azt a tudatot, hogy komoly erkölcsi megújulás nélkül nincsen értelme
és jövendője a hangoztatott elveknek és a nagy nekiindulásoknak. A kű-
lönb ember, az emberebb ember gyakran hangoztatott kifejezései nem üres
szólamok, hanem aprópénzre váltódó életteljes meggyőződés. Épen itt van
az a nagy válaszfal, amely az ifjúság nagyrészétől elkülöníti őket, Amíg az
ifjúság tömegeiben jámbor emlékként, jóleső formaként él valami «vallásosság»,
amelynél csak az a fontos, hogy minél kényelmesebb, mínél kevesebb zayart-
keltő és minél könnyebben elíntézhető legyen, addig ezekben a csoportokban
a sok szembefordulás közben az emberek találkoznak önmagukkal. Ennek
pedig vagy alélek mélyéből felfakadó keresés vagy pedig határozott megindu-
lás lesz a következménye.

Van olyan csoport, amely Mécs László Assisi felé való mutatását igyek-
szik megvalósítani és életideálja az új aszkézis. Csendes szolgálatban elomló
életű, gyermeki hitű, önmaguk testét megöldöklö, a szentség stigmáit önma-
gukban hordozó embereket tartanak eszményeiknek : Szabin testvért, a paraszt-
apostolt, Damján atyát, a leprások barátját stb. «A katolikus reneszánsznak
égőés fényes példák kellenek - írja e mozgalom egyik .fiatal vezére -
akik a gyermek szent vakmerőségével rátalálnak a modern útvesztők erde-
[ében az életszentség irányára .•

Az erdélyi ifjúság egy tehetséges része a «prófétai keresztyénség- felé
törekszik. Ezt tartja az egyházak feladatának is. «Az örökkévaló Isten vilá-
gossága, az Élet világossága mellett tegyék világossá az adott élet kérdé-
seit, mondjanak világos ítéletet a mai zavaros ködök világában és isteni
építő erőkkel hassák át az egyre jobban oszlásnak induló vílágot.»

Egy másik csoport a puritán keresztyénséget akarja a közösségí és az
egyéni élet középpontjáha állítaní és azt vallja, «hogy mínden nemzeti és
társadalmi, szellemi és gazdasági élet végsőleg a lelki élet fundamcntumán
nyugszik, az egyesek lelkűlete által alakul, alakítható, ezeknek az élő Istennel
való személyes kapcsolata szerínt». i

Ennek a személyes motivumnak az ismerete világosíthatná meg igazán
tételük utolsó pontját. De ki merne erről még határozott jelenségek megtapasz-
talásának birtokában is a bizonyosság hangján írni? Csak az emberi szemmel
meglátott tényeket regisztrálhatjuk. Hogy pl. a magyar diákságnak épen azok-
ban a rétegeiben jelentkeznek Isten Lelke munkájának csodálatos ered-
ményei, 'ahonnan senki sem várná; az egyik diák falukutatásai közben egy
tanyai parasztgyülekezetben kényszerül térdre, a másik az önként választott!
halál kapujában látja meg az életet vés ki tudná felsorolni vennek a sablont
nem lsmerő isteni munkának kibeszélhetetlen győzelmeit.

E sorok írója a rendelkezésre álló nagy anyagból csak azokat a meg-
nyilatkozásokat válogatta ki, amelyeknél személyesen ellenőrizhette a szavak
mőgött álló tényeket. Mindezek alapján egész nyugodtan - akármit mutat
is a tömeg arca - meri ;vallaní azt a meggyőződést, amelyet egy diákbarátja
írt nem régen egyik magyar folyóiratban megjelent cikkében: «Általában
jellemző a mai ifjúságra, hogy a kezdő tévelygésele után szinte tökéletes
biztonsággal indult meg azon az úton, amely a nemzeti válságból kivezet
és a nagy magyar problémák felé fordult arccal menetel egy tartalmasabb:
jövő felé .•

(Budapest) Dr. Hilscher Zoltán.
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fl falu sorsdöntő kérdései.
Azok a forradalomszerű gazdasági, társadalmi és politikai válságok és

átalakulások, melyek feltartóztathatatlanul folyamathan vannak s itt moraj-
lanak hazánkban is, erősen éreztetik hatásukat népünk lelki életében. A csen-
des szemlélő számára néha megdöbbentő és megbotránkoztató, de 'Olykor
mégis csodálatos az a nagyvonalú lendület és merészség a tettekben, szavak-
ban és változásokban, melyek -falusi gyülekezeteluk népének társadalmi és
egyéni fejlődését előr-e viszik vagy hátráltatják, s ezzel kapcsolatban lelki
életét is befolyásolják. Még a legelzártabb faluban élő nép is kénytelen reagálni
a nagyvilágban végbemenő változásokra, ha mindjárt idegenek és értelmet-
lenek is számára. A legelmaradottabb falu is tudatára ébred annak, hogy
a nemzet és a társadalom életében jelentős szerepe van és a társadalom ve-
zető körei is rászorulnak termelő munkájára.

A városok közelében élő földmívelő nép nem marad meg veleszületett
konzervativízmusáhan és nem fogadja .közömbösen a tőle távolabb eső jelen-
ségeket. A rádió és a repülőgépek világában a falu és a város -közöttí távolság
is kisebb lett. A fokozódó kenyérgondok, az egyre türhetetlenebbé váló adó-
terhek szinte kényszerítő erővel _terelik figyelmét 'Olyan összefűggésekre, ame-
lyek azelőtt nem érdekelték, vagy ránézve közömbösek voltak. Meg kell ta-
nulnia, hogy nem elég a kifogyhatatlan munkabírása és szakadatlan tevé-
kenykedése, sőt 'még az időjárás kedvező, vagy kedvezőtlen volta sem, mert
sorsa azok kezében dől el, akik tőle mérhetetlen távolban a világpiaoot irá-
nyítják.

De ráeszmél a falu népe arra a szűkségszerű összefüggésre is, mely
termelvényei és az ipari cikkek kőzött van. Üj problémák számára a világ-
piac, az agrárolló, a gazdasági autarkía, a kartel, a vám, külkereskedelem,
az élő állat, bor, gyümölcs értékesítésének a kérdése, az iparcikkek árának
viszonya a termelési produktumokhoz, stb. stb. Ezek az összefüggések majdnem
tisztán az anyagiakra irányítják gondolkodását, egész mentalitását anyagias-
sá teszik, hisz első sorban exisztenciális kérdések, s immár több évi meg(-
próbáltatás jeleként nehezednek lelki világára. 'E világnézeti átalakulás során
lassan, de folyamatosan átértékeli a rendszereket, intézményeket és irányzat
tokat. De e mellett van valami sejtelmés várakozás is a lelkében, s ez többi
a jobb terményárak, az alacsonyabb közterhek, az .olcsó megélhetés, könnyű
vagyonszerzési mód stb. után való vágyódásuál. Népünk erősen megsínyli
e változásokat. Egocentrikus gondolkodásánál fogva abból indul ki és ahhoz
tér vissza, ami körülötte van. Mostoha sorsáért a szövevényesnek talált össze-
függéseklet teszi felelőssé s míndazokat vádolja, akik ez összefüggéseket a ma-
gasabb frontoken s mégis hozzá legközelebb esve irányítják és vezetik. Bár
sok esetben nem meri nyiltan kímondaní, de felelőssé teszi magát a Gond-
viselést is és elveszti Istenben hízó hitét. Tanácstalanul áll az események fej:"
lődése előtt. Keserű kérdések merűlnek fel lelkében, melyekre nem talál fele-
lebet, s ellenük nem tudja, hova appelláljon, -

De vegyük sorra azokat az egyes jelentősehben kiemelkedő hatásokat,
melyek a közgondolkodás kialakulásában érvényesülnek. A kartel a falusi
lakosság tudatában úgy él, mint valami keleti veszedelem, mely pusztulást
és romlást hoz. Minden gazdasági érdekszövetségben kizsákmányolást gyaní-
tanak steljes megszüntetését és kiirtását követelik. Nem egészen antikapitar
lista érzelem ez, de gyökeres változásokat vár a karbelek túlkapásai ellen
azok megszüntetésétöl, A falu elhagyottnak érzi magát nehéz sorsában, inga-
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dozó magatartását antikapitalísta körök könnyen kihasználhatják s olyan
elveknek nyerhetik meg, melyekkel különben hagyományai, érzelmei és szoká-
sai merőben ellentétesek. Bizonyos szímpátiák nyilvánulnak meg benne a
szociálízrnus radikális követelményei iránt. Vagy, ha a radíkálizrnus e tekin-
tethen nem is határozott, de a szociáldemokrácia könnyen nyerhet talajt!

Nem tudnivágyás, vagy általános tájékozottságra való törekvés a falusi
emberben, hogy különös érdeklődéssei figyeli a külföldi események fejlődését
és intenzíven reagál egy-egy nagyobb hatású reform hírére. Igyekszik ezeknek
kihatásait a saját sorsára vonatkoztatni és jelentőségüket e szempontból mér-
legeli. Felcsigázott várakozással figyeli öntudatlanul is azokat a változásokat,
amelyek egy új világáramlat I szellemét lehellik, Az önemésztő küzdelmeíbe
halálosan belefáradt nép lelki világát nagy erővel ragadja meg az az impo-
náló merészség és lendület, mely egy-egy állam- vagy kormányformában meg-
nyilatkozik. Türelmetlenül vár, lelkesedik értük, beszél róluk, kívánja őket,
és kielégíthetetlen szomjúsággal keres valamit bennük. Hogy ezek mégis
nagyobb eredményeket eddig nem tudtak elérni, az végső elemzésben annak
az alapjában véve lomha vérmérsékletnek a következménye, amely a föld
népét még rníndíg a konzervatívízmus béklyóiban tartja. De közrejátszik
az egységes gondolkozásmód, az olvasottság hiánya is.

A földéhség ma már csökkent, vagy legalább is «treuga Deis-t tart, de
mégis nem kis mértékben táplálja azokat az egocentrikus gondolatokat, ame-
lyek kőrűl a falu új mentalitása kialakul. Viszont letagadhatatlan tény
az is, hogy a falusi nép nagyon kiábrándult saját foglalkozásából. Hiába van-
nak a szép szólamok, hogy a földmíves polgárság a nemzet gerince, s a mező-
gazdaság a nemzeti termelés alapja, a tények mást mutatnak! Amíg eddig
csak a gyári munkásságnak volt az ideálja: kis falusi tanya, nyugdíj és
kényelmes öregkor, ma már keserűen érzi a falu népe is, hogy őt nem' támo-
gatja senki, az ő hivatása a legutolsó valamennyi közőtt, a legkisebb meg-
becsülésben sem részesül, s ha valami módon saját hibáján kívül bajba
jut, segítséget úgyszólván sehonnan sem kap, vagy csak nagyon keveset, de
azt is elkésve. Jégverés sújtotta vidékek adókedvezménye pl. 2-3 0/O a föld-
adó után, amelyet keserű gúnykacajjal és befelé mély megalázottsággal vesz
tudomásul. Innét van, hogy ma a jobbmódú kisgazda is szívesen otthagyja
birtokát egy havi 80-90 pengős portási állásért, mert úgy véli, hogy mások
mínden egyetemes válság ellenére is jobban és könnyebben boldogulnak,
mint ő minden megfeszített munkája mellett, Mert mire közterheit ren-
dezte, alig marad annyija, hogy évi ruhaszükségletét beszerezhesse, s ha e
triellett mult jának mulasztásai, vagy birtoka gyarapítása miatt, vagy bármily
családi körülményeinél fogva még adósságai is vannak kamatterhekkel, alig
vagy egyáltalán nem bír exísztálni. A bizalom .régí életével szemben a falu
népében teljesen megrendült. Különösen erős az elvándorlásí folyamat az
ifjabb generáció körében, bár ez is abba az akadályba ütközik, hogy ma már
a városban sem lehet boldogulni.

Tele vannak falvaink egyesületekkel, körökkel, szövetségekkel, melyek
rendesen felsőbb parancsra és kezdeményezésre keletkeznek. Az ezekben
való hit és bizalom is teljesen megingott a legtöbb helyen, sőt szervező erő
hiányában azt eredményezte, hogy elveszítette a kontaktust saját környeze-
tével. A sok csalódás és saját tehetetlensége tudata a falut bizalmatlanná és
fatalistává tette minden egyesülettel és annak minden vezetőjével szemben.
Önkénytelenűl és ösztönösen megérzi, hogy vezetőiben is határozatlanság,
elernyedtség, fáradtság és ingadozás van. A vezetők maguk is sokszor+ebben
a deprimáltságban élnek, s az általános erkölcsi csőd akárhányszor elsodorja
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őket, kisebb-nagyobb erkölcsi botlásokat követnek el és megtévelyednek. Pedig
mai elesettségében a nép sokkal érzékenyebb az ilyenekkel szemben és a
vezetők egy-egy ilyen botlása nem ritkán aláássa még a lelki vezetők tekinté-
lyét isés megmérgezi a közszellemet, A jövedelemeloszlás kirívó egyenlőt-
lenségei is sok elkeseredést szülnek. Önzetlenséget és példaadást vár a nép s
ha ezt nem találja, keserűen vonul vissza magányos zárkózottságaba. Ezekhez
járul még az egyes társadalmi osztályok elszigeteltsége, mely sokkal mélyebb,
mint valaha, vagy ahol közeledés vagy elegyedés történt, ott a kölcsönös ki-
ábrándulás annál keserűbb viszonyt hozott létre.

Valami álmos lethargia ül a lelkeken! A falu csak félve gondol a val-
lásra, s az abban nyujtott vígaszra! Mélyen elkeseríti az egyes felekezetek
egymás 'elleni harca. Különösen az ifjabb lelkészi generáció aktív és impulziv
felrázásai egy~egy pillanatra gondolkozásra .késztetik ugyan a racionalista
papok lelki befolyása alá került tömeget, de a lelki álmosság és kiábrándultság
olyan mély, hogy a Legtöbb helyen visszasüllyed abba a mély álomba, melybe
a multak bűnös mulasztásai beletingatták.

Falusi gyülekezeleink 90 0/o-a hitéleti szempontból alvó nép, még ott is,
ahol a «templombajárás szép szokása nem ment ki a divatból l» A sokat
hangoztatott felekezeti öntudat csak felszínes, bár tagadhatatlanul - Istennek
legyen hála érte - még ma is nagy erőt képvisel. Az öntudatnak ez a hang-
súlyozása csak kifelé döng üres kongással, de mélyebh belső tartalma rend-
szerint nincs. Ez idő szerint a falusi nép a világkrizis megoldását még inkább
külsö tényezők közrehatásától várja, mint az egyéni és társadalmi belső, lelki
megújhodástól, Templombajárása, ha az újság ingerévei várt prédikáció hall-
gatáson túl még lelki élményeket is jelent számára, nem más, mint a régmult
pietista szellem végső nyúlványaként mélyen a tudatban élő kicsi hitbeli
szükséglet, mely hivatva van a lelket is kíelégítení, s annak is megadni azt,
ami 'a magáé. Általános a közömbösség, egykedvűség és a felelősségtudat hiá-
nya. Vannak gyülekezetek, ahol a hívek többsége már csak aludni jár a temp-
lomba. Büntetést kell kiszabni azért, hogy a kurátorságot vagy presbiteri hiva-
talt elvállalják. úrvacsorázás, egyházi funkciók igénybe nem vétele felett egy-
szerűen napirendre térnek! Sőt sokak szemében szégyen vallásosnak lenni és
csak félve, lopva viszik ima- és énekeskönyvüket magukkal a templomba, a
kocsmák és üzletek vasárnap, istentiszteleti idő alatt is nyitott ajtajai előtt
tétlenül ácsorgó, összegyülekezett gúnyolódók sorfala között! Az erötelenül
felfegyverzett lélek nem bírja visszaverni a vallástalanoknak és istentaga-
dóknak azt a gúnyos támadását, melyet az atheísta csúfolódók vastag ostorral
sujtanak feléje.

Az egyház legfeljebb mint szükséges, külsőséges forma számít ténye-
zőnek lés a népet a kegyeletnek csak azok a szálai kötik hozzá, amelyek vala-
milyen külsőséges cerirnóníában vannak hasznára esketések, temetések és
egyéb funkciók alkalmával. Az adát és anyagi áldozatot követelö egyház sok-
szor inkább csak teher, mint áldás, s a folytonos önkéntes áldozatkövetelések•.
kel is csak növeli azt a sanyarú és elkeseredett helyzetet, amelyben a kesere-
dettszívű nép már úgyis benne van. A terményfizetéses lelkészt és kántort
rendesenalkalmazottjának 'tekim:11is nem egyszer, mint a többi községi «bér--es-
lől azt várja, hogy alkalmazkodjék hozzá szavaiban, tetteiben, s ne meré-
szeljen mélyebb lelki igényekkel fellépni s tőle· mélyehh vallásosságot és
hitet várni! Ha ez nem történik meg, könnyű lelkiismerettel kilép egyházából
s vagy lemond vallásáról, vagy a körülötte ólálkodó szekták narkotizáló kar-
jaiba dobja magát.

A falusi gyülekezetek autonómiájának az elve csúfos vereséget szeave-
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dett, De hogyan is tudná megállapítani az .egyszerű ember, aki egész más
világban, a természet és anyag világában él, azt, hogy ki alkalmas arra, hogy
lelki vezetője vagy tanítója legyen? A városi gyülekezetek is nehéz helyzetben
vannak, a falu meg éppen igen sokszor balkézzel nyul bele vezetője meg-
választásába. Sok mínden játszik itt szerepet: a lelkészi és tanítói javadal-
mak függő helyzete, a pártszellem. atyafiság, a bizalmatlanság a felsőbbség
jóindulata iránt, stb. Igy igen sokszor előfordul, hogy lelkész és gyülekezet egy-
másból kölcsönösen kiábrándulnak, s a hívek és vezető közötti különböző irá-
nyú lelki beállítottság csak szakadást 'Okoz és rnélységeket támaszt.

A lethargia fásultságában sínylődő falusi nép lelke mélyén mégis él a
vágy valami isteni valóság után, valami ószövetségi Imessiásvárás-féle. Keres-
kutat, éhes és szomjas valami feltétlenül megbízható nyugalom és bizonyosság
után, mely rávilágítson a helyzet adottságaira és azoleon felül tudja emelni
a lelket az ismeretlen és óhajtva sejtett Istenhez! Kezeket vár a nép, amelyek
beléhelyezik megfáradt, kérges tenyerét annak a kezébe, aki az Ot, Igazság
és az Élet. A remény napsugarait várja, amelyek feloldják megkérgesedett,
elhidegült szívének a jégburkát, hogy beléhatolhasoon az igaz élet jézusi
fénye! A kereső és kutató lelkek figyelme a belső harc és feszült várakozások
csendjében valami sejtelmés kínyílatkoztatásban bízik. Arra vár, hogy a foko-
zódó romlás vészfelhőinek sűrű sötét tömegéből, mely a végső összeomlás ka-
tasztrófáját hozza, jőjjön valaki, aki megmentse! Ennek a lelkíállapotnak
egyensúlyt és stabilitást a kegyetlen és pusztító erők által okozott sorsközösség
ad. A lelkiségnek ebben a feszült atmoszférájában a szociálizmus, kommu-
nizrnus és bolsevizmus szelleme villámcsapásként lövelli nyilait a mitsern
sejtő alvó nép kőzé és egyre tördeli az Istenbe vetett hit és bizalom gyenge
csemetéit!

A főldmívelő Iakosságnál tehát sok minden megváltozott, különösen
lelki szernopntból. Ma már nem lehet sablonos, megunt, mechanikus mód-
szerekkel dolgozni! Figyelembe kell venni a nép belső értelmi fejlődését, mely
a lelki élet hitbeli vonatkozásainak rovására, nagyobb tájékozottságot, sajátos
lelki diszpoziciót és sok érzékenységet eredményezett, Nem a régi egykedvű
paraszttal állunk szemben. Nehéz életküzdelmeí, sorozatos csalódásai mellett
érdeklődése a külsö események iránt fogékonyabb és erősebb, mint valaha.
De lelki kielégülése iránti vágyai is erősödtek intenzitásban. Van a földműves
nép körében kultúrális, szocíális és vallási kérdés. Ezek megoldása köve-
telőbben sürget, mint valaha!

A falunak új apostolokra van szüksége, akik szűkös kenyér mellett, sza-
kadozott köntösben is rójják a falu poros országútját, Ielkesítik,
ébresztgetik, feleszméltetik a tömeget és lelkükben hordozzák,' az élet
evangéliumát, rnely cselekedetekben nyilvánul és az önzetlenség alá-
zatos szolgálatában éli ki a Krisztus eleven valóságát, teszi szemléletessé a
Krisztusban való 'élet gyönyörűségeit. Ha a lelkész a régi időben a falu poli-
hísztora volt, úgy ma sokkal inkább kell annak lennie. Keserű csalódást jelent
az egyszerű hívő számára, ha lelkipásztora a tengernyi nehézség felett nem
tudja megmutatni az igaz utat: a Krisztusban bízó hit teljes erejét, mely a
legnagyobb nehézségeken is át tud vezetni mindenkit, Ma már nem lehet a
lelkész irodája csendjében élő, elmélkedő tudós teológus, hanem kell, hogy
a gyakorlat emberévé is váljon, aki ügyes kézrel bele tud nyulni a családi
katasztrófák és összeornlások romhalmazába és onnan ki tudja emelni azt,
ami még élet és ami még menthetö, Ezért nehezedik ma a lelkészre mérhetet-
len felelősség. Egyéni életek e munka alatt majdnem ősszeroppannak. ezért
kell a lelkésznek az Isten megsegítő kegyelme mellett segítökre is támasz-
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kodnia. Munkatársi kört kell nevelnie, amely hűséggel áll oldala mellé. Ki
kell alakítania egy belmissziói \kört, hogy segítségével új életet önthessen
a holt tagokba. Kartelkérdést, történelmi adottságokat mi nem változtatha-
tunk meg, de emberlelkeket megmenthetünk a végső kétségbeeséstől és lelki
nyomortól. Erős hitű és erős lelkű presbitériumokat kell szerveznünk, ame--
lyekben él az egyházért égő felelősség tudata. A falu arculatát csak úgy fest-
hetjük át, ha a lelkeket felrázzuk arra a felelösségteljes elhivatottságra, melyre
Isten az embert teremtette.

Az idők méhe sok vészfelleget rejt magában. Ha ezek most mind egy-
szerre ránkszakadnának. egyházunk teljesen rommá lenne! Itt a legvégső idő
ahhoz, hogy lelkileg erős, felkészült generációt formáljunk a régiből arra az
ellenállásra, mellyel a jövőben még meg kell kűzdenie l Alljon minden őr-
álló a helyén!

(Egyházaskozár) Fuchs János.

Rákóczi.
Aprilis 8-án lesz 200 esztendeje, hogy Rodostó csendjében, Nagypéntek

hajnalán kilobbant a sokat hányódott nagy fejedelem: II. Rákóczi Ferenc élete.
Vele a magyar történelem egyik legtündöklőbb alakja szállt sírba, aki 8 esz-
tendeig állt egy nemzet élén, hogy utána 24 éven át egye a száműzetés keserű
kenyerét. De küzdelme, szenvedése nem mult el hiába, meghozta gyümölcsét
már az ő idejében is, ma pedig, két évszázad távolából, még mindig eleven
erőt sugároz egyénisége és leplezetlen csodálattal tekintünk fel életére, mely-
ben egy egész nemzet sorsa fért el.

Kevés magyar ember futott be oly nagy távolságokat, olyan változatos
életpályát, mint Rákóczi. Hosszú, magasságokat és mélységeket összekötő út
vezetett a borsii kastély bölcsőjétől a rodostói koporsóig, a mesés vagyon
birtokátói a bújdosás nélkülözéseiig. Alig tölti be hetedik életévét a gyermek
Rákóczi, a pataki, munkácsí és regécí udvar fejedelmi fényéből, szerető anyja
mellől Thököly seregeinek fegyverzöreje, harci lármája közé kerül. Még ki
sem pihenheti igazán a táborozás fáradalmait, megpróbáltatásait, már Caraffa
ágyúgolyói törik a munkácsi vár falait. Zrinyi Ilona majdnem 3 esztendeig
védelmezi hősiesen a Rákócziak ősi várát, fiának örökségét, hogy aztán annál
hirtelenebbül szakadjon vége a szép munkácsi életnek es az anyai gon-
doskedásnak. A 12 éves kís Ferencet a felvidéki nagy Rákóczi- és Thököly-
uradalmákon keresztül viszik :Bécsbe, hogy ott anyjától örökre elszakítva, a
neuhausi jezsuiták kezére bízza az újdonsült gyám: Kollonics érsek. Prágai
egyetemi évek után újra Bécs a fiatal Rákóczi életének következő állomása;
innen megy le Itáliába, Firenzén, Génuán, Milánón át Rómáig, sőt
Nápolyig. Alig tér azután vissza Bécsbe s nagykorúsítása után alig tölt pár
hónapot - 6 év után először - Magyarországon. már utazik is a Rajna mellé,
leánynézőbe. Csak most, a kölni esküvő után éled fel újra a Rákócziak feje-
delmi udvara Magyarországon, egyik ősi családi kastélya másik után látja
vendégül a «birodalmi fejedelmet» és fényes kíséretét, amíg csak Longueval
árulása a bécsújhelyi börtönbe nem juttatja, oda, ahol éppen 30 évvel azelőtt
végezték ki nagyatyját, Zrinyi Pétert. Hasonló sorstól, több, mint öt hónapi
raboskodásból csak kalandos szökés menti meg.

Varsóban és a Sieniawski-kastélyokban folyik le most Rákóczi életének
következő, a nemzet szabadságharcát előkészítő másfél esztendeje. De ami-
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.kor 1703 jún. 16-án a vereckeí szoroson át visszatér hazájába, ettől fogva újra
a magyar föld lesz színhelye, életeleme tevékenységének. A vezérlő fejedelem
hadai élén bejárja egész Felső- és Középmagyarországot, elmegy Erdélybe
is, ahol elfoglalja ősei trónját. Nyolc esztendei dicsőséges küzdelem után megint
a vereckeí szoroson át vezet az út, de most már kifelé: Rákóczi búcsút mond
hazája és ősei földjének, a fejedelem bújdosóvá lesz s reménységel egymásután
hagyják cserben. A lengyel föld megint diplomáciai tárgyalás ainak lesz szín-
helyévé, de most, a szatmári béke után már sem a franciák, sem Nagy Péter
cár nem törődnek sokat a magyar üggyel. Jaroslawi birtokáról, melyet még
!XIV.Lajos vett neki, a carral együtt a Visztulán lefelé Thornba hajózik, majd
Danzigba megy s itt tölt egy esztendőt, hányódva reménység és lehangoltság
kőzt. Aztán tovább viszi útja, egyre mcsszebb hazájától, elvitorlázik Kopen-
hága előtt, vesztegel a hulli kikötőben, de London kapui nem nyílnak meg
előtte. Francia földön, Dieppeben köt ki hát 1713 elején, hogy Rouen-on át
Párisba, a napkirály fényes udvarának légkörébe kerüljön. Fényből, pompá-
ból, szórakozásból volna itt elég, de az utrechti, rastatti, badeni békék
nyomán szertefoszlik még .az a kis remény is, amely eddig éltette és tevé-
kenységre fűtötte a bújdosó fejedelmet. Igy vezet II francia külpolitika út-
vesztőjében 'eltévedt, kiábrándult Rákóczi útja a kamalduliak grosbois-i kolos-
torába, De innen megint csalóka diplomáciai remények sodorják 1717 őszén
tovább, Törökországba, új csalódások felé. A török pártfogás zsákutcájaból
aztán nincs többé kiút : Drínápolyon, Bőjukderén, Jenikőn át megérkezik a
fejedelem Rodostóba, életének utolsó, leghosszabb ideig tartó állomására. Az
erdélyi fejedelmek ivadékának, a legnagyobb magyarországi vagyon örökö-
sének hazájától távol, száműzetésben, a Márvány-tenger partján kellett le-
élnie hátralevő 15 esztendejét, sír felé hajló életének több mínt negyedrészét.
Annyi viszontagság, annyi hányattatás után, melyek fél Európán hordozták
végig a Rákóczi-család legnagyobb fiát, most végre megpihenhetett a bújdosó /

1",0'fejedelem.
De Rákóczinak, ennek a tragikus sorsú nagy magyarnak az élete nem-

csak külső állomásaiban volt ilyen változatos, ennyire gazdag. Pályája még
jobban megérdemli bámulatunkat akkor, ha belülről, az egyéniség fejlődése,
kibontakozása szempontjaból tekintünk rajta végig. Azok a kőrülmények,
melyek között Rákóczi elindult életútján, mindenkép kedveztek egy nagy
egyéniség, egy történelmet formáló férfi kifejlődésének. Vérében a Rákócziak,
Báthoryak, Zrínyiek dicsőséges örökét hozta magával, keleti es nyugati ma-
gyar gondolkodás, fejedelmek, hadvezérek, költők és tudománypártolók hagya-
téka öltött benne testet. Es Zrinyi Ilona anyai szeretete, gondos nevelése sem
hagyott kétséget a felől, hogy az új fejedelmi sarj vérében lappangó ősi tehet-
ségek a maguk idején napvilágra fognak jönni. A munkácsi ostrom alatt
pedig hősi lelkével adott példát hűségről és bátorságról gyermekeinek. Meg
is tetszett a kis Ferencnek a fegyverpompás katonaélet, annyira, hogy a
könyveket szívesen a sutba dobta volna érte.

Annál váratlanabbul érhette a 12 éves gyermeket, amikor ez a napfényes
gyöngyélet egy csapásra bús árvaságra változott. Mintha 'ősi származásának,
családi hagyományainak, fejedelmi neveltetésének még az emlékét is ki akar-
ták volna irtani lelkéből, sorra eltávolították mellőle anyját, nénjét, tan árát,
nevelőjét, mindenkit, aki csak Magyarországra emlékeztethette. Máról-holnapra
szakadt rá az anyátlanság, az idegen környezet, a csatazaj után a cseh kolostor
döbbenetes csendje, Teljesen egyedül, idegenül, megértetlenül állt új környe-
zetében, ahol erkölcs- és jellernnevelésben nem volt része, csak exakt tudomá-
nyokban oktatták. Nem csoda, ha ilyen körülmények között lelke befelé for-
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dult, zárkózottá, érzékennyé lett s az anyai szeretet trielegének hiánya örökre
sebet ütött szívén.

A kolostorí életből megint váratlanul cseppent az ifjú Rákóczi a bécsi
fényes és léha élet kellős közepébe. A kettőnél nagyobb ellentétet nehéz volna
elképzelni; közös bennük csak az, hogy a magyar érzés, a hazafiság elnyo-
mására mindegyik megtette a magáét. Kollonics nevelése nem járt eredmény
nélkül: Rákóczi már kezdett megfeledkezni anyanyelvéről és ősei dicső örök-
ségéről is. Az addigi szigorú, rideg életmód után annál jobban vonzotta a 17
f,ves ifjút a könnyelmű bécsi élet s már-már úgy látszott, hogya Rákócziak sem
kerülik el a magyar arisztokrata családok közös, dicstelen sorsát.

Kollonicsék reménye azonban egyszerre füstbe ment, amikor a nagy-
korúvá lett Rákóczi Magyarországra indult birtokai átvételére, hogy aztán
végleg letelepedjék rajtuk. Ezek az ősi, roppant birtokok mind a dicső mult-
ról beszéltek s lassankint forrongásb a hozták urukban a fejedelmi vért. Amí;
kor Rákóczi ősei földjét járta, lépésről-lépésre új életre kelt benne a mun-
kácsí ostrom lelkesítö emléke és tudatára ébredt annak, hogy 1,900.000 hold
földbirtokával roppant kötelességek is járnak. A csehországi és bécsi nevelés
béklyóit itt kezdte magáról Iefeszegetní Rákóczi igazi énje. Az ősök öröksége,
a vér eneje s a családi hagyományok szava egyre mélyebbnek láttattak vele a
szakadéket a mult dicsősége és a jelen nyomorúsága között. Igy érett meg
lassankint Rákócziban az a meggyőződés, hogy a tarthatatlan helyzetnek, -
az ország leromlott állapotának, a német katonaság garázdálkodásának, az
alkotmány sérelmének, - valamíkép véget kell vetni. Csak még Bercsényí
barátsága kellett hozzá, hogyasejtésszerű, tapogatódzó gondolatok és tervek
testet öltsenek. !'

A bécsújhelyí börtönből való szerenesés megszabadulás aztán egészen
bízonyossá tette Rákóczit a felől, hogy a magyar függetlenség megvédelme-
zésének, a megvívandó szabadságharcnak ő az elhívatott vezére. Acél meg-
valósitására egyelőre nem kinálkozott más út, mint külföldi szővetségeseket
nyerni meg a magyar ügynek. Igy vette fel Rákóczi Lengyelországban a fran-
cia összeköttetések fonalát, hogy aztán - jobbágyai hívó szavának engedve -
mégis kézzelfogható segítség nélkül lépje át hazája s egyben birtokai határát.

Merész dolog volt egy kis szedett-vedett parasztcsapattal a nemzeti fel-
adat teljesítésére indulni. De Rákóczi nem ijedt meg a rá váró megpróbáltatá-
soktól, a kőtelességérzet szava és a nemzet érdeke minden kishitűséget el-
nyomott szívében. Meg volt győződve ugyanis arról, hogy senki más nem
szállhat síkra a nemzet szabadságáért, csak ő, mert a linzi béke megvé-
delmezése s a francia-svéd kapcsolatok felújítása neki dédapjáról, 1. Rákóczi
Györgyről maradt kötelezö öröksége. De a hagyományokon túl, a pozitív
lehetőségeket tekintve sem vállalkozhatott más a nagy feladatra, mint Ő, az
ország leggazdagabb, leghatalmasabb embere, 21 hatalmas uradalom. több-
százezer jobbágy és szárnos büszke vár ura, akinek örökös jószágai Erdély
szélétől, Bihar megyétől fel .a vereeket szorosig, innen le a Tisza mentén
Hevesig, Nógrádig, Gömörig, Zemplén megyén át fel a sárosi szélekig szinte
megszakítatatlan sorban csatlakoztak. egymáshoz. Ez a roppant vagyon
nemcsak erkölcsi hatalmat, nem csupán annyit jelentett, hogy Rákóczi egy
kiskirályság nevében szól és cselekszik, hanem egyúttal anyagi bázist és
katonai erőt is adott a kibontakozó mozgalomnak.

Amint Rákóczi a munkácsi végeken kibontotta zászlaját, csakhamar
seregestől tódultak alája jobbágyai és pedig nemcsak az északkeleti magyar-
ság és ruthénség, de még a diószegi oláhok és ledniceí tótok is. Sőt nemcsak
a nemzetiségeket ragadta magával a fejedelem felkelése, de csakhamar lelkesen
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csatlakozott hozzá az egész társadalom, jobbágy és nemes egyaránt. Ok is
tudták, érezték, hogy Rákóczi az egyetlen, az igazi vezér. Igazi nagyságát,
egyéniségének varázsát, erejét, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy Magyar-
ország minden rendű és rangú, különféle nyelvű rétege egy szívvel-lélekkel,
fenntartás nélkül csatlakozott, hozzá.

Igy lett a Rákóczi-jobbágyok mozgolódása, melynek során először talál-
kozott össze nagyúr és szegénység, egy nemzet szabadságharcává és Rákóczi,
aki addig diplomáciai eszközökkel próbálkozott, hadvezérré. Szinte csodálatos
az a metamorfózis, ahogy a fej-edelemben egy csapásra kibontakozik a magyar
történelem egyik legnagyobb katonai szervezője. Portyázó kuruc csapatokból
önálló nemzeti sereget teremt, amilyen Mátyás korától 1848-ig nem volt több
s amelynek létszáma egy időben a 100.000 főt is eléri. Hogy ennek a seregnek
nagy része mindvégig fegyelmezetlen mezeí had maradt, amely a németekkel,
Európa seregével nem vehette fel a versenyt, tőlük számbeli fölénye mellett
is nagy csatákban míndíg vereséget szenvedett, abban nem ő volt a hibás,
hanem alvezérefnek értetlensége és makacssága. A végső bukásban pedig hadi
kudarcokon túl része volt gazdasági, pénzügyi bajoknak, a rézpénz elérféktele-
nedésének, a pestis szörnyű pusztításaínak s az ezek nyomában járó általános
kímerülésnek és elkedvetlenedésnek, Rákóczinak csak azt lehet hibául felróní,
hogy nem tudott 'eléggé erélyes lenni és a belső bajok nyomasztó légköréből a
kűlpolitíkai tárgyalások csalóka ábrándvilágába menekült, hogy azok aztán
fogva tartsák élete végéig. Azt hitte, hogy mindenki olyan nyílt, becsületes,
tisztaszívű, lelkiismeretes és kötelességtudó, mint ő s így az önző diplomáciai
cselszövések világában alúl kellett maradnia, külőnösen a szatmári béke után,
amely a nemzetnek meghozta a rég áhított nyugalmat és békességet, de az
ő terveit halomra döntötte.

Mindamellett Rákóczi önfeláldozó küzdelmének megvolt az az eredménye,
hogy Bécs okult a történteken és Ill. Károly meghagyta, hogy a magyarokkal
jól, becsületesen és megértéssel kell bánni. A fejedelem elbukott, tragikus
hőssé lett ugyan, de éppen ezzel adta soha el nem múló, felülmulhatatlan pél-
dáját az elvhűségnek. jellemszilárdságnak és legtisztább, legönzetlenebb haza-
szerétetnek. Nem bírta még a gondolatát sem annak, hogy bárki is öt ia
hűségeskü letétele és birtokainak visszanyeréseesetén önzéssel, haszonleséssei
gyanusíthassa. Minden földi előnyt elhomályosított előtte a kötelességtudat, az
az érzés, hogy feladatát még nem töltötte be, de ahhoz még hozzásegíti az
Isten. Megfogadta, hogy hazájának visszaadja szabadságát s fogadalma mellett
kitartott minden szenvedésen és megpróbáltatásen keresztül, Az ő szemében
a tiszta lelkiismeret többet ért mindennél a világon és büszkén, a tiszta, igaz
lelkek szent meggyőződésével mondhatta: «Megmutatom hazámnak s nemze-
ternnek s az egész keresztyén világnak, hogy valamint az ügyet nem dicsőségért,
gazdagulásért vettem fel, úgy a nyomorúságok félelmétől viseltetve, aztat el
nem hagyom.» .

A nyomorúságnak, a megaláztatásoknak még teljes 24 esztendeje volt
hátra ekkor, de Rákóczi egy pillanatra sem tántorodott meg, lelki ereje soha-
sem hagyta cserben. Igy magasztosult az ő alakja fogalommá, az igazi erkölcsi
nagyság mintaképévé, aki nemes lényévei toronymagasságban emelkedett ki
kerának önző, hazúg, haszonleső világából. De kiemeli őt kortársai közűl mély
vallásossága is, amely Grosbois és Rodostó magányában fejlődik ki benne
a misztikus rajongásig. A janzenista vallási élmény Íróvá teszi a bújdosó feje-
delmet, a magyar szellemiség XVIII. századeleji úttörőjévé ; tehetsége itt, a
betűn keresztül is szárnyakat kap, mint lelkének egyéb megnyilatkozásaiban.
Szembefordul a jezsuitákkal, az egyház világi hatalmi törekvéseivel s az egyéni
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kritika útjait járva, a Bibliát magyarázza. A janzenista Rákóczi vergődik meg-
gyözödé., és loyalítás között s míg magát az egyház hű fiának vallja, ez
indexre teszi Vallomásait.

Rákóczi korábban is .buzgó katolikusnak vallotta magát, szabadsághar-
cának többi vezető emberei között is túlsúlyban volt a katolikus elem s éppen
ezért téves volna azt hinni, hogya szécsényi vallásbéke, amely a protestánsok
vallásszabadságát biztosította, hatalmi szóval, protestáns túlsúly nyomása
alatt jött volna létre. Mályusz Elemér legújabb kutatásaí nyomán derült vilá-
gosság arra, hogy ez a vallásbéke mennyível haladottabb színben tünteti fel
Rákóczi országlását a barokk-kor megelőző és következö protestánsüldöző,
türelmetlen időszakánál. A .bécsi udvar a földesúr patrónusi jogának, egy
tipikus középkori elvnek érvényesítésevel akarja visszaszorítani a protestan-
tizmust s nem törődik sem a jobbágy felfogásával, sem azzal, hogy hatalmi
szóval téríten). egyértelmű a kultúra hanyatlásával, hiszen vallás és műveltség
annyira egybefonódik ekkor még, hogy az elsőnek erőszakos megváltoztatása
a másodiknak legalább egy generációra terjedő ki-esését eredményezi. Pedig
a protestáns szekták ekkorra már kiterrnelték a teleraneia újkori, haladott
gondolatát s az a puritánok, Tolnai Dali és társai révén meghonosodott Er-
délyben is, tehát a hazai protestánsok kőrében ekkor már kiforrott alakban
állt rendelkezésre. Ez a vallási türelem patrónusi támaszok helyett a köznép
meggyőződésére építi fel a gyülekezetet, s így a jobbágyot is az egyéniség
jogaihoz juttatja. Ez a gondolat érvényesült már a linzi békében s ezt való-
sította meg Rákóczi Magyarországa is, ugyanakkor, amidőn Bécs még sokáig
erőszakos térítéssel élezte .ki az ellentéteket s bénította távolabbi nemzeti
célok szolgálatát, A szécsényi vallásbéke kímondta, hogy a templom legyen a
falu többségéé, de a másik felekezet is kapjon telket templomépítésre s ezt
a rendelkezést mindkét fél megelégedésére végre is hajtották. A szabadság-
harc bukása után a kölcsőnős megértés helyére újból a hatalmi szó, a föl-
desúr patrónusi jogának erőszakos érvényesítése lépett, a barokk gondolkodás
elfojtotta a tolerancía ifjú szellemét, de nem nyomhatja el a késői szemlélö
szívében azt a meggyőződést, hogy Rákóczi rövid fejedelemsége vallási téren
is haladottabb szellemet képviselt, mint a bécsi udvar hét kővetkező évtize-
den keresztül. Historikue.

Az Istennek két igéje vagyon. Egyik parancsolat, mely parancsolat
nem egyéb, hanem az ő akarata. Mi az? Hogy megismerd bűnös volto-
dat, megiélemlelj, mely félelem a bölcseségnek eredete. Minden teremtett
állatnak és tenmagadnak érdeméből héiségbeessél. Vedd hozzád az Isten-
nek igéretét, ez a Krisztus, ki minden keresztyénnek érdeme, áldozata,
elégtétele. Higgy az eoangéliomnah, ki nem egyéb, hanem örömmondás,
békesség és oigassághirdeiés. Látod-e, hogy igaz, amit oda fel mondánk:
a parancsolatból vagyon magunknak ismerete, az evangéliom ból Krisz-
tusnak, a mi üdvösségünknek ismerete. Dévai Mátyás, 1538.

Csak az keresztyén, aki ott, ahová Isten állította, helytáll mint
keresztyén. Lauerer Hans.
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KRÓNIKA
fl Kalevala - a finn nemzeti műveltség

szeg letköve.
Február 28-án volt a Kalevalának, a finn népeposznak a szazeves jubi-

leuma. Ez az örömünnep, melyet az egész világon megünnepeltek, ad alkalmat
arra, hogy megemlékezzünk a Kalevala jelentőségéről a finn nép életében.

A mult század eleji mélyenjáró finn ébredésí mozgalom a nemzeti fej-
lődésnek és műveltségnek is hatalmas lendületet adott. A finn irodalmi nyelv
már a reformáció idején kialakult, amikor Agricola Mihály, Finnország refor-
mátora lefordította aBibliát és Luther néhány művét finn nyelvre, valamint
saját irataival megvetette a finn evangélikus irodalom alapjait. Ettől fogva a
finnnyelvű vallásos írodalom ugyan egyre gazdagodott, de a szellemi éld
teljesen svéd befolyás alá került és finn költők, sőt tudósok is svéd nyelven
írtak. Akadtak ugyan lcőzben-közben olyanok is, ·akik harcba szállva a
korszellemmel, a finn nyelvet használták, de hatásuk nem volt elég erős
ahhoz, hogy félretolja és kiküszöbölje az idegen nyelvet és szellemet a finn
műveltségből. A mult század elején az ébredésí mozgalmak új életet vittek a
népies vallásos irodalomba, közelebb hozták egymáshoz a. népet és a mű-
velteket, úgyhogy egy,esülterőv.e! küzdhettek a nép szellemi és lelki színvona-
lának az emelése érdekében. A keresztyén lelki ébredéssol együtt járt a
nemzeti ébredés, melynek lelkesült vezetői úttörő munkát végeztek a finn
műveltség megalapozása körül. A nemzeti mozgalom megalapítója és vezetője
Snellman János Vilmos, a kiváló államférfi volt. Amikor az 1808/1809-í há-
ború következtében Finnország mint autonom tartomány orosz fennhatóság alá
került, a svéd szellemi befolyás elvesztette a politikai hátvédet. A finn mŰVJeI~
ség ennek ellenére - nemzeti alapon - fenntartotta tovább is kapcsolatait a
művelt Nyugattal. .

Már a nemzeti megújhodás megindulása előtt, a XVIII. század végén
észrevették egyes kutatók, hogy a finn népköltészetben vannak hosszabb,
egyes kiváló hősökhöz fűződő epikus elbeszélések. Ereket a nemzedékről
nemzedékre szálló regéket ugyan nem kutatták fel eléggé, de már akkor is
rem élték, hogy egy naiv eposzt rejtegetnek. A nemzeti lélek forrongása kűlőnö-
sen is a népi műveltség régi emlékeive irányította a figyelmet. Ilyen körűl-
mények közt kezdte Lönnroi Illés, mint egyszerű vidéki orvos (Kajaaní-ban),
majd utóbb a helsinkii egyetemen a finn .nyelv és irodalom tanára gyüjteni
a nép költészet emlékeit. Sok száz méríöldet gyalogolt Karjala végtelen őser-
deiben és kunyhóról-kunyhóra járva több ezer verssort gyüjtött össze s rende-
zett egy egységes alapgondolat körül. Kitartó munkája eredményeként jelent
meg 1835 február 28-án az első Kalevala. Később Lönnrot új epizódokkal
egészítette ki az eposzt, melyeket számos gyüjtő a nép ajkáról jegyzett fel.
Igy lett a Kalevala terjedelmes naiv eposz, mely elénk vetíti a finn nép éle-
tét és mitológiáját hol hétköznapi egyszerűségében, hol meseszerü szín-
pompával. A Kalevala a világ tereintésével kezdődik és Krisztus születésével
fejeződik be. Soraiban megelevenedik a Kaleva népe, a fínnek, nemes hősei-
nek vezetése alatt, kik inkább a bölcseség, ügyesség és munka hősei, mint
vérszomjas harcosok. Finn őseink élete a bölcsőtől a koporsóig oly elevenen
tükröződik benne, hogy az olvasó saját magára ismerhet.

Lönnrot Illés nagy alázattal és szerénységgel nyujtotta át népének kor-
szakalkotó ~unkája gyümölcsét. Mélyen érezte tehetetlenségét s úgy vélte,
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hogy nem alkotott nagyot. Pedig népének lelkét találta meg s mínt elveszett,
de újra felfedezett nagy kincset tárta eléje. A nép azonnal a Kaleva népének
érezte magát. A műveltek eleitrte riern sejtették, micsoda kincset jelent a
Kalevala. A helyzet azonhan hamarosan megváltozott. Nagy írónk, Kioi Elek
(megh. 1873) drámáihoz a Kalevalából vette az alapgondolatokat. Ettől fogva
ez az eposz eleven forrássá, nemzeti életünknek új indításokat adóerővé
lett. Tudomány és művészet gyökereivel egyaránt a kalevalai világba szállt
alá. Ennek életét tükröztetik Galleri-Kallela híres festményeí. Lelkét leheli
Sibelius hatalmas zenéje, - hogy csak a legfontosabbakat említsem. Ugyan-
ezen a nyelven szólal meg a költészet, a dráma-irodalom és a szobrászat, sőt
még az építészet is. A Kalevala a finn műveltség szegeletkövévé lett. Elindí-
totta a népet, hogy hozzájáruljon a maga részével a népek közös munká-
jához tudomány és művészet terén.

A nagyvilág aránylag korán felfigyelt erre a sajátságos, ifjú naív eposzra.
Az érdeklődés nőttön-nőtt iránta. Ma a Kalevalát már több mint húsz nyelvre
lefordítottálc Százéves jubileuma újabb fordításokra adott ösztönzést. Hel-
sinkiben aKalevala örömünnepén megjelent a legtöbb európai ország képvi-
selője és viszont szerte a világon is rendeztek Kalevala ünnepségeket. Buda-
pesten a székesfőváros népművelési bizottsága rendezett a jubileum alkal-
mából nagy finn hangversenyt a Vigadóban, melyen Petri Pál tartott szép és
tartalmas előadást aKalevala jelentőségéről, Onni Talas, Finnország kö-
vete pedig a követségen tartott ünnepélyes fogadóestet a Kalevala jegyében.
Vikár Béla a Kalevala kitűnő magyar fordítását a jubileum alkalmából újra
átdolgozta s még ez évben megjelenteti.

A Kalevala csodálatos kapcsolatokat létesített a finn és más népek
közt, de legfőképen a finn népnek adott erőt, hogy megállhassa helyét nehéz
kultúrharcában a hideg északon. Boldogok vagyunk abban a tudatban, hogy
a Kalevalában az atyáktól kapott drága örökség: Isten nagy ajándéka, tálen-
barn, mellyel híven kell sáfárkodnunk, Mert Isten kormányozza a nemzetek
sorsát, Ot dicsőítik már a Kalevala hősei is (V;i.kár Béla fordítása szerinf):

isten intézi a pályát,
Terem tőnk a vég szabályát,
Nem hatalma semmi hősnek,
Ereje bármily erősnek!

Karanho Jouko.

fl "magyal:' lélek" "metafizikátlansága".
A «Vigilia» első számában Kállay Mikl6s egy tanulmányt jelentetett meg

«Metafízika az irodalomban s a magyar irodalom metafizikátlansága» címen.
Ennek a tanulmánynak, mely egyébként is jellegzetesen mutatja szellemi hely-
zetünket, külőnős jelentőséget kölcsönöz az a körülmény, hogy Makkai Sándor
erdélyi református püspök a Budapesti Hirlapban reflektált rá s gondolatait
továbbfejtette.

Kállay tanulmányában igyekszik feltárni annak az inspirációnak a mi-
benlétét, mely az igazi költészetnek megnyitja az utat «a metafizikai távlatok
felé». «Az átlagember csak a látszabokig jut el, de a látszatok mögött, ahol az
értelem megáll, a költő megsejti, megérzi a végtelenben gyökerező lényeget». «A
metafizika szublimált fönségét, az emberfölötti teljességet, amely a véges
szavak héjába az abszolutum magját tudja bezárni s amelynek szomja
kell, hagyott égjen minden igazi nagy költőben, az ihlet magában még el nem
érheti. A Múzsa ezen a téren csak előkészítője, úttörője, 'hírnöke lehet a Ke-
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gyelemnek, amely végül a tökéletességhez vezet». Azután Kállay történeti
irányvonalban próbálja megrajzolni a metafizikai elemek érvényesülését az
irodalomban: «a misztikum skolasztikus formájás-tól fogva a 'tulajdonképeni
mísztikusokon keresztül egészen a mai költészetig, melyben a metafizikai vo-
nás oly erőteljes, mint talán még sohasem volt. A tanulmány nagyobbik
második fele a magyar irodalom «metafizlkátlanságás-val foglalkozik s nyil-
ván itt van Kállay fejtegetéseinek a súlypontja. Mivel helytelen a «magyar
lélek metafizikátlanságás-ról beszélni, joggal lehet kérdezni, miben kell a ma"
gyar irodalom metafizikátlanságának az okát keresni. Kállay ezt főként ab-
ban találja meg, hogy «míkor a magyar irodalmi élet megszületik, akkor Euró-
pában már diadalát üli az úgynevezett felvilágosodás, amely hadat üzen min-
den metafizikának s a természetfölötti jelenségeknek csak mint káprázatoknak
és illúzióknak vagy .... a stílus artisztikus elemeinek ad polgárjogot az iroda-
lomban». Ez a szellemi áramlat lett uralkodóvá irodalmunkban is, úgyhogy a
népies nemzeti irány erős racionalista színezetet kapott. «A magyar iroda-
lom metafizikátlanságának 'egyik főoka az, hogya népies nemzeti irány, mely
egyet jelentett a klasszikus realizmussal, nálunk valósággal megdönthetetlen
dogmává vált». «Nem véletlen, hogy ennek a kornak alig van jelentősebb kato-
likus írója. De ez az irodalmi dogma határozottan harmonizált a protestáns
lelki habitussal; leginkább a színtelen, kemény, tiszta formákat kedvelő, a
racionális világosságában is rideg kálvínizmussal». Az újabb magyar iroda-
lomban azonban megváltozott a helyzet. Először a protestáns Adynál, aki
a magyar irodalomban talán «az egyetlen költö, aki legjobban közeledik a
nagy spanyol misztikusokhoz, de nem annyira a személyes Istenhez fölsugárzó
szerelmes egyesülés vágyában, mínt inkább valamely haroos szövetség atti-
tüdjében». «A magyar irodalom realizmusának kemény dogma-jegét» azonban
Prohászka törte meg, «a leghivatottabb és a legszárnyalóbb kőltő». Ö tette
járhatóvá az utat a dogmatik us katolicizmus számára, melyen azután «Sík
Sándor indította el a magyar lírát, hogy a költők egész prooesszíóját vigye
magával a magyar metafizikai líra monstranciáját emelő Mécs Lászlóig •.

Makkai Sándor emlitett cikkében rá akar mutatni Kállay «eszméltető
tanulmányának legmegszívlelendőbb és legfontosabb gondolataira». A magyar
néplelket «tényleg szegényesnek találja az irracionális iránti érzékben. Sze-
gényesnek, de nem koldusnak», úgyhogy azt «nagy mértékben lehet és kell mé-
lyíteni». «A néplélek esetleges metafizikátlansága nem ok és nem magyarázat
az irodalom metafízikátlanságára. Talán csak azért nem igényli a természet-
fölöttit, mert nem kínálják vele, mert nem kapatják reá».

Erdekes volna Mákkai fejtegetéseit részletesebben is ismertetni. De
attól már helyszűke miatt is el kell tekintenünk: a leglényegesebb pontra rá-
mutattunk. Számunkra nem az a szellemi torna a fontos, melyet a megújhodó
katolicizmus egy képviselőjével folytat az erdélyi református püspök, hanem az
egész kérdéskomplexum tanulságos. Alkalmas arra, hogy ráeszméltessen hely-
zetünkre és feladatunkra.

Micsoda változása az időknek, hogy a magyar irodalom «rnetafizikátlan-
sága» ily triódon kerülhet szóba! Még nincs egy éve, hogy br. Podmaniczky
Pálné Arany János és azevangélium viszonyát próbálta megvilágítani. Akkor
Hegedús Lóránt ezt a szemléletet a Pesti Hirlap hasábjaín utasította vissza.
Most a katolikus restauráció jegyében induló «Vigilia» fonalát az erdélyi
református püspök fejti tovább. Mindkét jelenség azt mutatja, hogy a magyar
irodalom - s vele 'együtt az egész magyar szellemi élet - «rnetafizikátlansága»
hova-tovább kezd súlyos lelki kérdése lenni a magyarságnak. Egy évszáza-
don keresztül nem volt probléma, hogy pl. a Tudományos Akadémia csak a
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«világi tudományok» számára nyitotta meg kapuit, de elzárta a keresztyén teo-
lógia számára s egyházi vezérférfiakat vagy teológusokat csak mint írói nagy-
ságokat, történészeket vagy más «világi» címeken választott a tagjai közé,
Mi más ez, mint a magyar szellemi élet elvilágiasítása, szekularizálása éppen
a legfelső fokon, a magyar közélet legmagasabb tekintélyével?! A mögöttünk
levő másfél évtized alatt ez a helyzet lassan, de észrevehetően megváltozott :
magunk kezdjük érezni, hogy irodalmunk s vele együtt egész szellemi életünk
«metafízikátlansága», vagy helyesebben szekularizáltsága baj, veszedelem, mert
lassan, de biztosan elsenyveszti, sőt megöli lelkünket. Mi mást mond ez, mint
hogy a magyar ugar hasonlít a szárazságtól megrepedezett, eltikkadt mezők-
höz, melyek várják a megtermékenyítő esőt?!

Ki hozza, ki ludjahozni, kínálni a magyar léleknek ezt a (Makkai szavát
használva) «természetrölöttíts t Kállay tanulmánya elég szerencsétlenül foly-
vást «metafizikai» elemeket keres, - mintha «metafizikára», azaz valamiféle,
az abszoluturnot kutató, de végre is emberi elgondolásokra volna szüksé-
günk. A Legtöbb, amit hozni tud, ami felé csodálattal tekint - a misztika.")
A megújhodó katolicizmus vallásos erői általában a misztika irányában táj é-
kozódnak, - amint az egyebek közt pl. a Korunk Szavának minden szamából
kiütközik. De a misztika nem az evangélium, még ha az evangéliurn színeíbe
és szavaiba öltözik is. A misztika az ember sokszor optimista, sokszor kétségbe-
esett erőfeszítése, hogy felkűzdje magát az istenséghez, vele egyesüljön vagy ön-
maga is istenné legyen. Jézus igéjének világosságában minden ilyen az ember-
ből kiinduló, Istent meghódítani törekvő vallásosság ístentelenséggé lesz. «Az
embereknél», emberi erőnk számára lehetetlen, hogy valaki Istenhez eljusson,
csak Isten emelhet ki bennünket a kárhozat mélyéből (v. ö. Mát 19,26). Vég-
retes tévedés azt gondolni, hogy «a Múzsa és a Kegyelem nem azonosak» ugyan,
de mégis «folytonosság van köztülo (Kállay Madaule nyomán). E miatt a vég-
zetes tévedés miatt, mely a katolicizmust teljesen átjárja, magyar népünk
sohasem kaphatja meg a katolicizmustól a tiszta, hamisítatlanevangéliumot.

Magyar népünknek nem metafizikára, nem misztikára, hanem az evan-
géliumra van szüksége, Szüksége van rá nem kevésbbé, mínt a mindennapi
kenyérre. Evvel az evangéliummal senki más nem tartozik neki, mert senki
más nem tudja neki adni, csak mi, örökösei annak az evangéliumnak, melyet
Pál apostolnál, a Krisztus szolgájánál Luther Márton megtalált és hosszú évek
Lelki gyötrődésein keresztül ismét napvilágra hozott. Ezt azevangéliumot hir-
detni, hallhatóvá tenni mindenhol, ahol magyarok laknak, 'tekintet nélkül
felekezeti különbségekre és felekezeti tülekedésekre, torzsalkodásokra, vál(-
lalní mindazt, ami evvel együtt jár, vállalni a Krisztus keresztjét, ez és. csak
ez a feladatunk, a magunk és egyházunk életének értelme és létjogosultsága.
Jaj nekünk, jaj a magyar 'evangélikus egyháznak, ha a nekünk adott tálentom-
mal nem sáfárkodunk híven! K.

*) Csak mellékesen jegyezzük meg: Kállay a magyar irodalmat teljesen hamis
perspektivába állítja, mivel számára a vallásos átélés, ill. keresztyén hit a "metafiziká"-
val, ill. "misztikával" egyenlö.

Nosza, ha keresztyén akarok lenni, akkor az udvari színeket is
viselnem kell. Krisztus udvarának pedig az a ruházata, hogy szenvedni
kell. . . Az út az ajtó elött vezet; azt azonban tudnod kell, hogy ha nem
akarsz szenvedni, akkor nem tartozhatsz Krisztus udvarához. Igy hát
tetszésed szerint választhatsz a kettö között: szenvedni, vagy Krisztust
meg tagadni! Luther.
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5ZcLJEGYZETEK
Ha valaki
egész életét áldozza az Evangélium-
ért, a felett az egyébként csak ma-
gának élő ember sem tud napirendre
térni. Kunsl Irén élete akkor is be-
szédes felkiáltó jel lett volna, ha a
misszióban töltött hosszú évtizedek
után valahol a kíöregedett misszioná-
riusok otthonábahi ér véget. De így,
hogy 65. életévében künn Kínáhan,
egy híd alatt ápolt betegtől kapott
tífusz következtében esett ki az arany
sarló a kezéből, még mélyebb meg-
rendülést érzünk. Ezt éreztük az em-
lékezetére rendezett országos gyász-
ünnepélyen is. Mert Kunst Irén élete
nem az emberi nagyotakarás telje-
sítménye, hanem hálaadás Krisztus
megváltásáért s a missziói parancs
engedelmes követése. Ezért jelent
Kunst Irén emlékének megbecsülése
nyereséget épen ma az 'evangéliumi
megújhodás szolgálatában.

Az egyházi házasság
körül mínden csendes. Nemcsak, hogy
viharok nem szántják fel ebben a
kérdésben egyházunk szelíden fodro-
zódó vizeit, de még csak kis szellőcske
is alig-alig borzólja. Holott nálunk
sincsen minden rendben! Amikor lép-
ten-nyomon arról beszélünk, hogy az
állam által törvényesen elismert há-
zasságot megáldjuk, akkor mi mást te-
szünk, mint megűresítjük és ellaposít-
juk az esketés szertartását. Azután
míkor hallunk aszószékről és előadó
asztalról és beszélgetések alkalmával
az Istenakarta házasságról, a házasság
rendjéről'! Az egyházi házasságról
igenis kell beszélnünk. Ha elfelej tet-
tük, menjünk a reformátorokhoz is-
kolába, de így nem maradhat gyakor-
latunk, Újra meg kell szólalnia egy-
házunk hitvallásának: a házasság és
a család Isten teremtő akarata, Isten
kötí össze, állítja be a házasság rendr

[ébe a férfit és a nőt. Nem szabad-
akaratunken alapuló szerződés, köl-
csönös megegyezés, hogy meddig és
hogyan akarnak együtt élni. Amit Is-
ten egybeszerkesztett, ember el ne vá-
lassza! Isten világos parancsa ez! A
paráznaság okán kívül nincsen vá-
ló ok! Azután egy-két szót az eske-
tési szertartásróL Pótolhatatlan és
mellőzhetetlen, Nemcsak szokás és csa-
ládi hagyomány dolga. Mert itt Isten
igéje hangzik; egyedül ez ad bűn-
bocsánatot, egyedül ez szenteli meg
ezt az életközösséget. Persze nem fel-
köszöntőnek, hanem valóban igehir-
detésnek kell lennie. Azután az élő
Isten színe előtt esküt tesznek a jegye-
sek. Több kornolyságot az eskünél !
Az eskü meg nem ismételhető máso-
dik vagy többszörös házasságkötésnél.
Legfeljebb egyszerü fogadalomról, ígé-
retről lehet ilyen esetben szó. Es vé-
gül ott van a gyülekezet könyörgése
is. A fiatalok ügyét magáévá teszi az
egész hívő sereg, testvéri segítségével
és szolgálatával, nemcsak imádságá-
val áll mellettük. Igy van ez
most? Van tehát nekünk újralátni,
előlről megtanulni, másként gyakorolni
valónk csőstül. Indulj unk meg ezen
az úton, nincs vesztegetni való időnk!

Öngyilkos egyház
címmel 'Olvashattunk legutóbb cikket
a szórványkérdésről az Evangélikus
Eletben. Helyesen írja az ügyet rég-
óta szívén viselő és az orvosságot jó
irányban kereső' cíkkíró, hogy csak
egyetlen megoldása van válságunknak.
«Egyházunknak nem védekező, de hó-
dító egyházzá kell lennie éppen a
szórványokon keresztül. A jelenleg
vérző sebként szereplő szórványokat
erőforrásokká kell átalakítani». Ha
nincs engedelmesség az egyházban
Krisztus missziói parancsa iránt, ak-
kor nincsen segítség a szórvány pusz-
tulásával szemben. Erdemes volna fog..



Ialkozni vele, milyen összefüggés van
a sokak által annyira félreértett és
megvetett kűlső misszió és a szór-
ványgondozás kőzött. Bizonyosan az
lenne nálunk is az eredmény, ami
más országokban, hogy a kettő iker-
testvérként együtt virágzik és együtt
satnyul.

Evangélikus napokat
rendez szerte az országban a Lu-
ther-Szövetség, A gyülekezeti napok
is mínd több egyházmegyében szol-
gáljákegyházunk megújhodását. Két
nagy jelentősége van e napoknak.
Egyik az összetartozás tudatosítása és
erősítése. A gyülekezet megtapasztal-
ja, hogy egy nagyobb közösség tagja,
távolélőknek is gondjuk van rá; sz-e-
génységében vígasztalódik, gazdagságá-
ban megalázkodik. Másik jelentősége
pedig, hogy alkalom nyílik olyanok
előtt hirdetni az igét, akik a megsze-
kott, megúnt istentiszteletre nem jár-
nak el. Az evangélikus, ill. gyüleke-
zeti napok nagy megmozdulásai kivá-
lóan alkalmasak arra, hogy az éb-
resztő evangéliumhirdetés által azok
is hű tagjaivá legyenek egyházunknak.
akik eddig csak a kultúrprotestantizs'
mus foszladózó szálaival tapadtak hoz-
zá.

"Fontos és szükséges
gondoskodni megfelelő gyakorlati ké-
zikönyvekről, melyekből a vezetők az
egyes nehezebb vagy vitásabb kérdé-
sekre útmutatást találnak és magu-
kat képezhetik», - írja drbo az Evan-
gélikus Élet 9. számában. Az egyházi
közigazgatásban, zsinati törvényhozás-
ban résztvevők valóban elsőrendű kő-
telességnek kell, hogy tartsák to-
vábbképzésüket. Végzetes romlás len-
ne 'egyházunk számára, ha vezetői a
mult századból áthozott ideológiájuk-
kal, filozófiájukkal, egyházjogi rend-
szerűkkel nem akarnának gyökeresen
szakítani, ha nem volnának hajlan-
dók folytonosan tanulni és a leg-
újabb egyházjog és a lutheri refor-
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mácíó forrásvizében megújhodó teo-
lógia eredményeit munkájukban böl-
csen felhasználni.

Történelmi körlevélnek
mondja a Korunk Szava «Jusztinián,
bíiboros, érsek» körlevelét a képví-
selőválasztások ügyében. Valóban «tör-
ténelmi» jelentőségű ez írás kibocsá-
tása. Mert a körlevél azt jelenti, hogy
ha katolikus és protestáns jelölt áll
egymással szemben - feltéve, hogy
az ú. n. polgári pártokhoz tartozik
mind a kettő, - akkor a katolikusok
kötelesek a katolikus jelöltre szavaz-
ni. Mi ez, ha nem a magyar össze-
tartozás megtagadása ? Ehhez képest
másodrendű az a kívánság, hogy a
támogatott jelölt «komoly ígéretet te-
gyen és megfelelő garanciát nyujt-
80n» arra nézve, hogy a Serédi-Iéle
javaslat törvénnyé váljék. Kár volna
sokáig szomorkodní ezen a magatar-
táson. A magyar evangélikus keresz-
tyénségnek is meg kell végtére ta-
nulnia, hogy Krisztus szent nevét
nem hordozhatja szenvedés és üldöz-
tetés nélkül. Krisztust tagadja meg,
ha menekül a kereszttől. Búsulásunk
és a magyar jövő felől való kétsé-
geskedésünk helyett arra van szük •.
ségünk, hogy a magunk számára tisz-
tázzuk az ilyen kifejezések értelmét:
Isten ésaz Anyaszentegyház törvé-
nyei. Legyen bátorságunk nyiltan val-
lani, hogy Isten törvénye egy, nincs
törvénye a katolikus és az evangélikus
számára külön-külön. Legyünk tisz-
tában avval, mi az Anyaszentegyház!
S ami a legfontosabb, legyünk ké-
szek mindenkor, hogy szeliden és oko-
san, apostoli alázatossággal és bátor-
sággal nyujtsuk az evangéliuni vígasz-
talását mindazoknak a magyar test-
véreinknek, akiket az ilyen kőrlevelek
lelkiismereti gyötrelmekbe, kétségbe-
esésbe és vallásukból való kiábrán •.
dulásba visznek. A «történelmi» kör-
levelek 'egyetlen ellenszere a törté-
nelemíeletti, örök evangélium Isten
irgalmasságáról és atyai uralmáról.
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ÚJKONYVEK
Dr. Kiss Ferenc: A szekszu-
ális kérdés. Buda est, 1935. Szö-
vétnek kiadása. 62 lap. Xra 1 pengő,

A füzet Kiss Ferenc orvosnrofesszornak,
a Budapesti Pro Christo Diákegyesület
tanárelnökének három előadását tartalmaz-
za. Azokhoz szól, akiket ezen a téren so-
káig magukra hagyott a társadalom, sőt a
család is. Ebből eddig is mérhetetlen károk
származtak.

A kis könyv nagy ügyet szolgál, hiszen
olyan tárgyhoz nyúl, mely - nyiltan vagy
be sem vallottan - a legtöbb ember ér-
deklődésének gyújtópontjában van. Az utat
sokan keresik és a dolog természetéből
adódik, hogy sok hasonló tárgyú útmuta-
tás pusztán hitvány üzleti számításból jele-
nik meg. E könyvecske kiadásának szán-
déka őszintén nemes. A hangja egyenesen,
bátran jön belülről, nagyítás és kicsiny lés
nélkül. Az emberek nagy többségének sok
erejét köti le és fecsérli el a szekszuáli-
tás sal vívott küzdelem s kevesen látják jól
az igazság, a bűn és a szabadság határait.
A kérdés nem sikkasztható el azzal, hogy
ez "magánügy", mert a nemzeti élet leg-
nagyobb értékeit kell mögötte meglátnunk.

Az első előadás röviden vázolja a té-
nyeket azzal a nevelői gondolattal, hogy
a valóságok szemlélete már maga is vezet-
het megfontolásra és jó elhatározásra. Ki-
emelendő tények: erkölcsi alap nélkül
nincs értékes és maradandó alkotás: a mai
időkhöz illő vezetőemberekben azért szű-
kölködik a civilizált világ, mert az intelli-
gencia nemi élete eltért az erkölcsőstől i
az egyke legfőbb oka nem a gazdasági
helyzet i a mai középosztályból 20-30 év
mulva ezer és ezer család fog eltűnni i
Budapest vezet a romlásban.

A második előadás azokat a küzdelme-
ket tárgyalja, melyeket az államok, iskolák,
egyházak, társadalmi szervezetek, a család
és az egyén folytatnak e téren. A harcot
már az elemi iskolában szűkséges felvenni,
azonban a tanítói és tanári karok ból hiá-
nyoznak a példaadással és lelkierővel ren-
delkező egyének. Az egyházak munkája
sem gyümölcsöző, mert "erkölcsi kérdé-
sekben a legszebb tan és tanítás is semmi,
ha az azt képviselő egyén teljes erejével
és életével nem áll szavai mőgött". Ilyen
okból válik erőtlenné a szülöi tanácsok
legnagyobb része is i a szűlő nem lehet kár
nélkül képmutató. Végeredményben a ter-
mészetes ember összes erői sem elegendők
a győzedelmes harchoz.

A harmadik előadás adja a ••Valódi meg-
oldás" -t, melynek lényege az, hogya kűlső
ember, a test felett, a belső ember, a lelki
ember erőteljes nyugalma álljon őrt. A
belső ember erőforrása pedig Krisztus és
az Evangelium. De ez nem mint tanrend-
szer és tudomány. Ezen a téren is áll
Krisztus követelése: "Én vagyok a világ
világossága 1"

A kérdésekre adott válaszok között meg-
találjuk a belső ember életfeltételeit: 1.
rendszeres imádkozás, 2. a Szentirás rend-
szeres olvasása, 3. egészséges lelki kő-
zösség.

A Pro Christo ezirányú tevékenysége
szűkséges, hasznos. Megnyugtató, ha a hívő
ember és a szaktudós ilyen összhangban
tisztán látnak. Hit és tudás, felebaráti sze-
retet és lelkiismeret, jóizlés és egyszerűség
van együtt a népszerűen megírt kis könyv-
~. &
Kühnelt-Leddihn Erik:

Jezsuiták, nyárspolgárok,
bolsevikik. Ford.: Früchtl Ede.
Budapest, Pázmány Péter Irod. Társ. ki-
adása. 392 o.
Ez a könyv nem regény. Egyáltalán nem

fontos benne az, ami emberekkel történik.
Inkább kaleidoszkóp: ezerszinű képsorozat,
de csak ez a három forma: jezsuita, nyárs-
polgár, bolseviki. Vagy még inkább harc-
téri jelentés a "fekete frontról". Dűbörgés,
vér, szenny, őrület, harc, a névtelen ka-
tona meghal, s végül is: nyugaton a hely-
zet változatlan. A főhős maga a katoliciz-
mus. Ez a katolicizmus hősies és kímélet-
len. Egyoldalú mint a zseni, vagy mint az
őrűlt: évszázadokon keresztül hordozza,
hirdeti és éli az egyedül-üdvözítőség rög-
eszméjét. És harcol egyszerre száz fronton:
Berlinben a nyomor és bűn ellen, Angliá-
ban a nyárspolgári szellem ellen, Moszkvá-
ban az istentelenség rajongói ellen, a bánva
mélyén a halál ellen, Molokaiban a lepra
ellen, - harcol még a .,Vasárnapi Haran-
gocskát" szerkesztő kegyeskedő falusi
plébános ellen is, - harcol a bolsevizmus-
ból, liberalizmusból, kapitalizmusból. pro-
testantizmusból, purítanízmusból összeszö-
vődött "világeretnekség" ellen. Egyetemes
katolicizmus ez: az imamormoló nénikétől
Sigrid Undsetig, az elegáns jezsuitától a
rongyos karthausiig mindenki belefér. Oe
éppen ezért nem más, mint babonának,
szentségnek, spiritualizmusnak, materializ-
musnak, önzésnek, szeretetnek, alázatnak.



gőgnek, arisztokráciának, demokráciának
atomjaiból összekombinált, bonyolult kép-
letü vegyület; egy hol rugalmas, hol ke-
mény, hol sötét, hol csillogó ötvözet acél-
ból, aranyból, ólomból és salakból. És
még valami: kozmikus méretű farizeizmus.
Jézus azt mondaná rá: "A fél világot be-
járják .. ."

A könyv legmegragadóbb része az író-
hős lázálma egy bolseviki fegyenctelepen.
Jönnek emberek: katonák, papok, hóhé-
rok, apácák, misszionáriusok, elvtársak,
kapitalisták, turisták, szokolok, kirgíz
amazon ok, katolikus professzorok, Iilmszi-
nésznők, lovagok és spekulánsok, és be-
szélnek, énekelnek, gyárat alapítanak, ope-
rettet játszanak, meghalnak, bridgeznek,
szeretnek, korzóznak, tömörülnek, gyilkol-
nak valami irtózatos hangzavarban ; -
egyszerre azután minden eltűnik és a meg-
bomlott világ felett megcsendül az édes,
tiszta ének: "Ave, o crux, spes unica."

Igen, ave, o crux, - de itt van a ka-
tolicizmus tragédiája, minden hősies er ő-

feszítésének kudarca, s ez az, hogy a ke-
resztet, ezt az egyetlen egy reménységet
nem ő tartja oda a megbomlott világ elé.

Keken András.

Harc az újpogányság ellen.
Az a megdöbbentően elszomorító harc,

amely a németországi evangélikus egyház
kebelében dúl, a kívűlálló szemlélőben
könnyen azt a benyomást kelti, mintha
ütött volna a reformáció egyházának vég-
órája. Pedig Krisztus nem igért Egyházá-
nak földi hatalmat és dícsöséget, hanem
szenvedést és üldöztetést. S ha ma Német-
országban is kezdi az evangélikus e~yház
megtanul ni, hogy mit jelent szenvedni az
evangéliumért, akkor ez arra mutat, hogy
ezt az egyházat Isten előőrssé tette s hogy
olyan harcot kell harcolnia, amely elől
Krisztus Egyháza soha ki nem térhet. Ez
a megfontolás érteti meg annak a küzde-
lemnek a [elentöségét is. amelyet ma a
keresztyénség .- első sorban és főként az
evangélikus egyház -- Németországban az
újgermán pogányság ellen vív. Emberileg
bizonyára mélyen elszomorító, hogy éppen
a reformáció hazájában lép fel az újpo-
gányság olyan elementáris erővel. De té-
vednénk, ha azt gondolnók, hogy csak az
újgermán valIás formájában van meg ez a
pogányság. Aki ma nálunk nyitott sze-
mekkel megy végig az utcákon, vagy ol-
vassa a napi és időszaki sajtó különféle
megnyilatkozásait, az hamarosan észreve-
heti, hogy mi is nyakig vagyunk ugyanab-
ban a gondolkodásmódban, sőt ugyanab-
ban a pogányságban, melyet ma olyan
nagy hangon hirdetnek az újgermán val-
lás prófétái. Csakhogy odakünn ez a po-
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gányság a "harmadik birodalom" színeivel
takaródzik, nálunk pedig nemzeti színű
jelszavakba burkolódzik. Mindkét helyen
ugyanaz az ember isteníti önmagát. De mi-
vel nálunk még nem szakadt fel a kűzde-
lem az újpogányság és keresztyénség közt
(vajjon nem annak a következménye ez,
hogy "keresztyénségünk" színtelen, langy-
meleg megalkuvás? !J, azért a Németor-
szágban folyó harc számunkra is tanulsá-
gos és alkalmas arra, hogy felvértezzen
bennünket elkövetkezendő nehéz időkre.
Ebből a szempontból igen ajánlatos az új-
germán pogányság körüli harc ma már
szinte áttekinthetetlen gazdagságú irodal-
mát tanulmányozni. Természetes, hogy min-
dig ismétlődnek benne bizonyos gondola-
tok, de ezen túl az alább felsorolt iratok
mindegyikének megvan a jellegzetes saját-
sága és önálló értéke. KÜDDethWalter
.Heidntecher Geist oder Heiliger Geist"
(Berlin - Spandau, 1934, Wichern - Verlag,
60 lap, ára 1.50 Ml círnű tanulmányában a
központi kérdést ragadja meg: hogyan
hull le a jelenkor szellemi harcaiban a
lepel a pogány "szellem" -röl, mi az újpo-
gány vallásnak a lényeges tartalma, hogyan
tör be az Egyház területére s mi ezzel
szemben a Szentlélek missziója. Amit Kün-
neth a Lélek munkájáról ír, oly erőtelje-
sen és oly életeleven formában juttatja ki-
fejezésre a Szentlélek valóságát, hogy az
eleven keresztyének számára is sokat je-
lent. Ezzel Künneth olyan il!azságokat és
valóságokat állít szemünk elé, melyekről
végzetesen megfeledkeztünk. Ugyancsak a
Wichern - Verlag kiadásában jelent meg
Schreiner Helmnth "Ehre und Glaube"
c. füzete (1934, 120 lap, ára 2.50 Ml. Az új-
pogány vallásos magatartás tömör, igen
találó jellemzésén túl Schreiner első sor-
ban azokat az alapfogalmakat világítja
mag, amelyek körül a harc folyik: becsü-
let és hit, kegyelem és hősiesség, jog és
irgalmasság. Mindebben a keresztyén hit
eleven dinamikája olyan erőteljesen szólal
meg, hogy fejtegetései - éppen úgy, mint
Künneth kőnvve - megtartják értéküket
akkor is, ha majd a jelen küzdelem harci
zaja régen elült. Rövid, de rendkívül vilá-
gos fejtegetéseket ad Althaus Pál tanul-
mánya: "Christus und die deuische Seele"
(Gütersloh, 1934, Bertelsmann kiadása, 40
lap, ára -.80 Ml. Mint a fentebb emlitett
iratok szerzöi, úgy AJthaus is erősen te-
lítve van német nemzeti érzéssel, de hang-
súlyozza: nem lehet szó arról, hogy Luther
hite "német véré" -nek kifejeződése, meg-
nyilatkozása volna. A "német lélek"-nek
Krisztus megváltására van szűksége. Alt-
haus evvel az evangéliura döntése elé ál-
lítja az embert s ez iratának az értéke. -
Végül meg kell említenünk Herntrich Volk-
mar .Neuheidentum und Christenglaube"



Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karaer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.
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címen megjelent iratát (Gütersloh, 1935,
Bertelsmann, 126 lap, ára 2.20 M). Mint a
fentebb említettekben, benne is nagy he-
lyet foglal el az újpogány vallás megnyi-
latkozásainak kritikája. Különösen értékes
azonban benne, amit utolsó szakaszában
az igaz Egyházról íro Szemléletes, pregnáns
nyelvezetévei íejtegetései igen alkalmasak,
hogy teológiai képzettséggel nem rendel-
kezö híveink is megértsék belőle: mi az
Egyház és mi a feladata. K.

de Quervain Alfréd: Vom
christlichen Leben. Berlin, Fur-
che-kíadás, 1934. 112 O. 2.40 RM.
Ez a könyv nagyon egyszerű, világos,

kristálytiszta, határozott igehirdetés a Ró-
mai levél 12. és 13. fejezetéről. Hiányzik
belőle az a vallásos fecsegés, ke~yes el-
mélkedés, bensőséges élmények teregetése.
ami annyira elvette a mai ember kedvét
attól, hogy a Bibliával közelebbröl is meg-
ismerkedjen. Nem világnézetet, erkölcstant
ad, hanem arról szól, hogy milyen az igazi
keresztyén élet. A rég elfelejtett igazságo-
kat a megszentelödésröl, engedelmesség-
ről. igazi szolgálatról, igazi szeretetröl hall-
juk elevenen és megragadó módon.

Nálunk még nagyon járja a vallás-er-
kölcsi, hazafias-erkölcsös életről való szó-
beszéd. Alapvető dolgokban, de részletek-
ben is újra kell tanulnunk ezen a téren
mindent. Ehhez nyujt igazi segítséget ez az
írás. A keresztyén élet eleje és vége az,
hogy Urunk van, akinek alattvalói va-
gyunk. A keresztyén életet jellemzi, hogy
nem a magunk bölcseségére, erejére, ké-
pességeire, értékeire épül. hanem egyedül
Isten ajándékaira. amiket újra meg újra
kapunk az Igében. A keresztyén élet ele-
venségének pedig az a fokmérője: meny-
nyire eleven bennünk a reménység Isten
ígéreteiben, mennyire várjuk és kérjük
Krisztus eljövetelét, ennek a világnak végét!

Ezeknek az igazságoknak a feltárásával
e könyvecske nem az embert teszi nagy-
gyá, nem szunnyadó, eddig rejtett em-
beri mélységeket bontakoztat ki új életre,
hanem Isten nagyságát kegyelmében és íté-
letében állítja elénk. Vallásos és egyházi
dolgokról eleget tudunk -beszélni, de Isten-
ről beszélni, igazán és helyesen, ennek
híjával vagyunk és itt nagy szelgálatot
tehet nekünk magyar evangélikusoknak is
ennek a hugenotta-utód, szigorú reformá-
tus embernek a reformátori tisztaságú bi-
zonyságtevése. U. E.

Althaus Pál: Der Herr der
Kirche. Prédikáció füzet-sorozat. Gü-
tersloh. Bertelsmann kiadása, 1934.Fűze-

tenként 0'60 RM, előfizetés egy évre,
azaz négy füzetre 2 RM.
A sok megjelenő prédikációskötet között

is eseményszámba megy Alíhaus írása, aki
most ezen prédikációsorozatával, melyből
eddig négy füzet jelent meg, egyenesen
páratlan az utóbbi évek igehirdetői között.

Az Ige igazi szolgája. Nyitott szemmel,
józan tárgyilagossággal látja a mai egyházi
helyzetet. A nagy többség teljesen elszakadt
az egyházi élettől és pogány. Még az egy-
ház tagok között is nagy a bizonytalanság
és tanácstalanság az evangéliumi hit leg-
elemibb igazságai körül. Ezért ma foko-
zottabban kell a prédikálásban tanítani. A
gyülekezet ma újra rászorul arra, hogy újra,
előlről iskolázzuk, tanítsuk, gyakoroljuk és
neveljük a hitvallásos életben. Ugyanilyen
nyiltsággal és őszinteséggel néz szembe
minden ellenvetéssel, akadállyal i nem veszi
olcsó apologétíkával könnyünek az uralkodó
kőzszellemet. Az Ige igazi szolgáia abban
is, hogy a reformátori hitvallásokat hatá-
rozottan, következetesen, csorbítatlanul szó-
laltatja meg. Lépten-nyomon elősugárzik a
közősség, a gyülekezet, az Egyház élő való-
sága. Oszintén beösmeri a keresztyén ség
hibáit, veszedelmeit, mulasztásait, mert nem
a keresztyénséget védi és propagálja, hanem
Krisztust hirdeti. Az Ige igazi szolgáia végül
abban, hogy röviden, egyszerüen, a ma
nyelvén, találóan prédikál.

Minél alaposabban készül valaki az Ige
szolgálatára, annál inkább kell forgatnia
tanítványként ezeket a füzeteket, annál
kevésbbé szabad beérnie saját kegyességé-
vel és a maga "gondolataival." Legnagyobb
értéke pedig abban van, hogy annyira az
éppen előtte ülő hallgatóknak, a diákság-
nak szól, hogy nem lehet egyszerüen át-
venni, Iefor dítani. Nem takarítja me2 a
belső személyes tusakodást és ezzel állít
minket az Ige igazi szolgálatába. U. E.

Folyóiratszemle.
Az "Evangelische Theologie"

(München, Chr. Kaiser kiadása) februári
számában Oberhard Kohlbrűgge teologiai
exisztenciájáról. Diem a hitvallásról az Uj-
szövetség egyházában és Gerlach az érte-
lem kockázatáról közölnek tanulmányokat.

A "Luthertum" (Leipzig, A. Dei-
chert kiadása) márciusi számában Proksch
az igei kinyilatkoztatásról, Bornhiiuser
Máté 25, 31-46 értelmezéséről közölnek
tanulmányokat, Bergdolt pedig lezárja krí-
tikai szemléjét anémet viszonyokkal fog-
lalkozó külföldi irodalomról.



Level esI d,a a~
Milyennek kell lennie az evangélikus templómnak?

Egyik olvasónk szerkesztöségűnkhöz fordult levelében néhány olyan kérdéssel,
amelyet legegvszerübben a fenti címben lehetne összefoglalni. A kérdés bizonyára nem-
csak a levél íróját érdekij, hanem olvasóink szélesebb köreit is és ezért közöljök rövid
válaszunkat a nyilvánosság előtt.

Az evangélikus templom Isten háza, nem pedig emberek gyülekező helyisége.
Amint Luther és a lutheri reformáció nem csinált új istentiszteletet és új templom-stílust,
éppén úgy a templom belsejének a berendezését illetőleg sem szakított az évezredes
keresztyén mult történeti tradiciójával, csak azt távolította el, ami a tiszta evangéliummal
ellenkezett (pl. a mellékoltárokat, a szenteltvíztartót, vagy használaton kívül helyezte a
tabernaculurnot]. Az evangélikus templom legfőbb helye - amelyre a rendszerint nyugati
főbejáraton át a szent házba belépő ember. elsö tekintete esik, - az oltár. Az oltár a
templom keleti végén, a templom hajójánál egy-két lépcsővel magasabb fekvésü szen-
télyben áll. Az evangélikus oltárnak 'lényeges része a feszület (nem üres kereszt 1), a
keresztrefeszítet! Megváltó képe. A biblia és agenda. a szentség elemeinek befogadására
szolgáló szeni edények mellett a valódi viaszgyertyák akkor is hozzátartoznak az oltár
felszereléséhez. ha a templomban egyébként villanyvilágítás van. A tiszta viaszból készűlt
és égő, elfogyó gyertya az Egyház istentiszteleti életének ősi szimboluma. Az oltárra az
egyházi esztendő ünnepeihez igazodó {fehér, vörös, Iíla, fekete és zöld terítő [antipen ,
dium] való. A szószéket az oltárral egybeépíteni és az oltár fölé helyezni, mint ahogyan
az sok templomunkban van, nem helyes, mert a szószék helye nem a szentélyben van.

Az evangélikus templomok tornyára régebben itt is, ott is feltették az éberséget
je' képező, hűségre figyelmeztetö kakast, esetleg a napkeletiv bölcsek, illetve a nyomdo-
kukban Krisztushoz vezetett népek útmutatóját : a betlehemi csillagot, azonban a sajá-
tosan keresztyén ismertetőjele az evangélikus templomtoronynak a kere'szt. Semmiképpen
se ••katolíkus" (értendő : római 1) szimbolum a kereszt, hanem kiváltképpen tiszta evan-
gélikus (lutheránus), hiszen az evangelium : - a kereszt evangéliuma. J. L.

"Nagypéntek"
c. elmélkedésünk a Köberle, neves bázeli professzor által szerkesztett ••Das Brot des
Lebens" c. áhitatössági könyvből való. A minden napra rövid határozott evangéliumi
tartalmú elmélkedést tartalmazó könyvre, mely Berlinben a Furche könyvkiadó vállalat-
nál jelent meg, ezúton hívjuk fel olvasóink fígyelmét.

Megjélent:
VISZKOK LAJOS: .A hit által való megigazulás egyszerű evan-
gélikus hivek lelki világában. Kísérletí valIás-lélektani tanulmány.
Megrendelhető a szerzőnél (Szolnok, Apponyi-u. 6). Kedvezményes-ára

folyóiratunk előfizetői számára fűzve 4 P, kötve 5 P.



Lic. Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma", ,

A Keresztyén Il!azsál! Könyvtárá-
nak első kötete:

az evangélium új fordításával és részletes magyarázatával.
Az első magyar munka, amely közérthetőén, korszerűen magya-

rázza Máté evangéliumát. Fontos segédeszköz lelkészeknek, hitoktatók-
nak, valIástanitással foglalkozó tanítóknak, bibliakörök vezetőinek, vala-
mint minden Biblíát olvasó embernek.

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P,
A "Keresztyén Igazság" előfizetői fűzve 3'80 P, kötve 4'80 pos

kedvezményes árban rendelhetik meg a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66. [Postatakarékpénztári csekk-
számla 45.031.) A könyv árának, valamint fűzött példányoknál 20 f,
kötött példányoknál 40 f portókőltség előzetes beküldése ellenében a
kiadóhivatal a könyvet bérmentve küldi.

Előzetes értesítés és előfizetési felhívás.
Az Újszövetséggel eredeti nyelvén foglalkozó teológusok, lelké-

szek és más érdeklődök részére régóta érezhető hiányon akar segíteni
a most kiadásra kerülő

Újszövetségi Görög-Magyar Szőtár,
amely nagy zsebnaptár formában jelenik meg, D. Dr. Daxer György
néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéziratos szővegét az újabb szótár-
irodalom alapján átdolgozta Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár, - A kőnyv
előreláthatóan hamarosan megjelenik. - Bolti ára kb. 8 pengő.lesz, Elő-
zetes jelentkezés esetén 6 pengő. A szótár felöleli az egész Újszövetségre
terjedő szókincset. A fontosabb szavaknál, viszony- és határozó szóknál
gazdag íráshely-utalásokkal, a nehezebb igealakok külön feltüntetéséveI.

Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: Dr. Kis s Jen ő, egyet.
tanárnál Sopron, Hittudományi Kar.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


