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Keresem Q. viló.góssó.goil

"Aki pedig az igazságot cselekszi, az a
vilégosségre megy , hogy az ő cselekedetei
nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten sze-
rint való cselekedetek!" (János 3, 21.)

Keresem a világosságot, Téged kereslek én édes Istenem!
Vajjon megtalálhatlak-é?
Vajjon ki mutatja meg nekem az utat, hogy merre, hol ke-

resselek? Ha a tudósokat kérdezem, kik a jelenség világának
mélységeit kutatják, akkor közülök a legbölcsebb is csak azt
mondja, hogy ez a megismerés magasan felette áll az o ismeret-
körüknek.És a bölcseség barátai, a filozófusok? Ök fogalmakat.
meghatározásokat adnak érzö, meleg szív helyett, amely odafenn
értem dobog! Én a szívet keresem és nem a sápadt gondolatot!

Vajjon lehet-e bizonyítani, hogy van szív? Tanukat, bizony-
ságtevöket keresek, akik mellém álljanak és az igazságot
szoljék, \. -

Volt valaki egyszer ezen a földön, aki nagy dolgokat moti-
dott lstenröl s az igazán nagyok hallgattak szavára és dícsérték
nevét. Segíthetsz-e rajtam Te, aki azt mondottad: "Aki az igaz-
ságot cselekszi, az a világosságra megy"?

Az igazságot cselekedni? Mi az igazság? Kettősség van ben-
nem: egy bünös én, aki a sötétség cselekedeteit viszi véghez és
valami tompa mély fájdalom, amely azt mondja, hogy nem va-
gyok olyan, amilyennek lennem kellene! És ez utóbbi gyötör.

Igezze és tisztává kell lennem! Lelkem mélyéről kél fel a
vágy, hogy végre elinduljak és eljussak az igazságra! Az igaz-
ságot cselekedni, a legfőbb erkölcsi értéket megragadni, - ez a
világosság útja? - Igen, ez az!

Fel, fel az éter felé, a magasságok, a csillagok felé! Égj fá-
radt lábam, vérezz kapaszkodó kezem, vágyódj fájó szívem, de
menj, indulj fel, fel az örök világosság felé: látni akarom a
napot!

Légy te a vezetőm, Te, aki bizonyságot tettél az igazságról,
Te akiben olyan sokan hittek, Te, aki az igazság maga vagy:
Jézus! A Te 19édből fakad az igazság, a Te csodálatos szépséged-
ből árad az erő, a Te lényedbó7 sugárzik az örökkévalóság pir-
kadó hajnala az én szomjú szívem számára!

Hal/gatom igédet Jézus: én az igazságot akarom cselekedni,
még az életem árán is! Vezess, megyek Veled fel, fel a föld po-
rából, akaratodat cselekszem, Te vagy éJZ igazság, Te vagy a vi-
lágosság, Te vagy az élet, Te vagy az Isten!

Vak voltam, s: Te megnyitottad a szemem! "Boldogok, akik-
nek szív.ük tiszta, mert ők az Istent meglátják!" Te tisztítottad
meg a szívem! Köszönöm néked!

Te szent Isten, Te golgothai Or, Te szeretsz engem ...
Érzem, tudom!

Én Istenem, én világosságom! Fuchs ']áno$,



A "jó" Isten,
A vallásos emberek egymás között Isten nevét majdnem ki-

zárólag ebben az összetételben használják: Jóisten. Azzal az
érzéssel követik el sokszor tetteiket és mulasztásaikat, hogy
Isten Jóisten. O azért van, hogy megbocsásson. A köztudatban
Isten erőtelen "Jóisten." Nem ismerjük az Urat," a mindeneket
megítélő szent Istent.

Pedig Isten félreérthetetlenül megmondja a Szentírásban:
"Én az Or, a te Istened vagyok." Az O szavát meg kell hallani,
el kell fogadni. Nem lehet kritizálni és belőle a magunk számára
csak a kellemeset, a nekünk megfelelőt megtartani. Luther ezt
írja: "Úgy látom, szerinted azt, hogyaSzentírás igaz és hasz-
nos-e, az emberek ítélete, sőt egyenesen az istentelenek tetszése
alapján kellene megítélni. Tehát: ami ezeknek tetszik, az volna
igaz, szent és üdvös. Ami pedig nem tetszik nekik, az haszonta-
lan, helytelen és káros. Ebből" az okos tanácsból az következnék,
hogy az Isten Igéje a szerint lenne érvényes, vagy érvénytelen,
ahogyan az emberek vélekednek és ítélkeznek felőle. Ezzel szem-
ben az egész Szentírás arról tanuskodik, hogy az Isten akarata
és ítélete érvényesít, vagy érvénytelenít mindent; amint a pró-
féta mondja: Hallgasson az Úr előtt az egész föld! (Hab. 2, 20.)
Így csak az beszélhet, aki az élő Istent értelmetlen és haszonta-
lan fecsegő nek tartja, akinek a szavát lehet csűrni-csavarni, el-
fogadni, vagy visszautasítani, ahogy éppen jól esik." (Oe servo
arbitrio.) -

A nevek a létező valóságokat jelölik, megkülönböztetés
céljából. Amikor egy ember nevét említjük, ezzel kimondjuk,
hogy egy meghatározott személyról van szó. Sokszor már az is
benne van, hogy milyen viszonyban vagyunk vele. Az egyes kap-
csolatok jelölésére határozott kifejezéscink vannak. Pl. az édes-
anyám, a testvérem, stb. A legszorosabb kapcsolatok kifejezései-
ben benne van, hogy ö az enyém, vagy én az övé vagyok. így
lép hozzád Isten: a te Urad, Istened szól most. Nem idegen, ha-
nem a Te Urad, Istened. A tied. Lehetne-e boldogabb életet el-
képzelni annál, amelyben Isten az enyém? Isten megmondta,
hogy O kicsoda. Kinyilatkoztatta magát. Megmondta nevét is:
"az Úr, a te Istened." O nem a "Nagy Ismeretlen." O a te Atyád.
A legközelebb áll hozzád. Megközelítheted, mert leereszkedett
hozzád.

Oe éppen itt van meg annak a lehetősége is, hogy az O ne-
vével visszaéljünk. A modern ember kész is erre. Az Úr Istenről
nem beszél, neki az Or Isten nem felel meg. Beszél nagykegye-
sen a "Mindenható"-ról, a "Gondviselés"-ről. Sopánkodik a
"Nagy Ég" emlegetésével. Gondolkodik az "istenség" felől.
Tanul az iskolában a "Végtelen Szellemről", aki (vagy amelyl)
mindentudó, mindenütt jelenvaló, bölcs, igazságos, jóságos ...
És jön még egy sereg filozófiai kifejezés. (Ez is lehetőleg úgy,
hogy az embernek eleve elmegy a kedve mindentől, ami Isten-
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ne! összeíügg.) .A modern ember ístengondolatot, lsteneszmét
emleget. Összehasonlítja a különbözö vallások istenképeit a ke-
resztyénével, stb. Igy veszti el az Urat, aki élő Isten, csodálatos
Isten és feltétlen Úr. Ot hirdeti az egész Szentírás, az élő, Szerit-
háromság egy igaz Istent. így nyilatkoztatta ki magát. Ez a fon-
tos. Nem a mi képzeletünk és saját elgondolásunk szerint meg-
alkotott istenfogalom, isteneszme kell. Ez bálvány. Istenség,
isteni lét, isteneszme, divinum, stb. - egyszerűen elképzelt va-
lótlanságok, amelyek csak arra valók, hogy az ó-ernber kitér-
hessen az élő Isten elől. Istenfogalmak: hazugságok. Egy élő
Isten van, aki a te Urad Istened. Személyes Istened. Minden más,.
akárhogyan is jelöljük, nem az Úr, az ilyenekkel való vallásos-
kodás lázadás az Úr ellen.

Van kegyes, vallásos lázadás is az Úr ellen. Azt mondja sok
vallásos ember, hogy Isten a szeretet, tehát O nem haragudhatik
ésrnível megbocsát, nem büntethet. Szüntelenül Isten mcsolyat
akarja látni. Holott éppen Jézus elküldése mutatja meg, hogy
Isten milyen szigorúan ítéli meg bűneinket. Ha Isten nem volna
szent Isten, aki a bűnt feltétlenül kárhoztatja, nem kellett volna
Krisztusnak eljönnie és érettünk meghalnia. Jézus Krisztus első-
sorban ítélet a mi számunkra és csak azután kegyelem. Csak
azoknak kegyelem, akiknek ítéletük volt. Isten ebben is csodá-
latos Úr. Minden a mellett szól, hogy elkárhoztasson és ugyan-
akkor mégis kegyelmes. Oe ez a kegyelem nem magától érte-
tődő. Ez csoda!

Aki ezt a csodát átélte, az az Úr Isten nevét csak kérés, imá-
dás, dícséret és hálaadás alkalmával, avagy az O igéjének hir-
detésekor és bizonyságtételben veszi ajkára. Isten uralma alatt
kell élned ahhoz, hogy ne vedd hiába az Isten nevét.

A Nagy Káté ezt mondja: "Isten nevének igazi tísztelése ab-
ban áll, hogy minden vígasztalást Tőle várunk és épen azért
segítségül is Ot hívjuk, még pedig úgy, hogy előbb a szív adja
meg Istennek a tiszteletet a Benne való hit által, azután a száj
is, a Róla való bizonyságtétellel."

A második parancsolat megtartásával teljesül be imádsá-
gunk: Szenteltessék meg a Te neved! "Isten neve pedig úgy lesz
közöttünk is szent, ha Isten Igéjét tisztán és igazán tanítjuk és
mint Isten gyermekei e szerint kegyesen is élünk. Erre segíts
minket mennyei szerető Atyánk!"

Virág 'Jenő.

Az első visszaélés, hogy a szentek életét példak-éppé tesszük és ezt
~zabályokba loglaljuk, ahogy a szerzetesrendek teszik. Továbbá, hogy a
szentek cselekedeteivel és érdemeivel vígasztalják magukat az emberek s
oda jutott a dolog, hogy sokkal inkább a szentek, mint Krisztus érdemére
építenek. Pedig egyedül Krisztus a mi közbenjárónk és szószólónk, mint
Pál apostol mondja (Róm. 5, 1; 8, 34.): Megigazulván ... békességünk van
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. De ha én nem Így cselekszem,
hanem más eszközl keresek, akkor Krisztust sértem meg és az ő vérét
~yalázattaI illetem. . Luther.



A k.et'esztyériséq és az "új erkölcs".
A keresztyénség elleni harc oly régi, mint maga a keresz-

tyénség, Ezt a harcot azonban az idők folyamán sokféleképen
vívták. Rendszerint a keresztyén hitet támadták. Az értelem ol-
daláról hadakoztak. Meg akarták mutatni, hogyadogmáknak
ellentmond- nemcsak a logika, de a történeti kutatás és termé-
szettudomány is.

Ezen a front on ma már nem harcolnak a régi erővel és lel-
kesedéssel. Az a nagy forradalom, amely az utóbbi években a
terrnészetkutatásban és a tudományok módszertanában lezajlott.
ezt a harcot majdnem teljesen beszüntette. Csak dilettánsok és
elmaradt szellemek folytatják még.

Ma más fronton áll a harc. A keresztyén erkölcsöt támad-
ják Két oldalról. A kommunizmus a keresztyén társadalmi er-
kölcsöt támadja. A pszichoanalizis és a szépirodalom a keresztyén
személyes erkölcsöt.

A kommunizmus is két irányban támad. Az első támadása
a tapasztalásból indul ki. A keresztyén erkölcs uralkodott az
utolsó ezer évben nyugat minden államában. Az a sok baj, amely
ezeket az államokat szorongatja, a kornmunisták szerint törté-
fieti bizonyíték arra, hogya keresztyén erkölcs, mint társadalmi
erkölcs, csődöt mondott. Mivel nem tudott végetvetni befelé- az
állandó osztályharcnak, kifelé pedig háborúknak. az igazság ne-
vében ki kell jelenteni, hogy hasznavehetetlen.

A komrnunizrnus másik támadása elvi természetű. Ha a ke-
resztyén erkölcs - a kommunizrnus szerint - ilyen lehetetien
társadalmi viszonyok közé juttat, akkor ennek az az oka, hogy
az embereknek alapjában helytelen irányítást ad. Az alapvető
hiba szerinte a keresztyén alázatosság erkölcse. Amit az egyház
hirdet, hogy vessük alá magunkat alázatosan Istennek és áldoz-
zuk fel magunkat alázatosan felebarátainknak, ez a legbiztosabb
eszköz ahhoz, hogy a proletariátus alul, a bouregoisie ellenben
felül maradjon. Ha ki akarjuk emelni a proletárokat rabszolga
helyzetükból és rabszolga szellernükből, akkor legelőször is az
alól a vallásos es erkölcsi nyomás alól kell felszabadítani őket,
amelyet a keresztyénség évszázadokon keresztül gyakorolt rájuk.

A pszichoanalizis támadása a keresztyén erkölcs ellen főként
Freud és számos követője részéről indult meg. Nyiltan hangoz-
tatják: a keresztyén erkölcs ellensége az életnek, mert harcban
áll az ember nemi ösztönével. A keresztyénség követelte nemi
önmegtartóztatás beteges eltorzulásokat idéz elő, amelyek miti-
dettkinét károsak, sokaknál meg egyenesen megrontják az egész-
séget, mind lélekben; mind testben. Az elnyomott vágyakból ke-
letkeznek az idegbaj ok. Vannak idegorvosok, akik betegeiknek
'azt a tanácsot adják, hogy paráználkodjanak. Kereken kirnond-
ják, hogy a keresztyén szüzesség eszménye ártalmas az egész-
ségre.

A szépirodalom támadása a keresztyén erkölcsellen a ha-
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zasságot kezdi ki. A legtöbb mai író azt akarja a modern em-
bernek rnűvészetének minden eszközével megmutatni, hogy a
keresztyénség felfogása a házasságról erkölcstelen és egyenesen
végzetes a házasságra. Különösen az egész életre szóló egynejű-
séget támadják és nemcsak a házasság felbontásának jogát, ha-
nem esetleg kötelességét hirdetik. A nemi erkölcsöt ezekben a
körökben kizárólag a nemi ösztön-életre alapozzák. Ezért mond-
ják paráznának azt az asszonyt, aki tovább is odaadja magát
férjének, jóllehet nemi ösztöne egy másik férfihez vonzza.

Emberöltökön keresztül rendszeresen aláásták az egész
életre szóló, felbonthatatlan házasság intézményét s így érthető,
hogy most magára az egynejűségre került a sor. Nyiltan hirde-
tik, hogy a házasság eszméje nemcsak megtűri, de meg is engedi
a házasságon kiviili nemi érintkezést. Helytelen féltékenységből
egyik házastárs sem tekintheti ezt hűt1enségnek.

A keresztyén erkölcs mindig harcolt az erkölcstelenség
ellen. Voltak korok, amikor az erkölcstelenség szörnyű mérvben
és ijesztő formákban terjeszkedett. Az utóbbi időkben azonban
egy új mozzanat jelentkezik: az erkölcstelenséget ma "az új er-
kölcs" -nek nevezik. _

A vétkezés régi és jólismert dolog. Régen is előfordult,
hogy lányokat elcsábítottak és megejtettek. Akkoriban azonban
ezt feslettségnek nevezték. Ma ezt úgy hívják, hogy "új erkölcs"
Régen is elcsábítottak asszonyokat. De ezt akkoriban házasság-
törésnek nevezték. Ma ez az "új erkölcs". Régen is voltak, akik
együttéltek a nélkül, hogy házasságot kötöttek volna. Akkori-
ban ezt vadházasságnak. ágyasségnak. hívták. Ma ez pajtás-o
házasság. . '

Az új erkölcs egyáltalában nem titkolja, hogy "vidám sze-
mekkel való vétkezésre" akarja az embereket segíteni. Míg ré-
gente a bűnös sötétségbe rejtőzött, - természetes és még rnin-
dig reménységet adó szernérrnességböl, - addig ma "fényes
nappal akarnak bűnösök lenni".

Ezekben a tényekben áll röviden a keresztyénség és az új
erkölcs ellentéte. Lássuk meg. egy kevéssé az elvi ellentétet is,
amelyből az etlentétes tények erednek.

A legmélyebb ellentétet kettőjük között talán így lehet ki-
fejezni: az egyiknek középpontja az Istenben, a másiknak az
emberben van. Akár a kommunizrnusra, akár a pszihoanalizisre
vagy az irodalomra gondolunk, nyugodtan mondhatjuk: erköl-
csüket az ember képére alkották. Sőt, egyenesen elvileg elvet-
nek minden erkölcsöt, amely más és több akar lenni. Jellemző
kortünet ez. A gondolkozás már régóta elszakadt Istentől és az
Isten-tudattól. Nyugaton már évszázadok óta antropocentrikus
gondolkozás gyötör minket. Ez azt jelenti: addig nem. lehet vi- _
lagosan gondolkoz ni, amíg az ember ki nem veti Istent gondol-
kodásából.

Ismerjük az antropocentrikus vallást is, amelyet a felvilágo-
sodás óta honosították meg Európában. Ez a vallás elméletileg
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és gyakorlatilag tagadja azt a keresztyén hitet, hogy az embert
Isten a maga képére teremtette. Éppen az ellenkezőjét állítja:
Isten az ember képére teremtetett és Istennek nincs más feladata,
mint, hogy az emberért legyen.

Legalább régente az erkölcs valami szent dolog volt. Ha
minden más relatív lett is, az erkölcs nem. Még alig száz eszten-
deje is Kant, Fichte és HegeI az erkölcsnek észfölötti. emberfö-
lötti jellegét dolgozták ki. A kategorikus imperativusznak en-
gedelmeskednünk kell. Nem azért, mintha parancsolatai az érte-
lem számára világosan indokoltak lennének, azért sem, mintha
a tapasztalat igazolná az egyes, valamint a társadalom számára
gyümölcsöző voltát, hanem egyszerűen azért, mert a lelkiisme-
retben az ember intuitiv módon tapasztalja meg az erkölcsi kö-
vetelések Ieltétlenségét.

. Ezzel szemben ma az erkölcsből is kivetik Istent. Nemcsak
gyakorlatban, hanem elvileg is. Az embert teszik meg az erkölcs
mértékének. Ez azt jelenti, hogy nem ismernek abszolut erkölcsi
igazságot. Az ember szubjektív jótetszésére bízzák azt, hogy mi
helyes vagy helytelen erkölcsileg.

A keresztyénségnek az új erkölcshöz olyan a viszonya, mint
tűznek a vízhez. Nemcsak egyes erkölcsi részletkérdésekben áll
fenn a teljes ellentét, .hanern magukban a gyökerekben. Mind
két részről így látják a helyzetet: sohasem békülhetnek ki.

Ezt a harcot meg kell harcolni; végig kell harcolni! Világo-
san látjuk ezt Oroszországban, ahol az új erkölcs politikai hata-
lomra jutott. Az orosz vezetők tisztában vannak azzal, hogy új
erkölcsüket addig meg nem valósíthatják, amíg a keresztyénség
él a lelkekben. Amikor kiderült, hogy a keresztyénséget nem
tudják kiirtani a lelkekből, elkezdték kegyetlen kézzel magukat
a keresztyéneket irtani. Ugyanígy felismerték ezt a harcot az
orosz keresztyének is. Világosan látják, hogyakeresztyénség
harca az új erkölccsel életre-halálra szól. Ha meghajolnak az új
erkölcs előtt, megszünnek keresztyének lenni. Ezért mentek
szívesebben a halálba.

Az orosz harc közelről érint minket. Meg kell kérdeznünk:
miért nem győz az új erkölcs erőszak nélkül? Sőt,' miért nem
győz harc nélkül? Hiszen úgy látszik, mintha kezében volna min-
den tromf. Olyan vonzó, sőt csábító erkölcsi eszményt állít a
fiatalság elé, hogy azt hihetnők, minden más erkölcsi rendszert
kiüt a nyeregből. Még pedig azonnal.

Azt mondja a fiatalságnak. amint eszel, ha éhes vagy, iszol,
ha szomjazol, úgy elégítsd ki nemi vágyaidat is. Akár kedvesed-
nél, vagy utcai nőnél, akár önfertőzés által teszed ezt, az tetszé-
sedtől függ. Csak óvszerekről gondoskodj, nehogy teherbe ejtsél
és nehogy nemi betegséget szerezz. Ha szerencsétlen módon
mégis következményei vannak viszonyodnak, nem kell mást ten-
ned, mint a legközelebbi orvoshoz fordulni, aki amennyire csak
lehetséges, fájdalom nélkül megszabadítja kedvesedet a nem kí-
vánatos magzattóI. Ha így éltél egy ideig és tapasztalatokat sze-
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réztél a nemi élet titkaiban, akkor azután árn házasodj meg, ala-
píts otthont és ajándékozz egy-két gyermeket a társadalomnak.
Nem kell félned a házasságtól. Ha megesnék veled, hogy nemi
vágyaid feleségedtől elfordulnak és más asszonyhoz vonzanak,
nemcsak jogod, de kötelességed is a házasságot felbontani és az
új asszonnyal együttélni. nehogy nemi életed elveszítse őszinte-
ségét és szépségét.

Az igazmondás kötelessége teljesen elavult. Nem vagy kő-
teles igazat mondani. Még legjobb barátodnak is hazudhatsz,
hamisan esküdhetsz, ha ennek a révén őszintéri élheted vágyaidat.
Az alázatosságról és szelídségröl való beszéd nem más, mint
az ősrégi rabszolga-erkölcs maradványa. Vívd csak ki jogodat
magad! Mindegy, hogy ezt a társadalom törvényeivel, vagy azok
ellenében érvényesíted, hiszen a mai társadalom úgyis korhadt
és a levegőbe kell röpíteni, minél előbb, annál jobb. Mihelyt létre-
jön az új társadalom az új erkölcs alapján, a mostani társadalmi
bajok mintegy varázsütésre eltűnnek majd.

Ezzel szemben áll a keresztyénség erkölcsi eszménye, amely-
nek minden követelése nevetséges a modern ember szemében,
sőt szégyelnivaló korunkban. •

A keresztyénség azt mondja a fiatalságnak: az erkölcsöt
nem te határozod meg, sem senki emberfia. Nem a tested, de
nem is a lelked határozza meg azt, hogy mi erkölcsös és mi
erkölcstelen. Egyedül Isten szabja meg az erkölcsöt, senki más.
Az ember csak elfogadhatja és élheti azt az erkölcsi életet, ame-
lyet Isten kinyilatkoztatásában kap. Isten kinyilatkoztatása pe-
dig a Jézus Krisztus által történik számunkra. Ö az egyetlen
"szakértő" az erkölcs terén.

Mit mond Krisztus az erkölcsről?
Először: te is, mint mindenki más, teljesen erkölcstelen vagy,

mert megrögzött, önző ember vagy, aki tudatosan vagy öntudat-
lanul mindig csak magaddal törödsz: élvezeteddel, kényelmeddel,
előnyöddel, tekintélyeddel. Csak az életedet forradalmasító csoda
által leszel erkölcsös: az új születésben, amikor tied lesz az Isten
élete. Mert az egész világmindenségben egyedül Isten élete er-
kölcsös. Ez az élet: szeretet. A szeretet pedig a teljes ellentéte
az ön-szeretetnek. Krisztus egy követelésben foglalja össze az
erkölcsös életet: Istent mindenek fölött szeretni és felebarátun-
kat, mint magunkat.

Azután: azt mondja Krisztus, hogy legyünk igazak felebará-
tunkhoz, akkor is, ha az igazság a legnagyobb kellernetlensége-
ket zúdítj a nyakunkba. Ne paráználkodj! Mi a paráznaság? Ezt
nem te határozod meg, sem senki más. Nem mondhatja meg ezt
sem nemi ösztönöd, sem lelkiséged. Isten dönti el, hogy mi a pa-
ráznaság. Ö pedig azt mondja: paráznaság a nemi kívánságnak
minden házasságon kívüli' kielégítése. Ezért kötelessége minden
embernek, hogy. fegyelmezze nemi ösztönét. Csak így tud a há-
zasságon kívül önmegtartóztatóan, a házas életen belül pedig

"'- önfegyelemmel és mérséklettel élni.
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A házasságról azt mondja Krisztus, hogy azt lsten azért és
úgy szerezte, hogy a két házastárs egész életére szólóan együtt
éljen. Feleséged egészségét nem a sok gyermek, hanem a hamar
egymásután érkező gyermekek veszélyeztetik. Erre neked kell
gondolnod; de nem természetellenes eszközök igénybevételével.
hanem önmegtartóztatással. A magzat élete is szent. Egy ember-
nek sincs joga megölni, kivéve az egyetlen esetet, amikor az
édesanya élete forog kockán.

A két eszmény között, a keresztyénség és az új erkölcs
ellentétes eszménye között, egyenlőtlen a harc. Mégis: csodála-
tos tény, hogyakeresztyénség nem bukik el ebben a harcban,
hanem hatalmas győzelmeket arat.

Mindenek előtt lássuk a győzelmét Oroszországban. Győze-
lern az, hogy az orosz vezetők nem merik felvenni a keresztyén-
ség és az új erkölcs között a szellemi harcot. Váltig erősitgetik
ugyan, hogy az új erkölcs van fölényben. Azt is állitják; hogy
tudományos alapja van és be van bizonyítva. Oe maguk se hi-
szik. Jól tudják, hogy érvelésük sohasem bírná rá a világot, hogy
elismerje az új erkölcsöt. Ezért kénytelenek az erőszakhoz és a
vallás üldözéséhez nyulni. Azonban ezt a harcot ilyen eszközök-
kel harcolni nagyon szerencsétlen dolog. Nem a keresztyénekre,
hanem a kommunizmusra és új erkölcsére nézve. Oe éppen ez a
harcmodor rendkívül figyelemreméltó tünet. Elárulja, hogy
az orosz vezetők nem becsülik le a keresztyénséget. Ellenkező-
leg, annyira meg vannak győződve erejéről, hogy kénytelenek
erőszakkal kiirtani. .

Ugyancsak a keresztyénség győzelme az, hogy olyan sok
orosz keresztyén adja oda életét készségesen hitéért. Akarata
ellenére adott a kommunizmus alkalmat a keresztyénségnek
Oroszországban, hogy világtörténeti jelentőségű és világtörté-
neti rnéretű győzelmet arasson. Bátran vállalják az orosz keresz-
tyériek a vértanuságot, amelynek párját csak az ókori nagy ke-
resztyén üldözésekben találjuk. Soha annyi vértanuja nem volt
az egyháznak, mint éppen napjainkban, Oroszországban.

Oe nemcsak Oroszországban arat a keresztyénség hatalmas
győzelmeket az új erkölcs fölött. Nálunk is, északon. A háború
utáni zűrzavar közepette, a szakadatlan propaganda ellenére,
- amelyet legjobb íróink és művészeink fejtenek ki, - az er-
kölcstelenség naponkénti befolyása közepette, amely megrohanja
az ifjúságot a napi sajtó jórészében, folyóiratokban, élelapok-
ban, szennyirodalomban, mozikban és a haldokló színház nagy-
sikerű darabjaiban. annak az erkölcstelenségnek közepette,
amely egyaránt megtalál ható a társadalom legmagasabb és leg-
alsóbb rétegeiben, láthatjuk azt a csodálatos tényt, hogy soha
azelőtt ilyen nagy hódításokat nem tett a keresztyénség, mint
nap jainkban e ,

Soha azelőtt nem volt annyi személyes meggyőződésű és
dolgozó keresztyén országainkban, mint ma. És ami még jelen-



tŐsebb: soha sem Íáttunk annyi fiataiembert, akik határozott val-
lást tesznek a Krisztus mellett.

Hogyan tudott ilyen győzelmeket aratni a keresztyénség eb-
ben az egyenlőtlen harcban, ilyen nehéz külsö viszonyok között?
Nem kiváló tagjainak köszönheti a győzelmet. Hiszen, akik
Krisztus képviselői vagyunk ma, jól érezzük, hogy milyen rosz-
szul tudjuk Krisztus eszményeit élni, amelyek lángra gyujtották
szívünket és amelyeket tudatosan és szándékosan soha cserbe
nem akarunk hagyni. Annak sem köszönheti győzelmét, mintha
a keresztyénség igazságait kézzelfoghatókká tudta volna tenni.
A keresztyénség botránkozás a zsidónak, bolondság a görögnek
és az is marad. Az sem adta ezt a győzelmet, mintha a keresz-
tyénség ki tudta volna mutatni, hogy milyen hasznos az egyén
és a társadalom számára. Eszeágába sincs a keresztyénségnek,
hogy olyan híveket toborozzon, akiket csak valamilyen előny
vonz hozzá.

Egyes-egyedül azért győz a keresztyénség, mert Istentől
való. A keresztyénség Istennek halk, hatalmas szava az emberek
sze-özönében. Istennek ereje az emberek vallásos és erkölcsi
erőtlenségében.

Ezt kell meghallaniok a keresztyénség ellenségeinek!
Arra képesek, hogy embereket nyerjenek meg olyan esz-

mények által, amelyek hizelegnek az ember önző hajlandósá-
gának és alantas ösztöneinek. Együgyű lelkeket tudnak áltatni
azzal, hogyerkölcsüket a tudomány igazolja. Hiszékeny embe-
reket el tudnak csábítani azzal a délibábbal, amelyben eltünt
minden társadalmi nyomorúság.

De van valami, amit nem tudnak megtenni. Nem tudnak
segíteni az emberen, aki bajban van. Az orvosság erejét pedig
nem az egészségeseken, hanem a betegeken vehetjük észre. Min-
den erkölcs a kétségbeesett emberek életében mutatja meg ere-
jét. Hány hajótörött sodródik az új erkölcs hajójának örvé-
nyében!?

Emberek, akik már meghajoltatok a kereszt alatt, meg ne
tévesszen titeket semmi jól betanult érvelés! Nem az érvek front-
ján dől el ez a harc, hanem az eleven életben.

Legyetek bátrak! A keresztyénség igazságának nincs szük-
sége más bizonyítékra, mint egyszerűen arra, hogy éljék. A leg-
jobb propaganda a keresztyénség mellett: élni a keresztyénséget.
Adjon Isten kegyelmet ahhoz, hogy bátor, alázatos és áldoza-
tokat örömmel hozó mindennapi keresztyenséget élhessünk.
Akkor csodálatos dolgokat fogunk megtapasztalni, mielőtt meg-
őszülnénk és meghalnánk.

D. Ole llallesby.

A szerzetesek stentori hangon szavaInak arról, hogy István, a ma-
gyarok első királya az országot Szűz Máriának ajánlotta. Ha így van is,
azt mondom, hogya király nem ismerte a hit természetét, mert a hit csak
Istent h/vja segítségül és csak Krisztusra szegzi tekintetét, nem üdvözölvén
.<1 szeuteket es Szűz Máriát. Dévai Mátyás, 1537,



"Sírba visz és visszahoz."
"Sírba visz és visszahoz!" Kicsoda? Isten! A hatalmas, dol-

gozó, rnunkában tevékeny, fáradhatatlanul cselekvő Isten! Ki
állítj a ezt Róla? Valaki, aki megtapasztalta életében Istennek
csodatevő, erős kezét. Az ótestámentorni Sámuel próféta anyja
tesz így vallomást, amikor Isten meghallgatva imádságát, gyer-
meket ad neki. Hadd idézzük azonban Anna énekéből teljes egé-
szében azt az igét, melyet címünk csak részben mond el. "Az Or
öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Or szegénnyé tesz .és
gazdagít, megaláz s fel is magasztal." (1 Sárn. 2, 6-7.) Ennek 'az
igének minden tagjában, tehát többszörösen egy és ugyanaz fe-
jeződik ki: Isten munkájának a kettőssége. Isten mun-
káját az jellemzi, hogy ő rombol és épít. Mind a kettőt cselekszi.
Ahol Ő működik, ott e kettő közül egyik sem hiányozhatik! ÖI
és megelevenít, sírba visz és visszahoz, szegénnyé tesz és gazda-
git, megaláz s fel is magasztal. Ilyen az Isten!

De hogy akadtunk meg most éppen ezen a versen? Nem a
mi szemünket állította meg először ez a rövid mondat. Mi csak
azért hozzuk újra elő, mert ez a bibliai tanuság Isten cselekvésé-
ről nagyon megigézte reformátorunkat, Luthert. Ebben az igé-
ben velősen összefoglalva látta.meg azt, amit kénytelen volt újra
felfedezni s a feledés romjai közül kiásni. Olyasmit látott meg
ebben az igében, ami a biblia legfontosabb üzenetei közé tarto-
zik. Hasonló gondolatokkal tele is vannak az írásai, mint aho-
gyan Pál levelei is tele vannak vele. Hogy ma újra újdonság-
számba megy? Elég baj ez. Annyit jelent, hogy ami egyházunk
kezén is el sikkadt Isten kettős munkájának hite, ismerete és ta-
pasztalata. Tanuljuk meg újra Lutheren keresztül!

Hogy ez a probléma nem jelentéktelen bagatel, nem is alap-
talanul meg nagyított és még kevésbbé tudós teológus-vitatkozás
inyencfalatja, - hanem bennünket mindnyájunkat a legszemé-
lyesebben érdekel (legalább is kellene, hogy érdekeljen), azt bi-
zonyítja az az összefüggés, amelyben ezt az ótestámentomi igét
idézi. Egyik legrégibb harci iratában: "A szolgai akaratról" című-
ben, amelyet korának híres humanista tudósa, Erasmus ellen írt,
szólaltatja meg Luther hangosan az igét. Erasmus azt mondja:
Még ha igaz is, amit te, Luther Márton, tanítasz, hogy t. i. Isten
akaratán múlik minden, Isten akaratával senki sem dacolhat,
Isten akarata mindent tovaragad magával és mindent cselekszik,
életet és halált egyformán az ő karja művel, a titokzatos, fel-
érhetetlen, fenséges Úré, - méglia igaz is ez a tanítás, akkor
sem kell ezt hirdetni, fűnek-fának elujságolni, hiszen az embe-
rek megrettennek, Isten igazságtalanságán megbotránkoznak
(hogyan büntethet, ha mindent ő akar és ő cselekszik?), s a meg-
szokott erkölcsi felfogásukban megrendülnek. Luther azt vála-
szolja: De igen, szükség van ennek a hirdetésére, mert az Irás
igazságat kendőzetlenül és minden léleknek fülébe kell kiáltani.



Égészen gyakorlati okból. Mert csak így juthatunk hitr é! Pedig
ezen fordul meg minden. Csak úgy van alkalmam a hit gyakor-
lására, ha Isten ilyen megfoghatatlan, érthetetlenül cselekvő, ti-
tokzatos Isten. A hit mindig csak láthatatlan dologra irányulhat.
Amit szememmel látok, érzékeimmel érzek, tapasztalatommal meg-
foghatok, ahhoz nem kell hit, az mindenestül a kezemben van.
Isten dolgaiban azonban hitre van szükségünk, mert Isten dolgai
nem egyszerüen felfoghatók, megérthetők, szemlélhetők és érzé-
kelhetők. Amikor azért Isten tőlünk hitet kíván, bennünk hitet
akar ébreszteni s hitre akar nevelni, akkor az ellenkezőjének a
látszatában mutatkozik meg. Éppen ellentétesen cselekszik, mint
ahogyan várnók. Es most jön nála három csodálatos mondat:

. .He ő minket inegeleveníteni akar, akkor megöl (1). Ha ő minket
megigazítani akar, akkor vád alá helyez (2). Ha ő minket a
mennybe juttatni akar, akkor a pokolba visz (3). Mert az Irás
mondja: Az Or öl és elevenít, sírba visz és visszahoz." (De servo
arbitrio.) Itt van alkalmam a hitet gyakorolni. Hozzá tehetjük:
itt van alkalmam az önvizsgálatra: van-e hitem egyáltalában?!
Annak van hite, aki Istent felismeri és szereti, akkor, amikor lát-
szat szerint homlokegyenest mást lát, érez és tapasztal, mint
amit Istentől vár. És mi biztosítja a mi evangélikus hitünk gya-
korlását? Nem a szabad vallásgyakorlatot kihirdető törvényeik-
kek! Akkor gyakorlom, élem a hitemet, ha engedek Isten kettős
munkájának, ha könyörgök érte: Uram, rombolj le és építs fel
újra. Ölj meg és így eleveníts meg. Tégy vádlottá, ítélj el és így
szabadíts ki, adj felmentést nekem. Vígy bele a halálba és így
ragadj el országodba!

De lehet, hogy ezt még mindig általánosságnak érzed. Gon-
doskodnunk kell hát a konkrétumokról. Éppen ezért bontsuk fel
Isten romboló és építő cselekvését Luther három mondata szerint
három részre bármennyire hasonlók is egymáshoz és bármény-
nyire egymásba folynak is köreik.

"Ha Ö minket megeleveníteni akar, akkor megöl."
Vagy ahogyan az ige mondja: "Az Or öl és elevenít." Mit jelent
ez az életünkben?

Valami olyasmit, ami ellen kézzel-lábbal tiltakozunk. Még-
pedig öntudatosan, igazunk tudatában, minden izünkkel és ide-
günkkel. Ki óhajtja azt, hogy rabló törjön reá és kifossza? Ki
hallgat szívesen ilyen szóra: erről meg erről pedig mondj le, soha
többé elő ne forduljon az életedben? Ki megy örömmel a vágó-
hídra? Márpedig Isten minket ki akar fosztani, lemondásra akar
kényszeríteni és meg akar ölni. Nem nézhet bennünket úgy, aho-
gyan vagyunk! Piszkosan és ru tul. Ojjá akar teremteni. Egészen
újjá. Nincs értelme a javítgatásnak és a foltozgatásnak nincsen
jövendője nálunk. így lát Ö bennünket. Olyan ház vagyunk,
amin nem segít már a meszelés, falbontás és átrendezkedés. Csak
egy segít: ledönteni és újra felhúzni a téglasorokat. Hogy Isten-
nek ilyen kíméletlen és goromba módszerhez kell folyamodnia,
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ez a mi gyökerelnkig való rríegromlottságunkat és bűnösségün-
ket leplezi le. Az Úr ö I! - ez ennyit jelent: m élt ó vagy a
megöletésre!

Ennek a megvaJlása persze igen fájó lépés. Az ember soha-
sem szereti olyan sötétnek látni az életét, mint ahogyan Isten lat-
ja azt. Egyes vétkeket és botlásokat még csak beismerünk, de
hogy egészben és teljesen kárhozatra méltók és megöletésre
érettek vagyunk: ezt a mérget nem tudjuk és nem akarjuk be-
venni. Még talán odáig is eljutunk, hogy Isten jogosan sújt le
bűneinkre, de - úgy gondoljuk - kesztyűsebb kézzel bánhatna
velünk magunkkal! S ezt látszólag támogatja Krisztus Urunk
evangéliuma is. Mindig azt hirdeti, hogy Isten a bűnt utálja csu-
pán, de magát a bűnöst szereti. Nos, ez igaz. Mivel minket ma-
gunkat szeret, azért akar minket megeleveníteni, új életre te-
remteni. Ezt azonban úgy cselekszi, hogy megöl, alélt, holt álla-
potba dönt bele, ahol már megeleveníteni keJljen, mert ha meg-
elevenítés nem jön, úgy holtan is maradunk. Nem lehet olyan
könnyen elválasztani magunkat bűneinktől. A bűneim az én M-
neim. Én nem tudok lenni nélkülök. Én nem akarok lemondani
róluk. Vagy legalább is: én ragaszkodom hozzájuk inam végső
feszüitéig. Engemet kell tehát Istennek megölni, aki vagyok,
hqgy megelevenítse azt, aki leszek, mert hatalmából lehetek.
Ehhez a kornoly bűnvalfáshoz bizony nehéz eljutni az embernek.
Minden idők minden emberének.

Oe ha jól látom, a mai embernek fokozottan nehéz. Mert
ma olyan világnézetek áramlatában élünk, amelyeknek filózófiája
a vit ali tás. Minél erőteljesebben élni és élni akarni! S úgy,
ahogyan vagyunk! Ez nemcsak az érzékiség szemtelenül nyilt
űzésében jelentkezik, hanem általánosan tisztelt köntösökben
is: mutasd meg, hogy erőtől duzzadsz; minden szabad, ami egész-
séges; edzzed magadat a produkálásra; végy részt mindenben,
ami életenergiádat táplálja - etikai mérlegelések nélkül és ke-
rülj mindent, ami gátlás, töprengés, élet rövidítés vagy életsor-
vasztás lehet. Ki, akarja ma vállalni az önmegtagadást, testének
megfeszítését, a kevesebbel beérést, a több gyermek nevelését,
a korlátlan és "szent" életösztönnek kordába szorítását és élő
önmagunknak a megöletését?!

Egyáltalában lehetséges ez?! Lehetséges ahi t számára!
És csak a hit számára lehetséges. Egyedül a hit bizonyos a felől,
hogy megelevenedésre hal meg az ember. Egyedül a hit veszi
észre Isten öldöklő munkája mögött éltető munkáját. Hit kell
ahhoz. semmi más, hit kell ahhoz, hogy én ma oda tegyem le
magamat Isten metsző, zúzó, vágó kezébe: Itt vagyok, ölj meg ~
Ölj meg engem csalót, aki rabló vagyok. Ölj meg engem, mámo-
rok rabját és paráznát, aki szennyben élele Ölj meg engem, aljas
rágalmazót. Ölj meg engem, ámító, önző embert. Ölj meg en-
gem, lusta, kényelmes, mások vérén táplálkozót. Ölj meg engem,
gőgös önimádót. Ölj meg, ne legyek mától fogva többé. Ami
volt, az nipes. Nem kell többé. Belemegyek a szenvedésbe, amit
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rám bocsátasz. Örömest hordozom megtérésem ki~únyolását.
Mindenrőllemondok és mindent elhagyok és megölettetem a
kezedben, mert hiszem, hogy megelevenítesz és új életet adsz
nekem e bűnös nemzetség közepette!

"Ha Ö minket megigazítani akar, akkor vád alá
helyez." Vagy ahogyan az ige mondja: "Szegénnyé tesz és
gazdagít megaláz s fel is magasztal." Mit jelent ez az éle-
tünkben?

Tulajdonképpen ugyanarról van szó, amiről az előbb volt.
Csak egy másik oldaláról, amit szintén jó ma külön is szemügyre
venni. Hiszen a megigazulás ma annyira idegenhangzású, mintha
semmi közünk se volna hozzá, pedig a reformáció központi igaz-
sága volt. Szívesen félredobja ezt minden nemzedék, mert a leg-
nagyobb emberi álmot és lehetőséget üti agyon.

Az ember azt álmodja, hogy van lehetősége önmaga igazo-
lására az Isten előtt. Miket is mondogatunk? Azt mondjuk: Igen,
gyarló vagyok, esendő és sok mindenben vétkes. De nemcsak az
vagyok. Van bennem jó is, az igaz életnek vágya. Csak szeren-
csétlen körülmények sodornak bele a rosszba. De egyet-mást
Jóvá is tettem, kiigazítottam. Aztán itt vannak a jócselekedeteim.
Lehetetlen, hogy Isten csak az egyik serpenyőt nézze életem
mérlegén, azt, melyben bűneim fekszenek; rá kell tekintenie a
másikra is, ahol va/lásosságom, idealizmusom, a szép és nemes
dolgokban való örömem és sok dícsérendő munkárn halmozódik
össze. Istennek látnia kell a lelkemet is, a bensőmet azt a pon-
tot, amely Vele egy, amely összeköt Vele és az örökévalósággal,
mert közvetlen átmenetet (kontinuitást) jelent tőlem Hozzá.
Egyszóval: a sze/lemiségünkkel, a "jobbik énünkkel", azzal, ami
magasabbrendű bennünk, a vallásos lelkületünkkel igyekezzük
egyensúlyba hozni mindazt, amit magunk sem helyeslünk életünk-
ben és magunk is bűnnek tartunk. Igy akarjuk magunkat iga-
zolni és igazzá tenni Isten előtt.

S valóban, Isten is igazza akar tenni bennünket. Magáénak
akar bennünket elfogadni s gyermekeinek elismerni. Nem nézheti,
hogy bemocskolt becsülettel álljunk meg előtte. Csakhogy for-
dítva cselekszik, mint ahogyan várnők. Éppen azért, hogy meg-
igazítson: vád alá helyez, vádlottak padjára ültet, bűnössé tesz
és ítéletet hirdet ki felettünk! Az ő törvényszéke előtt nem sem-
legesítik egymást a súlyosbító és enyhítő körülmények, amelyek
összeadásából végül is szabadlábra kerülünk és az ítéletet fel-
függesztik. EI í tél tet ü nk! Mindenestül!

A lelkünket is, a bensőnket is, az úgy hazudott jobbik énün-
ket is, az idealizmusunkat is, minden vélt értékünket is porba
sújtja az örök Bíró. Ö előtte egyetlen porcikánkban sem állha-
tunk meg. Azt mondja Luther: olyan semmivé kell lennünk Isten
ítéletében, mint a teremtés előtt voltunk! Hogy reménységünk
egyedül az ő irgalma legyen.

-, Éppen ezt nem bírja elviselni a mai ember. Nem akarunk
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irgalomra szorulni. Többre tartjuk méltóságunkat és jogunkat.
Nem tudjuk annyira vádolni magunkat, hogy mindent elítéljünk
önmagunkban. Pedig ugyancsak Luther mondja: "Aki nem veti
el önmagát/azt lsten veti el." De hát nem kétségbeejtő ez és
nem hatványozott pesszimizmus örvénye fenyeget itt, ami ellen

'éppen a keresztyénség tiltakozik legjobban?!
Egyáltalában lehetséges ez? Lehetséges ahi t számára! És

csak a hit számára lehetséges. Egyedül a hit bizonyos afelől,
hogy megigazítás céljából ítél el bennünket az Úr. A hit látja
meg egyedül már a kárhoztatásban a felmentést. Hit kell ahhoz,
semmi egyéb, hit kell ahhoz, hogy én ma oda üljek Isten ítélő-
padjára: Itt vagyok, ítélj el! Vesd el a jóságomat is. Rántsd
sárba a kincseimet. Taposs rá az önérzetemre. Feketítsd el a di-
csőségemet. Dobd ebek harmincadjára jócselekedeteimet. Leplezd
le szent palástokba burkolódzó önzésemet. Tépd le rólam az
emberektűzte érdemrendeket. Ítéld meg szívemet, lelkemet, azt,
mi legbensőbb bennem. Vetkeztess le mezítelenre, tégy szegény-
nyé és alázz meg: hiszek abban, hogy megigazítasz, gazdaggá
teszel és fel is magasztal sz engemet!

"Ha Ö minket a mennybe juttatni akar, akkor a
pokolba visz." Vagy ahogyan az ige mondja: "Sírba visz és
visszahoz." Mit jelent ez az életünkben?

A halál reálisan vételét! A keresztyénségnek kevés ártott
annyira, mint az a filozófiához való asszimiláció, amely szépiti
a halált és olcsón ígéri az örök életet. A mennyek országa, Isten
urasága a Biblia tanusága szerint eszkatológikus valóság, a jö-
vendő ténye és megvalósulása lesz. Mi nem oszthatjuk szét ma-
gunk között nagylelkűen azt, amire még várnunk kell, amire a
reménységünk feszü!. Ez nem nihilizmus, mert bizonyos remény-
ségünk van. Van záloga a reménységünknek.

És csakugyan eljön teljességében a váltság napja. Valósá-
gosan itt terem Isten királyi uralma, teljesen új országa. És a
Kírály valóban nem akar egyedül lenni, népet akar magának,
ezért akar minket is a mennybe juttatni. Ezért cselekszi az ellen-
kezőjét: pokolba visz, - sírba visz, kornoly, valóságos halálba
visz. Nem kímél meg belőlünk semmit. Egészen és egészben bele
kell lépnünk a halál árnyékába. Nemcsak összeroskadunk tes-
tünkben, de az érzékeinket is és az önhatalmunkat is végkép el-
veszítjük, hogy olyanok legyünk, mint voltunk a teremtés előtt.
Elviselhető ez a keresztyénségben, amely folyton örök életet
prédikál ?!

Csak itt viselhető el! Mert nekünk nem nézeteink vannak,
nem merész gondolataink, nem agyafúrt spekulációink, nem spi-
ritiszta "tapasztalataink", nem tapogatózásaink, nem elkesere-
dett valóságlátásaink. Nekünk hitünk van! Mi a halálban fel-
ismerjük Isten teremtő ujjat és a semmiben halljuk megeleve-
nítő akaratát. A koporsó felé menet erősbödik a reménységünk.
Azt mondja Luther, olyanok vagyunk, mínt madár a h~ztetőn.
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A világ egy nagy ház, az emberek belezárva alusznak mind. A ke-
resztyén ember azonban a háztetőn' ül; még nem az égben, de
nem is a világban; alatta a világ és felette az ég; s a kettő között
hitben lebeg! Hit kell ahhoz, semmi egyéb, hit kell ahhoz, hogy
én még ma azt mondjam: Uram, szívesen meghalok és örömmel
megyek a sírba, ha akaratod oda szólít; nem félek és nem
lázadozom, nem mentek magamból semmit, mert hiszem, hogy
akaratod, hatalmad és irgalmad visszahoz!

\

Mondom, nem nihilizmus ez. Biztos reménysége van a hitnek.
Mert van zálogunk. Csak most mondom ki, a végén. Ha ezzel
kezdtük volna, únott közömbösséggel vettük volna tudomásul,
hiszen annyiszor hallottuk már. De most talán szívünkig ér a
neve. Jézus Krisztus! Ö a mizálogunk! Nem látod-é Benne,
hogy nem mese az Isten kettős cselekvése?! Megöl és megeleve-
nít. Elítél és megigazít. Szegénnyé tesz és meggazdagít. Megaláz
és felmagasztal. Sírba visz és visszahoz! Így cselekedett Isten a
Krisztussal! Mi pedig Krisztusról neveztetünk. Nem nagyobb a
tanítvány az ö mesterénél. Mit akarsz hát? Hogy Isten különb
sorsot adjon neked, mint a Krisztusnak?! Engedd oda magadat
még ma Isten két kezének. Az egyikkel megöl, a másikkal meg-
elevenít. Az egyikkel kárhoztat, a másikkal felfogad. Az egyik-
kel kifoszt, a másikkal megajándékoz. Az egyikkel lesújt, a má-
sikkal felemel.

Ne félj az Úrtól! Sírba visz, de visszahoz!
Sc1101z Lássló.

A magyar szentek.
A cím után nyomban ezt kérdezhetnénk: vannak-e szentek,

vagy nincsenek? Mert tanítottak bennünket rá, hogy nincsenek,
mintegy tiltakozásképen a cselekedetekből való szentek hamis
tana ellen. Hitvallási iratainkban pedig szent Pál, szent János,
stb. neveit olvassuk, sőt Pál apostol üdvözli többek között a
Rómában levő "hivatalos szenteket". Mi az igazság? A sok ker-
telés helyett mondjuk ki bátran, hogyakeresztyénség ismeri a
szenteket, de nem cselekedetekből. (Lk. 17, 10.) Ellenben szent
mindenki, aki Istenhez tartozik, s ez nem a mi érdemünk, hanem
Isten elhívása és kiválasztása által történik meg. Az elhívást,
vagy kiválasztást csak a hit állapotában ragadhat juk meg, úgy-
hogy Isten igéjére életével felel az ember. Tehát ez, hogy szent,
vagy szentnek lenni, sohasem az ember rnűve, hanem mindenes-
tül kegyelem. Semmiféle külsö jelból fel nem ismerhető. Ezért
az első keresztyének sem nevezték egymást szent Jakab, szent
Péter, vagy szent Fébé néven, hanem üdvözlik a gyülekezetben
levő "hivatalos szenteket". Hogy ez a név aztán kit illet meg és kit
nem, az az Isten titka, amely csak az ítéletben lesz nyilvánvalóvá.

Dc hogy állunk akkor a magyar szentek ügyével? Szentek-e,
vagy nem szentek? Erre csak egy elfogadható feleletet adha-
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tunk: ez az Isten titka. A felelet azonban nem kibúvó, vagy
mentség. Meg kell ismernünk a magy~r szenteket, amennyire
csak lehet. Meg kell ismernünk őket két okból. Egyrészt azért,
hogy alakjuk megszabaduljon minden rájuk rakott kegyes-
babonás vonástól, amely eltakarja előlünk őket is, meg az Istent
is, másrészt 'pedig azért, hogy ami bennük valóságos evangéliumi
keresztyénség volt, az mindnyájunk közkincse legyen. Ilyen
munkának a teljes elvégzése olyan szolgálat lenne, mely sért-
hetne ugyan felekezeti érzékenységeket, de eredménye az egész
magyarság számára nyereséget jelentene.

Tisztán látnunk a magyar szentek ügyében rendkívül nehéz. -1
Nehéz, mert a keresztyénné lett magyarságra vonatkozó minden

, feljegyzésünk papi kezektől származik. Ezek a papok pedig a
clunyi reform szellemétől áthatva egy célt láttak maguk előtt: t
az egyház poziciójának a megerősítését. Feljegyzéseiket egyházi

jséma szerint készítették és a magyarság élő és küzdő alakjait
középkoriasan aszketikus, sokszor kolostori cellalakó szellem-
ben formálták meg. (Szerintük István király pl. prédikál.) A va-
lósággal egyáltalán nem törődnek, történeti tényeket és neve-
ket szemhunyorítás nélkül megváltoztatnak, fontos eseménye-
ket pedig egyszerűerr említés nélkül hagynak. (Így Szent István
"Nagyobbik legendája", a Gesta Ungarorum, Hartvik legendája,
Szent László, mint megválasztott keresztes hadvezér, stb.)

Az kétségtelen, hogy István, Imre és László koruk vallásos-
ságának kiváló képviselői, de más kérdés megint az, hogy ez a
vallásosság mennyire azonos a keresztyénséggel ? Ez nem szőr-
szálhasogatás, hanem az egész kérdésnek a központja. Kolosto-
rok alapítása, egyházi vagyonok adományozása, papok támoga-
tása önmagában még nem jelent evangéliumi keresztyénséget,
hiszen az egyház támogatása korszerű politika is volt, amit a
nyiltan vagy titokban pogány magyarság krisztianizálása ha-
laszthatatlanul megkövetelt. Első királyaink keresztyén meg-
értését az ilyen szempont nem teszi teljessé, Viszont döntő e
tekintetben az, ha néhány pillantást vetünk Gellért püspök val-
lásosságára, akinek Istvánra, de még inkább Imrére elhatározó
befolyása volt. Gellértnek egy kétségtelenül hiteles teoLógiai
munkája maradt ránk, a .Deliberatio''.

Benne a skolasztikus filozófia tételei keverednek a keresz-
tyén hittel. Szinte elválaszthatatlanul vegyül a teológia a tudo-
mánnyal és a filozófia az imádsággal. Van benne bölcselkedő
írásmagyarázat történeti és természettudományi alapon, zava-
r9S gondolatmenetében hol grammatikai, hol filozófiai, hol dog-
matikai elem uralkodik, s mint ilyenkor már szokásos, a skolasz-
tikus hit összeütközik a tudománnyal és a tudománya hitszol-
gája lesz. Az egész Deliberatio a középkor iskolás és igében
szűkölködő vallásosságának a terméke, amelynek szerzöje tisz-
teletreméltó erőfeszítéssel dolgozik, önmagát is megsanyargatja,
szinte makulátlan aszkéta életet, él, de inkább középkori kegyes,
Illint bibliai keresztyén- alapon. -



Ezt természetesen nem irhatjuk Gellért rovására, mert amit
tanított, az a korabeli egyház s még hozzá a megújhodott egy-
ház tanítása volt. Még kevésbbé érheti vád ilyen alapon Istvánt,
vagy Imrét, ha mindjárt Gellért hatásának ismeretében azt kell
is mondanunk, hogy az első magyar szentek keresztyénsége nem
az egyetemes, hanem a kerkeresztyénség kifejezője volt. A kér-
dés nyitját nem is személyes keresztyén hitük adja meg, hanem
az, h-ogy mind a ketten a magyar'keresztyénség történeti alakjai.
Szerepük a magyar keresztyénség történetében döntő fontos-
ságú, mert munkájuk által jóelőre elvégeztetett az, hogy ha
századok küzdelmei után is, de a teljes kinyilatkoztatás mégis a
magyarság osztályrésze is lehet a XVI. századtól kezdve.

Első királyaink szentkultuszábari azonban még egy döntő
pontra rá kell mutatnunk, s ez az, hogya XI. század folyamán a
keresztyén egyházhoz való csatlakozás által a magyarság élet-
szemlélete teljesen megváltozott. Ez a szentek kultuszával is
összefügg. A harcias és küzdelmekhez szokott magyarságnak
eddig hősei voltak, akiket a maga módján tisztelt. A krisztiani-
zálással kapcsolatban a szellemi vezetők a hős-kultuszt követke-
zetesen szent-kultusszá alakították át, részben a nép lelki szük-
ségleteinek a kielégítésére. A XI. századvégi írók pl. már a di-
nasztiát sem Almosról; vagy Árpádról nevezték el, hanem Ist-
vánról. A turul mondát, amelyet keresztyén színekkel ékesítet-
tek fel, szintén István nevével hozták kapcsolatba és a pogány
hősök helyét lassan elfoglalták a keresztyén szentek. Az átala-
kulás nagy fontosságát meglátják az uralkodók is. így László
maga gondoskodik arról, hogya szent-kultusz a magyar szentek
kultusza legyen, s István és Imre szentté avattatásáról saját
maga gondoskodik. Nem adja át az ügyet -Rómának, hanem
1083-ban országos zsinatot hív össze Székesfehérvárra s a pápa
formális beleegyezése után ő maga avatta szentté Istvánt és
Imrét.

A magyar nép egy fél század alatt valóban nagy változáson
ment át. Nem szakadt el nemzeti eszményétől, a höstöl, de tuda-
tában a hős az "életszentség" új vonásaival és színeivel gazdago-
dott. A· kettő kombinációja pompásan jutott kifejezésre László-
ban, aki egyrészt hős volt, s kortársai közül termetre is egy fej-
jel magasodott ki és játszi könnyedséggel győzte le minden el-
lenfelét, másrészt pedig kegyes lélek volt. Amint az egykorú író
mondja: "Mindig az Isten félelmét tartá szem előtt ... a szeren-
csétlenek vígasztalója' ... , árvák, nyomorultak, szűkölködök
édesatyja volt és az ország minden lakosai nem tulajdon nevén,
hanem kegyes királynak hívták vala." így alakult ki a XI. szá-
zad magyarságának új életeszménye a keresztyén erényekben
bővelkedő hős, vagy uralkodó, akit azután egyházi szokás sze-
rint a szentek közé soroltak.

Természetes, hogy ezek az új magyar ok nem kizárólag a
katolikusokéi vagy nem is valamelyik felekezetéi, mert életük és
m,ul}kájuk nem partikuláris érdeket képvisel, hanem az egész
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magyar keresztyénség ügyét. Csak akkor értékeljük őket he-
lyesen, ha úgy amint voltak, a magyar történeti keresztyénség
értékeit látjuk meg bennük. .

A másik két magyar szent, t. i. Erzsébet és Margit újból más
és más élettípust képvisel, még pedig a kor és körülmények
változásai szerint. Erzsébetet, II. András leányát, nagy belső
megrázkódtatások fordították az elmélyülő élet felé (anyját
meggyilkolták). Összetört lelkét megragadta Assisi Ferenc ér-
telmében a teljes lemondást hirdető új szerzetes rendek tanítása.
De emellett mintaszerű hitves és anya volt. Ugyanakkor gyámo-
lította az elhagyottakat, nyomorultakat és betegeket. És kell is,
hogy amit tett, az ma is tiszteletet keltsen bennünk. Ez azonban
nem kritériuma még a szentnek, mert a kötelesség elvégzése,
különösen, ha az benső ösztönzésből származik, csak természe-
tes. A legendák között azonban, amelyek életét körülveszik, már
megtaláljuk az erre a korra jellemző hazug és keresztyéne1lenes
tudósításokat is. Gondoljunk itt arra, hogy az egyik legenda
szerint Erzsébet a férje előtt letagadja, hogy élelmet visz szegé-
nyei számára. Akárhogy is nézzük a dolgot, ez hazugság. De leg-
furcsábbá akkor lesz az ügy, amikor a legenda szerint Isten tény-
leg virággá változtatja az. élelmet. Isten tehát Erzsébet érdeké-
ben bűnpártolóvá lesz. Amit ez a legenda kifejez, minden, csak
nem keresztyénség. Sajnos, az a helyzet, hogy az ilyen és ehez
hasonló legendák eltakarják előlünk az élő személyeket, s azt
kell mondanunk, hogy pl. Erzsébet is, sokkal komolyabb keresz-
tyén lélek volt, mint ahogyan azt a személyét körülvevő furcsa
legendák tanítják.

Ez nagyjában áll Margit esetében is. A kolostori irodalom
sematikus rendszerében Isten helyét mindenestül átveszi az em-
ber. Margit oszlásnak induló beteget ápol, mosogat, surol, szen-
ved, imádkozik, megtagadja önmagát. Személyében előttünk áll
a tökéletes aszkéta, aki tökéletesen eltakarja az Istent. Ez azon-
ban tulajdonképen nem Margit bűne, hanem az uniformizáló ko-
lostori irodalomé. Jellemző, hogy első szenttéavatási pöre ered-
ménytelen maradt, s ekkor tovább kreálták a legendákat, amig
csak elégségesek és kielégítőek nem lettek a szentéavatási per
új megindításához.

Végeredményben a magyar szentek személye minket annyi-
ban érdekel, amennyiben a történelem folyamán népünk számára
megmutatták a hit cselekedeteit. Ezért határtalanul többet jelent
első királyaink vagy akár Erzsébet élő, cselekvő keresztyénsége,
amely Isten rendeléseinek a betöltését mutatja, mint egy pasz-
sziv legendaitodalom-keresztyénség. És mindig bátran mutatha-
tunk ra, hogy István, Imre, László, sőt Erzsébet élete sem a ko-
lostorok négy fala között morzsolódott le, hanem hitvesük volt,
gyermekeik voltak, éltek, harcoltak Isten ügyéért, küzködtek,
imádták az Urat, kortársaik számára keresztyén példát mutattak
s. így .a mi magyar keresztyénségünknek Isten adta értékei
voltak. . MórOCIiI Sátlilor;
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Hogyan készül egy rnisszionárius?
Hogy készül egy olyan ember, aki a pogányokhoz akarja

vinni az Igét? Elsősorban nem azt akarom elmondani, milyen
felszerelést, különféle ismereteket, könyveket, tudományos fel-
készültséget vagy hitvallásokat vigye.n magával a misszionárius,
Magát az embert, az Ige követét szeretném megvizsgálni. Ezt
a követet a legnagyobb Mester, maga az Úr készíti, éppen úgy,
mint minden szolgáját és eszközét. Végeredményben azt mond-
hatjuk, hogy nem is készít Isten külön misszionáriusokat, csak
szolgákat. Ezeket azután más és más munkakörbe helyezi. Egyik-
nek adja a háztartás és gyermeknevelés gondját, másiknak a
tanítást, harmadiknak az Ige hirdetését. Vannak olyanok, akikre
a mísszionárius feladatait bízza. A misszionárius tehát Isten
szolgája, akit a pogányok közötti térítő munkára rendelt.

A kérdésre úgy kaphat juk a legkielégítőbb választ, ha a
Bibliához fordulunk.

Itt van az Ótestamentum 'legcsodálatosabb szolgája: Mózes,
Rendkívüli körülmények között született és nőtt fel. Az egyip-
tomiak minden bölcseségére megtanították; - mint ember ki-
váló volt, hiszen "beszédben és cselekedetben hatalmas vala."
Úgy néztek rá, mint a fáraó leányának fiára. Ha az archeologu-
sok nem tévednek, akkor abban az időben trónörökösnek a
legidősebb fáraólány fiát tekintették. Tehát Mózesnek reális
kilátásai voltak a trón öröklésére. Ismerte a származását. Tudta,
milyen sorban élnek Izrael gyermekei az egyiptomi fogságban.
Látta a maga erejét és hatalmát is. Könnyen arra a meggyőző-
désre juthatott volna, hogy mint a trón örököse, vagy mint ké-
sőbbi fáraó, a népet szabadon engedi. Hiszen volt ehhez elég
emberi ereje és hatalma. Isten útjai azonban mások voltak. Itt
érthetjük meg, miért bukott el Mózes? Isten nem szereti, ha
szolgái saját erejükben bíznak.

Nincs meg Mózesnek az Úrtól való felkenetése sem arra,
hogya nép bírájává és fejedelmévé legyen. Épen az a nép fordul
ellene, amelyet meg akar szabadítani s ő vereséget szenvedvén,
elfut. A futás után kezdődik Mózes életében a megpróbáltatás ok
és szenvedések ideje. Jövevényként él a midianita földön, kenyé-
rért és vízért idegenekre szorul, többé nem bízik önmagában:
türelmessé lett. A legegyszerűbb élet kitünö iskola Mózes szá-
mára: Megtanulja a sivatagi életet, megtanul tájékozódni, állat-
tal bánni. Itt Mózes már nem gondol arra, hogy a maga erejéből
szabadítsa meg a népet. Most Isten szólltja fel erre és küldi el.
Istennel szemben ellenvetést emel, mert az emberi küldetés tu-
data összetört benne, az isteni pedig még nem alakult ki. Ekkor
azÚr jelekkel biztatja s ékesen szóló testvérét, Áront is rnelléje
adja: Mózes még ezek után sem hajlandó arra a fe1ad:o.t~a, -:o.w..\t..
mint hatalmas udvari ember, a maga erejéből akart elvégezni.
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Azt mondják, negyven esztendőbe került Mózesnek, hogy férfivá
fejlődjön és negyven esztendőbe került Istennek, hogy benne
az embert semmivé tegye.

A Lélek ereje nélkül nincs szolga. Ezért Isten Lelkével ru-
házza fel választottait. Érdekes dolog Illés és Elizeus próféta
utolsó együttlétére utalni. Elizeus Illés próféta tanítványa, aki
hűségesen követi mesterét. Ekkor már Illés többi tanítványai is
tudták, hogy őt az úr a mennyekbe viszi szélvésszel. Elizeuson
kívül a többi tanítványok elhagyták a prófétát, ő azonban ki-
tartott a legutolsó pillanatig. Illés meg akarta jutalmázni s Eli-
zeus jutalmul kérte: "Legyen, kérlek, a te benned való lélek
kettős mértéke énrajtam."

A kettős mérték kitöltése attól függött, hogy meglátja-e
Elizeus Illés elragadtatását? Ezzel azt akarta Illés mondani, hogy
a prófétajelölt mesterét az utolsó percig kövesse. S ahogy a
Szeritlélek feljegyzi, Elizeus meglátta az elragadtatást. Elizeusból
ez a pillanat új embert faragott. Fogta Illés palástját, megosz-
totta vele a Jordán vízét s ez 'az ütéstől ketté vált. És a próféták
fiainak tanusága szerint rajta Illés lelke megnyugodott.

Az újtestámentomból is sok példát lehetne felhozni, mint
Máté vámszedőnek az elhívását, vagy Tamás apostolét. Ez utóbbi
csak azután lett hű misszionárius, hogy kezeit a feltámadt Krísz-
tus sebeibe tette. De a Lélek kitöltésénél ott volt és nem tehe-
tett mást, mint bizonyságot arról, amit hallott és látott, el egé-
szen Indiáig.

Isten ma is ugyanaz, mint az ó- és újtestámentomi időkben
volt. A Szentlélek és az Isten igéie is ugyanaz, nem változott
meg a Krisztus születése óta eltelt kétezer év alatt. Nem változott
a misszió célja sem. Ma is az, hogy az evanzélium hirdetése által
az ember a bűn sötét uralma alól felszabadíttassék és Isten neve
dicsőíttessék. Mivel az összes körülménvek azonosak, valószínű-
leg Isten a XX. században sem készít szolgákat másképen, mint
ahogy azt a biblikus időkben tette;

A mai misszionáriusi munka egyik még legnagyobb, fejlő-
dés előtt álló ága az úttörők munkáia, akik a legcivilizálatlanabb
területre viszik Krisztust. Az ilyenfajta misszionáriusok kikép-
zésébe nyerhettem bepillantást, amikor Londonban tizenhárom
hónapot töltöttem egy úttörőket képző iskolában, illetve telepen.

Az iskola összes eddig kikérült mísszionárusai között egyik
legcsodálatosabban használt egyén volt Fenton Hall, aki a 'bra-
ziliai indiánoknak hirdette az Igét. Rövid négy hónapi kintlét
után ezt a hatalmas fizikumu embert az őserdő borzalmai fel-
emésztették és halála lett az az eszköz, amit Isten felhasznált,
hogy az Amazon-vidéket feltárja az Evangélium előtt.

Előkelő gen try-családból származott és mint tizenhét éves-
katonatiszt egy légelhárító osztagot vezényelt a világháborúban.
Először Angliában szolgált, majd a francia fronton, hol gáz-
támadás következtében majdnem elvesztette szemevilágát. Az-
után Malta szígetére került szolgálatra. Itt sokat tanult, sportolt.



s figyelte a természetet, ami később nagyon hasznos volt misz-
szionáriusi működése idején. Udvariasságból el szokott menni
a keresztyén tisztek egyesülete összejöveteleire. Szívében nagy
vágyódás támadt Isten után. Sportban nagy sikereket ért el:
nehézsúlyú boxbajnok, jó úszó és futballjátékos volt. Természet-
től Iogva.gentleman.

Azonban minden sikere ellenére is hiányzott szívéből az
igazi békesség mindaddig, míg be nem fogadta az Isten egyszerű
'evangéliumát, hogy Jézus Krisztus ő érte is meghalt. Ezzel bű-
neit elfedezte és neki csak meg kellett hálálnia, amit Krisztus
érte tett. A fiatal tiszt megtalál ta, akit keresett. Ettől az időtől
fogva igyekezett minden erejét arra fordítani, hogy Jézusnak,
urának és mesterének élhessen.

Híven követte az elhívást, lemondott tiszti rangjáról, elaján-
dékozta vagyonát a misszió céljára és belépett a fentemlített is-
kolába, hogy átadja magát formáló kezének. A telepen főleg
négy dologban gazdagodtak meg tapasztalatai.

Megtanult imádkozni és teljesen imából élni. Istent kereste
imáival még munka közben is és társai feljegyezték róla, hogy
sokszor kellett figyelmeztetni, ne vigye túlzásba az imádkozást.
Pedig a telep programmja úgy volt összeállítva, hogy imádko-
zásra körülbelül napi két-három órát fordítottak, melybölegy
óra közös ima volt. Az iskola anyagilag nem volt megalapozva
semmiképen sem, még gyűjtést sem rendeztek és nem, kaptak
semmiféle támogatást semmiféle szervezet részéről, csak Isten-
től. így anyagiakban is közvetlenűl tőle függtek.

Megtanulta Hall az Irás forgatását is. Egy úttörő misszio-
nárius nem vihet magával könyvtárat, legfeljebb egy-két Bib-
liára telik ereje. A Bibliát kell ismernie, olvasni és belőle lelki
táplálékot kapni. Az imádkozás mellett az Igével való élés a .leg-
fontosabb eszköz, hogy az ember lelke ki ne száradjon. Hallnak
bibliatanulmányozásában legjobb vezérfonala a Szentlélek volt,
aki nagy bőségben árasztotta ki rá áldását, Lukács 11, 13. sze-
rint. Isten megadja a Szeritlelket azoknak, akik kérik és azt hit-
tel fogadják. ,

Megtanult a telepen apró, praktikus dolgokat is. Ez a hely
számára olyan volt, mint Mózesnek a midianiták földje. Meg-
ismerte, hogyan kell kertészkedni, ásni, falat rakni, fúrni, fa-
ragni, asztalt készíteni, főzni, mosni, vasalni, foltozni, cipőt tal-
palni, seperni, takarítani, asztalt teríteni és mosogatni.

Isten sok dolgon vitte keresztül választottját, míg Dél-Ame-
rikában, az Amazon-vidéki indiánokhoz küldte, hogy ott rövid
négy hónapi szolgálat után elnyerje az élet koronáját.

Isten úgy készíti szolgáit, a misszionáriusokat, hogy meg-
tanítja őket Krisztus nevéért élni az életet, egészen a hazahívá-
sig. A készítésnek nincs előírt szabálya, de van határozott célja,
hogy az Evangelium a pogányok közt hirdettessék.

Karsay G)11I1(1.



KRÓNIKA
A választójog.

1. A választójogi reform, - ami alatt nálunk népszerúen a választás
titkossá tételét értik, s amit Europa minden országa megcsinált legalább
a háború után, - hosszú huzavonák után végre annyira jutott, hogy tör-
vényjavaslat formájában nyilvánosságra került. A javaslat értelmét és cél-
ját tipikusan világítja meg Bethlen Istvánnak a Pesti Napló karácsonyi szá-
mában írt cikke.

Hosszú fejtegetéséből különösen három mozzanatot kell kiemelnünk:
"Nálunk az általános és egyenlő választójog megfelelő korrektivumok nél-
kül még sokkal messzebbmenően biztosíthatná a legalsóbb néposztályok
túlsúlyát és hatalmát, mint bárhol másutt, mert tipikusan proletárnemzet
vagyunk. Hiszen az emlí tett rétegek 60-70 % -át teszik ki a lakosságnak:'
Továbbá: "Ahol a proletárosztályok vannak számbeli túlsúlyban ott az ál-
talános és egyenlő választójog a demokráciának legnagyobb veszélyévé
válhat". Es harmadszor: "Két jelszónak volna itt varázshatása: ingyen föl-
det rnindenkinek, és le a zsidókkal".

A cikk úgy öltözködik, mintha a demokráciát akarná védeni, ez a
három mondat azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy másról van szó. Mennyi-
ben érdemes és indokolt egy olyan demokráciát védeni, mely a lakosság
60-70 % -át proletár-szinten tartja? Es vajjon demokrácia-e az olyan kor-
rnányzat, mely magát a többség megnyilatkozó akaratától félti? Azt ta-
nultuk ugyanis a dernokráciáról, hogy az a nép többségi akaratának kife-
jeződése parlamentáris alapon. Bethlen tulajdonképpen bevallja, hogy a
jelenlegi "demokratikus" rendszer mögött nincsen a nép "többsége", hanem
a "vezető" osztályok akarata érvényesül a többség akaratával szemben. A
többség akarata Bethlen szerint valószínüen a föld- és a zsidó-kérdés körül
feszülne a mai rendszernek. Ha a zsidó-kérdést ebben az esetben megenged-
hető általánosítással ipari-, vagy munka-kérdésnek nevezzük, s ezt a föld·
kérdés mellé tesszük, akkor előttünk áll a magyar szociális kérdés. Bethlen
tehát nyilvánvalóan attól fél, hogy egy megfelelően kiszélesített és titkossá
tett választójog a szociális kérdést dobja bele a törvényhozás érdeklődé-
sébe. Az a látása nem is alaptalan Bethlennek, hogy a széles népi elemek
uralomra jutása esetén szociális radikalizmus bekövetkezésétől kell tartani.

Igy érthető, hogy olyan .Jcorrektívumokat" követel (pluralitás, köz-
vetett választói gyakorlat, stb.), melya tikos választás ellenére is inegóvja
a jelenlegi kormányzást a "szélsőséges" elemek feltörése, s így aszociális
kérdés sürgető módon való napirendre kerülése ellen.

2. A kormány választóiogi törvény javaslata a hó elején került nyil-
vánosságra, s különösebb politikai éleslátás és rutin nélkül is jól látszik,
hogy erősen érvényesültek rajta Bethlennek s eszmetársainak aggodalmai.
Az országgyűlés igen komplikált választási rendszer alapján fog összeülni.
Lesz egyéni és lajstromos kerület, s lesz olyan is, ahol egyéni és lajstromos
választás is lesz egyszerre. Kétféle választójog lesz: törvényhatósági és
országgyűlési képviselői választójog. Lesznek kerületek, ahol kéjféle kép-



viselö is lesz; olyan, akit az ötszággydlésl választök, és olyan is, akit a
törvényhatósági választok választanak meg.

A választás titkos lesz, de ezért a titkosságért "korrektivumok" cím
alatt a választójog általánossága és egyenlősége szenved csorbát. Nyilván-
valóan azért, hogya politikailag éretlen és szélsőséges elemek ne kerül-
jenek bele az ország életének irányításába, felemelték a választójog alsó
korhatárát 24 évről 26-ra, a megkívánt iskolai végzettséget négy elemi
osztályról hátra, s a választójogot a 10 évi állampolgárságon kívül, hat
évi (!) egy községben lakáshoz kötötték. Azt jelenti ez, hogy az ország
népességének - a kormány becslése szerint - 28-30 százaléka lesz vá-
lasztó, mint Svájcban. Oe ugyanakkor Angliában pl. 60, Svédországban 53
százaléka választ az ország népességének. Európai viszonylatban igen ma-
gas az alsó korhatár megszabása. Angliában minden 21 éves férfi és nő vá-
lasztó. (Es még 24 európai államban 21 évaférfiak alsó korhatára!) Súlyos
korrektivurn az egyfolytában (!) hat évi helyben-lakás megkövetelése is.
ha arra gondolunk, hogy mit jelent ez magyar viszonylatban. Köztudomású,
hogy gazdasági-cselédei nk egészen szabályos nomád életet élnek, a szerint,
hogy kihez szegődnek. Ha ezekhez hozzászámítjuk a vándor napszámoso-
kat és a földrnunkásokat, akkor nyilván igen nagy azoknak a száma, akik
nem juthatnak szavazati joghoz.

Ma még átláthatatlan "korrektivum" lehet a választó kerületek be-
osztasa is, ami belügymihiszteri rendel ettől függ, s amelyben a pluralitást
tetszés szerint lehet alkalmazni. Pl. a mostani választójogunkban a tíz leg-
kisebb kerület 23.000 szavazója épenúgy 10 képviselőt küld a parlamentbe.
mint a 10 legnagyobb választókerület 204.000 választója. (Ezek a nagy ke-
rületek az agrárproletár Alföldön jelöltettek ki.)

3. Vitába szállni ezzel a javaslattal nem célunk, csak néhány alapvető
keresztyén szempontot kell leszögeznünk.

Európai viszonylatban ma háromféle kormányzást ismerünk. A
marxista ideológiájú és nemzetközi beállítású kommunista államformát, a
faji megalapozású diktaturás államformát, s az alkotmányos-demokratikus
parlamentárizmus államformáját. Előre kell bocsátanunk, hogy keresztyén
alapon, a Bibliából, semmiféle államformát sem lehet levezetni egyenes
úton. Oe az is biztos, hogy a keresztyénség meg tudja mondani minden ál-
lamformára, mennyi abban a hitének megfelelő, vagy elviselhető. Ilyen
alapon a nemzetközi ség jegyében marxista ideologiájú, nyilvánvalóarrma-
terialista kommunista államformáról nem is eshetik szó közöttünk. A de-
mokrácia esetében is a metarializmus kísértése áll fenn, amennyiben a nyers
tömegerőnek a lelki elii feletti uralmát eredményezheti. Ezért nem lehet
ideálunk az a "nyugati demokrácia" sem, amely nálunk egyes rétegek előtt
eszményként lebeg. Oe hasonló veszedelemben forognak a diktatúrás rend-
szerek is, amelyek köztudomás szerint mindíg nyers erőszakkal' születnek
és soha sincs biztosítékuk arra, hogy a kevesek parancsuralma épen ~Z
arravalók kezébe jut. "

A keresztyénség szerétetparancsa s a felebaráti felelősség alapján
olyan államformát kell kívánnunk, amelyben minél szélesebb tömegek em-
beri élete van biztositva, s mivel ez becsületes elgondolás szerint ott valósul
meg jobban, ahol mind szélesebb tömegek szólhatnak bele a közélet irányí-
tásába, azért a parancsuralommal szemben a népképviseleti parlarnentáriz-



mus rnellé állhatnánk leginkább. Ázt kell kívánnunk tehát, hogy az til vá-
lasztójog ennek egyengesse az útját, hogy általa a szociális kérdés is meg-
nyugtató megoldáshoz jusson.

Nálunk a politikai jog és a szociális kérdés szorosan összefüggenek,
s együtt odáztattak el mindrnáig. Ma a szociális kérdés radikális megoldá-
sától való félelem akadályozza a helyes választójogi törvény megszületé-
sét. Ezért meriük mondani azt is, hogy a választás általánosságának és
egyenlőségének eddigi megtagadása s a népi elemnek a kormányzásból
való kiszorítása is egyik oka annak, hogya szociális kérdés az emberi lehe-
tőség határain belül sem tudnak megoldódni.

Deeséry Ldselá,

A Ludendorff-ház harca a keresztyénség ellen.
Ludendorff tábornok, aki december folyamán halt meg, mint a világ-

háború egyik legendás hadvezére beírta nevét a történelembe. Szomorúan
tragikus, hogy katonai dicsőségét elhomályosítja az a harc, melyet a há-
ború után egyre fokozódó rnértékben indított a keresztyénség ellen.

Még 1925-ben, a tannenbergi győzelmes csata évfordulóján Luden-
dorff, aki e győzelmet első sorban a saját érdemének tulajdonította, meg-
alakította a "Tannenberg-Bund"-ot. A szövetség célja első sorban a hazafias
érzület ápolása volt s neki a régi hadsereg re emlékeztető katonai szerve-
zetet adott. Közben Ludendorff különféle iratokban azt az álláspontot
képviselte, hogy a központi hatalmak vereségét "államfölötti hatalmak",
nevezetesen Roma, Juda és a velük szövetkezett jezsuitizmus és szabad-
kőművesség okozták. Ha Németország meg akar erősödni; ezek ellen, a
katolicizmus és a zsidóság ellen, kell első sorban hadakozni. A "Tannen-
berg-Bund" enek alapján nyerte első világnézeti színezetét. .

Új irányba terelődött és kimélyült Ludendorff harca, amikor elvette
feleségül dr. Spiesz Matildot, von Kemnitz özvegyét, aki az általa indított
mozgalornnak széles világnézeti hátteret adott. A "Ludenforff-ház",
Ludendorff tábornok és felesége ettől fogva együtt dolgoztak, sőt a szel-
lemi irányítás egyenesen Ludendorff feleségének a kezébe került, annyira,
hogy férje öt szinte a németség legnagyobb szellemeként ünnepelte, aki
mellett pl. a "Hochgradfreimaurer Goethe" is eltörpül. Ez az asszony fej-
tette ki írásaiban a "ném et istenhitv-et, írta a leghihetetlenebb pamfleteket.
mint a hirhedt .Erlösung von Jesu Christo" c. könyvet. Ebben azt akarta
bizonyítani, hogyaSzentírás nem "eredeti" könyv, még kevésbbé isteni
kinyilatkoztatás, hanem plágium különféle indiai iratokból és hogy Jézus
eredeti, azaz zsidó nyilatkozatai vagy semmitmondóak, vagy egyenesen
erkölcstelenek. Kitűnt persze hamarosan, hogy ami a Szentírás állítólag
indiai eredetű részeit illeti, e tekintetben Ludendorff felesége tudományos
tájékqzatlanság ánál fogva egy csalónak, a francia Jacolliot-nak esett
áldozatul. Iratainak tudománytalansága, gyűlöletból származó rágalmazá-
sai joggal tennék ki szerzőjét köznevetség nek, sőt közmegvetésnek, ha
- nem tartaná iratait mégis felszínen a bennük lobogó ádáz keresztyén-
gyűlölet. Ludendorffnak a katolicizmus és papság, zsidóság és szabad-
kőművesség ellen indított harcát felesége t. i. kiszélesítette Krisztus és a
keresztyénség ellen folytatott hadjáratta és radikális újpogány mozga-
lommá. Innét érthető, hogya Ludendorff-ház iratai több mint 400.000 pél-
dányban terjedtek el s hogy a mozgalom folyóirata ("Am heiligen Quell")
kb. 70.000-nyi példányszámban jelenik meg.

A Tannenberg-Bundot katonai szervezete és radikalizmusa miatt is-
mételten betiltották, majd megint engedélyezték. Hitlert Ludendorff egy
időben úgy tekintette, hogy a katolicizmus és a papság szolgálatában áll s
ezért a nemzeti szocializmussal éles ellentétben állott, holott Hitlernek az
emlékezetes müncheni puccsban Ludendorff fegyvertársa volt. A mult év
tavaszán azonban, amikor Hitler az agg tábornokot meglátogatta, kibé-



kültek sebból természetesen Ludendorff'ék mozgalma is hasznot húzott.
De e kibékülés ellenére is a pompa, mellye! a nemzeti szocializmus Luden-
dorffot eltemettette és a birodalmi gyász, melyet elrendeltek, nem annyira
az újpogányság egyik vezérharcosának, mint inkább a diadalmas hadve-
zérnek szólt.

De hiba volna, ha a .Ludendorff-házv-ra vonatkozólag csak e külső-
séges adatokat sorolnánk fel. Fontosabb tudni, hogy mit propagál mint
hitet. Ezt röviden a következökben foglalhat juk össze. :

Vissza kell térni az ősi hit Isten-ismeretéhez, amely szerint Isten nem
világ- és emberfeletti személyes hatalom, hanem a természetben, az emberi
közösségben, a vérben és ezeken kívül is minden teremtményben személy-
telenül benne lévő ősvalóság; az embernek vele való egységét kell átélnie:
ez az Isten-élmény, amelynek jelentkezése a tudat különféle fokain az
Isten-ismeret.

Az erkölcsiség fő eszményei: az egyénnek öntererntö tökéletesedése,
a faji tulajdonságoknak az egyénben és a közösségben való megőrzése
és kibontakozása, melynek egyetlen célja a haza szolgálata. E vallás-ér-
kölcsiségben a német ember tulajdonképen önmagát éli meg, újra meg újra,
önmagát a maga ősi faji adottságaiban tartja fenn, erősíti és építi, ennek
következtében lehetetlen lesz mégegyszer, hogy idegen, nemzetfelétti ha
talmak vegyenek erőt a nérrietség életén, mert mint egyén is s mint közös-
ség is fajiságában örökkévaló, zárt egységet fog alkotni.
, Újra és újra. visszatérő motivumok a keresztyénség és a bolsevizmus

szellemi rokonságának meg okolatlan hangsúlyozása, annak ellenére, hogy
a kettő egymással a történeti valóságban mindig és ma is a legnagyobb
harcban állott és van, Másvilág, örökélet, testfeltámadás nincs, mindezek
csupán a keresztyénség találmányai, a lélek sem halhatatlan, de halhatat-
lan' az ember testének anyagában, utódaiban és cselekedeteiben, malyekkel
faja életéhez hozzájárult.

Gyakorlati tevékenységük abból az elvből indul ki, hogy a keresz-
tyénség a fogékony gyermekkortol fogva a lelkekben szuggesztiv képze-
teket gyökereztet meg s eme szuggesztió folytán azokat mintegy állandó
lelki zavarodottság állapotában tartja. Ezért már a gyermeket ki kell, vonni
az egyház hatása alól' erre irányul a tanítókkal és nevelőkkel több helyütt
tartott' felvilágosító értekezlétük és a vallástanítás eltörlésének állandó
hangoztatása. A felnőtteket is ki kell vonni az egyház szuggesztív befo-
lyásaalól, amelyet az istentisztelet, főleg ~ prédikáció révén ér el felettük.
Ezt célozza a kitérésre való buzdítás és a "felvilágosító" propaganda-iratok
óriási példányszámban és a legszélesebb körben való terjesztése.

Az eddigiekből is kitűnik, hogya Ludendorff-féle mozgalom kor ánt-
sem hoz valami egészen új világnézetet. Nem is hirdetett "igazságai"-nál
fogva veszedelmes és jobbára a fél műveltek táborában hódít. A háború
elötti Iiberális kerszak egyes szellemi termékei vannak benne átfestve -a
koniunktüranak megfelelően faji, népi és nemzeti szocialista színekre. A
világnak pantheisztikus átélése germán faji sajátság, - mondj ák. Ámde a
pantheizmus vallásfilozófiai, a faj pedig élettani fogalom. A kettőnek ilyen:
forma egyesítése és összekeverése téves. A keresztyénség eleve kizár rnin-
denfajta pantheizmust, de nem is lehet azt állítani, hogy a pantheizmus
nérnet faji sajátság. A mögötte lévő, de nem azt előidéző vagy termő faji
adottságok pedig szervezkedhetnek másképen is, sőt homlokegyenest ellen-
kezöképpen is a rajtuk úrrá levő elv, szellemiség szerint - a nélkül, hogy
sajátos színükböl vagy erejükből kivetköznének vagy veszítenének. Nem a
faji adottságok állanak ellentétben a keresztyénséggel, hiszen ezek is Is-
ten teremtésének egy részét alkotják s rniát ilyenek Isten uralma megnyt-
latkozási területévé válhatnak. Ily módon megteljesedve megtisztulhatnak,
sőt Istennel kerülve érintkezésbe elérhetik legmagasabb rendű létforma-
jukat: megszentelődhetnek. A keresztyénség is faji vallás abban az érte-
lemben, hogy nem törli el a faji sajátságokat, hanem kibontakoztatva,
erkölcsileg meg'tisztítja. Ami. ellentétben áll a keresztyénséggel az nem a
faj, hanem az a régi, már a felvilágosodásból es liberalizmusból jól ismert
szellemiség, mely a faji vallás nevét- jogtalanul kisajátítja, a fajt a saját
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céljaira kihasználva Isten ellen lázad. A történelem tanusága szerint azok a
népek vagy nemzetek, melyeknek élete összefonódott a keresztyénséggel,
nemcsak keresztyénségükben fejlődtek ki, hanem sajátos fajiságukat is
kiépftették. Erre bizonyíték nemcsak a magyarság vagy a skandináv népek,
hanem a ném et népnek a története is.

Annyi nyilvánvaló, hogy a .Ludendcrff-ház" újpogánysága tartalmi-
lag nemcsak hogy nem ú], hanem régen meghaladott, sőt hazugságokra
és csalásokra épített, feneketlen gyűlölettől fűtött világnézet. Ennek elle-
nére mégsem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ami ma Németország-
ban az újpogányság terjeszkedésében végbe megy, az nem csupán igazta-
lan üldözés, gyalázta tás és jogtalan vádaskodás, hanem egyszersmind Isten-
nek ítélete is azokért a mulasztásokér t, amelyekkel a keresztyénség kép-
viselői lanyhaságukkal, hitetlenségükkel f'aiuk erkölcsi felemeltetése ellen
vétkeztek. Ezért nem elégséges az elméleti védekezés önmagában, hanem
inkább arra van szükség, hogy azok. akik magukat keresztyéneknek ne-
vezik. életfolytatásuk szeplőtelenségével, népükért és fajukért tanusított
önfeláldozó és lemondó szeretettel világoItassák hitüknek ú] életet formáló
erejét.

F.K.

KdlvJn Jdnos irja Luther MMtonról: "Az egyház reformálásának
szükségességéről" c. iratában .

. .. Ebből kétségen kívül könnyen megállapithafiátok azt is, mttv
kevés figyelemre érdemes ellenfeleink rágalma, mikor istentelen vakmerő-
séggel s mintegy engesztelhetetlen merészséggel vádolnak, mivel az egy-
háinak úgy a tan, mint a sakramentumok tekintetében mutatkozó hibák-
tóI való megszabadítására a római pápa támogatását nem várva vállalkoz-
tunk. Tagadják, hogy ez megénembetekriek-rneg lett volna engedve. De
hát mit lehetett várni attól, kinek helyéből' távoznia kellett volna, hogy
az egyházat jobb állapotba llozhassuk? Aztán, aki emlékezetébe felidéii,
hogy Luther s a tőbbiek művöket hogyan kezdték, hogy haladnak öenne,
szűkséetetennek fogja tartani, hdgy bennünket önigazolásra szólítson.
Mikor még minden békében volt, Luther kérve-kérte a pápát, hogy tegyen
valamit az egyházban mutatkozó nehéz bajok gyógyítására. Mit használt?
Mivel a dolog egyéb ként is előrehaladt, ha Luther csendben maradt volna
is, a kényszerítő szükség elég hangos szavakat használt a pápa felébresz-
tésére, hogy tovább ne halassza a ievttést. Nyiltan kérte tőle ezt az egész
keresztyén világ. Az ő kezében volt annak lehetősége, hogy minden kegye,
óhajtásnak elég tétessék. Telte? Most az akadályokat emlegeti. Pedig hi!
kedvünk van az igazi okot nyomozni, a cselekvés akadálya gyanánt úgy
magára; mint a többiekre nézve csak őt isléliuk, De miért helyezek súlyt
e jelentéktelenebb érvekre? Mintha az az egy bizonyíték nem lenne elé«
világos, elég súlyos, hogy kezdettől fogva ez ideig a dolognak vele való
lebonyolítására másként reményt sem nyujtott, mint, ha Krisztus újra
eltemetve mindazon istentelenséget, me ly fellépésünk alkalmával el voit
harapózva, az előbb valónál erősebb támaszokkal megerősítheti. Mert ez ám
az oka, hogy ellenfeleink még ma is oly szigorral hangoztatják, hogy ne-
künk nincs jogunk az egyház reformálásához, nem mintha szükséges nem
lett volna (ezt tagadni megrögzött szemérmetlenség volna), hanem mivel
azt akarják, hogy az egyháznak úgy üdve, mint veszte egyedül a római
pápa véleményén forduljon meg.

*
Érdemes Kálvin e nyilatkozatát összevetni pl. Bangha Béla S. J. ama

legutóbbi fejtegetésévei. mellyel maga is elismeri a reformációkorabeli
egyház romlottságát, a pápai trónon ülők bűneit, de a reformációt mégis
Luther és Kálvin "vulkanikus egyéniségéböl" származtatja.



persze még nem szükségszerűen kő-
vetkezik, hogy, a budapesti kon-
gresszuson is protestáns ellenes élű
legyen a katolicizmus, magatartása.
Lehet, hogy most szakítani fog a
kong resszus eddigi hagyományaival
és csak a "harcos ateizmus" ellen kí-
vánja felvértezni saját híveit. Vagy is
_. ahogyan Bangha mondja - "a
kongresszusnak célja tisztán spiritu-
ális." Oe akkor szeretnénk egy nyi-
latkozatot hallani katolikus oldalról,
amely megtagadja az eddigi eucha-
risztikus kongresszusok szokását és
kijelenti, hogy csak a név maradt
meg, de acél és a 'módszer teljeset!
megváltozott Ezt hamarosan ki kel-
lene jelenteniök hivatalos, helyről.
mert már akadt egy-két "nemkato-
likus", ,aki a közelgő kongresszus
"hatására" katolikussá lett Meg kel,
lene mondani ezeknek, hogy marad-
janak ott, ahol vannak, hiszen egye-
dül csak az újpogányok és a korn-
munisták. megtérítése a spirituális
cél! És csak éppen megjegyezzük,
hogy olvastuk gr. Mailáth György-
nek, a Szent István Társulat újonnan
megválasztott elnökének székfoglaló
beszédéből ezt a mondatot is: "A ju-
bileumi évben a Szent István Társu-
lat különleges feladatának körében
is meg kell mutatni, hogy a ketolt-
kus Magyarország még él, dolgozik,
élni akar és Isten segítségével élni is
fog." Miért nem a magyarországi
katolikusok élniakarását kívánják
megmutatni, miért a katolikus Ma-
gyarországét?! Vagyunk még mi is!

»Magam és mások ügyében«
címen írt Szekfü Gyula egy nagy-
szerű cikket a Korunlf Szavában.
Ezek a "mások" vitéz Málnási Odön,
féja Géza és Kovács -Irnre, kiket leg-
utóbb szociológiai - történeti köny-
veik miatt elítéltek. Többször' hivat-

SZÉ:LJEGYZETEK
Az eucharisztikus kongresszus
tekintetében lassanként közös pro-
testáns front alakul ki. Nagy oro-
münkre szolgál, hogy az egyértelmű
állásfoglalás útjait először folyóira-
tunk szögezte le októberi és novem-
beri számainak közlernényeíben. ' Se-
bestyén Jenő .a "Magyar Kálviniz-
musv-ban hosszú szakaszokat idéz
Scholz László tanulrnányából, Ravasz
László pedig ugyancsak hasonló szel-
lemben, sőt szinte azonos kifejezé-
sekkel nyilatkozott az év elején.
Ezeket írja: "Ez a református egy-
házat is elsőrendűen érdekli. Mint
minden nyilvános eucharisztikus meg-
nyilvánulás, ez is az eretnekek ...
ellen intézett vallásos tüntetés .. '-
Azt a célt is szolg álja, hogy térítsen,
,hódítson. .. Mindezek megszabják a
mi magatartásunkat a nagygyüléssel
kapcsolatban. Semmiféle formájában
ezt a vállalkozást nem támogathatjuk
miután tudjuk, hogy éle ellenünk
irányul ... Előre bejelentjük a teljes
lelki érdektelenséget... Mi udvaria-
san félreá/lunk s . engedjük "őket za-
vartalanul ünnepelni... Mindent el-
követünk mint jó magyar emberek,
hogy hazánk látogatói... e kicsiny
és szegény' országban szívesen látott
vendégek legyenek." Örülünk, hogy
ennyire egyet ért velünk Ravasz
László püspök, rnert az ö szava mesz-
sze elhat ma a magyar szívekbe.

Éppen így örülünk annak is, hogy
a Református Élet jan. 15-iki száma
egész szakaszokat átvett folyóira-
tunk eucharisztikus tanulmányaból.
Ez is bizonyára a teljes egyetértés
jele. Jó is lesz, ha az egész magyar
protestantizmus egyöntetű magatar-
tással várja meg és éli túl az eucha-

'risztikus kongresszust.

Katolikus részről
Bangha Béla röviden felelt Ravasz
László nyilatkozatára. "A világkon-
gresszus a szeretet ünnepe lesz és
olyan gondolatnak', rnintha a ken-
gresszusnak protestáns ellenes éle
volna, még az árnyéka sem merülhet
fel." Sajnos ez a gondolat okvetle-
nül felmerül, ha belepillantunk a
.kongresszusok történetébe. Amiből
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keztak Szekfű Gyulára könyveikben
és a bíróság előtt. Most Szekfű vilá-
gosan kirnutatja, hogy mi 'az, ami
tőle van és mi az, amit ő is hely-
telenít ezek könyveiben, főképpen
Málnásiéban. De éppen ez a megkapo
ebben a cikkben, hogy nem önvéde-
kezés ,esetleges félremagyarázóival
szemben, nem az a motívum vezeti,
hogy az elítéltekkel minden közös-
ségvállalást nyiltan megtagadjon, ha-
nem ellenkezőleg: maga is élő lelkt-
ismerettel tesz tanuságot nem egy
igazságuk mellett! Szóval éppen az 3

nagyszerű benne, hogy nem annyira
a "maga" ügyében, mint inkább a
"mások': ügyében szólal fel.

Négy pontban foglalja össze azt,
amit ma is vall: 1. Valóban 2~ millió
magyar van biztos munka és [övede-
lern nélkül, kiknek emberi méltóságba
való visszahelyezése szinte egyetlen
nagy nemzeti kötelességünk. 2. A
nagybirtok hazai képének megváltoz-
tatása egyenesen kívánatos. 3. Közép-
osztályunk széles' rétegei nem látják
ennek a folyamatnak a szükségességét.
4. Középosztályunknak ez a része
nem érzi eléggé a közösséget a nép
sorsával; nem ismeri a népi művelt-
séget és nem is akarja megismerni.
Kijelenti, hogy ezekért maga is vál-
lalja a felelősséget! Végül kívánja,
hogy az ilyen bonyolult probléma
hagyassék a szellem embereirej sok-
kal természetesebb, ha ilyesmivel a
biróságot nem terheljük. A szellern
e~bereire leülönösen hat, ha egy jsöny-
vet adatcsoportosításai miatt elítélnek
a nélkül, hogy az adatok helyes voltát
megvizsgálnák. Az igazságszolgálta-
tás érdeke, hogya mai vádernelésí
gyakorlat megváltozzék.

Csak .tisztelettel tekintünk fel erre
a "mások ügyében" való bátor kiál-
Iasra és rnegszólalásra. Van ebben
valami prófétai_ Valami az egyház
szerepéböl, amit elsősorban 'az egy-
háznak kell vállalnia minden kerban.

Ebreszteni és a felébredt lelkiismere-
tet ébren tartani és minden elalta-
tása ellen nyilvánosan tiltakozni s
ezért a világ gyűlöletét és a hatal-
rnaskodók keze súlyát is elviselni.
Kiáltani, kiáltani, addig kiáltani, fI§-{g
meg nem segítik a porban fekv5't!!

Evangélikus egyházunkban
is örvendetesen megindult annak a
programnak a megvalósítása, amelyet
így írtunk meg eucharisztikus tanul-
mányunkban: .Különösképpen is: le-
gyen ez az esztendő nagyszerű alka-
lom az:eva~lgélikus keresztyén Urve-
csora megismerésére és gyakorlá-
sára." Kepi Béla püspök az egyete-
mes egyház' egységes lelki munka-
programjának kidolgozását megkezd-
vén, előadássorozatot állít össze ösz-
szes gyülekezeteink számára, sebben
jelentős szerep jut az úrvacsora kér-
désének. A sajtónkban állandóan na-
pirenden van. Budapesten felújítot-
ták azt a reformáció századában buz-
gón gyakorolt szokást, hogy soroza-
tos prédikációk hangzanak el külön
magár~1 az Úrvacsoráról. A rádiós
istentiszteletek új munkarendjében is
három úrvacsorai téma szerepel. Ra!-
fay Sándor püspök pedig újévi pász-
torlevelében kerülete számára a kö-
vétkező rendelkezést adta: "Szüksé-
ges az is, hogy legalább is a kon-
gresszus időpontjáig, májusig, vala-
hányszor az úrvacsorát híveinknek
kíszolg altat juk, nemcsak az úrvacso-
csorai beszédben, hanem a szószéki
prédikációban is széljunk a meggyő-
zés erejével az úrvacsora szentségé-
nek jelentőségéről. A nélkül, hogy
felpanaszolható támadást intéznénk a
római katolikus miseszolgáltatás
vagy oltári szentség ellen, határo-
zottan és világosan meg kell ismer-
tetni a hívekkel a mi egyházunknak
a Szentíráson alapuló és abból min-
den kis részében igazolható ürvacso-
rai tanítását. Hiszem, hogy ez a meg-



vH4gitás ingadozáera hajló híveinket
meg fogja erősíteni az egyházhűség-
ben 'és az evangélium szeretetében."
Mindehhez még csak azt tesszük hoz-
zá: Ne elégedjék meg senki azzal,
hogy lelkészeink és saito-embereink
f'oglalkozzanak ez üggyel; a most

kővetkezö hónapokban érdeklődlék
minden evangélikus hivő az úrvacso-
ra tanítását illetően és jusson el az
úrvacsorás keresztyén életre! Te is,
kedves Olvasónk! Csak ezen a közös
munkán lehet maradandó áldás!

EGYHAZI FIGYELÓ
Az "ekklézsia".

1. Gyüleke:et és ,lelké5:.

Régi "Egyházi Alkotmáüyunk", de a nemrég életbelépett "Egyházi
Törvények" szerint is egyházunkban minden hatalom forrása az egyház-
község. Sok vita folyt ennek a megállapításnak helyt álló, vagy, helyt nem
álló voltáról; ettől teljesen függetlenül is azonban le kell szögeznünk, hogy
a közigazgatási értelemben vett egyház tagozatai sorában az első helyet
a gyülekezet foglalja el Indokolt tehát, ha tolyóiratunk e rovatában az
"ekklézsia" dolgaival, vezetőivel, majd a vezetőknek egymáshoz való viszo-
nyával foglalkozunk. -: '"

Amikor a továbbiak során gyülekezetet említek, falusi gyülekezetre
gondolok, amely híveinek sajátos lelki alkata, felfogása, életviszonyai te-
kintetében lényegesen Icülönbözik a városi gyülekezetek értelmiségenek
túlnyomó többségétől. Falusi gyülekezetről kell beszélnem azért, mert- en-
nek életviszonyait ismerem legjobban, és azért IS, mert gyülekezeteink
számát tekintve ez utóbbiak vannak nagy túlsúlyban.

A gyülekezeti élet.központjában a lelkész áll. Egyházi szempontból
felbecsülhetetlen az a befolyás, amit a lelkek átformálása terén gyüleke-
zetére gyakorolhat, és így nem tekinthetjük túlzásnak annak a leszögezé-
sét, hogy amilyen a lelkész, olyan a gyülekezet. A fentiekből következik,
hogyalelkészválasztás jogának megfontolt és a gyülekezet különleges
szempontjait is figyelembe vevő gyakorlása egyházközségeink legszebb .és
egyben életbevágóan fontos feladata. < ;

Lelkészválasztások alkalmával a gyakorlatban - és ezt egyházi auto-
nomiánk legszélsőségesebb híveinek is el kell ismerni - az elhívandóTel-
kész szernélyét illetően a helyes szempontoknak sajnos sokszor harmad-
rendű szerep jut osztályrészül. Az egyházi irányelvek helyett nem egyszer:
atyafiság, személyes isineretség lesznek a befolyásoló tényezők a választó
gyülekezet döntésében.v A gyülekezet jól felfogott érdekei sokszor ütköz-
nek bele a választok érthetetlen és megmagyarázhatatlan logikajának acél-
falába és törnek össze, Majdnem a kornikum határán mozgó érvelés volt
pl. az, amikor az egyik gyülekezet a próbaszónoklatot tartott jelölt
,felett azon melegébenketté törte a pálcát mondván, hogy "ezt nem vá-
laszt juk meg, mert ez igen szép ember", Máig sem tudtam még nyomára
jönni annak, hogy miféle okozati összefüggés van a lelkészi hivatás és
viselőjének szépség e között. Mindezek a megnyilatkozások igen érdekesek'
lehetnek néplélektani szempontból, eredményeikben azonban annál szo-
rnorúbbak egyházunkra nézve.

Rendkívül fontos szerephez jut - különösen a lelkészválasztás idején
- a választok hangulatat helyes mederbe irányítani tudó vezető személye,
akinek a gyülekezettel való kapcsolatáról, a gyülekezet és felügyelő viszo-
nyáról a továbbiakban még külön szeretnék megemlékezni.
, A lelkipásztori munkának általában két leglényegesebb részeként az
igehirdetést és a ,,cura pastQralis"-t szekas megkülönböztetni. E helyen ~
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Hogy mi módon kelJ a szeuteket tisztelni, arról már többször beszél-
tem, t. i. különbséget kelJ tenni a halott szentek és az élő szentek közt
és ha a szentek javára valamit cselekedni akarunk, azt nem a halottakkal,
hanem az élőkkel kell tenni. Az élő szentek pedig a felebarátaid: a mezite-
lenek, az éhezők, a szomjazók, a szegények, akiknek feleségök és gyerme-
keik vannak, akik bántalmazást szenvednek: ezekre fordítsd segítségedet,
igyekezetedet, itt használd nyelvedet, hogy megvédelmezd őket; terítsd
téiu): kőpönyegede( és szerezz nekik becsületet. Luther. -

folyóiratunk légutöbbi számában - az igehirdetésről szölö és azt a hivek
nézöszögéből helyes megvilágításba helyező cikk megállapításaihoz csak
annyi hozzáfűzni valóm lehet, ami a falusi gyülekezetek különleges viszonya-
ira vonatkozik. Megfigyeltern falusi híveinknél, hogy az igehirdetésben
elsősorban a külső hatásokat keresik. Tetszik nekik az a lelkész, akinek "jó
kibeszédje" van, ami alatt a szép organum értendő. Jónak általában azt
az igehirdetést tartják, amely megható részletekben bővelkedik és a temp-
lomot látogató öreg nénikék részéről nincs is nagyobb dícséret egy pré-
dikációra, mintha azt mondják, hogy "megríkatott". Semmiképpen sem
szeretném mindebből azt a következtetést levonni, mintha falusi gyüleke-
zeteinkben az igehirdetés hitépítés tekintetében kevesebb értéket jelen-
tene híveink számára. Szükséges azonban, hogy az igehirdetés olyan le-
gyen, hogy a hívek a külsö hatások keresése közben önkéntelenül is mei;-
találják a lényeget: az igét amely épít és megtermi a lelkekben a maga
gyümölcseit.

A falusi lelkészi szolgálat leglényegesebb részének a cura pastoralist
tartom. Népünk rendkívül hálás, ha foglalkoznak vele, és sehol sem adod-
hatik több alkalom a lelkész építő munkájára, mint éppen a hívekkel való
minél közvetlenebb érintkezes útján, Nemcsak házi istentiszteletek tartá-
sára, beteg látcgatásra, a megszomorodottak vígasztalására gondolok itt.
A lelkész valóságos családfő gyülekezetében, ahol a híveknek nemcsak
baj ában, hanem örömében és életüknek minden történéséhen részt vesz, s
akik a nap minden órájában érzik, hogy hozzájuk tartozik és lelkileg velük
van. -

A hivekkel való érintkezés kapcsán kell megemlékeznünk a lelkész
rnagánéletéről "is, AItalánosan elterjedt álláspont, hogya lelkész személyé-
től a magánembert, személyét elválasztani nem lehet. A lelkész maradjon
mindig lelkész - és annak is akarják látni híveink, - akár igét hirdet, akár
személyes vonatkozású ügyekben jár el. Nem azt akarom mondani, hogy
talán a hívek elképzelése a lelkésznek valami egészen "übermensch"-szerű
jelleget ad, azt várják azonban, hogy a papi jellem bélyege ott legyen an-
nak minden cseiekedetén, minden magatartásán. Ugyanez a felfogás elkö-
telezést jelent a gyülekezetre is, amely viszont becsülje meg Ielkipásztorá-
ban az Úr küldöttjét, akit lsten hívott el és rendelt az Ö szent Igéjének hir-
detésére.

Nagy hiba, es nagyban megnehezíti a lelkipásztori munka sikeres
elvégzését, ha a gyülekezet lelkészét nemcsak az lsten, hanem elsősarban
a saját szolgájának tekinti. Anyagi kérdések felvetődése mindíg egy-egy
kőhajítás a gyülekezet és lelkész viszonyának síma víztükrére. A hívek
lelki intelligenciájának, a vezető józanságának kérdése, hogy kiirtsa a köz-
tudatból azt a némely helyen tapasztalható és a papi tekintélyre nézve oly
igen bántó modort, amely a lelkipásztori munkában nem hivatást, h-anem
a gyülekezet anyagi áldozatkészségétöl függő egzisztenciális kérdést lát.
Egyházunknak - a gyülekezeti autonómián alapuló - szervezete maga
sok alkalmat szolgáltat arra, hogy hasonló kérdések felvetődése válaszfalat
állítson a gyülekezet és papja közé. A híveken és a lelkészen rnúlik,
hogy ez be ne következzék! A minden cselekedetével és egész életével lsten
igéjét hirdető lelkész és az Ige befogadására kész hívek buzgó serege
együtt jelentik azokat a téglalapokat. amelyekből lsten országa felépül.

Dr. Ajka)' István.



dob tak piacra. Az igazi irodalomban
még mindíg magasan van a történel-
mi regény csillagza ta. Makkai Sándor
uiság regénnyé degradált Szent Ist-
van-regénye, a Magyarok csillaga,
Szabó Mária Lórántffy Zsuzsannája,
Tormay Cecile nagy trilógiáját befe-
jező posthumus munkája mind ezt a
tételt igazolja. Az erdélyi irók ma-
gyarországi kiadásai is tovább foly ta-
todtak. Az idén Nyíró, Karácsony,
Kós és Molter kerültek sorra. Ezek
közül úisütetűnek csak Molter nagy
regényét, a Tibold Márton-t lehet
nevezni, amely Erdélyben is ősszel
jelent meg. Ez a regény, amelyben az
Író a maga életsorsán keresztül egy
magyar érzelmű, de régi hag-yomá-
nyaihoz ragaszkodó bácskai. sváb
család sarj ának a magyarságba való
teljes beolvadását rajzolja meg, kü-
lönösen érdekes sok evangélikus em-
ber számára. A Franklin Társulatnak
üzleti szempontokból megindított
"protestáns" és "katolikus" regény-
sorozata, továbbá Móricz, Márai és
Németh László úiabb művei nem je-
len tenek különösebb emelkedést íróik
pályáján. A katolikus könyvek közül
Paule Régnier Az elveszett drschms
círnű rnély regénye emelkedik ki. A
modern katolicizmus a maga' teljes
vértezetében ölt ebben a munkában
testet. Just Béla .Jcatolíkus'' regénye
csak bágyadt utánzás. '

A magyar könyvpiac utóbbi hó-
napjainak három legnagyobb esemé-
nye Thomas Mann egész írói fejlődé-
sét csodálatosan visszatükröző ösz-
szes novellániak, a legfrissebb Nobel-
díjas író, Roger Martin Du Gard
bámulatosan plasztikus falurajzának,
"A vén Európá"-nak és Franz ,Wer-
fel monumentális Jeremiás-regényé-
nek, a "Hal/játok az Igét"-nek meg-
jelenése volt. Ez a három igazán nagy
rnű szinte kárpótlás a rengeteg üres-
ségért és tehetségtelenségért. A ver.
ses kötetek egyre gyérülö sorából
Kemény Simon .Hétputtonyos" c.
kötete emelkedik ki.

A falu-kérdés változatlanul a köz-
érdeklődés középpontjában volt. Meg
kell említenünk Féja Géza és Kovács
Imre perei anyagának kiadását. Az
utókor számára ezek kétségkívül
megdöbbentő dokumentumok lesz-

SZELLEMI ~LET
A magyar könyvkiadásnak
egy esztendőben két nagy alkalma
van: a könyvnap és a karácsony. E
két nagy eseménye majdnem két
egyenlő részre osztja. a magyar
könyv-piac életét, és az ilyen alkal-
mak nagyszerű lehetőséget nyujta-
nak még a legrövidebb áttekintés ke-
retében is a magyar könyvpolitika
törekvéseinek és irányainak megf i-
gyelésére.

Az elmult hónapok alatt rég nem
látott hatalmas áradatban . ontották a
magyar kiadóvállalatok kiadványai-
kat. Az első meglepetést azzal keltet-
ték, hogy hatalmas árernelést vittek
végbe. Olcsó tömegsorozataik közül
csak a legismertebbeket tartották
életben és így a kispénzű középosz-
tálynak még lehetetlenebbé tették
mag ánkönyvtára gyarapítását. Igy
kényszertil az értelmiség legnagyobb
része a kölcsönkönyvtárak vissza-
taszítóan elkopott könyveinek hasz-
nálatára, a tucatkiadványok olvasá-
sára, vagy pedig egyszerűen - az
olvasástól való elszokásra, Végzetes
szellemi elszíntelenedés és lesüllye-
dés fenyegeti erről az oldalról is az
értelmiséget. A katolikus kiadóválla-
latok igazán nagy és tiszteletreméltó
erőfeszítéseket tesznek a veszély
csökkentésére, nálunk pedig még a
baj felismeréséig sem jutottunk.

A kiadók a legkőzkeletűbb cikk-
nek a jelek szerint az életrajzi re-
gényt gondolják. Cromwelltől Erzsé-
bet kir álynéig, Galileitöl Mesmerig,
Shakespeartöl Nopcsa Ferencig be-
láthatatlan özönben kerültek ki salto
alól a nagy emberek, kalandorole és
egyéb hirességek magánéletének va-
lódi és költött titkait.'; szelldztetö
rnunkák. A mai ember kalandvágyát,
szenzáció éhségét és pletykaszomját,
úgy látszik könnyű megfejni.

A könnyű irodalom másirányú
művelöi is tekintélyes szerephez ju-
tottak. A Mellékutca híres szerzője,
Fanny Hurst, aztán Földes Jolán,
Viki Baurn és a többi jól bevált marka
mind megtalálta a maga' kiadóját.
Hűségesen eleget tettek eddigi szo-
kasaiknak a tipikus pesti irók is.
Földi Mihállyal és Erdöss Renévei az
élükön ijesztő terjedelmü regényeket



nek. A szépirodalorn terén a freudi
szernléletű Nagy Lajos próbálta a falu
álarcát leemel ni. A monográfiák kö-
zül Kiss Gézának az Orrnányságról
írt hatalmas rnűvét és Németh Lajos-
nak a falu "naposabb" életrészleteit
bemutató könyvét kell megemlíte-
nünk. Ortutay agrár " vonatkozású
könyvéről alább részletesebb ismer-
tetést adunk.

A mai kérdések nagy szövevényé-
be Makkai János igyekezett belevilá-
gitani "A háború utáni Magyaror-
szág" című igen rövid idő alatt két
kiadást megélt művével. Ügyesen Író
zsurnalistának napiérdekű munkája.

Az egyéb irányú könyvek közül
Tormay Cecile visszaemlékezéseit és
a Búvár-könyvek között megjelent
népszerű matematikai rnűvet, Cole-
rusnak "Az egyszeregy lől a ditteten-
ciálig" círnű nagyszerű könyvét kell
kiemelnünk.

Amerikai írék
címen jelent meg Reményl József
könyve, Könnyen érthető, érdekes ol-
vasmány, mely alkalmas arra, hogy -
James Fenimore Coeper-tól kezdve
egészen Eugene O' Neill és Elmer
Rice-ig végig elemezze az amerikai
angol irodalomnak azokat a régi és
mai íróit, akik Európában is szerepet
játszottak az emberiség szellemi
életének alakulásában. Ugyancsak
megtalálja ai olvasó az amerikai szel-
lemi élet összefoglaló képét; kibon-
takozik a mozifilmeken már előttünk '
is oly ismeretes, céljaiért tudatosan
küzdö talpraesett amerikai. Remenyi
majdnem mint személyes ismerőseit
tárgyalja a könyvben felsorolt író-
kat, nem csupán munkásságukat is-
merteti, hanem egyszersmind életük-
ből is idéz kedves epizódokat.

Reményl József még a világhá-
borút megelőzőleg került ki Ameri-
kába, a clevelandi egyetem tanára,
előkelő szerepet játszik az új világ
írótársadalmaban, összeköttetéseit pe-
dig arra használja fel, hogy ismer-
teti a magyar szellemi életet.

P. M.
Érdekes könyvek.

Érdekes újszerű sorozatot indított
meg egy új kiadóvállalat. felnöttek

számára ad id képeskönvveket. At.
eddig megjelent két magyar és egy
angolnyeívű kötet közül a legkiemel-
kedőbb Ortutay Gyula: Parasztsá-
gunk élete c. munkája. 32 nagyszerű
fénykép alkotja a munka gerincét.
Keresetlen mindennapiságában pereg
le előttünk a magyar ·parasztság éle-
tének 32 mozzanata. A legkülönbö-
zőbb tájak, társadalmi osztályok,
életkörülmények szolgáltatják a té-
mákat, ezer lehetőséget kínálva arra,
hogy a fénykép tárgyilagosságába
tendenciózus és gyujtó elemeket he-
lyezzenek el. De a szerkesztök a mér-
sékletet és a tompitottságot soha
sem tévesztették szemük elől és talán
éppen ennek köszönhető, hogy soro-
zatukkal olyan megdöbbentő erejű a
hatásuk - még társadalmi propagan-
da szempontjából is. Különösen érde-
kessé teszi számunkra a könyvet az a
tény, hogy evangélikus világunk kü-
lönbözö pontjairól is közöl kevés
fényt és sok árnyat mutató felvétele-
ket. A fényképek elé Ortutay Gyula
irt bevezetést. Kár, hogy rnondaniva-
lóját nem tudja olyan egyszerű tisz-
tasággal és félreérthetetlen világos-
sággal elmondani, mint ahogy azt a
fényképek megteszik. - n.

Külföldi evangélikus folyóiratok.
Luthertum (Lipcse, Deichert-kia-

dás), a decemberi szám tartalma:
Schöffel Simon: Isten kinyilatkozta-
tása az urvacsorában (2. rész). Folyó-
irat- és könyvszemle.

Evangelísche Theologie (München,
Kaiser-kiadás), a decemberi szám
tartalma: Eichholz György: Hit- és
szeretet János 1. levelében. - Oster-
loh Edo: A bűnesetról szóló történet
a keresztyén igehirdetésben és az ó-
szövetségi teológia. - Az 1559-i
Con fessi o Gallicana előszavai.

Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlharnmer-kiadás), a november-de-
cemberi szám tartalmat. Gogarten
Frigyes: A "jó" és "gonosz" kettős
értelme. - Haenchen Ernő: Az otes-
.támentom értelmezéséhez. - Heshs-
gen Justus: A német felekezeti törté-
nelem új alapjai Schnabel .Deutsche
Geschichte" c. művében. - Burger
Ewald: Harcunk megszenteléséröl.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Kál'oly_
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.

A folyóirat elfogadása el6fizetési kötelezettséggel jár.
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Nép fői ·sk.ola.

:Flnnors:ág.
AlapinlahO népfőiskola.

Mi a 'llépfőiskola?
Egyre többször halljuk és olvassuk

ezt a szót. Pedig nem divatos dologról
van szó, hanem a mult század egyik
legáldásosabb törekvésének Magyaror
szágra való átültetéséről. Hazánkban is
sokat foglalkoztak elméletileg is, gya-
korlatilag is, a népfőiskola gondolatá-
val, dc a rnegvalósuláskor hol gazda

sági iskola, hol pedig népművelő fanfo-
lyam lett belőle, nem pedig olyan em-
ber- és lélekformáló intézmény, amely
a keresztyén közösségi élet teremtő erői-
vel dolgozik.

Dánia.
A mult század derekán Grundvigt N.

F. Severin dán 'evangélikus lelkész: az
igazi, lélekmüvelés segitségével akarta
kiemelni a köznépet abból a lelki és
szellemi nyomorból. amelyben a dán nép
vergődött. Grundvig t megtette az előké-
születeket az első népfőiskola . felállltá-

sára. Ennek a népfőiskolának az volt a
hivatása, hogy az elemit végzett ser-
dülő ifjúságet kiszabadítsa .kőrnyezeté-
ből, egészséges keresztyén _életközösség-
be állítsa; megismertesse vele tapaszta-
latból az igazi keresztyénséget; feltárja
előtte nemzete igazi lelki és szellemi
értékeit, röviden igazi dán férfivá és
nővé nevelje. A gazdasági szakoktatás-

nak ezekben az intézetekben nem szán
fontosabb szerepet. "Az ifjút itt kizáró-
lag azzal kell foglalkoztatni, ami vala-
mikor csakugyan életügyévé lehet, nem
pedig azzal tölteni el az időt, ami egy
bizonyos társadalmi osztálynak,. vagy
bizonyos rangra felemelkedett ernbernek
lehet csak' hivatása" - írja a .népfőis-
kola egyik értesítőjében.

Skandinávia és Németország.
Dánia után csakhamar átvették ezt a

nép nevelő munkaágat a skandináv né-
pek is. 'Különösen Norvégiában lettek
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az egyház nagy áldásai a belmisszíöi moz-
galomhoz tartozó szigorú és mély ke-
resztyénséget élő népfőiskolák. A dán
hatás alól Németország sem vonhatta ki
magát. A harmadik birodalom előtt min-
den valamire való intézménynek meg-
volt a maga népfőiskolája. Anémet

-szervező erő természetesen ezeket az is-
kolákat még jobban kiépítette és igy

,alakultak a különbözö mezőgazdasági,
általános ismereti, háztartási alkalma-
zottakat képző stb. népfőiskolák. Termé-
szetes, hogy minden belmissziói intéz-
mény rányomta a maga sajátos bélyegét
iskolájára. Németország példáját követ-
te a többi nyugati és középeurópai ál-
lam. Az osztrák hubertendorfi népf'őis-
kolaról az elmult hónapokban ki1lönö-
.sen sokat írtak a magyar lapok.

Finnország.
A dán hatás nyomán Finnországban

is megindult a rnunka és éppen ez az
ország volt az, amely a legtisztábban
vette át és őrlzte meg Grundvigt nép-
főiskolai alapelveit. Ezen azonban nem
csodálkozunk akkor, ha tudjuk, hogy
abban az időben, amikor Grundvigt a'
népfőiskola gondolatával foglalkozott,
Finnországban is -- nem ismerve ugyan
a nagy dán evangélikus pap eszméit ,-
erőteljes mozgalom indult meg a ke-
resztyén felébredtek között, hogy az if-
.júságot egy-egy közös házba összegyűjt-
ve, nevéljék. A finn szülők vágya sar-
kalta ezt a gondolatot. Ök ismerték a
konfirmációi oktatás áldásait és azt sze-
rették volna, ha ez 'a sok áldás gyerme-
kük idősebb .korában is megismétlödnék.
Igy indult meg a Krisztus számára való
'nevelés az ifjúság között. Az első nép-
főiskola, amelyet Grundvigt elgondolása
'szerint állítottak fel, a mult század
nyolcvanas éveiben alakult meg.

Magyarország.
Különösen Tessedik Sámuel, a nagy

szarvasi evangélikus lelkész igyekezett
szíve-Ielke teljes melegéveI tenni vala-
mit 'a falusi ifjúságért. Tessedik min-
den igyekezetével azon volt, hogy ne-
veljen. Tessediknek szárnos követője
volt, köztük sok evangélikus nagy em-

ber. Berzeviczy Gergely, Berzsenyi Dá-
niel, Nagyváthy János stb. Az újabb
időben is több kísérlet történt a meg-
valósulás érdekében, de igazi népfőisko-
lát még sem sikerült létesíteni, ez még
mindig a jövő feladata. Nekünk evangé-
likusoknak öseínktöl kapott szent örök-

'ségünk, hogy az első ilyen intézmény a
mi egyházunk körében alakuljon meg.

Van-e rá szükség' hazánkban?

Könnyű erre igennel felelni. De. mi-
ért? Grundvigt azért foglalkozott a nép-
főiskola gondolatával, mert a köznépet
akarta igazán rnűveltté tenni. Nálunk
talán nincs szükség erre? Vajjon elemi
oktatásunk meg tud-e népünknek min-
dent adni, amire annak az egész ország
érdekében is szüksége van? Vagy az in-
kább ötIetszerüen, mint rendszeresen es
tervszerüen folyó iskolánkívüli néprnű-
velés kornoly tényezővé vált népünk rnű-
veltségének emelésében? Vagy a mezö-
gazdasági iskolák és szaktanfolyamok
meg tudták ragadni kisgazdáink széles
rétegeit? Nem termeltek-e ki sokszor
éppen a földtől elszabadulni vágyó if-
jakat? Vajjon az egyháznak sokszor
mérhetetlen áldozatba kerülő munkája
nem vall-e kudarcot éppen a műveltség
alacsonysága miatt is? Bizony, ha a sok
igyekezet és munka arányában nézzük
az eredményt, elenyésző csekélynek kell
azt mondanunk. Sokszor hallani ilIe-
tékes helyekről is azt a megdöbbentő
panaszt, hogya mi népünkön nem lehet
igazán segíteni, mert végtelenül .bizal-
matlan és maradi. Miért van mindez?
Mindennek a falu közszelleme az oko-
zója. Elsősorban nem kulturfölényre,
nem mezőgazdasági ismeretre, politikai
felvilágositásra van szüksége népünknek,
hanem Krisztus ál tal tíjj áteremtett lélek-
re. Ennek pedig egyik legfőbb eszköze
a népfőiskola.

Célja.
Lelki műveltségre van szükségünk.

De nem bölcselet és erkölcstan lelki
műveltségére. Ez csak olyan, mint a szép



ruha, amelyet felakasztva megcsodál az
ember, de amint elereszti, azonnal össze-
csuklik. Ezért csak az Istentől vezetett,
átformáIt, újjászült lélek műveltségéről
lehet szó. Grundvigt célja: keresztyén
hősi lelkületet teremteni az ifjúságban
"Csak a Krisztus által újjáteremtett ke-
resztyén lélek bátor. A hitnek bátorsá-
gával állandóan munkálkodó, a célt
mindíg maga előtt látó. Alázatos, mert
tudja, hogy mindent Krisztustól kap és
neki magának nincsen semmije. Együtt-
érző felebarátja iránt, mert tudja, hogy
az' is csak ott van, ahol ő és Krisztus
azért is meghalt és feltámadott."

Ez a lélek az, amire a mi magyar
népünknek szüksége van. Lehet-e akkor
egy ilyen népfőiskolának más célja, mint
neveléssel az üdvösség útján Krisztus-
hoz vezetni az ifjút? Legyen ez az iskola

.eszköz Isten kezében, hogy Szeritlélek
által újjászületett keresztyén hősöket ne-
veljen.

Mit tanít a népföiskola?
Megismerni Krisztust! Ennek a szol-

gálatában áll az egész tananyag, dc
mindenek eIött a Biblia és a Kis Káté
ismerete. Az egyháztörténet nagy alak-
jain keresztül megismerhetjük a Lélek
munkáját. A társadalmi ismeretek; az
~1Ii1m, egyház, egyes ember, család, fa-
lu, haza, a jelen században kifejlődött
áramlatok (szocializmus, kommunizmus,

,fassizmus, keresztyén nemzeti gondolat
stb.), megismerése 'az emberi élet sok-
Iéleségét tárják fel az ifjú előtt. Oe
szükséges tantárgy a történelem is, eb-
ből merít példát és okulást. Iroda-
lom; földrajz, néprajz, egészségtan, ter-
mészetrajz, számtan, mind az ismeret-
tágító, lelket nevelő célt szolg álja. Azon,
ban mindegyik tantárgy különösen szem
előtt tartja, hogy falusi gazdaifjúság
munkaközösségéről van szó, tehát min-
denben, a rnezőgazdaság, a törpe- és a
kisbirtok gazdálkodását tartja szem
előtt. Nem hiányozhat a rajz sem. Hadd
elevenedjék meg ifjúságunk előtt régi
magyar nép művészetünk. Ének és vala-
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milyen hangszer tanítása is fontos; ezt a
készségüket az ifjúsági egyesületen gyü-
mölcsöztethetik majd hazatérve. Gazda-
sági ismeretek tanítása szintén nagy sze-
repet játszik. A kézügyesség is elenged-
hetetlen. Asztalos, lakatos, villanyszere-
lő, bádogos, kosárfonó stb. munka mind
helyet kap. Azonkivül hetes tanfolyamok
lesznek a gyürnölcstermelésről, méhé-
szetről, zöldségtermesztésről stb. Fontos
a testedzés és testgyakorlás.

Egy nap a népföiskolában.
Élesen szól a kis harang. Ebresztő.

Reggel hat óra. Ki fürgén, ki lustábban
kikászolódik ágyából. Mosakodás, taka-
rítás a reggel í hidegben fürgén megy.
Annál nagyobb örömmel ülnek le a kö-
zös ebédlőben, ahol' már a napos befű-
tött és várja őket a reggeli kávé. Fél
nyolckor rnegszólal a kápolna hívó ha-
rangja. Felsorakozva reggeli áhítatra
vonul a kis sereg. Nyolc óra már otthon
találja őket, munkaasztaluk mellett.
Megkezdődik a délelötti rnunka, Az etsö
óra a keresztyén hitnek a megismerése,
A biblia körül folyik ez a munka. Majd
a történelem, gazdasági szám tan, szép-
irodalom, illetőleg az olvasás művészete
kerül sorra. Oe nem csak figyelni kell,
hanem az óra másik felében a hallottak-
ról és közösen megbeszéltekről kis írás-
beli feljegyzést is kell készíteni. Bizony
nehezen megy a kemény kezeknek kez-
detben a toll forgatása, de heti kétszeri
írásgyakorlásban hamar simulékonnyá
válnak a gyakorlatlan ujjak. Délben pon-
tosan megcsendül az ebédre hívó ha-
rangszó. Ebéd és pihenés után a kezek
is megkapják foglalkoztatásukat. Hol
kosarat fonnak, hol gyal ut, fűrészt ra-
gadnak, hol a forrasztó vasat tüzesítik.
Közben azonban, hogy az idő ne rnúl-
jék hiába, az ujságból, vagy könyvből
olvas fel egyikük. Délután meghívott
előadó érkezik aki valamilyen érdekes,
vagy hasznos kérdésről tart előadást és
megbeszélést. Vacsora után fellobban a
tűz a népfőiskola tűzhelyéri: biblia óra
van. Megindul a beszélgetés, megnyilnak
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a szivek lsten igéje előtt. Bűnbánat, vá-
gyódás, harc és öröm zajlik a lelkekben.
Kilenc órakor takarodó. Csend uralko-
dik, hogy másnap ujból felvegye harcát
2Z új ember régi önmagával.

Mi a haszna a népföiskolának?
Mit várhatunk' ettől a népfőiskolától?

Nem kulturfölényt, sem gazdasági szak-
tudást, hanem Krisztusért és Krisztus-
ban küzdö ifjakat. Nem laikus prédiká-
tort, sem diakónust, hanem Krisztus egy-
házáért élő és dolgozó evangélikus ifjút.
A lelkésznek segítőt minden rnunkájá-
ban, különösen az ifjúsággal való foglal-
kozásában. Nem kap senki oklevelet,
nem urat nevel a népfőiskola, akinek
már szűk az alacsony-gerendas hajlék,
hanem szüleinek öreg korukban is en-
gedelmes, otthonaért élő, földjéért küz-
dő munkás magyar férfiakat és asszo-
nyokat. Csak egy bizonyítvány van, amit
nem a tanító állít ld, hanem a növeadé
kek állítják ki magukról az 'életben
családjukban, falujukban, gyülekezetüle-
ben. Vizsga nincs, maga az élet vizsg áz-
tatja őket. A népfőiskola az életre, a
küzdelrnes magyar falusi életre nevel.
Tanrendjébe minden beletartozik, ami az
életre fontos. A tanítás módja is szabad,
kérdésekkel, megbeszélésekkel minde-
gyik sajátjává teheti egyházunk és né-
pünk lelki kincseit, Nem szükséges kü-
lönös előképzettség. Minden hat elemit
végzett gazdaifjú 18-24 éves korában
elvégezheti a téli öt és fél hónapig tartó
népfőiskolát. Megtanulhatja, hogy Isten
igéjében lássa és ítélje meg az élet dol-
~;ait, Isten akaratának engedelmesked-
jen családalapltásában, munkáiában, szó-
rakozásában, egyházi és községi életkö-
zösségében. Isten katonái lesznek, akik
harcolnak a bún ellen, Istennek tetsző
életért Krisztus győzelmében. - Aki még
közelebbit akar tudni a népfőiskoláról,
az fordúljon Sztehló Gábor nagy tar-
csai lelkészhez (U. p.: Kistarcsa, Pest
megye.), aki a szervezési előmunkála-
tokra megbízást nyert.

Mit tehetünk a népfóiskoláért?
A legelső és a legfontosabb, hogy

imádkozzunk érte. Kérjük Istentől, hogy
legyenek ifjak, akik szeremének égő,
vágyódó szívvel Isten iskolájába állni.
Kérjük Istentől, hogy legyenek tanítók,
akik Isten szolgálatában égetik el életü-
ket. Imádkozzunk azért, hogy ennek az
iskolának meg legyen a mindennapi ke-
nyere. Ne felejtsük el, hogy nem csak
mi várunk sokat a népfőiskolától, hanem
a népfőiskola is sokat vár tőlünk: sze-
retetet és áldozatot.

Csak egy pengöt!
Akinek a szíve megmozdult a nép-

töiskoláért, az imádkozik érte. Aki pedig
imádkozik érte, azt a Lélek arra fogja
teljes bizonyossággal indítani, hogy hoz-
zon áldozatot is érte. Hogy a Lélek in-
dításának mindenki engedelmeskedhes-
sék, azt akarjuk elősegíteni azzal, hogy
postai befizetési lapot rnellékelünk e so-
rainkhoz. Nem kérünk sokat, csak any-
nyit, hogy minden olvasónk küldjön be
legelébb egy pengőt. Tudjuk, hogy egy
pengő ma sok embernél nagy pénz. Né-
melyik egész napig dolgozhatik, mig
megkeresi. Oe azt is tudjuk, hogy nincs
senki az olvasóink között, aid - ha iga-
zán akarja -- nem tudna erre a szent
célra egy pengőt előteremteni. Ha min-
denki beküld egy pengőt, akkor megvan
a népfőiskola munkája megkezdésének
lehetősége.

Püspöki karunk meleg szeretettel
pártfogolja a népfőiskola ügyét. D. Kapí
Béla püspök e tárgyban kibocsátott hi-
vatalos körlevelének záró szavaival fe-
jezzük be ismertetésünket:

"Aldást kérek az eszmét felvető és az
elkotá munka útján elinduló baráti moz-
galomra. Nemes buzgóságukat koronéz-
za sikerrel a szent lsten. A kibocsátott
felhívást melegen ajánlom gyülekeze-
teink, lelkészeink, tanltóink és egyház-
tagjaink pártfogásába. Merjünk nagyot
akarni és tudjunk összefogással, áldozat-
tal lsten kegyelmére támaszkodva na-
gyot alkotni!"

Barots-nyomda: Unaly és Koncz nyomdsa OyOr, Andrdssy-út 24.
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Olvasóinkhoz!
"Keresztyén Igazság" megrendelésére, reklamációkra,

tésére stb. vonatkozó összes közlemények és kívánalmak,
'nt pénzküldernények a "Keresztyén Igazság" Kiadóhiva-
Intére Győrbe, (Petőfi-tér 2.) küldendők.

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy előfizetőink közül
n hátralékban vannak nemcsak az 1937:-i, hanem részben

g régebbi előfizetéssei is. Bizonyára nem anyagiak hiánya
tt. Nagyon kérjük nevezetteket, hogy a kiadóhivatal felszóJí-

ának bevárása nélkül rendezzék hátralékukat.
Kérjük folyóiratunk minden barátját, hogy terjessze isme-

rő ei körében a "Keresztyén Igazság"-ot. Terjesztés céljából
olvasóinknak. vagy megadott címekre a kiadóhivatal készséggel
küldi meg a "Keresztyén Igazság" nemrég megjelent ingyen
propaganda-füzetét. A Kiadóhivatal.

Jelen szálDunk. lDunkatársai:
Dr. Ajkay István, egyházmegyei felügyelő, Kisfalud. - Dezséry

Lászlö, s. lelkész, Budapest. - fuchs János lelkész, Egyházaskozár. -
D. Hallesby Ole, egyetemi tanár, Oslo. - Karsay Gyula, ok!.· közgazda,
Budapest. - Mórocz Sándor, vallást anár, Budapest. - Scholz László,
s. lelkész, Budapest.

Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:
Nagy Akosné Szigethy Piroska: "Imhol az Úr szolgálóleánya ... "

Nagyváty, 1937. 150 lap. - Sallay István: "Erős szív." Budapest, 1938. 16
lap. - Mihályi Ernő: Szent István élete és műve. Két kötet. Budapest, Pal-
ladis Rt. 254 és 282 lap. - Kiihler Martin: Zur Lehre von der Versöhnung.
Gütersloh, 1937. Bertelsmann-kiadás, 482 lap, ára kötve 8,25 RM. - Sieg-
mund-Schultze Friedrich: Ekklesia, V: Die evangelischen Kirchen in Po-
len. Leipzig, 1938. Leopold Klotz-kiadás, 274 lap, ára 9 RM. - Schauer
Friedrich-Stlihlin Wilhelm: Geistliche Zucht, Kassel, 1937. Johannes
Stauda-kiadás, 47 lap, ára 1,05 RM. - Berdiajew Nikolai: Sinn und Schick-
sal des russischen Kommunismus. Luze rn, 1937. Vita Nova-kiadás, 200 lap,
ára 6 sv. frank. - Schlatter A.: Petrus und Paulus. Stuttgart, 1937. Cal-
wer-Vereinsbuchhandlung. 184 lap, ára 4,13 RM, kötve 5,25 RM. -
Schlatter A.: Kennen wir Jesus? Stuttgart, 1937. Calwer-Vereínsbuchhand-
lung. 550 lap, ára 4,13 RM, kötve 4,88 RM. - Frey Hellmuth: Das Buch des
Kampfes. ("Die Botschaft des Alten Testaments" 3. kötet) Stuttgart, 1938.
Calwer-Vereinsbuchhandlung. 191 lao, ára 2,85 RM. - Hosse Josef: Die
Kirchenvater und das Evangelium. Freiburg, 1937. Herder-kiadás. 252 lap.
ára 3,45 RM, kötve 4,35 RM. - Weatherhead Leslie: Erlebtes Palaestina.
Leipzig, 1938. Leopold Klotz-kiadás, 220 lap, ára kötve 3.60 RM~ - As-
rnussen Hans: Die Lehre vom Gottesdienst. München, 1937. Kaiser-kiadás,
294 lap, ára kötve 5,40 RM. - Wolff Hans Walter: Das Zitat im Prophe-
tenspruch. München, 1937. Kaiser-kiadás, 114 lap, ára 2,40 RM. - Iwand
H. J.: Von der Gemeinschaft christlichen Lebens. München, 1937. Kaiser-
kiadás, 27 lap, ára -.38 RM. - Schlink Edmund: Gesetz und Evangelium.
München, 1937. Kaiser-kiadás, 102 lap, ára 1,20 RM. - Mehl Johannes G.:
Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienste der lutherischen Kirche. München,
1938. Kaiser-kiadás, 47 lap, ára 0,75 RM. - Arnold August: Der Ursprung
des christlichen Abendmahls im Liehe der neuesten liturgiegeschichtlichen
Forschung. Freiburg, Herder-kiadás, 1937. 196 lap, ára 3,88 RM.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. A németországi köny-
véknél a nálunk is érvényes u. n. külföldi arak vannak feltüntetve.



Vedd ,es olvasd!
Bllvall'si iratabak.

Az Ágostai Hitvallás. Fordította Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile kiadás 2 P.
Ugyanaz, a Luther Társaság kiadásában. 40 f.
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1.20 P.

Luthertól é. Latherról.
Művei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1911.

Fűzve 60 P, kötve 80 P. A IV-VI. kötet egyenként: fűzve 8 P,
kötve 10 P.

A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1.50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) it 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1.50 P.
Pröhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929. 80 f.
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. 30 f.
Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937-.1 P.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1917. 1.50 P. Kötve: 3.50 P.
Walther János: Luther Márton ifjúkori vallásos feilödése. 1929. 10 f.

A. ige é. az imádság szolgálatábano
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6_20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936. 1.50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Scholz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hívják nevét: csodálatosnak ... " 1937. 4 P.
Kiss Samu: Evangéliumi posztilla, 1937. Fűzve 6 P, kötve 7_80 P.
Wolf-Dedinszky-Kiss: A gyermek vasárnapja. 1. 1937. Fűzve 6.50 P,

kötve 8.50 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-MI.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f. Díszkötésben 1 P.
Iskolai leszakítós naptár az 1937-38. tanévre. 2 P.
Fébé Naptár az 1938. évre. Könyvalakban 1.60 P, tömbalakban 1.20 P.
Magyar keresztyének naptára. Ugyanilyen áron.

Épitó könyvek.
Kapi Béla: Isten hárfása 2 P.
Oravala Ágoston: A parasztpróféta. 6 P.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Pietila: A bűn mardosása és az Isten békessége. 80 f. -

E könyvek legegyszerűbben az evangélikus könyvkereskedések útján
szerezhetök be. Ilyenek pl.: Luther-Társaság könyvesbolt ja, Budapest, VIlI.,
ÜlIői-út 24. Fébé könyvkereskedés, Budapest, VII., Damjanich-utca 25/a.

BAROSS NYOMDA: UZSALV ÉS KONCZ NYOMÁSA, OVŐR, ANDRÁSSY-UT 24.


