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Közlemények utánnyomása a szerkesztöség engedélye nélkül tilos.

A KERESZTYÉN IGAZSAG-ot annak a ténynek a megállapítása
inditotta el, hogy a magyar evaogélikus értelmiségnek szüksége

van egy olyan folyóira tra, amelyik az egyházi élet napi-helyi esemé-
nyeinek és kérdéseinek tárgyalásán túlmenően irányítást ad neki az
egyetemes keresztyén tanítás területén és . a személyes keresztyén
életben; a pártpQlitikai, világnézeti, társadalmi nézetek mögött meg-
láttatJa véle lsten akaratát; szétszörtságában, az ernyesztő kisebbségi
érzetet legyőzve, megmutatja az igazi egyházi közösséget, fel-
ébreszti és fokozza felelősségtudatát; belevonja az egyházi és nem-
zeti megújhodás szolgálatába; lehetőséget ad neki az evangéliuru
meghallására az istentiszteleti igehirdetés és az otthoni bibliaolva-
sás alkalmain túl.

A Keresztyén Igazság azt a feladatot végzi, amelyet lsten ki-
jel'tilt. részére. Erre a szolgálatra hívja és várja szolgatársakul a
magyar evangélikus értelmiség minden tagját.



S~érets2.-é engem?'
Monda néki harmadszor. is: Simon, Jónának

lia, szetetsz-e engem? Mcgszomorodék Péter,
_ hogy harmadszor is mondotta vala néki: Sze-

tetsz-e engem? És monda néki: Uram, tJ mindent
tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda
néki Jézus: legeltesd az én juhaimat! Ján. 21, 17.

Nehéz kérdés! Elsősorban olyanoknak szól, akiknek nem
volt igazi bőjtjük s akiknek így a husvét sem jelenthet őrömöt,
egész életre szóló élményt, az élő Krisztusról való személyes
meggyőződést.

Ezért intézte Jézus Péterhez ezt a kérdést. Péter bőjtje tra-
gikus volt., Nem tudott kitartani, Krisztussal együtt. vigyázni a
kísértés nehéz óráiban (Máté 26, 40.), kihullott a Sátán rostájá-
ból azon a kiizdelmes éjszakán, nem bírta elviselni a kereszt gya-
lázatát, megtagadta a Mestert.

IIyen volt Péter husvétja is. Az üres sír láttára csak a cso-
dálkozásig jutott (Luk. 24, 12.), a csodálkozás pedig nem erő,
nem összekötő kapocs, csak addig tart, mig valami erősebb
benyomás el nem tompítja s másra tereli a figyelmet. .

Péter azután visszatért a hálóhoz. Az Úrnak azonban gondja
volt reá. Utána ment, ott tette föl neki a kérdést: Jobban sze-
tetsz-e engem ezeknél? Szetetsz-e engem? Mikor Jézus harmad-
szor is feltette a kérdést, Péter megszomorodott, holott J ézus-
nak oka volt többször feltenni a kérdést, mert Péter nem egy-
szer mondott erre a kérdésre "nem"-et az életével.

Pedig nem is Jézusnak volt szüksége ezekre a kérdésekre,
hanem magának Péternek. A hite kicsi volt a husvéti csoda el-
fogadására, a tanítványok hite sem tudta Őt felmelegít eni, s
már-már elsodródott, mikor Jézus személyes kérdéssel áll elő,
amire felelni kell. A szeretet élő és megfogható valóság s aki
szeretetet követel, az csak élő hatalom lehet. Így felelt Péter
harmadszor is: Te tudod, hogy éti szetettek Téged!

Ez a találkozás hívta el Pétert másodszor is a háló tóI, ez a
három felelet kötötte őt össze Krisztussel, ez adott néki életcélt,
ez adott erőt az apostolságra, a vértanaságra: "Legeltesd az én
juheimei!" ".

Szetetsz-e engem? Ezzel a kérdéssel és igénnyel lép a fel-
támadott Krisztus az egyház, a nemzet, az egyes ember elé.
Krisztus a kérdést sokszor válságok és nehéz órák formájában
teszi fel épen azért, hogy tisztázza az élet zűrzavarában és
tanácstalanságában hovatartozásunkat és hivatásunkat. Aki fe-
lelni tud ré, az átéli az elmulasztott husvéti csodát. .

, .' 'Joób Otioer,
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Nem adni, hanem venni!
Legutóbb Krisztus szentségi létéről írtunk e folyóirat hasáb-

jain. De már akkor jeleztük, hogy a római katolikus eucharisz-
tia-tanítás ezzel koránt sincs kímerítve. Az oltáriszentség nem-
csak Krisztus szentségi életének a helye, hanem egyúttal szent-
éiaozés is és éldozet is.

Rövidebben végezhetünk a szen tál d o z áss a 1. Itt van a
legkisebb ellentét köztünk és Roma között. Nálunk éppen ez a
lényeges: az úrvacsora vétele. Így azt nem 'is kifogásolhatjuk.
hogy ők is veszik a szentséget, nevezzék ezt bár "szentáldüzás-
nak", ami tőlünk idegen. De nevezik ők is k o m m uni ó nak,
vagyis egyesülésnek. Az úrvacsora egyesít Krisztussal és a fele-
barátainkkal is közösségbe von. Ebben is szóról-szóra megegye-
zünk Mi hát a k ülö nb ség?

A katolíkus szeritáldozás egy szín a l a tt folyik. A laiku-
sok csak az ostyát kapják, a papok 'a kelyhet is vehetik A keleti
egyházban mind a mai napig megtartottak a két szín alatti ki-
osztást. Nyugeion is csak a 13. szálladtói kezdve jön gyakorlatba
ez a megcsorbult úrvacsoraosztás. Ebből érthető, hogy csupa
utolsgos magyarázattai okolják meg a kehely-elvonást Rórna
oldaláról. Lu the r belelátott a valóságba: a papi rend kiemelése
volt az a szernpont, mely ezt a gyakorlatot életre hívta. Követeli
hát a szentség teljességét. Hiszen világos, hogy Krisztus Urunk
két sz í nal 'a t t rendel te, a Ikeresztyénség hosszú századokon
át így osztotta, vette. Ezen nem változtathat még Róma pap-
sága sem!

Hasonlóképpen tiltakozik Luther az ellen is, hogy a szent-
séghez-járutast törvényszerű k é n y s z e r ré tegyék. Évenkint
legalább egyszer husvét tájárt minden katolikusnak "súlyüs kö-
telessége" az áldozás, X. Pius a gyakori, sőt mindennapi szerit-
áldozás terjesztője volt, Azóta a gyermekeket is 6-7 éves kortól
odavonultatják az oltárhoz. Luther szerint a szentség élvezése
önként, éhes lélekből történjék. Mindig megkívántassék a hit.
mert Isten nem gépileg önti belénk ajándékát és nem úgy szo-
rítja ránk bűnbocsátó kegyelmét.

De hagyjuk ezt a részt. Örüljünk, hogy valami még meg-
maradt a Krisztus-szerezte szentségböl Róma kezén, habár meg-
tép ázva és megcsorbultari is.

Attérünk a Iegsúlyosabb ütközőpontra. Az eucharisztia több
mint szeritség katolikus tanítás szerint. Az átváltoztatott elemek
megmaradnak imádásra és kiosziésre: ennyiben szentség. De
van az egészben egy átmeneti cselekmény is: Krisztus testének,
vérének külön-külön létrehozása az oltáron. Ennyiben az eucha-
risztia -: áld o'za t! A transubstarrtiationak nem tisztára az a
célja, hogy az oltárhoz járulok imádják és vegyék Krisztus tes-
tét, vérét. Megvan az a célja is, hogy a misében Istennek Ktisz-
tus-éldczetuket bemutassák. Ezért kell Krisztus testének, véré-
nek külön-külön megjelennie az oltáron, a kenyér és bor siét-
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vétesztott színei alatt. Az étvéltozieiés szimbolikus vérontás.
Minden misében áldozatbemutatás történik. Mégpedig kimon-
dottan engesztelő-áldozat, mely a bemutatók számára lsten
bocsánatát nyeri el.

Itt tehát egy állandó, örö!k ö s, minden misében bemutatott
áldozatról van szó. A katolikus tanítás sz:erint ezt nem az egy-
ház szerezte, hanem maga Krisztus cselekedett így az utolsó
vacsorán. Tehát visszamenőleg is érvényes. Jézus ott "előre vég-
beviszi és bemutatja az áldozatot a szerrtségi jelek misztériumá-
ban. Utolsó-vacsorai tette tehát áldozatbemutatás". Híres kato-
likus könyv írja: Krisztus az átváltoztatott elemekkel a kezében
"saját magávall megáldoztatja magát. A megtestesülés erejénél
fogva 'az 'emberré lett Ige saját magát vette a kenyér színében,
saját magát tette kezébe, a saját nyelvén feküdt, a saját szívébe
szállt I'e a legigazibb valódiságnai fogva, ami csak létezik a föl-
dön, mégpedig a legméltóságosabb oltáriszentségben való saját
valóságos jelenlétének erejével." így nem csoda azután, hogy
minden nehézség nélkül kikövetkeztetik azt a különös tételt is;
hogy rninden rniseáldozatban az áldozatot bernutató pap is a
Krisztus és a feláldozott tárgy, az Istennek bemutatott adomány
is maga a Krisztus!

Arn miféle viszony áll fenn Krisztusnak a keresztfán tör-
tént vérehullajtása és a törnéntelen misében végbemenő feláldoz-
tatásai között? Erre nincsen a katolicizmusban egyöntetű fele-
let! Nemcsak protestánsok rnondják, de számtalan katolikus
könyv feíeli: a miseáldozat a keresztfán történt egyszeri áldozat
vértelen megújítása! Némelyek tiltalkoznak ellene. Nem "meg-
ismétlései" ezek amannak. Csak "megjelenítései". A tridenti zsi-
nat mondja így. A Római Katekizmus pedig így szól: Egy és
ugyanannak az áldoz-atnak valljuk tehát és kell tartanunk azt,
amit a szentmisében muta tunik be és amely a kereszten rnutat-
tatott be. Különös okoskodás ez: a két áldozat egyugyanaz, azo-
nosak, csak éppen a m ó d j ukba n különböznek, mert a szent-
ségben vértelenül jel e n ü 1 meg 'az, ami a kereszten véresen
történt. "Ugyanaz az áldozat, csak egy kicsit más fekvésben,
más hangsullyal," - mondja egy mai modernstilusú katolikus
pap. Szerintünk ez buj ócska és játék a szavakkal.

Hogy lényegében mégis csak mennyire ,,1negismétJés" a mi-
seáldozat, azt igazolja az az egyöntetű állásf'oglaiás katolíkus
tudományos körökben, hogy minden miseáldozat egy-egy "Ú j
aktus!" Azt írja egyikük: ,,(Jézus) megjelenésével elsősorban
azt a szándékot dokumentálja, hogy rábízza, kezére adja magát
az egyháznak: éljen vele a lelkek üdvösségére. Eza megjelenés,
és a benne kifejezésre juttatott szándék valami egészen új ktisz-
tusi tett minden rnisében." Nos, itt lelünk e tanítás ídegére:
Krisztus az egyház kezében! Hiába, a katolicizmus csak törvény-
vallás, a cselekedet egyháza: nem elég neki a szentségben fe/ül-
rő/ alászállt ajándék, ő emberi cselekményt akar belőle csinálni,
melynek iránya lentről ível felfelé. Így lesz a szentségből áldo-

9*
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úit~Ez annyit jeiertt, högy Krisztus nemcsak 'értünk mutatta be
áldozatát, hanem velünk is be akarja azt mutattatni!

Nem adn i, han e mve nni! Ez L ut her áll á spo nt j 3.
Nem cseleIkedni, hanem elfogadni! Nem áldozat,
hanem szentség! Ha ez, már felcsendült rnultkori cikkünkben,
akkor most hangszóróval felerősítve szeretnők elkiáltani! Luther
védi az úrvacsor-a adományát, ajándékát. Nem adni, hanem venni!

De a mise áldozati jellege Luther szerint megcsorbítja Krisz-
tus k er e s zt h a l á l á n ak értékét is. Ezen a ponton kitör refor-
mátorunkból a szent harag. Elviselhetetlen számára, hogya ke-
részt áldozata kevés és elégtelen legyen! Isten igéjének teljes
megvetését látja abban, hogy' ezt a keresztáldozatot minden
misében újra reprezentálják, megújítsák. Hiszen az írás ellen-
kezőlegcsak azt tanítja, hogy Krisztus halála egyszerinek tekin-
tendő s egyszersmindenkorra érvényes.

Nincs is azért élesebb és áthidalhatatlanabb ellentét Luther
és Rórna között, mint éppen a miseáldozat. Ez a pápaságban
"a legnagyobb és legborzalmasabb szörnyűség" (Schrnalkaldeni
Cikkek). Református részről még solekal erősebb tiltakozások is
elhangzottak hitvallásaikban. Kálvin maga is pestisnek nevezi
a szentségböl csinált áldozatot. Itt ég és föld ellentéte találkozik.
A katolicizmus cselekedet-vallásossága 'kerül itt szembe a hit
keresztyénségével! Itt nem lehetséges letompítani a fájdalmas
kérdést: emberi érdem számít-e hát, vagy Krisztus érdeme?
Vagy, vagy! A kettő együtt ~ már bukás a keresztyéntelen-
ségbe. Krisztusért, ismét mondjuk: Kr isz t u s é rt nem engedhet
Luther az áldozat kérdésében! Itt maga az evangelium forog
kockán,

Luthert az sem veszi le a lábáról, hogya mise áldozati jel-
lege elég hamar besétált a Ikeresztyén egyházba. Az első időkben
szeretetvendégség keretében tartották meg az úrvacsorát a
keresztyének. Mindenki hozott eledelt; s ezt odaajándékoztak a
közösség céljaira. Meg is áldottak az ajándékaikat és hálaáldo-
zatnak nevezték. Mikor azután az eucharisztiát elvélesztotték
a szeretetlakomátói, becsúszott a félreértés. Eddig csak a kenyér
és bor elemeinek az odaajándékozásáról, felajánlásarói volt szó.
Most átviszik ezt a gondolatot a megszentelt elemekre is, s így
mármint Krisztus teste, vére feláldozását emlegetik. Az Újszö-
vetség csak hálaáldozatot ismer a keresztyénségben: odaszánjuk
magunkat az Istennek. Most ebből engesztelő-áldozatot
csinálnak, áldozatot mutatnak be bűnök bocsánatára a haragvó
Istennek, egészen pogány és zsidó módra. Koréti betört, de ide-
genből, ezért teljességgel elvetendő. '

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem pusztán elvi, dog-
matikus vita volt Róma és Wittenberg között. Amint a szentségi
jelenlét egy elfogadhatatlan eucharisztikus kultuszban valósult
gyakorlattá, úgy a miseáldozat gondolata egy széles kiterjedésű
m is e-k ul tuszban! A mise az egyház áldozata. Ez gyakorlati-
lag annyit-jelent, hogya gyülekezet vagy az egyes hívők míséket
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mutattathatnak be. Nagyfontoss-ágú eszköz a katolikus kegyes-
ségben. Hiszen "a mise mint eucharisztikus áldoz'at... ugyan-
olyan értékű, mint Krisztus vérontásos áldozata a Golgothán"
(Bangha Béla). Ugyanolyan értékűt Tehát bűntörlö. Az eredendö
bűnért a keresztfa-halál tett eleget. A mindennapi bűnökért a
miseáldozattal tehetünk eleget Istennek! Ezért az unszolás: hall-
gass misét, fizess be misét, ezzel intézheted el bűneidet, szeret-
teidét, élők és holtak vétkeit.

Innen érthető a misék végtelen elszaporodása. Innen a csen-
des mise, amihez elég a pap, hiszen az áldozatbemutatáshoz nem
okvetlenül szükséges jelenlévő gyülekezet is. Luther ezeket
vissz aé 1 é s ek n ek bélyegzi.

S mít szólhatott Luther a halotti-misékhez?! Pedig ezek na-
gyon kelendők voltak mindig. Mit ne tenne meg az ember elköl-
tözött kedvese boldog jövendöje érdekében! A tisztítóhelyen
szenvedö lelkek várják a segítségünket: 'ezeknek ezért kell misét
bernutattatnunk. Az üdvre jutottaknak sem árt, nekik is öröm-
ünnep minden emlékezetükre mondott mise, mert akkor eleve-
nebben lüktet bennük az isteni élet; ezeknek ezérr Jcell miséz-
nünk, Luther szerint egyáltalában nem lehetséges más ért rrri-
sézni. ,Isten a szentséget nekünk személyszerint adja és szemé-
lyes hitet is 'követel tőlünk! Itt "Iki-ki magára áll!"
, A körrnenetek és az eucharisztikus kongresszusok életébe

is belejátszik az eucharisztia áldozati szerepe. Ilyenkor engesz-
telést kívánnak nyujtani Istennek mindazért a sérelemért, mely
a hitetlen világ, a haraggal duló pogányság részéről az egyházat
és a szeatséget éri. Legyen ezért a világ minden pontján milliö-
számra bemutatott szentmísealdozat nagy és . teljes elégtétel'
Egy, ilyen nagy világengesztelést terveznek a budapesti kon-
gresszus végnapjára is! Ezért sem vehetünk részt a kongresszu-
son. Nem mintha olyan istenes volna ez a világ, hogy Istennel
nem kellene megengesztelődnie. De miseáldozattal ezt el nem
érhetjük, legyen bár fényes és tündöklő s történjék az egész
világ népei nevében! Töfünk ilyesmi nem telik Pál azt írja
Korinthusba, hogy "mindez pedig Istentöl van, aki minket magá-
val kiengesztelt a Jézus Krisztus által".

Ott vagyunk, ahonnan kiindultunk. Nem mi, hanem Isten!
Nem áldozat, hanem s zen t s é g, Isten adománya. Nem
cselekedni, ha n e m elfogadni! Nem adni, hanem
venni!

Mégegyszer: nem csak tör t éne t i dkok intenek bennün-
ket óvatosságra a közelgő eucharisztikus kongresszust illetően,
bár ezek is elég súlyos intést adnak. Mi nem érthetlink egyet a
katolikus egyház e uc h ar is zt ia-f a n ít á s á v a l sem. Soha,
soha! Ha csak Isten csodát nem tesz, s meg nem ajándékozza
ismét az egész keresztyenséget az igazi biblikus, Krisztus-szerezte
szentséggel, az evangélikus úrvacsorával, az evangéliumi
e u c h a r í s z t í áv a l ! Ezért mi is imádkozunk!

Schole Lássló.
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Gyilkosok - mi!
Az ötödik parancsolat azért törvény, mert Isten rendelte.

Az ölés tehát azért bűn, mert Isten akaratának megszegését
jelenti. Az élet nem csak egyéni birtok, vagy állami közvagyon.
Az élet Isten tulajdona. Ezért tűz Isten az élet mellé ilyen vil-
lámló tilalomfát: Ne ölj!

Krisztus Urunk az 5. parancsolatnak is pozitív és lelki tar-
talmat adott. "Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek:
Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig az mondom nék-
tek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára. rnéltóaz ítéletre; .
aki pedig azt mondja az ő atyafiána'k: Ráka, méltó a főtörvény-
székre, aki pedig 'ezt mondja: Bolond, méltó 'a gyehenna tüzére.
Azért ha a te ajándékodat 'az oltárra viszed és ott megemlékezel
arról, hogya te 'atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd
ott az oltár előtt a te ajándékodat és menj el, elébb békélj meg
a te atyádfiával és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat."

Az 5. parancsolat tehát nem csak negativum, hanem pozití-
vum is. Nemcsak úgy lehet gyilkolni, hogy valaki tesz valamit,
hanem úgy is, hogy vallaki elmulaszt valamit.

Az is világos, hogy a gyilkosság lényege nem a rögtön;
halál, hanem az ártás a felebarát életének. Az 'élelmiszer-hamisító
ép úgy gyilkos, mint a kalapácsos bandita. A rágalmazó ép. úgy
öl, mint aki szíven szúrja haragosat.

Nem csak pisztollyal, tőrrel és furkósbottal lehet ölni.
A szemsugar is lehet ölő szerszám, az írótoll .js lehet gyilkos
dárda s a nyelvről is pattanhatnak mérgezett nyilak.

A gyilkosság nem a revolverdörrenésnél, a törvillanásnal és
husáng-suhanásnál, hanem a szívben kezdődik, a haragtartásnal.
A harag ördögi rnelegágyából sarjad elő minden gyilkos tett.
A harag gyökere pedig mindig az önzés. Gőgös, hiú énem sér-
tésnek vesz olyasmit, 'amit Isten gyermekeinek alázatos türelmé-
vei kellene elhordoznorn. Én ápolom szívemben aharagtartás
sötét érzéseit, a helyett, hogy elindulnéka megbocsátás vagy
éppen a bocsánatkérés útján. Mindenáron én akarom a sérelmet
elintézni, a helyett, hogy Istenre hagynám a bosszúállást, akinek
egyedül van joga rá.

Mennyi kicsinyes szernélyeskedés.vhanagos indulat, alantas,
ártó szándék, pogány gyűlöl et, hiú féltékenykedés dúl oltáraink
körül is! Mindrnegannyi öldöklő 'kelevéz, mellyel gyilkoljuk egy-
mást és Isten ügyét. Öncsalás azt hinni, hogy Isten a haragtartó
szív áldozatát elfogadja: Világcsalás kegyes rnozdulatokkal for-
golódni az oltárok körűl, miközben fel nem számolt, meg nem
bocsátott i sérelmek sötét gyülöletével méregetjük szolga-
társainkat. Ki az, akinek nem kellene összeroskadnia az 5. pa-
rancsolat itélete aiatt P! Melyikünk ne vette volna még kezébe az
ártás, tehát a gyilkolás mííliónyi durva vagy fínom fegyvereinek
egyikét-másikát?! Rádöbbenek: bizony gyilkos vagyok én is.
"Isten légy irgalmas nékem bűnösnek!"

S;:;abó 'J6ssef.
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Az egyház és két század magyar történet.
Nagy áldás egy nemzeten a .mult egységes szenilélete. Saj-

nos, a magyar nemzet történetében van kétszázad, amelynek az
emléke szét 'tudja választani egymástól a magyarság két csoport-
ját, a protestánst és a római kato\ilkust. A l6-ik és a 17-ik század
ez az idöszak, nemzetünk életének rninden tekintetben sorsdöntő
kerszaka. A történetszemléletek feszültségének erőssége változó,
a protestáns és a római katolíkus történetlátás hol közeledik egy-
máshoz, hol távolodik egymástól, legutóbb az u. n. történelmi
átértékelés nemhogy támogatta volna az egységes magyar mult-
tudat kialakulását, 'a korábbinál is mélyebbre vágta hasadékait.
1938 újra csak nem igér sok jót. Szent István Magyarországának
és politikajárrak dicsőítése az eddigi jelek szerint nem fogja
szolgálni a felfogások ellentétének elsimítását. mert a glória fes-
tése a háttér erőszakolt és felesleges elsötétítésévei történik: a
magyar középkor értékeit azzal emelik ki, hogy ellentétül feke-
tére festik a lfi-ik századot.

A jubileumi esztendő eddig eltelt harmadában a magyar pro-
testantizmuseléggé megmutatta, hogy kész Szent Istvánról és
az egész magyar középkorról olyan felfogást vallani, amely
nem választ el magyart a magyartóI. Ennek viszonzásául szép
lenne ,a magyar római katolicizrnustól, ha olyan módon látná
és láttatná tömegeivel a l6-ilk századi magyar történetet,
hogy mind egyek lehetnénk az emlékezésben. Oe a szeretet nem
vár jutalmat; rnagyarságszeretetürrk megmarad viszonzás nélkül
is. Ezúttal azt óhajt juk megmutatni, hogy még a l6-ik és a l7-ik
század szeraléletében is készek vagyunk az újravizsgálásra, csak-
hogy kiküszöbölödjeneka IMásbeli különbségek.

Tesszük ezt abban a bizonyosságban, hogy magára az egy-
házra nézve teljességgel közörnbös, ami értékes vagy értéktelen
a magyarság egyes csoportjainak szemében. Az egyház feladata,
munkája, élete független 'attól, hogy mi történt és rni hogyan
történt és mi rniféle következrnénnyel történt a l6-ilk és a l7-ik
században. Az egyháznak a maga, állandó feladatát teljesítenie
kell az egész magyarság Iközött, tekintet nélkül arra, hogy meg-
oszlik a mult látása miatt.

Készek vagyunk továbbá az új ravizsgálódásra abban a meg-
győződésben, hogy ma már pusztán alátásbeli különbségből táp-
lálkozó ellentét a fontos, nem pedig a vatlasbeli megoszlás törté-
neti folyamata. Bizonyos, hogy 'a magyarság ma vallásilag nem
egységes, a lakosságnak 'az egyik része ilyen, a másik része
olyan, 'a harmadik része amolyan vallású és így tovább. Azonban
ez nem egyszerű folyománya-annak a történeti ténynek, hogy
a 16-ik században a reformáció létrehozta a magyar keresztyén-
ség evangéliumi, illetve reformált és nem reformált csoportjait.
Hiszen volt idő, amikora magyarság egységben élt, mert egy-
ségesen protestáns volt, aztán jött egy kor, amelyben a protes-
tantizmus annyira visszaszorultanykifosztottan, ~ora kisebb-
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rendúségi érzettel tengődött, hogy az államvallás hatalmában
élő római katolicizmus egységbe látszott fogni az egész magyar-
ságot. Ismételjük, a mai vallási megosz-tottságot úgy kell ven-
nünk, amint van, és nem szabad megterhelnürrk a mult sötét
emlékeivel. A mai helyzet áttekintése tehát szintén lehetséges
a nélkül, hogy mereven ragaszkodnánk örökölt történelmi néze-
tekhez.

Nemrég is rnegvádolták a protestantizmust, hogy az elmult
négy évszázad emlékeihez való odatapadás tartja vissza a keresz-
tyén egység útján. Mi nem vagyunk hivatottak megállapítani,
hogya római 'katolicizmusnak mennyire ad, vagy nem ad ön-
tudatot és önbizalmat a mult ja, de azt tudjuk és valljuk, hogy
mi evangélikus keresztyének nem azért vagyunk evangélikus
keresztyének, mert ilyen vagy olyan a mult ja egyházunknak
Hamis az az evangélikus öntudat, amely 'letűnt századok emlé-
kein épül. Ingatag az az evangélikus önbizalom, mely a törté,
nelem fényes lapjaira támaszkodik Tőlünk munkáíkodhatik a
történetíró szabadon, nem kötjük be a félszernét, es nem kívá-
nunk tőle szemüvegviselést. Meggyőződésünket, hitvallasunkat,
keresztyénségünket nem érinti a történetkutatás eredménye. Az
viszont magától értetődő, hogy minden történetírótól, minden
történetláttatótól megkívánjuk a pártatlanságot.

A magyar történetszemlélet egységesítéséhez mindjárt nagy
segítség az, hogyha a lő-ikés a 17-i,k századat együtt igyekszünk
látni, és nem vizsgáljuk küíön-külön. Az utóbbi esetben elkerül-
hetetlen, hogya 16-ik századot ne lássuk a reformáció korának,
- eza római katolicizmusnak idézi fel súlyos fájdalmait, - a
17-ik századot pedig a római katolikus megújulás (restauráció)
korának, - ez a protestantizmus sebeit szaggatja fel. Minéí
jobban haladunk előre az időben, annál kevésbbé lesz akadálya
annak, hogy e két századot együtt vegyük szemügyre.

Ilyen módon képesek leszünk meglátni a két század közös
vonásait és ezek között a legdöntőbbet: a törököt. Ha egyek
tudnánk lenni a törökkel össz-efüggő események megítélésében,
mennyivel közelebb jutnánk egymáshoz! Mekkora haladás lenne
egymás felé, ha mind megegyeznénk Szekfű Gyula tételében:
"Töpténetünk minden későbbi szerencsétlenségének kútfeje a
török hódítás és nem egyéb volt!" (Magyar történet,!. kiadás
V. ld. 109.) Az ebben való megegyezés magában foglalné, hogy
sem a reformációt, sem pedig a római katolikus helyreállítást ne
bélyegezzük többé minden későbbi szerencsétlenségünk kút-
fej év;é!

Bizonyos, hogya török hódítás megítélésében elsősorban
nem vallási, hanem politikai szempontok okozták a különbséget,
pl. a Habsburg-uralom kérdése. De az is kétségtelen, hogy sok
vallási vonatkozású ítéletet örőköltürrkés kritíka nélkül emlege-
tönk, pl. azt, hogya török ikedvező volt a reformáció terjedésére
és állandósulására. Ha jobban beletekintünk magukba a történeti
forrásokba,mihamar rájövünk, hogy a török egyformán volt
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kedvező es hátrényos a reformációnak es a római katolíkus 111eg-
ujulásnak. A római katolicizmus ugyanis nem azonos a török
elől elmenekült püspökökkel, - egyébként ők is visszatérhettek
volna székhelyeikre. ha nem ragaszkodnak politilkai szerepkörük-
höz, - az igénytelenséget vállalö ferencesek tudtak dolgozni,
sőt hódítani a török alatt is. A protestantizmus pedig szintén
szenvedett .ott, ahol mint erőtényező rnutatkozott. Az erdélyi,
fejedelmek harcainak megítélésében is el 'kell választanunk egy-
mástól a vallási és a török vonatkozást. A török nem válhatik
rokonszenvessé a protestánsok szemében a vallási jogokért is
küzdö fej edelrnek török-kapcsolataíért, viszont a protestantiz-
mus nem lehet ellenszenves a római katolikusok előtt ugyan-
ezekért az összefüggésekért. Mert amennyire szégyenleteseknek
látszanak ezek némelyek előtt, éppen annyira 'kell szégyenletes-
neklátnunkazt a tényt, hogya. nemzet egy részének a törökkel
való összeférés vádját is magára kell vennie megmaradása: érde-
kében, a másik részének pedig saját királyától épp úgy kell fél-
tenie nemzeti létét, mint a töröktől.

Vegyük itt figyelembe azt a történelmi felfogást, amely a
nérner történelem analógiájára a nagy-magyar és a kis-rnagyar
gondolatot beépítette a magyar 'történelembe. Az erdélyi fejede"
lemségaz alá a vád alá került, hogya !kis-magyar gondolatot
képviselte. A legutóbbi németesemények rnindenkit megtanít-
hattak, hogy egy nemzet súlypontja eltolódhatik. A Habsburg-
Ausztria és a Hohenzollern-Poroszország egyaránt a multé, és
ugyanígy a mult é a protestáns-északnérnet és a római katolikus-
délnémet ellentét. Ezért világossá vált, hogya birodalomalkotás
vágyának iránya nem rögzíthető földrajzilag az égtájak szerint.
Reméljük, nálunk is tisztulni fog a részben természetes Iköd,
részben mesterséges gáz a 16-ik és 17-ilk századi magyar történet
fölül: közeledni fogunk egymáshoz a protestánsnak nevezhető
keleti-erdélyi és a római katolikusnak mondható nyugati-királyí
magyarországi politika egy szintű megbecsülésében. Mind a két
politikának- volt történelmi hivatása. (V. ö. folyóiratunk áprilisi
számában a 119. lapot.)

Az egységes nemzeti történetszemlélet kialakulásahoz hozzá
fog segíteni az is, hogyha az egyház és a magyar kultúra törté-
netét nem keverjük össze szükségtelenül. Az eddigi korok kel-
lően kidolgozták már, hogy rnit adott a protestantizmus és mit
adott a római katolicizmus a nemzeti művelödésnek, Elérkezett
az ideje annak, hogya reformáció és az u. n. ellenreformáció
eszrnekörétöl függetlenül a nemzeti eszme egységes szempont-
jából vizsgáljuk meg a magyar művelődés történetét. Voltak már
efféle törekvéseik, csakhogy azok vagy valami zavaros szabad-
ságeszme, vagy a materializmus szolgálatában állottak Az egy-
ház nem fog veszíteni vele, ha sajátos értékei elkűlönűlnek a kul-
túra értékeitől, mert legalább tisztábban fog látszanieredeti jel-
lege. Egyházunk mult-Iátásának nagy akadálya például az, hogy
olyan személyeket vesz erősen szernügyre, akik a magyar íro-



dalomnak kiváló rnűvelöi voltak, holott at egyház életében talán
kisebb jelentőségűek, mint azok, akik irodalomtörténeti szem-
pontból az igen 'kicsik 'közé tartoznak. Ebben a vonatkozásban is
hasznos 'a két század együttes vizsgálata. A maguk korában nagy
embereik elfogla'ljáka mult csarnokában az őket igazán meg-
illető helyet, és viszont akik eltörpülnek saját koruk nagyjai
rnellett, az együttesben megmutatják igazi értéküket. '

.A földesurak magatartásának megítélése tekintetében szin-
tén közeledni tudunk egymáshoz, ha egyszerre gondoljuk meg
a Il<ét századot. Ha külön-küiön nézzük, alokor a protestánsok a
16-ik század földesuraira büszkék, a római katolikusok viszont
a 17-ik századéira. Szükséges-e ez a kétfelé vató és egymáson
kárörvendező büszkélkedés? A nemzetnek nem használ, az egy-
ház pedig a századok folyamán bőven megtapasztalta, hogy az
élete független egyes személyek tetszésétől és az állami törvé-
nyektől. A nemzet nem oszolhatik meg többé a szerint, hogy a
16-ik századi földesurak magatartását - 'ez a reformációnak
kedvezett -, vagy a 17-ik századiakét - ez a restaurációt támo-
gatta - helyesli. A nemzetnek egységesnek Ikell lennie a bűn-
bánatban, hogya nemesség sem az egyik, sem a másik század-
ban nem bánt úgy a jobbágysággal, hogy az 'a nemzetet szolgálta
volna. A kiváltságokhoz való ragaszkodás, a rendi önzés válto-
zatos jelenségei között csak egy a sok közül a pártfogó-jog
alkalmazása. A magyar protestánsok megbecsülhetetlen jót ten-
nének a magyar népnek, ha a 17-ik századra vonatkozóan ne csak
azt panaszolnák fel, hogy a templomokat elvették a jobbágyok-
tói, hanern mindazt is, amit a templomok elvételén kívül kellett
a jobbágyságnak elszenvednie.

Lesznek persze, akik attól tartanak, hogy ezeknek a szem-
pontoknak az érvényesülése meg fogja üresíteni az egyház tör-
ténelmét, Ellenkezőleg, jó hatású lesz rá, mert tehermentesíteni
fogja, és lehetövé teszi számára, hogy egyedül az igehirdetést
vegye értékméröül. Evangélikus egyházunk annyira örül az ige
tiszta hirdetésének, hogy szívesen jegyzi fel ennek történetéből
azokat a jelenségeket is, amelyek a római katolicizmus multjában
találhatók. Mi protestánsok is készséggel állapít juk meg, hogy
aprédikátorokkal egyezően és egy időben sok római katolikus
pap és barát vállalta az erkölcsi intés, tehát valójában Isten tör-
vénye hirdetésének a szolgálatát. Ok is tudtak eszközök lenni
az egyház Ura akaratából az evangélium közlésére, esetenként
megcsendült az ö ajkukon is a kegyelem igéje. Világos, hogy az
egyháztörténelem igazi értékmérőjének következetes használata
nem fog kedvezni az egyházpolitikai nagyságoknak, például
Pázrnány Péter nagyszabású hitvitázó és áttérítő munkája el fog
törpülni azoknak a névtelen ferences barátoknak a szolgálatához
képest, akik a török alatt vigasztaltak és a keresztyén hitben
megtartották a magyarokat.

Mindezt a szemléletegységesítést elvégezhettük volna és el
kellett volna végeznünk korábban is, de a mai idő erősen sür-



get, hogy megtegyük. Ha nem végezzük el mí, keresztyén ma-
gyarok, akkor el fogják végezni olyanok, akik éppen a protes-
táns-római katolikus ellentét miatt, tudatosan pogány magyar
történetszemléletet alakítanak majd \ki és terjesztenek, és nem
hagynak semmi helyet a magyar nemzet történelmében a keresz-
tyénségnek, még a reformáció és 'az ellenreformáció századainak
történelmében sem. Azonban a mai idő nemcsak sürget, hanem
segítségünkre is jön. Amint néhány példán is láttuk, élesebbé
teszi szernünket, megkeményíti a látóhatár vonalait. Mert nem-
csak az igaz, hogy a história az élet tanítómestere, hanem az is,
hogy az élet a történelem tanítója.

Pr. Sólyom 'Jenő.

A hazai zsidókeresztyénekről.
Az a' gazdasági szabadságharc, amelynek első ütközetét a

kormány az u. n. zsidótörvény beterjesztésévei megnyitotta, a.
magyarság életképességének nagy erőpróbája lesz. Hogy nem-
zetünk a maroknyi zsidóságnak ennyire rabságába jutott, az jó-
részt a mi magunk bűne. Hogy ez a gazdasági függőség 1920
óta csak fokozódott (1. Kovács Alajos államtitkár tanulmányát:
A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében), amióta
pedig "keresztyén" kurzus és fajvédelem divatos jelszavak, -
félreérthetetlen figyelmeztetés arra, hogy nem lesz olyan könnyű
a felszabadulás. Az igazán szerény célkitűzésű 80:20 arányt is
csak akkor fogjuk tudni elérni, ha nagyon elszántan áll minden
magyar porondra, tanul, dolgozik, összetart, stb. - s nem várja
pusztán a felsőbbségtől a sült galambot.

Ennek az óriási nemzetgazdasági kérdés- és feladattömeg-
nek van egy tekintélyes bonyolító tényezője, amely nemcsak
közvetve érinti a magyar keresztyenséget s amelynek megoldá-
sára a jelenlegi zsidótörvény kivezető irányt nem rnutat, illetve
az 1919 augusztusában megállapított határterminussal átmeneti,
ideiglenes megoldást nyujt: a megkeresztelt zsidók kérdése.

Heine óta, vagy egyes esetekben talán már korábban is, a
zsidóság a keresztséget a nyugati kultúrközösségbe való felvétel
kapujának tekintette. Az egyházaknak alig jóvátehető mulasz-
tása, hogy Krisztusnak e drága sakramentornával hűtelenül sáfár-
kodva ezt a kaput minden kopogtatónak megnyitották. Amig az
Úr vacsorája 'aránylag komolyan kezelt s többé kevésbbé íegyel-
mezési célokra is felhasznált eszköz maradt az egyházak kezén,
addig a 'keresztséggel bizony felelőtlenül bántak s ezzel nemcsak
a nemzetnek okoztak mérhetetlen kárt, hanem önmaguknak is,
amint azt alább látni fogjuk .

A következö két számcsoport bemutatja a magyarországi
zsidó áttéréseket. Az első a magyarországi mozgást tünteti fel
a milléniumtól 1917-ig (Horvátország nélkül). Az összeomlás
évéről nincsenek adatok. A második számcsoport a maradék
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országra vonatkozik. Ez utóbbinát a zárójeles számok" a budit-
pestímozgást jelzik.

7054 150 2323 767 98 100 Ó 10497
4209! 71944! 865! 14 107! 7146!
1086! 4 561! 232! 8 32 21925!
485 2 261 67 2 10 827
315 3 135 39 1 5 1 499
266 ti 150 25 3 7 1 458
238 4 105 76 1 4 5 433
238 5 113 41 1 14 412
262 4 128 50 2 5 4!'i1
256 99 54 ~ 1 412
295 3 140 73 5 517
34..') 7 163 72 1 - 583
426 2 163 59 1 3 1 655
398 6 155 63 3 10 1 636
424 7 157 87 10 3 688
595 . 9 224 67 (48) 2 12 909! (607)
751 6 247 105(83) 1 15 31128! (731)
795 3 325 129 (102) - 8 1 1261! (890)

1056 8 406 166(130) 2 . 811647!! (1141)
12440 86 5476 2270 43 257 20 20592

E számoszlopokból kitűnik, hogy csak a csonka ország terü-
letén a kommün bukásától napjainkig 'kereken kétannyi zsidó
helyezkedett el a keresztyén egyházakban, rnint a millénium évé-
töl it háború végéig Nagymagyarországon! A legnagyobb átté-
rési láz 1919 utolsó harmadára esik: több mint 7000 menekülő!
Azután évi 400-600 között mozog a szám egészen Hitler német-
országi uralomrajutásáig. Ekkor fokozatosan felmegy a kétsze-
resére s 1936-ban már közel négyszerese a tíz éveI öttinek: 1647!

Nyilvánvaló, hogy itt nem lelki mozgalomról, csodálatos
megtérési folyamatról van szó, hanem fondorlatos bujkálásról,
számító érdekről, amely kihasznál ta a keresztyén felekezetek
egymásközti féltékenységet, újabb adóalanyokat váró szegény-
ségét vagy naivitását, de mindenképpen a keresztség szentségi
beesének devalvációját, - és betört az egyház kapuin keresztül
ti nemzet testébe.

A Darányi-félezsidótörvény az 1919 augusztusi határtűzés-
seI valószinűleg véget vet ennek a' beözönlésnek.

1896-
1905-ig
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913 .
1914
1915
1916
1917

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

}~~
1934
1935
1936

r. kat.
Zsidóból lett:

re!. ev. g. kel. összeseng. kat. unit. bapt.

3033 101 888 337 62 26 4447
307 8 96 32 7 3 453
305 3 120 30 3 1 462
310 1 121 42 4 6 484
359 8 133 29 4 10 2 545
342 6 117 29 2 6 2 504
308 7 11738 2 1 473
378 3 115 39 5 540
358 4 121 28 3 3 517
316 4 111 37 2 19 489
303 1 89 42 5 3 443
308 3 114 36 2 463
427 1 181 48 4 15 1 677
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A felekezeteknek egymással versenyző felkinálkozása ered-
ményét országos arányukhoz viszonyítva az alábbi számsorok
mutatják. Az első csoport anagymagyarországi helyzetet jelzi és
pedig úgy, hogy az 1910-es népszámlálás felekezeti arányához
(kivonva ebből a zsidókat) veti az 1896-1917 közt megkeresz-
telt zsidók felekezeti elhelyezkedésének százalékos megoszlását.
A második csoport ugyanezt teszi az 1930. évi csonkaországi nép-
számlálás alapján az 1919-36. közt kereszteltekkel.

Nagymagyarországon Csonkamagyarorszagon
orsz. arány zsidók orsz. arány. zsidók

1910. elhelvezkedése 1930. elhelyezkedése
1896-1917 1919-1936

r. kat. 51.9% 67.2% 68.3% 60.4%
g. kat. 11.6% 1.4% 2.5%' 0.4%
ref', 15.0% 22.1% 21.9% 26.6%
ev. 7.5% 7.3% 6.5% 11.0%
g. kel. 13.5% 1.0% 0.6% 0.3%
unit. 0.5% 1.1/~ 0.1% 1.2%
bapt. 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%

E kimutatásnak sajnálatos tanulsága az, hogy a kis létszá-
muk miatt nem egészen összevethető unitáriuso'któl eltekintve,
evangélikus egyházunk telitődött meg viszonylag leginkább zsi-
dókkal, aránylagosan közel kétszer annyit fogadván közülük
soraiba, mint a római katolikusok!

E súlyos hibáért a felelősség elsősorban a budapesti gyüle-
kezeteket terheli, mert az evangélikus vallásra térések 77%-a
itt történt. (Az összes zsidó-keresztyén áttérés 68%-a Budapesten
történik, pedig a magyarországi zsidóságnak csak (?) 46%-a la-
kik a fővárosban.)

A helyzetetegyházunkban még súlyosbítja a zsidó-magyar
vegyesházasságoknak egyre növekvő száma. Az alábbi tábláza-
ton az első 3 oszlop a zsidó-magyar vegyesházasságok összes
számát rnutatja. A 4. a tiszta zsidó házasságot. Az 5-7 rovat a
zsidó-evangélikus vegyesházasságot. a 8. pedig az ebből Buda-
pestre esőket.

Zsidó-magyar vegyesházasságok:
zsidó vegyes tiszta evanf zsidó ossz'. ebből

vőlegény menyassz. összesen zsidó zsid zsidó Budapest
völegény menyassz.

1901-ű5 90
1906-10 155
1911-15 215
1916-18 122 '
1919 703 539 1242 42
1920 617 429 1046 53
1921 507 451 958 52
1922 55~ 512 1067 48
1923 51 490 1007 52
1924 451 459 910 49
1925 499 452 951 48
1926 526 442 968 3401 38 37 75 59
1927 492 498 990 3632 39 54 93 67
1928 530 487 1017 3710 41 39 80 52
1929 457 473 930 3382 37 44 81 56
1930 531 . 519 1050 , 3429 47 38 &5 67



142

1931
1932
1933
1934
1935
1936

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1~26
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

__ '_o

zsidó
völegény menyassz.

vegyes
összesen

tiszta
zsidó

evang. zsidó ÖS!z.
zsidó zsidó

völegény menyassz.
32 38
33 32
40 30
51 47
48 '30
36 37

ebből
Budapest

r. kat.
105
134
176
217
226
208
201
175
185
147
131
129
11293 '
107
132
137
100

550
512
550
613
605
645

. 1

482
504
473
507
533
481

70
65
70
98
78
73

52
47
49
65
59-
52

1032
1016
1023
1120
1138
1126
18591

Ebből elsősorban az tűnik ki, hogy Csonkamagyarországon
1919 óta nem kevesebb mint 18591 zsidó vegyesházasságot
kötöttek.

Mind az áttérö, mind a vegyesházasságra lépő zsidók az ér-
telmiség rétegéhez tartoznak s evvel keverednek megdöbbentően
nagy rnértékben. Ezt azonban az áttérteknél a statisztika nem
tudja kimutatni, mert ezek már a megfelelő keresztyén felekezet-
nél szerepelnek, Az amúgy is megfogyott és elgyengült közép-
osztályt ez a folyamat újabb válságba sodorja.

A készülő zsidótörvény sajátságos új helyzetet teremt azzal,
hogy különbséget tesz jókor és rosszkor kikeresztelkedett zsidók
közt, s e megkülönböztetést úgylátszik még az utódoikra is ki
akarja terjeszteni. Ennek gyakorlati megvalósítása rengeteg ne-
hézségbe fog ütközni s valószínű, hogy e felemás megoldást
vagy gyökeresebb rendezés, vagy az intézkedés lazítása követi
(ahogya numerus clausus törvénnyel is történt), a szerint, hogy
a gazdasági felszabadító műveletek síkerülnek-e, vagy sem.
Miután a meg'kereszteItetés kenjunktúrája kormányintézkedéssel
egyelőre elmulott, nagyobb visszatérési folyamat várható. Volt
ilyen különben eddig is, még hozzá tekintélyes rnértékben.

Az alábbi táblázat mutatja a zsidóságba térést. Feltételez-
hetjük, hogy néhány szórványos házassági esettől eltekintve túl-
nyomóan visszatérésről van szó közbeeső célok elérése, vagy
számításokban történt csalódások után.

A zsidó közösségbe (vissza) tért:
g. kat. ref. ev. g. kel, unit. bapt. és egyéb össz,

4 19 8 1 137
1 21 9 2 ~ 168
4 43 14 3 3 243
3 76 . 40 2 1 ( 1) 340
4 66 24 4 Z 326

65 39 1 Z 315
82 22 1 - 2 311
67 23 4 1 (5) 271
58 2R 3 (3) 279
29 13 2 1 199
52 19 1 204
~ 17 ~ 1M36 20 1 170
26 20 1 144
23 10 3 3 147'
36 14 5 1 192
41 15 2 2 197
~ 15 -~

3971

3185
3072
3173
3393
3514
3410

3
1
2
7
1
3
1
4

4
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Ismertetvén a fentiekben a nemzedékünkben előállott fonák
helyzetet, meg kell keresnünk a kibontakozás útját. Ez bizony
nem könnyű feladat és még sokaknak fog fejtörést okozni egy-
házon belül és kívül. Néhány elvi szempontra hadd mutassunk
rá már most.

1. Az egyházak sáf'árkodjanak hívebben a keresztség szent-
ségévei és a zsidók közül kizárólag olyan felnőtteket fogadjanak
közösségükbe, akik hosszú próóaidö alatt bizonyságát adták
annak, hogya Megváltó Jézus Krisztus iránti szeretet hozza őket.
Ezeket gondozzák különös odaadással és szeretettel s imádkoz-
zanak azért, hogy rajtuk keresztül az egész zsidó nép mint ilyen
Krisztushoz térhessen. Mi evangélikusok ne nézzünk most már
se jobbra, se balra, hanem tartsuk magunkat az első keresztyén-
ség szigorú gyakortatahoz.

2. Az államnak dolga dönteni a felett, célszerűnek tartja-e
a zsidó fajú keresztyéneket r. kat. zsidó, ref. zsidó, ev. zsidó, stb.
néven a rnózeshitű orthodox, neolog és statusquo zsidóktól meg-
különböztetni. A keresztyénség azonban soha sem mondhat le
arról, hogy Krisztus Evangéliamát a zsidóságnak is hirdesse, és
a Jézus Krisztust Messiásui elfogadó'kat a keresztség szentségé-
ben részesítve a keresztyén anyaszentegyházba felvegye.

3. A kialakuló új helyzetnek igazi szenvedöi éskereszthor-
dozói azok a kevesek lesznek, aJdk élő hitben járó, meggyőző-
déses krisztushívő zsidók, második nemzedék vagy félvérek.
Különösen nemzeti és társadalmi vonatkozásban nézhetnek sok
gyötrődés és megaláztatás elé" és pedig annál nagyobb mérték-
ben, minél őszintébben vállaltak szellemi és sorsközösséget a
magyarsággal és minél inkább idegenedtek el gondolkodásmód-
ban, élettartásukban a zsidóságtóI. Ezeknek száma nem nagy,
(ítéletem szerint telivéreknek 5, utódoknak 20, félvéreknek 50
százalékát sem teszi,) - de ez 'a kevés is igen magas értéket je-
lenthet mind lelki, erkölcsi, mind szellemi vonatkozásban. Az egy-
házakban remélhetően 'lesz annyi hivatástudat, hogy vígasztalás-
sal és bátorítással melléjük állnak lebegö helyzetük enyhítésére,
A nemzet és a társadalom azonban lehet, hogy kénytelen lesz
elfordulni tőlük. Nem rosszakaratból, hanem önvédelemből, -
mert nincs rá mód, hogy megkülönböztethesse a hitben állókat
és a fondorlatosan bujkálókat. (Itt van az a pont, ahol az egy-
házak mulasztásából az igazán hitre jutottak szenvedésbe taszít-
tatnak. Ha a keresztséget híven kezelték volna, annyira kicsi
lenne a zsidó származásúak száma, hogyasszimilációjuk semmi
különösebb megrázkódtatást nem okozott volna. Ez viszont ma
már biológiai, lehetetlenség.)

Vallási szempontból ezek számára csak az eltántorodás 'Cagy
Krisztus keresztjének vállalása marad. Nemzeti vonatkozásban
pedig ez: Ha nem tudják többé a zsidóságot népüknek tekinteni
és nem akarnak arrébb állani, (ahol 'a probléma fiaik számára
majd újból kezdődik,) - úgy tekintsék magukat magyaroknak,
tekintet nélkül arra, annak tartják-e mások, és szeressék a' ma-
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gyarságot tekintet nélkül arra, hogy az élet-halál küzdelmében
talál-e módot rá, hogy viszont szeresse Őket. Ez a legnagyobb
szerétet. Ennek a síró szeretetnek sorsát a nemzetnek más réte-
gei is megtapasztalták már. Pl. a protestánsok az üldöztetések
idején, jobbágyságunk évszázadokon keresztül, mai ipari és föld-
munkás proletariátusunk jobbjai s nem egy üldözött s akárhány-
szor csak hoJta után becsülethez jutott nagyja a nemzetnek -
Nehéz sors, de Isten tud erőt adni a hordozásra.

. Mi pedig rnondjunk mea culpa-t és tartsuk ezután nagyon
szent dolognak az Úr Jézus szent keresztségét!

Kína új utakon.*)
Visszafojtott lélekzettel figyeljük manapság a távolkelet-

nek szernünk előtt lépésről-lépésre lepergő világtörténelmi jelen-
tőségű küzdelmét. Valóban van valami közünk nekünk is hozzá,
itt a közeli nyugaton. Első ízben érezhető nálunk, hogy Európa
hatalmának is vannak határai. Az utóbbi két évszázad alatta
fehér ember meghódította az egész világot. Gazdasági és politi-
kai tekintetben nem ismert határokat, valóban a földkerekség
ura lett. Most pedig Európa beleütközik Ázsia keményhatáraiba.
Mert ami Kínában történik, csak látszat szerint Japán háborúja
Kína ellen. A háttérben Ázsia harca az, Európa ellen, a szeren-
csétlen kínai nép bőrén. Kelet feltörő hatalma, Japán, ez a
",különleges történelmi jelenség" (Winnig), évelk óta nemcsak a
mongol népek felett való vezető-hatalmi állást, hanem egyene-
sen egyeduralmát építi ki félelmetes következetességgel, Vannak
Japánból származó levelezölapok, amelyeken már ma egész
Kína, Polynézia szigeteiés Ausztrália mint az "örök népv-nek,
a japánoknak jövendő nagy világbirodalmához tartozó területek
szerepelnek, Mérhetetlenül mélyen vallásos, népi erőktől táplált
lendülettel (császármitosz) ragadj-a magához Ázsia egyik darab-
ját a másik után. Valóban, kezd kitűnni, hogy ily módon vas-
falat állit fel Európával szemben gazdaságilag és politikailag
egyaránt. Az embernek néha 'az az érzése, hogy Európa már csak
Singapore vonaláig terjed. Úgy tűnik, hogy az, ami ezen a vona-
lon túl van, ha valóságban még nem is; de legalább igénye
szerint már a sárga faj birodalma.

Próbáljuk meg, hogy képet alkossunk magunknak a 440
millió embert magában foglaló Kínai Birodalomnak külsö ésbelsö
helyzetéről.

. *) Ez az áttekintés a .Furctie'' c. nérnet folyóiratban jelent meg és
a bázeli missziótársulat igazgatójától származik. Amidőn a szerzönek és
a Furche kiadövállalatnak. köszönetet .mondunk e tanulmány átengedé-
séért, olvasóink .figyelrnét nyomatékosan felhívjuk a nérriet hitvalló keresz-
tyénség gazdag tartalmú f'olyóiratára, a "Furche"-ra.
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1. Kínában 36 év óta tombol a forradalom. A 20. század kez-
detén az alvó kínai óriás a mandzsu dinasztia uralma alatt állott,
életének alapja a konfuciusi erkölcstan volt. 1911 óta, a mandzsu
császárok elűzése után és a dr. Szun-Yat-Szen vezetése alatt álló
köztársaság felállítása óta az individualizmus és a francia forra-
dalom politikai eszméinek a világa hatolt be a nép közé, amely-
ben nem voltak meg az ehhez szükséges előfeltételek. Jellemző,
hogy Kína az 1924-ben elhalt dr. Szun-Yat-Szenben a "halhatat-
lan szellem't-et, az új birodalom nagy felszabadítóját és meg-
teremtőjét tiszteli. Érthető, hogy Kreitner .Kína sírásójá"-nak
nevezi öt, Dr. Snm nagy volt a réginek lerombolásában, de nem
volt alkoto, újjáteremtő ereJe, nem sikerült egy új birodalmat
teremtenie. Csak 1918-ban alakuit meg Kantonbana dernokrati-
kus kínaí köztársaság és innen terjedt el súlyos küzdelrnek után
Dél- és Közép-Kínába a hármas eszmény, "Szun testamen-
tuma": a nemzeti önállóság, demokratikus alkotmány és szo-
ciális berendezkedés, A klnai ifjúság áhitatosan ismétli meg ezt
a testárnentumot hétról-hétre a Szun-ünnepélyeken, száraz, ame-
rikai színezetű forrnulékkal. Dr. Szun forradalma hivatásos

'politikusok és diákok polgári forradalma volt, melyet 'az elő-
kelőbb kínai polgárság támogatott. Vele karöltve tört be a nép
közé az "új gondolat-ar" széles folyama, európai filozófia, ter-
mészettudomány, technika és politilkai-katonai iskolázottság.
Szunnak nem sikerült egységes birodalmat teremteni. Feltárta a
kapukat; de nem 'tudott úrrá lenni a szellemek felett, amelyeket
felidézett.

Tragikusnak mondható, hogy ő maga azt hitte és amerikai
barátai is elhitett-ék vele, hogy forradalmával keresztyén csele-
kedetet vitt véghez. Dr. Szun teljesen annak a tévhitnek esett
áldozatul, hogy Isten országát fel lehet állítani szocializmus-
sal, demokráciaval és pacifizmussal. A kínai egyház mind a mai
napig annak a "szociá'lis evangéliumv-rrak 'a romboló hatása alatt
áll, 'amely groteszk rnódon összetéveszti Isten országát a keresz-
tyénnek minősített, de tisztázatlan jellegű világi birodalommal.
Ez a hit nagymértékben átjárta a kínai egyházat, amely ujjongva
köszöntötte dr. Szunban felszabadítóját, aki megszabadítja a
misszió atyáskodásától és az angolszász hatalmak politikai fel-
söbbségétól. Megdöbbentő az a gondolat, hogy a nagy világtör-
ténelmi órában a fehér ember keresztyénsége alapjában véve
alig -tudott mást adni, mint a "felvHágosul,t" hitet az ember jósá-
gában, az eszme hatalmában és a francia forradalom által fel-
szabadított szekuláris erők ígéretében.

2. A világháború óta szinte észrevétlenül, de egyre határo-
zöttabban vetődött Kínára Oroszország árnyéka. Oroszország
Keletre ment, hogy a világ legnagyobb országát meghódítsa 'a
vHágforradarJomeszméje számára, mivel nem silkerült az első
rohammal elfoglalni Nyugatot, mindenekelött Németországet.
1923-tól 1927-ig egyre jobban Borodinnak és Kírra hozzá csat-
lakozó köreinek a Ikezébe került a szeroncsétlen nép vezetése.
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Borodin is Kantonban, Dél-Kínában kezdte munkáját, hogy
lépésről-lépésre nyerje meg az értelmiséget, azután a munkáso-
kat és végül a paraszttörnegeket. A dr. Szun által alapított for-
radalmi párt a Kuo-Min- Tang radilcalizálódott, véres összeűtkö-
zések zajlottak le Sanghaiban (1925) és Honkongban (1927).
A tömeg az idegenek ellen fordult, de csakhamar szembefordult
a saját gazdag földbirtokosaival is. A kommunizmus egyre nyil-
tabban mutatkozott. Egyik tartományt a másik után aknázta
alá. Kornmunista tábornokok, 'akik egymásnak halálos ellenségei
voltak, leírhatatlan vérfürdőket rendeztek a birtokosok és gaz-
dagok között. 1926-ban valóban úgy látszott, mintha a védtelen
Kína a bolsevizmusnak esett volna áldozatul; a polgári forrada-
lom 'a gyors bolsevizálódás stádiumába lépett.

Ekkor jött a nagy fordulat. Csiang-Kai-Sek tábornok, aki-
nek Borodin volt a tanácsadója, 1927 tavaszán szakított Orosz-
országgal. Borodinnak és társainak távozniok kellett az ország-
ból. A tábornok meglepően gyors győzelmes hadjárattal meg-
hódította Dél- és Közép-Kínát és Nankingban megszervezte az
első központi korrnányt. Az utolsó tíz évet befelé a kornmuniz-
mus legyőzésére és erős nemzeti korrnány felállítására irányuló
törekvés jellemzi, mely az óriási kínai birodalmat egy egységbe
igyeksziik foglalni az északi nagy faitói 'a délen fekvő Kantonig.
A nép életéért és haláláért folytatott küzdelernben mutatkozik
meg Csiang-Kai-Sek politikai nagysága. Közben Belső-Kina déli
és nyugati területein 'a magát még tartó kommunizmus mindig
újból elöretört, egyszer győztesen csaknem a tengerig. A leg~
kétségbeesettebb pillanatokban sem vesztette el a tábornok kül-
detésébe vetett hitét. A történelem rejtélyes titkai közé tartozik,
hogy erre a küzdelernre csak négy éve volt és máris a japán
világhatalom állt Kelet és Észak felől Kína kapui előtt. hogya
maga fennhatóságát biztosítsa ezen a bolsevizmustói alig meg-
mentett területen.

Az óriási birodalom teljes káosza miatt a tábornok egy
területen sem tudott döntő sikert elérni. A nemzeti hadsereg
felépítése, úgy, 'ahogy azt Bauer 'ezredes terjesztette elő a tábor-
noknak, csak részben sikerüIt. A polgári korrnányzás számára
sem voltak emberei és kénytelen volt zavaros fejű, kiforratlan
fiatalembereiket allkalmazni, akiknek nem volt képessége az igazi
kormányzásra. Pártjában állandóan nehéz küzdelemben állt a
jobb- és balszárny között. Nem tudta 'enyhíteni a földmíves
lakosság nyomorát sem, pedig nagyszabású duzzasztó- és védő-
gátberendezésekkel kísérelte meg leküzdeni. 1931-ben bekövet-
kezett a Jangce folyón 'a borzaírnas árvízkatasztrófa, talán a
'legnagyobb, amelyet a történelem ismer. Milliószámra pusztultak
el az embereik a víztől, az éhségtől és a járványok rniatt. Bolse-
vista támadások állandóan akadaíyozták a cselekvésben. A kom-
munizrnus katonailag ikitűnően iskolázott belföldi hadseregben
szervezkedett. kirnéletlen és brutális kalandorok vezetése alatt.
A belső tartományokat fokozatosan belehajszolták egy minden
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régi rendet felforgató agrárforradalomba. 1931-ben, a döntő
pillanatban a katonai kormány hátbatámadta. újból feltűntek a
moszkvai tanácsadók és a világforradalom célkitűzése újból meg-
jelent a szerencsétlen nép egén.

Ekkor, 1931 őszén Japán Mandzsurián keresztül meg-
támadta Kínát és előretört az északi tartományok felé, miköz-
ben egyidejűleg Sanghait is ostromolta. Már ekkor, különösen
a veszélyeztetett Sanghai előtt, váratlanul erősnek mutatkozott
a kínai nép védekezése. De a tábornok 'kénytelen volt Japánnal
megegyezni Eszak-Kína óriási földterületeinek és ásványkincsei-
nek feláldozása árán. A radikális ifjúság súlyos szernrehányást
tett neki ezért a japánbarát politikaért. A következő hat év tör-
ténete igazolta öt. Mindent meg kellett Ikísérelnie, hogy az új
központi fővárosból megteremtse a szűkebb határok között a
politikailag és katonailag konszolidált birodalmat.

Az utolsó hat év folyamán Csiang-Kai-Sek 'lázas kísérletet
tett arra, hogy Kínát, amely minden évben várta a hatalmas
Japán új támadását, belsőleg és külsőleg megerősítse. Képzett
tiszteknek a segítségével, akik európai hadseregek legjobb
tanítómestereinek az iskolájába jártak, 'nemzeti hadsereget épí-
tett föl és bevezette az általános hadkötelezettséget. Bár nem
volt elegendő pénze olyan technikai felszerelés biztosítására,
mint amilyennel Japán rendelkezett, mégis ez alatt a néhány év
alatt bámulatos munkát végzett. A mai véres küzdelern mutatja,
milyen bátorrá, derekassa lés milyen jól iskolázotta vált a kínai
katona. Ami azonban még többet jelent, sikerült ne/ki a biroda-
lom széthúzó politikai és gazdasági érdekeit lépésről-lépésre
leküzdeni és egységes birodalommá egybekovácsolni, A történe-
lemnek majd csak később lesz módja rnéltatni azt a rnunkát,
amelyet a táborndk ennek a célnak az érdekében végzett.
Az eredmény a sorsdöntő évben, 1936-ban látszott meg a leg-
világosabban. A déli tartományok mégegyszer megkíséreltéle
Japán titkos segítségére támaszkodva a katonai leszárnolást a
központi korrnánnyal. A lázadást néhány hét .alatt leverték, ami-
ben nagy része volt a tábornok 'személyes vállalkozásának és bá-
tor légi haderejének, amely szenvedélyes lendülettel fordult Kan-
ton ellen. Délkína népe, már rég nem bízott partikuláris korrná-
nyában, most ujjongva vonult felszabaditójaelé. Mikor pedig de-
cember folyamán Sensziben egy fiatal forradalmár megkísérelte,
hogy rnegbuktassa a tábornokot és áruló lesben elfogta, egész
Kína szenvedélyesen Csiangnak, a nép egyetlen fejének és 'a
jövő megmentőjének védelmére kelt. Az árulá nem merte kezét
a fogolyra emelni, hanem magát adta foglyul, a tábornokkal
Nankingba repűlt, 'aki nagylelkűen megbocsátott neki és ezzel
egyszerre és végérvényesen legyőzött minden forradalmi tervet.
Az ujjongás és lelkesedés 'a tábornok kiszabadítása felett, vala-
mint egész Kína egységes magatartása mutatták, hogy milyen
mélyreható változáson rnent át Kína népe. Az 1936-37. év for-
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dulóján Csiang-Kai-Seknek 'minden lehetősége megvolt arra,
hogy átfogó építőprogramját befejezze.

Ekkor következett 1937 őszén Japán betörése az északi tar-
tományokba a Sárga folyóig, Sanghaiés Nanlking elfoglalása és
ezzel a legsúlyosabb krizis, melyet Kína valaha is megért. Senki-
sem mer prófétálni arról, hogy ez a krizis hogyan fog végződni.
Egy azonban bizonyos, hogy ez a küzdelern Japán számára na-
gyon hosszantartó, ropparit költséges és véres lesz. A tábornok
még nem veszítette el a játszmát sem Santung-tartományban, sem
Közép-Kínában és nem először esnék meg Kína történelmében,
hogy egy idegen hódító ebben az álmából felébredt óriási biro-
dalomban haláira győzi magát.

Csiang-Kaí-Sek a belső megújulásra és a szellemi összefo-
gásra kétségkívül a legnagyobb jelentőségű kísérletet tette, mi-
dőn a népet saját történelmének és tradiciójánakaz alapján
törekedett megújítani. "Új élet mozgalrna" néven sikerült egy
nagyvonalú népi erkölcsi mozgalmat megindítania, amely két-
ségkívül életének legnagyobb műve. E mozgaíom célja, hogy a
kínaí birodalmat a legjobb tulajdonságok és erényeik alapján
egységes és sajátos egésszé nevelje. Ez egy átfogó állami neve-
lési mozgalorn, kíséríet arra, hogy Kína tulajdonképeni élettör-
vényét és életstílusát a saját előfeltételeiból teremtse újjá. Illem,
igazság, hűség és becsületérzés kell, hogy megragadja az egyest
és átjárja a népet, az állam átfogó cselekvéséig, hogy ezek for-
málják a nemzet arculatát. Ennek a mozgalornnak a nagy köz-
ponti szerve a Kiang-Szi-tartornányban, Nangcsauban van, dc
ezer és ezer fiökot állított fel a birodalom minden tartományá-
ban is. Az étkezésben, ruházatban és lakásban való egyszerűség-
től a tisztasagon és illemen keresztül a játékszenvedélyés ópium
elleni .forró küzdelemig, egészen a népéletnek igazságban és
közösségben való újjárendezéséig, minden eszközt ennek az
egyetlen célnak a szolgálatába állítanak Irodalomés színház,
iskolák és mozi szirrtén belekapcsolódnaka mozgalornba. A gyer-
mektől az aggastyánig a nép egészét ebbe az "Új élet moz-
gatmáv-ba kell beleépíteni. Nem véletlen, hogy 'a kínai világ,
amelyet a jó emberbe és 'az erkölcsi törvénybe vetett Mt sokkalta
inkább járt át, mint Laotszeés Buddha vallásos spekulációi, épen
ebben a népi erkölcsi rnozgalomban találita meg újeszményét.
Az "Új élet mozgalma" a varázslás és primitív bálványimádás ellen
is küzd, A füstölőpálcikakat magas adóval sújtják. A babonát ki
akarják irtani. E mellett Konfucius képét újból nagy tiszteletben
tartják, születésnapját nemzeti ünneppé emelték ,és visszanyúl-
nak a népi <élet legmélyebb eröire, Az "Új élet mozgalmá't-ban
is kétségtelenül van vallásos 'erő, bár Kína hűvös racionaiisztikus
légkörében távolról sem olyan félelmes a dinamikája, mint a Ja-
pán császármitoszé. De mégis jellemző, hogya tábornok, minde-
nekelőtt pedig nagytehetségű, 'az "Új élet mozgalmáv-ban vezető-
szerepet betöltő felesége, minden vallást felszólított, hogy ve-
gyen részt az "Új élet rnozgalmá=-ban, Kínában is az a jelszó,
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,;poiitiv' vellást". ÁJttampoHt1,kai szempontből a vallást csak a
nemzeti élet megújításának és megerősítésének eszközeként
értékelik. Felhívták minda buddhista papolcar és barátokat, mind
a konfuciánus tudósokat és templomi hivatalnokokat, mind pedig
a keresztyén egyházakat és papokat, hogy minden erejüket állít-
sák 'a nemzet pozitiv felépítésének szolgálatába. Ez ellen alap-
vető módon mindaddig nem kell kifogást emelni, ameddig a ke-
resztyén egyházban megvan a világos és 'tiszta tudata annak,
hogy egyház és nép, vallás és kinyilatkoztatás két különböző
világ. Nagyon könnyen megtörténhetik, hogy II ffatal keresztyén
egyház megtaláljaaz utat enneik ,a politikai építő programnak
az .igenlésére, hiszen az másként, mint Indiában és Japánban,
sokkal erősebb népi-erkölcsi, mint vallásos színezetű. 1937 ta-:
vaszán a Nerrizeti Keresztyén Tanács ülésén a tábornokné üzene-
tét minden ellenmondás nélkül a keresztyén egyház programja-
ként fogadták el és deklarálták a teljes összhangot 'a keresztyén-
ség és Kína népi-erkölcsi törekvése között. Ebben azonban már
jelentkezik Nyugat elvilágiasodott keresztyénségének öröksége,
melytől a kínai keresztyénség még nem tudott megszabadulni.

Ebből a politikai áttekintésböl kitűnik, hogy a távolkeleten
valóban már nemcsak Kína vagy Japán sorsa dől el, hanema leg-
mélyebb értelemben Európa sorsa is. Ha Európát politikai és

, ipari, technikai és gazdasági tekintetben visszavetik arra a pontra,
ahonnan kiindult, úgy többé már nem az az Európa, amely
volt a világháború elött. A távolkeleten végbemenő győzelem és
bukás Európa sorsára is a legnagyobb jelentőségű lesz.

Dr. Hartenstein Károly.

KRÓNIKA
A magyar jövő ú] programjai.

Az elmult két hónap világtörténelmi eseményei nálunk erős belső
megmozdulást, sőt nyugtalanságot okoztak. Hiszen amint erre már mult
számunkban rárnutattunk, közvetlen közelröl érintik a magyar jövőt. De
a nyugtalanság oka nemcsak a külpolitikaí eseményekben van. Folyóira-
tunk hasábjain ismételten rámutattunk arra: népünk életében olyan meg-
mozdul ások és alulról feltörő erők jelentkeznek, melyek lassan és foko-
zatosan megindították az átalakulást.' A legújabb kormányprogram : a
beruházási javaslat, a zsidótörvény ugyancsak ezt a változást igyekszik a
maga módján előkészíteni. Tanácsos azonban már most azokkal a prog-
ramokkal foglalkozni, őket megismerni, melyek az egész magyar élet
radikális megújítását propagáljak. Tárgyalásunk alapjául három prog-
ram szolg ál: 1.' Szabó Dezsőnek "A holnap nacionalizmusa" és "A magyar
miniszterelnökhöz" c. munkája, 2. Szálasi "Cél és követelések" c. füzete
(1935.), elveinek újabb kifejtései az "Új magyar munkás" és az "Összetar-
tás". hasábjairól, és 3. a Márciusi 'Front ujra kiadott és kidolgozott 12
pontja. (Válasz.)
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Mind a három prög rám megegyezik abban, hogy mélyrŐl Jövő kWt4s
és öntudatos kiállás: "Önnek hatalmában áll soraimra rendőrrel, elkob-
zassal, börtönnel felelni, ... vagy egy kőzörnbös vállvonás megvetésével
intézni el a dolgot: - hiszen ez csak egy magyar, mit szárnít a magyar
Magyarországon P Amit én 'irok: az én felelősségem. Amit Ön tesz, az
Ön felelőssége." (Szabo D.) "Vagyunk és maradunk" (Szálasi). "Ebben
a, harcban tönkretehetnek, bebörtönözhetnek, üldözhetnek bennünket, esz-
rnéinktöl eltéríteni nem fognak soha. Mi álljuk a harcot és készek vagyunk
ennél többre és nagyobbra is. A Márciusi Front ma még csak szellemi
harc, ám tudják meg, hogy ez az első és döntő csatatér s minket ezen a
küzdötéren le nem győzhetnek." (Márciusi Front.) Egészen új Magyaror-
szágot akarnak, és tudják, hogy őket csak egy egészen új Magyarország
tűri, Ezért mindhárom program a szerves átalakulás egészen új életét ld-
nália, persze mind a maga módján. Részlet akarataik 'gyakran nagyon
egyeznek, csak a "világszemléletük" más. Szálasi előtt a totális állam
tnindent magába olvasztó diktatúrája áll, melyben 8Z egyén boldogsága
a szolgélei. A Márciusi Front előtt a felszabadult nép' oszt/J.lynélküli
és szervezett-termeléses társadalma áll, amelyben az egy.én boldogsága
él szabadság. (Nem liberalizmus!) Szabó Dezső pedig egy roppant úl-
humanizmus nemzeti műhelyű termő szolidaritásáról álmodik, melyben il

boldogság az önkitejlés, a termés maga.
1. Szabó Dezső mondanivalója elején tiltakozik az ellenzékiség vádja

ellen. Az ellenzékiség megszállottságát a szellemi szegénység és függés,
legostobább formájának tartja. Hangsúlyozza, hogy se nem jobbo, se nem
baloldali, se nem kollektivista, se nem individualista. Ezektől irtózik, mert
Hem hisz bennük. Ezek mind "ráadás állapotok," ö csak az organikus és
dinamikus életben hisz.. "Amint áll a tovaomló ember partján és látja il

habokra tört, űzött tengert, az énné kietlenült arcokat: dús élete egye-
temes öleléssé lesz." Mondanivalója roppant szintézis akar lenni a meg,
bomlott életben. Mindig egyetlen nagy dinamikájú egységnek érzi az éle-
tét, melynek célja az emberfa minél gazdagabb, minél ösztönösebb, mínél
védettebb termése. Ehhez a terméshez kell emberi szolidaritás időben és
térben, - még hozzá nem általában emberi szolidaritás, hanem egy sa-
játosan egyéni történelmi műhely közösségének termő szolidaritása, azoké,
akik "az évezredek titkaiban külön arcokká egységesültek." Minden egyéni
érték, s termő adottság bele kell épüljön ennek a közösségnek, - a nem-
zetnek fejlődésébe és így lesz a nemzet (a faj) az egyed egyéniségének
leggazdagabb forrása, szétgyökerezése, életrehívó, védő, megőrzö, jövőbe
fejlesztő szerve. "A nemzet az egyéni és közösségí elv legmélyebb, leg-
termékenyebb egyesűlése, azonossága." A nemzetnek <független történelmi
műhelynek kell lennie, melyben minden vonalon kiépltették az önáJlo
egyéni termés biztonságát. Ez természetesen egy olyan életrendszert
tételez fel, mely "az állam minden egyede számára lehetövé teszi teljes
emberi értéke megtermését. " Ezért olyan nacionalizmusra és új detnek-
ráciára van szükségünk, melyben saját terrnésünk gyümölcseihez jutha-
tunk, saz idegen élésdiségek eltávolításával egy új honfoglalás révén ön-
sorsunk irányítását újra kezünkbe véve lehetövé válik az, "hogya magyar-
ság történelmi rnűhelye egységében, az élet minden terén, egész törté,
nelmi építésében, kultúr ája minden alkotásában, rnind 2"azdagabb erőkkel,
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több vonással teljesítse még 6si arcát.' t:;gy ilyen termI) Magyarország-
fiak a történelmi hivatása, hogyaközépeurópai fiatal nemzeteknek a
~édő összelogásba szetvezését vállalja, s hiraesse egy új demokrécte, S

egy ú], parasztból megújhodott kultúra hitvallását.
Szabó Dezső ezen alapvetés közben és után belemegy a részletkér-

désekbe is, melyeket itt már csak a helyszűke miatt sem ismertethetünk,
De jelentősége nem is a részletjavaslatokban van, hanem abban a szem-
léletmódban, amelynek szuggesztiv erejével organikus látásra szoktatja a
magyarságot. Ezt a szolgálatát csak az utókor fogja igazán méltányolni.
Valamit azonban meg kell mondanunk. Bizony nem egyéb Szabó Dezső
elet és nemzetszemlélete, mint egy erőteljes nemzeti testésű úihumsnizmus.
Az emberi erők, értékek önkifejtésébe veti a hitét és teljes tudatossággal
zárja ki "rendszeréből" az Istent, s mindazt, ami túl van az immanens
emberin. Ebben van Szabó Dezső és (ne adja az Isten,) az egész kereső
magyarság tragédiája. Addig fogja a saját erejét keresni, míg Isten meg-
unja kínálni az Övét ...

2. Szálasi programja - már csak feléje irányult közérdeklödésnéí
fogva is - a legszámottevőbb az összes és nagyszámú szélsőjobboldali
tervek közt. Szálasi a mindenható állam és annak mindenható vezére igé-
zetében dolgozza ki programját. Hangsúlyozza, hogy az állam nem el-
vont fogalom, de szerves életet élő valóság. Minden hatalom a népé, ez
azonban átadja élő akaratát államhatalom alakjában a Jcivalasztottiainak.
Az államban csak egy politika lehet, melynek alkotó elemei a történelem,
földrajz, erőforrás, nép, és társadalomjog helyzete, valamint az egyetlen
koponya, a vezér. A vezér az egyetlen politikus, a többi csak szakember.
Az állam célja erkölcsös és gyakorlati. 'Az államerkölcs a szociális fel-
építésben jut kifejezésre, s ez az erkölcs átható az egyénre. "Aminő és
amit megenged az államerkölcs, olyan az ,egyén egész mivoltában." (!)
Egyoldalú életküzdelrneinél fogva a nép nem .képes mérlegelni a szociá-
lis helyzetet, s nem tudja azt közmegelégedésre irányítani. Ezért az állam-
nak feltétlen hatalom kell, s az állam első céljai közé tartozik: odahatni,
hogy népei az államközösséget szükségesnek tartsák, elfogadják és meg-
védjék, sőt, hogy "csak így lássák egyedül biztosítottnak erkölcsi, szel-
lemi és anyagi gyarapodásukat." Szál asi ezért meg akarja szervezni a
"Hungária Egyesült Földek" nemzetiszocialista államát, melynek néprel-
ségi alapja ez: "Isten megadta, az Elet megerősítette, a Nép szentesíti,
e Háromság végrehajtja." Szálasi általában szereti ezeket a misztikus
kapcsolatokat, hármas és négyes összefüggéseket kidolgozni. PI. "Isten,
paraszt, polgár, katona nevében!" "Isten mindnyájunké, a paraszt rnind-
annytunk kenyerét adja, a polgár az államba tömörült népek érdek-, az
állam köz-alanya, a katona mindent megvéd: Istent, parasztot, polgárt,
államot."

Jól látni, hogy ebben az egész rendszerben az állam, s méginkább
az "egy koponya" a lényeges. Nem is annyira az egyénnek akar helyet
es életet biztosítani az államban, hanem inkább az Államnak az egyénben.
Nem az állam tartozik bele Isten tervébe, hanem fordítva, az állam ter-
vébe tartozik Isten is. A legfőbb totalitás az Állam, melyben helye van
az Istennek is, épenúgy, mint a parasztnak, katonának, polgárnak. Evvel
távolról sem akarjuk fújni azt a körutí hangot, rnely minden szélsőjobb-
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oldali mozgalmat ab OVo "istentelennek," vagy "uj pogánynak" minŐsít
Olvastuk Szálasi nagy cikkét az Összetartásban, melyben a nemzetiszoeia-
lista állam erkölcsialappillérének a keresztyénséget jelöli meg, s melyben
ilyen nyilatkozatot tesz: "Ha rnilliók is vonnak közénk a fehér lovat,
akkor is Jézus Krisztus ülne a hátán." Szálasi a maga módján helyet biz-
tosíta keresztyénségnek .poíiükaí rendszerében. Örá is áll azonban, hogy
alapjaiban ismeretlen előtte az lsten, mindaddig, míg mellette más tota-
litását ismeri el az életnek. Isten az egyetlen totalitás, s ebbe tartozik az
imám élete js. "Aki fordítva gondolja, az lehet igen jóakaratú s "katonával
védelrnezheti Tstent," az állam attól még nem lesz keresztyén. Részletes
tervében a magas fokon álló parasztállamot tűzi maga elé Szál asi, s re,
formjainak .csornópontjai az alkotmány, a közigazgatás, a honvédelem, a
közoktatás.. a népegészségügy s a gazdasági élet (zsidókérdés) nemzeti-
szocialista szellemben' való átalakítása.

Szálasi sok .becsületes reform-akarásával szemben azonban Szabó
Dezsővel kell hangsúlyozni: "Az Állam így egy folyton épülö, mindig
képtelenebb arányokba diadalmaskodó Déva vára és minden teremtett lélek:
csak Kőmíves Kelemenné, akinek csak az az értelme, hogy beépítsék .e
mindenek fölé rohanó vár testébe. Az egyén csak atom, melynek az Allam
ad értelmet, formát, akaratot, célt. Az Állam az egyetlen személy." Ezt az
államfogalmat kétségtelenül hatalmas életeposszá lehet szépíteni sok szép
szóval, s "a nemzeti erők egységbe parancsolásával" "ideig-óráig roppant
történelmi teljesítményekre lehet lázasítani," de ebbe a rövid, átmeneti lel-
ki hevenybe lehet legegyszerűb ben belehal ni. Egy ilyen erőállamot. csak
egy "képtelen iramú ip arra, egy mindig több sugárzású körrel rendelke tö
kereskedelemre, gigantikus tőkegúlákra, s mindennap fejlettebb mili ta-
rizmusra lehet építeni." Ilyen államban az ösztönös, lelki termő élet rnind
több emberséggel lesz szegényebb, avégül, embertelen lesz, kifelé. pedig
az állandó háború veszedelmét hordja, mert a csodákra, 'diadalokra, elké-
pesztö zsákmányokra vérmesitett nacionalizmust táplálni kell, vagy eler-
nyed. A diktatúra lehet történelmi időkben szükségmegoldás, de nem le-
het állandó kormányzati elv. A mi néplelkünktöl, történelmünktől pedig
teljesen idegen.

3. A Márciusi Front 1937. március 15.-én indult útnak a Múzeum lép-
esőiról. Tizenkét pontja akkor nagy feltűnést keltett, s köreiből kerültek
ki azok az Irók, akik ;,Magyarország felfedezésére" vállalkoztak, s a
"Szolgálat és Irás" társasága, valamint a "Válasz" c. folyóirat köré cso-
portosultak. Mai ifjú értelmiségünknek kétségtelenüllegfelkészültebb cso-
portja ez, tekintélyes szociológiai ismerettel, tisztázott ideológiával, s ,.a
gondolatok kifejezéséhez sok írói erővel. Illyés, Kovács, Féja, Kerék, Ko-
dolányi, Szabo 2., Veres, Darvas olyan nevek, akik a jövő Magyarorszá-
gának sok értékes kövét hordozták már össze; s akiket még fog használni
a magyar jövő. A Márciusi Front a Válasz márciusi számában újra meg-
jelentette kibövítve, s részben átdolgozva a maga 12 pontját.

A történelmi felelősségre s a magyar nép kétségbeejtő nyomorúsá-
gára hivatkoznak, mikor vállalkozásukról szólnak, -az országépítés kivé-
teles pillanatának tartják a mait, amikor az igazi mozgalom öntudatával
akarnak indulni -nern politikai partnak, csak tiszta és világos prograrun
mozg almi .akaratnak, Vallják, hogya magyarság szabadságához v~Iójo.
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g'át nem más népek alacsonyabbrendűség ére, hanem a maga életképessé-
gére, és teremtő erejére kell építeni. A kisernmízett, nyomorult magyar
népért akarnak elindulni, s egy tiszta demokrácia igazságos életére f'eltá-
masztania magyarságót. Nem akarják az uzsora és kizsákrnányolás sza-

.badság át, de akarják a közösség nek ésa közösségbe beilleszkedő egyéli-
nek szabadságát. Akarj ák a magyar feudáJizmus teljes leépítését, a földre-
forrnot és a teljes lehetöségű magyar telepítést. Akarják a magyar kapi-
talizmus teljes lebontását, a tőke és a munka harcának megoldását, a mun-
ka jagát és jutalmát mindenki számára. Akarják az osztályszellern teljes
rnegszüntetését, a népi gyökerű egyetemes magyar nemzetnevelést és az
európai, magyar kultúrát. Külpolitikáiuk pedig az egyetlen független ma-
gyar megoldas: "Kívánjuk a magyar .revizíót: a dunavölgyi népek önren-
delkezesi jagának érvényesítését, minden nagyhatalmi imperializmusnak
a Dunavölgyéből való kirekesztését, idegen hatalmak szálláscsinálóinak a
magyar palitikai életből való lcipusztítását, a magyar nemzetvédelem tel-
jes felkészültséget és olyari belpolitik át, mely önálló magyar kűlpoliti-
kának ad biztos alapot." A Márciusi Front elindítói csaknem mind a ma-
gyar föld őstalajából valók, s att is keresik a magyar jövőt.

Befejezésül, miután három vkülönbözó színű, de alapindítasában és
sokszor eredményeiben is egyező új magyar prograrnot megvizsgál tunk,
hadd mutassunk rá arra az alapvető szempontra. melyalatt minket ezek
a megmozdulasok érdekelnek. Nyilvánvaló, hogy a mai párt-szervezkedéses
anarchia és a sokféle program mögött az új Magyarország készül. Ma
még nem tudni, melyik párt fagja megcsinálni. Valószínű, hagy egyik ma
létező párt sem. Az igazi magyar mozg alom azonban készül .ezekben, s ha
ma még alul is van, s még nem is születhctett meg, vajudás alatt áll. Ennek
~IZ eljövendő Magyarországnak kibontakozó körvonalaiból hadd húzzuk ki
még a legfontosabbakat. 1. Az újmagyar élet Ie iogi« bonteni az osztély-
kiiJönbségekel. 2. Meg togie oldani a föld- és a munks-kérdést, az egész
feudálkapitalizmus f'elszámolasa révén. (Ennek a munkának egyik része lesz
a zsidó kérdés végleges megoldása.) 3. Önálló magyar dunamedence poli-
tikát füg kialakítani, mely a környezö kisnépekkel való megegyezés révén
fag létrejönni a nagy európai imperializmusole feltartására. Ennek a há-
ram kérdésnek megoldásától függ a magyarság élete.

Deesery László.

SZÉLJEGYZETEK
A dolgok viszonylagos
nagyságáról hatalmas leckét kaptunk
az elmult hetekben. Még két hónap-
pal ezelőtt is papos, szentes beszéd-
nek rnondtuk volna a Prédikátar sza-
vának hirdetését: "Minden hiábavaló-
ság". Az .egvház távol áll az élettől,
a Jceresztyénség nem érez együtt a
nemzettel, =r .ez .lett volna :a felelet

a figyelmeztetésre. Az események a
legmeggyőző'bb igehirdetőnél hatal-
masabban tanítattak meg mindnyá-
[unkat, rnilyen 'könnyen [elentékte-
lenné zsugorodhatik az, amit nemrég
korsz akalkotónak láttatott velünk a
Iontoskodásunk. Hol van a választó-
jügi törvény korábbi jelentősége?
HaJ van az érdeklődés a 'kínai-japán
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háború iránt? A nérriet események
egyszerre félretaszitották a többi
dolgokat figyelmünk elől. Aztán jött
a zsidótörvényjavaslat, az angol-
olasz megegyezés, és elkészültünk
további meglepetésekre. Látjuk, hogy
a dolgok hiábavalósága és viszonyla-
gossága nem szószéki téma csupán,
nem vasárnap délelőtti kegyes gondo-
lat, hanem húsunkba vágó, hétköz-
napjainkat megrontó tapasztalati va-
lóság. Okulásunknak persze megvan
az a veszedelme, hogy mindössze
visszájára fordítjuk gondolkodásun-
kat, fontoskodókból f'ölényeskedök
leszünk, minden dolgot semmibe
veszünk. A keresztyén embernek az
a feladata ebben a nyugtalanító idő-
ben, hogy meglássa a dolgok igazi
nagyságát, ne bízza másokra az ér-
tékelést, sőt ellenkezőleg ő mutassa
meg másoknak, hogy kell a világot
szernlélni. Ez annál inkább feladata,
mert nem csupán tétlen nézelödésről
van szö., a rernénykedésünk, bizako-
dásunk, csüggedésünk, elernyedésünk,
lendületünk, önzésünk-önzetlenségünk
függ attól, hogy mit tartunk nagy és
kis dolognak. Minden keresztyénnek
kötelessége, nem csak a papoké,
hogy figyelmeztessen: egyedül Isten-
ben szabad és Benne kell is bíznunk.
Ez az Istenre irányítottság az egyet-
len iö delejtű a viszonylagosságok
világában.

A falusi és a városi
lakosság megélhetése között mutat-
kozó szlnvonaíkülönbséget tette sza-
vá a felsőház egyik tagja a mezög az-
dasági öregségi biztosításí javaslat
tárgyalásakor. Kifogásolta, hogy a
főváros sok milliót költ még használ-
ható épületek lebontására, parkíro-
zásra, effélével a főváros népét
lukszusra szoktatiák. Valóban úgy
van, hogyamíg a főváros rengeteget
költ pusztán szépítés re, addig a vi-
dék, kivált a falu és le~inkább a ta-

nyavilág' ahhoz sem jut hozzá, amire
feltétlenül szükség volna, egyszerűert
az egészséges és munkás élet meg-
tartása érdekében. Többek közt az-
zal szoktá'k mentegetni a fényűzést,
hogy munkaalkalmat ad. Igen árn, dc
ugyanazt a munkaeröt a magyar nép
megmentésére is lehetne használni.
Ha a főváros már mindent megtett
lakossága emberi életéért (meg-
tette-e ?), akkor nem szabad önzően
elzárkóznia a vidék megsegítése elől.
Mi szükség van még továbbra is egy
potemkin-fővárosra? Különösen szé-
gyenletes, hogy éppen egy vallási
gyűlés résztvevőit akarják megté-
veszteni egy nagyszerű f'övároskép-
pel. Most egyszerre van pénz rnin-
denféle szépítésre, átalakításra. Hol
volt eddig az a pénz, amikor cipőt
kellett volna adni a magyar paraszt-
gyereknek, hogy elmehessen az isko-
lába az ábécé és az egyszeregy meg-
tanulására? - Úgy véljük, nem vé-
letlen, hogy ez a felsőházi felszólaló
evangélikus ember volt.

Magyaros-vallásos
motivumok látásán lelkendezett egy
ujságtudósító a budapesti operaház-
ban tartott magyar divatbemutatóról
beszámolójában. Kétségtelenül helyes,
hogy a magyar szellem kincsesládá-
jából kikeresstik a használható érté-
keket; az is helyes, hogy akinek
minden alkalomra van külön ruhája,
a vallási élet ünnepi alkalmaira is
csináltasson magának. Nem szerét-
nénk, ha okvetetlenkedő gáncsosko-
dásnak látszanék, amit mégsem tudunk
elhallgatni. Ugyanígy szükség lenne
egy olyan ruhabemutatóra, ahol meg-
mutatnák, hogyan ruházkodjék a
szegényember asszonya az évi 20-
30-40 pengő készpénz járandóságból.
Efféle útmutatásban érvényesülhetne
csak igazán a magyarság és a ke-
resztyénség motivuma!

A fagykárok
kiváló alkalmat nyujtanak a magyar
nemzetnek arra, hogy megmutassa
közösségérzését, Ha báborű lenne,



akkor szaválnánk szépen az egy-
másrauta'ltságról, 'hogy egyik a mé-
siknak áldozattal tartozik. Miért kell
várnunk valami óriási tűzre, hogy
abban megolvadva összeforrjunk?
Amíg nem jön el a nagy próbatétel
ideje, addig kellene magunkat meg-
próbálni, vajjon tudunk-e és készek
vagyunk-e ,egymáson segíteni, 'a
hiányt egymásnak pótolni. Annak
persze örültünk volna, ha a gyü-
mö!cskivitelből az államnak haszna
bőven lett volna. Csak úgy lettünk
volna rá rnéltók, ha viszont most ki-
nyitjuk a zsebünket és osztozkodunk
a veszteségben a kárvallottakkal.

Hiség a kevésen,

hűség a kicsi dolgokban, hűség a
mindennapi kötelességben, - ez a
követelrnény teszi most próbára a
magyarság ot, A világ események
mindnyájunkat felzaklattak, a hazai
törvényjavaslatok és mozgolódások
erősen ingerlik érdeklődésünket, a
hazafias aggodalom és anagyvonalú
nemzetpolitika kitölti lelkünket. Úgy
véljük, hogyha kávéházban, kaszinó-
ban, sörözés mellett, kártyakeverés
alatt kifejtjük véleményünket a kül-
politikai helyzetröl, lelkesedünk vagy
aggódunk, nyilátkozunk a zsidókér-
désröl, megállapít juk, mit hogyan
kellene tenni, akkor már eléggé ta-
nusítottuk erős, törhetetlen magyar-
ságunkat, a magyar nép iránti buzgó
szerelmünket. Pedig .rnost van csak
igazán szükség a kicsiben való ,hű-
ségre! Nézzük például a zsidó tör-
vényt. Mit érnek majd rendelkezései,
ha a végrehajtás a legapróbb részle-
tében, a legeldugottabb helyen nem
lesz becsületes? Es kin fog ez mulni?
Semmiképpen sem a kávéházi-kaszi-
nói-g azdaköri eszmecserélés intenzí-
tásán, hanem a hétköznapi megvesz-
tegethetetlenségen, a megbízhatósá-
gon. Ez persze filiszter-gondolkodás
és kényelmes szenvtelenség azok sze-
mében, akik talalva érzik magukat,
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De vajjon nem az éppen a nyárspol-
gári magatartás, hogy asztat mellett
elpolitizálgatunk, kötelességeink te-
kintetében pedig megalkuszunk, mert
érdekünk úgy kívánja P És mihez kell
több szenvedély, a vitatkozáshoz-e,
vagy a cselekvéshez?

Nagypénteken
,délután három órakor Krisztus kín-

szenvedésének emlékére egy percig
álltak a budapesti villamosok "és
autóbuszok, mert a budapesti Actio
Catholica kezdeményezésére így ren-
delkezett a főváros polgármestere.
Köszönjük meg, vagy ne köszönjűk
meg neki? A Református Élet ezt
írta előre a rendelkezésről. "Ebben
a határozatban kétségkívül egy na-
gyon tiszteletreméltó kezdeményezés-
seI állunk szemben. Mégis úgy érez-
zük, hogy sohasem vezetnek igazán
célhoz az olyan törekvések, melyek
kényszeríteni akarják az embereket
arra, hogy belső elhatározás nélkül,

-külsö eszközök nyomására álljanak
meg a golgotai kereszt előtt. Soha
olyan nyilt harc nem folyt még a
megfeszített Krisztus ellen a modern
nyugati világban, mint éppen nap-
jainkban. S ha sokan lesznek is, akik
abban a csendes percben egy pilla-
natra odafordulnak lélekben a gol-
gotai kereszt felé, éppen azok lesz-
nek ezek csak, akik amúgy is átélik
nagypéntek jelentőséget. S aggóda-
lommal gondolunk arra, hogy, a
nagypénteki csendet nem ismerő,
siető nagyvárosi emberek között
hány lélekben fog ehhez a naphoz
nem rnéltó gondolatokat és szavakat,
talán istentlcárornlö tréfákat kivál-
tani az a perc, melyben megáll a fő-
város forgalma ... " E sorokkal egyet-
értőleg mi sem tudjuk megköszönni
a kegye'letnek szánt forgalornszűne-
tet. A motorok nem tudnak emlékez-
ni, és megállásuk másokat sem tud
emlékezésre bírni. Nem volt egyéb
ez a rendelkezés felőlük, mint taga-
dása az ige felséges hatalmának.
Egyedül az ige, egyedül a Krisztus
kínszenvedéséröl szóló bibliai bizony-
ságtétel képes minket hívő kegye-
letre indítani. Úgy látszik, az ACtio
Catholica valóban nem ismeri a
Szentlélek eszközeit.
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EGYHÁZI FIGYELÓ
A lelkészi becsületszék.

Néhány évtizede már, hogy újra, meg újra feltűnik egyházi lapjaink-
bana lelkészi becsületszék sürgetése. Lelkészi értekezletek szerte az or-
szágban foglalkoznak a kérdéssel és követelik, hogy az eg-yház adjon mó-
dot és lehetőséget a lelkészi becsületszék felállítására. Nem-lelkész rész-
ről felmerül ug-yan ellene néhány aggodalmaskodó kifogás,de ez nem
tudja megakadályozni. hogy a kérdés oda 'ne kerüljön a zsinat elé. Ott
megint a lelkészek szállanak síkra mellette s viszont a nem-lelkészek, kü-
lönösen a jogászok, tiltakoznak ellene. Oe hiába! Az új egyházi törvények
megadják a jogot a lelkészezyesületnek becsületszék felállítására s ezzel
megteremtik a lehetőséget rnunkálkodása számára.

Aki az üg-ynek csak ezt a kűlső iefolyását ismeri,' annak ebből két
dologra kell követke.ztetnie: 1. hogya lelkészi becsületszék olyan munkát
akar végezni, amelyre eddig nem volt mód és lehetőség '(különben nem
kellett volna új törvényt követelni. hanem csak meg- kellett volna kezdeni
a munkát), 2. hogya lelkészi becsületszék olyan dolog, amely a lelkészek
osztélv-érdeket van hivatva szolgálni a nem-lelkészek rovására. Mindkét
következtetés tévedés lenne!

Téves lenne az a következtetés, hOI!Y a lelkészi becsületszék a lelkésli
kar osztálvérdekét van hivatva szoluálni. a szónak önző értelmében. A lel-
készi becsületszék sürgetése eg-y időben lcezdödött az ezvháztaaok fegyel-
mezésefick a sürg etésével. Elintézese is egy időben es teljesen hasonló kö-
1 ülrnények között történt. Mindkettőt ellenezték a iog ászok. Már ez is
mutatia. hogy rnindkét követelés ugyanazon egyeredőre vezethető vissza.
M,indkettőt az a meglátás szülte, hogy egyházunk veszedelmesen kis mér-
tékben valóban Egyház, és 32 a vágy, hozy rninél inkább azzá legyen. Az
egyháznak pedig két .,eleme" lévén. a lelkészek és a nem-Ielkészek, ez <i

vágy természetszerűleg ágazott el két irányban, sürgetve egyrészt azt, hogy
a nem-lelkészek i«azi nern-Ielkészekké, másrészt azt, hog-y- a lelkészek is
igazi lelkészeklee legyenek. Az első célt az egyháztag-ok fegyelmezésével, a
másodikat a lelkészi becsületszékekfelállításával vél ték szolgáihatni. Mivél
pedig- a közfelfogás szerint az egyház minérnűséve inkább függ a lelké-
széktől. mint a nem-Ielkészektól, - az a vágy természetszerűleg irányul
elsosorban a lelkészek nek ig-azi lelkészekké válása felé. Lépten-nyomon
hallhatunk és olvashatunk nem-lelkészek részéről olyan nyilatkozatokat,
mint folyóiratunk ez évi első számában Rozsondai Károlyé: "A papot való-
ban papnak akarjuk látni."

Általános tapasztalat az, hogy az u. n. egyházi törvénykezés fegyelmi
szabályainak alkalmazásával ezt a célt még csak megközelítőleg sem lehet
elérni. Mert nem is tekintve azt, hogy a mindig kézzelfog-ható bizonyíté-
kokat követelö törvénykezési aliáras alól igen sok vétkes kisiklik, lehetsé-
ges az is, hogy valaki egy jottányit sem vét a fegyelmi szabályok ellen és
mégis minden inkább, csak pap nem. Az ilyenek talán még több kárt okoz-
nak egyházunknak. mint azok 'okoznának, akiket fegyelmileg elítélnek.
Nagyon igaza van Rozsondainak: "A lelkész a g-yülekezet mérlezén áll. Ne
higgyük azt, hogy ez a mérleg csak durva kilókig dolgozik. Vannak ott
finomabb mérésre alkalmas súlyok is. A lelkész nemcsak főbenjáró rnulasz-
tásokkal. súlyosabb bűnökkel árt az 'igének, hanem kis, emberi gyarlóságai
is kárt okoznak. Önzés; hiúság, dölyfösség, képmutatás, összeférhetetlen:
ség, türelmetlenség, fecsegés, szórakozás-keresés is működő fegyverek a
prédikáció ellen." Ezeken a bajokon azonban a törvényszerű fegyelmi eljá-
rással, még ha sokkal szigorubban kezelnök is azt, .mint egyházi törvény-
székei nk eddig szekták, - nem lehet segíteni. Ezekhez csak a 'lelkipásztor-
kodás, vagy -'-- ha ez is eredmény telen nek bizonvulna - a fegyelmezésnek
egy egészen más. nem törvényszerű, hanem lelkipásztori faja férkőzhetik
hozzá. A.. lelirészeknek ilyen lelkipásztori .iellegfJ fegyelmezése kellene, hogy



legyéri a !tükés~i becsuj~h;zék,' aminthogy ilyen fegye'lm~~Ő'lelkiPás;tól',
kodássá, dc: nem bir áskodássá, kellett volna lennie az egyháztagok Iegyel-
mezésének is.

" , ,Ez esetben azonban a lelkészi becsületszék, - bár kétségtelenül
érdeke a lelkészi karnak is, - mégsem önző osztályérdek, hanem egyete.
mes érdeke az egész egyháznak. A jogászok tiltakozásának nem is az volt
azoka, mintha a célt helytelenítették voi na. Oh riem! Azt talán még jog á-

szaink sebánnák, ha lelkészeink igazi lelkészek lennének. Ok csak azért
tiltakoznak úgy a lelkészi becsületszék. mint az egyháztagok fegyelmezése
ellen is, mert úgy érezték. hogy mindkettö el fog vonni bizonyos ügyeket
a tisztárajogielveket követő törvénykezés elől s így rnegnyirbálja egyhá:
zunkbana törvénynek, a' jognak az uralmát. A jognak ezek a fanatikusai
úgy vélték tehát; hogy inkább vesszen az ország, de maradjon érvényb n
a jog. Oket nem számítva azonban, aligha akad más nem-lelkész, aki az
ilyen lelkészi becsületszéket nem fogadná örömmel.

Hogyabecsületszék valóban ilyen munkát tudjon végezni, annak
vannak bizonyos előfeltételei a lelkészegyesületek részéről. Azoknak ai
eddiginél sokkal nagyobb' mértékben ki kell fejleszteniök tagjaikban az egy;
más iránti lelkipásztori felelősségérzetet. Rá kell szoktatniok tagjaikat
arra, hogy egymáshoz, vagy hiveikhez való viszonyukban felmerült ügyes-
bajos dolgaikat, lelkészi munkáiuk közben .tárnadt nehézségeiket. abban
elkövetett hibáikat, teljes őszinteséggel tárják fel az egyesület előtt, s ma-
guk kérjék ki azokra vonatkozólag kartársaik véleményét. Ha ezt sikerül
elérni, akkor a becsületszék munkáia már, jórészt feleslegessé is vált, de
minden esetre nagy mértékben tehermentesült.

A becsületszéknek azután a maga munk áiában Máté 18, 1.5-17. útmu-
tatásait kellene követnie, Tehát az első dolog a négyszem köztí lelkipásztori
megintés' lenne. A második pedig a két-három tanu jelenlétében való meg-
intés. Ha mindez nem vezetne eredményre, akkor kellene csak az ügyet
a becsületszék elé vinni, amely azután a vétség természetéhez mérten :

a) dorgálna a becsületszék előtt; ,
b) dorgálna nyilvánosan;
c) kötelezné az illetőt nyilvános egyházkövetésre.
Tudom, hogy éppen ez a pont nagy ellenmondást fog kiváltani lelkész

társaim körében. Nézetem szerint azonban az egész becsületszéki eljárás-
nak ez a legfontosabb és legszükségesebb része. A törvénykezési /f'egyelrni
e1járásnakegyik legnagyobb fogyatékossága ugyanis keresztyén szem-
pontból éppen az, hogy. egyrészt a vétkest akkor is bünteti, ha őszintéri
megtért, másrészt pedig a gyülekezetet megfosztja attól akeresztyéni iog'á-
tól,hogy az igazán megtérőnek ne csak "lélekben", hanem tettleg is meg-

.bocsáthasson. A megbocsátás a gyülekezetnek egyik legfenségesebb joga
és kötelessége, amelynek gyakorlására feltétlenül meg kell neki adni a
módot és lehetőséget. Természetesen ugyanakkor, - amennyire ez emberi-
leg egyáltalán lehetséges, - gondoskodni kell arról is, hogy ez a megbocsá-
tás, ne történhossen' könnyelműen. Ezért kell annak tettleges megadását a·'
nyilvános egyházkövetéshez kötni. Aki erre is hajlandó, annál már embe- .
rileg valószínűnek vehető a bűnbánat őszintesége. Viszont; aki valóban '
megbánta bünét, annak meg nem szabad, s az nem is fog visszariadni attól, .
hogy bűnét és bűnbánatát nyilvánosan is megvallja. Én hiszem, hogy az
ilyen egyházkövetésen keresztülrnent lelkész és gyülekezete közt hem
egyszer olyan bensőséges kéresztyéni kapcsolat f'eilödnék ki, amilyen kü-
lőnben talán sohasem jött volna létre.

Ha mindezek nem vezetnének eredményre, vagy pedig az illető lelkész
nem lenne hajlandó egyházkövetésre,akkor következnék, mint utolsó
fokozat: ' ,

- d) a lelkészegyesületból való kizárás és egyúttal kiközösítés a lelkészi
kar, közösségéböl.

'Ennek természetesen szükségképen maga után kellene vonnia a lel-
készi<állastól, sőt a lelkészi jellegtől való megfosztást is, mert az mégis

. csak lehetetlen helyzet lesz;tiogy akit a Ielkészi'kar kiközösített -rnag ából,
azai egyhézban mégis >tóvább lelkészkedhessék. Sajnos azonban, hogy



az új egyház] törvények sem mondják ki átlasat veszítettnek az ilyen let-
készt, Hogy valaki szorosan vett törvénykezési eljárás nélkül még lelkészi
állását is elveszíthesse, ez a "jog"-nak olyan sérelme lett volna, amelyet
jog ászaink semmiképen sem tűrhettek el. Inkább meghagyták tehát azt az
eshetőséget, hogy valaki a lelkészi karból kiközösítve is tovább lelkész-
kedhessék, ha csak törvénykezési eljárással meg nem fosztják hivatalától.
Kérdés azonban, hogy ez lehetséges lesz-e minden esetben.

Eza fonák helyzet megoldódnék akkor is, ha a lelkészegyesűlet a
becsületszék szabályzatának megalkotásánál eltekinténe a c. és d. pontok-
tól, Ugy halljuk, hogyalelkészegyesület erre készül. Ha azonban valóban
ez történnék, akkor csakugyan semmiért csaptunk volna nagy hűhót, mert
a többit, amit még a becsűletszék tehet, eddig is megtehettük volna, sőt
kötelességünk lett volna megtenni. Ezért igazán felesleges voltzsinatot
sürgetni és új törvényt kierőszakolni.

Ha csakugyan ez az utóbbi eset következik be, akkor újból bebizo-
nyítjuk, hogy nem tudjuk a fegyelmezést lelkipásztori (szeretet) rnunka-
ként felfogni és gyakorolni. Érezzük ugyan, hogy szükség van lelkipásztori
f'egyelrnezésre, ugyalelkészekkel, mint a nem-lelkészekkel szemben. Köve-
teljük is mind a kettőt, sőt kivívjuka jogot is gyakorlásukhoz. Mikor
azonban megvalósítasukra kerülne a sor, akkor egyszerre vége lesz a lelki-
pásztori tegyelmezésnek. Az egyháztag ok fegyelmezéséből lelkipásztor-
kodás nélküli .bitéskodést" csinálunk, a lelkészek fegyelmezéséből pedig
fegyelmezés nélküli lelkipásztorkodást. Az elébbiból elsikkad a lelkipász-
torkodás, az utóbbiból pedig a fegyelmezés. Pedig amire szükség volna,
s ami valóban áldásos lenne, az mindkét téren a lelkipásztori fegyelmezés,
vagyis a lelkipásztorkodásnak az a teljessége, amely tud "fegyelmezni",
illetve - ne féljünk kirnondani - "büntetni" is - szeretetből.

Gyarmat/,y Dénes.

SZELLEMI ÉLET
Képzimfivészeti Szemle.

Két merőben ellentétes rnuvesz
képeit állította ki az Ernszt-rnúzeum.
A nemrég elhunyt Magyar-Mannhei-
mer Gusztáv az egyik, napjainkndk
jelentős f'estöie, Kernstok Károly a
másik. Magyar-Mannheimer Gusztáv
lírikus művész. Legkedvesebb tár-
gya a tájkép, Egyforma kedvvel festi
hazájának és a leülföldi tájaknak
képeit. Elsősorban budapesti és bala-
toni. vásznai állitanak meg; a külf'öl-
di vidékeket ábrázoló képek közül
pedig azok, melyek Olaszország tel-
két akarj ák visszaadni. Romantikus
szellemű festmények, mesterük szere-
ti a merész szmellentéteket, ezeknek
az ellentéteknek torlódása azonban
nem zavarja meg a kornpozlciók össz-
hangját és egységes hangulatat. -
Kernstok Károly főproblémája az em
beri alak, főként az akt. Már első
jelentős müvén (Lovasok) látszik,
hogy mindent ennek rendel alá. Ma-
gyar-Mannheimerrel szemben az ő
kornpoztciói elsősorban értelmi mun-
kák, tanulmányok. Mindenek fölött

az emberi test ereje köti le. Nem
annyira a színeknek, mint a formák-
nak mestere, képei erősen vonalasak.

A Műcsarnokban április hónapban
a lengyel niűvészek alkotásait mutat-
ták be. Ezen a kiállításon legalább
nagy vonásokban meg akarják velünk
ismertetni a' lengyel művészet sajá-
tosságait, nemzeti szellemének ké·.
pékben és szobrokban megnyilvánuló
arculatát, Néhány név még a XIX.
századot képviseli, fontosabbak azon-
ban az újabb művészcsoportok. Mű-
veiken végigkísérhetjük az európai
művészet új abb stílusváltozásait. Fő-
leg a lengyel szobrászat . termékeny-
sége és egyéni ereje kap meg. Pri-
mitivekre emlékeztető finom fa-szeb-
raival Kaminska tűnik föl, de ennek
az anyagnak kétségkívül legnagyobb
mestere Dunikowski, ki megdöbbentő
jellemző erővel faragta meg a Va-
vel-vár érdekes fejeit, a kiállítás leg-
szebb részét. A bronzok közt egyéni
felfogásával Ostrowski lep meg. Min-
ket magyarokat kü!önösen érdekel
a festmények közt Matejko multszá-



zadbeli festö Báthoryt ábrázoló, ha-
talmas vászna, a csarnok .középpontí
helyén. Művészi szempontból érde-
kesebbek az újabbak, melyek a len-
gyel művészet széles skálájáról ta-
nuskodnak. Sok festőjük foglalko-
zik kedvvel a népi élet jeleneteivel,
a nép köréből vett kitűnö tanulmány-
fejekkel.

Három tehetséges fiatal festő ál-
lított ki márciusban a Műteremben.
Érdeklődésük, stílusuk sok rokonsá-
gbt mutat, hiszen egy család: Czene
Jlinos, Czene Béla és Cz. Hikády Er-
zsébet. Legegyénibb köztük Czene
János. Rendkívül tárgyilagos a művé-
szete, szűken bánik a külsőségekkel
és alakjainak lelkiélete láthatóan nem
érdekli. A formák és színek szépsé-
gét keresí, sok gondot fordít a rajz-
ra. Ebben testvére, Czene Béla is egy
úton halad vele. Az ő műveíben töbo
a líraiság, viszont kevesebb az ön-
állóság. Szívesen foglalkozik bibliai
tárgyakkal s ezeken a képeken a ko-
rai renaissance-festők ihletése látszik.

Április első felében á Műterem
újból három festő műveiből mutatott
be egy csokrot. Péchy né, Rónay
Kinga akvarell ekkel szerepel a tar-

. laton. Hangulatos festő, hangulatai
derűsek, elevenek, harmonikusak. A
vizfestmények örök tárgyát, a tájké-
pet szereti, ez a szeretet különösen
forrón árad, mikor hazai tájakat vesz
ecset jére. Kiegyensúlyozott meleg
egyéniség. Kőrőssy János olajképei-
ból ad egy kis gyűjteményt. Külön-
bözö tárgyai jó megfigyelő készsé-
géröl, sokirányú érdeklödéséröl be-
szélnek. Rajznak és színnek megkapo
összhangja jellemzi f'estrnényeit. Re-
zes Mo.lnár János a harmadik. Való-
ságkereső művész, természethűségre
törekszik. Friss, élénk, változatos szí-
nekkel hozza ki figurális tárgyú al-
kotásait Dr. Győri Aranka.

Két könyv - kéi világ.
Az egyik könyv Albert Gervsls,

a szecsuani katolikus rnisszió orvo-
sának könyve: "Nehéz orvosnak len-
ni Kínában." (Singer és Wolfner ki-
adás.) A másik ifj; Bibereuer Richárd
magyar református lelkésznek a
könyve: "Ez is India." (Sylvester ki-
adás.) A két könyv nem azért je-
lent két világot, mert az "egyik Kí-
náról, a másik Indiáról szól, amelyek-
nek rnindegyike kétségtelenül egy
magában lezárt, sajátos vilái, hanem

inkább azért, 111ért SzetzlSÍk kétks-
lön világban élnek. Gervais azoknak
a világából való, akik tagadhatátla-
nul éles szemmel látják ugyan meg
e világ dolgait, de teljesen vakol,
ama másik világ realitásának a meg-
látására. Gervais hiába missziói or-
vos. A kínai katolikus misszióról
olyan képeket ad (28., 64., 92. olda.'
lakon), amelyek ellen méltán tilta-
kozhatnak saját egyházának hívei s
legföljebb azt hozhatja föl mentsé-
gű], hogy a protestáns misszióval sem
lJ'áJ1ik kíméletesebben (97., 201. ol-
dalakon). Siralmas, ha valaki a kí-
nai keresztyénségból. az annyi vér-
rel és könnyel megszentelt kínai
misszióból csak ennyit látott meg.
Minden félreértés kikerülése végett:
ezt nemcsak a protestáns keresztyén-
ségre és misszióra értjük. Hogy a
könyv "érdekes," hogy ügyesen van
megírva, azt nem tagadjuk. Kereken
tagadnunk kell természetesen azt,
mintha Gervais lenne az, aki eddig
a legjobban megértette Kínát. Akár-
mennyire lelkesedik isa kiadó az ál-
tala kiadott könyvért, ilyen kijelen-
tést mégsem szabad megkockáztat-
nia. - Egészen más könyv Bibereuet
Richérdé. Nyitott szemmel járt India-
ban. Megmutatja nekünk ezt a tarka
- Kínánál sokkal tarkább - világot
minden oldalról. Akár a vallástörté-
nész, akár a szo.ciológus nyúl köny-.
ve után, megkapja azt) ami érdekli. S
ami mindenekf,ölött értékessé teszi
ezt a könyvet: ez a szerző meglátta
Indiában az evangélium csodálatos
munkáját. Erre vonatkozó fejezetét
senki sem olvashatja lelki nyereség,
sőt lelki megrendűlés nélkül. Bíber-
auer írói készsége is különb a fran-
ciáénál. Különb már azért is, mert
igazán az India iránt való szeretet ve-
zeti tollát. Ez a könyv sokkal -in-
kább megérdemelne olyan kiadöt,
aki elindítja a "siker", hogy ne morid-
juk a'"világsiker" útján. P. P.

Szinházi Szemle.
Dékány András színjátéke a Nem-

zeti Színházban: Arenysztget. Nagy
Péter cár és Katalin életének egyik
viharos szakaszát mutatja be, egy·
részt groteszk humorü, másrészt drá-
'mai .Ieszültségű jelenetekben a mese
és történeti valóság keresztütián.vMé-
lyebb lélekrajz szempontjaból két ér-
tékes vonást fedezhetünk fel. Az egyik
az orosz lélek - Péter' és Katalin -
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szárnvvérdesé csapongásat 'az aljas'
emberi szenvedélyesség és az igaz, a
nemes között. A másik, - és ez ad
felemelően új színt a darabban -
azon, jelenetekben tűnile elénk, hol a
romantikus, szabadságszerető, tiszta-
homlokú finn tengerész becsületes és
határozott jelleme, áll szemben ba-
rátjával, a cárral. Az igazság tudatá-
ban meg nem hajló derék szemébe
néz a nagyúrnak. meri megalázni, és
ellenállhatatlan tekintélyt vív ki a
maga számára - a cár kénytelen le-
sütni a szemét, de egyúttal felemel-
kedni is, A mélyebblelki értéket
kereső közönség benső gazdagodás-
saI veheti észre a por és sár között
csiilogódrágakő ragyogását. M" S.

'Németh Lászlónak a Kamaraszín-
házban sok huzavona után színreke-
rült darabja, a ,,\/i1lámfénynéJ" nagy
külső sikert aratott. A tomboló taps
a szerző neve varázsának, a darab
izzó líraiságának, a túlintelligens,
szikrázó párbeszédeknek, egy-két jól
mintázott alaknak. néhány színész él-
ményszerű játékának és napjaink leg-
mélyebben érzett kérdéspontj ának

villárnfénynél" való lbemutatásának
~'zól. A darab maga késői utánérzése
a századeleji "skandináv drámáknak. "
Ezt a szerző maga is jól érzi, hiszen
egyik hőse szavain keresztül már ele-
ve tiltakozik e feltevés ellen. Ez a
tiltakozás itt önbeismerés. Az író
meglátja a kérdéseket, meg is ragad-
ja őket, de megoldatlanul ejti ki a
kezéből. Nagy Imre, a lázadó vidéki
körorvos végzetesen humanista. Hisz
az önmegváltásban. A felszabadulás
felé meg tett első lépése a környezet
rabságából egy még szörnyűbb ra~-
ságba, az én igájába vezet. A szerzo-
nek nincs igaza: A hőse még nem
"tanulta meg a leckéjét." Kétségbe-
esett farkasok" itt csak rombalm
tudnak: az igazi szolgálat a megvál-
tottak számára tétetett el. H. ,

Az életrajzi regények
sorában fokozott érdeklődésre tart-
hat számot olvasóink között Szent-
mihályiné Szabó Mária "Lorántffy
Zsuzsánna" c, ,könyve (Singer és
Wolf ner kiadása, ára 6 P). A törté-
nelmi regényektől eltér annyiban,
hogy a történelem csak háttér, mely-

böi kimagaslik Lorántffy Zsuzsánna
eszmei alakja.

A szerző ügyes kézzel építi fel
Lorántffy Zsuzsánna jellemét. Meg-
ismerjük cselekvéseiböl lelkének
finornság át, eszményi gondolatvilá-
gát, mély vallásosságát és mindazon
tulajdonságokat, amelyek Lorántffy
Zsuzsánnát történelmünk halhatat-
lan nőalakjai közé sorozzák. Ezt az
apró, szinte miniatűr vonásokra 'szét-
szedhető jellemábrázolást csak nö
rajzolhatta így meg.

De nem a történelmi ábrázolás a
regény legnagyobb értéke, hanem a
mély vallásosság, az evangéliumi ke-
resztyén világnézet, amelyre, mint
alapra épül fel a regény. Lorántffy
Zsuzsánna nem képzelhető el a Bib-
lia nélkül, a Szentirás vezeti az egész
környezetét is. A buzgó vallásosság,
a Biblia, mint isteni kinyilatkoztatás
az emberi élet vezetője, az isteni
gondviselés 'és az Isten akaratába ve-
tett erős hit és megnyugvás megér-
zékeltetése a regény legnagyobb ér-
téke.

Az olvasó boldog megelégedéssel
teSZI le a regényt, mert nemcsak tos-
gyökeres magyar, dallámos nyelven
megírt történeti ismeretet kapott,
hanem hitet. Dr. Deák István.

Az Erdélyi Szépmíves Céh
újabb kötete a legfiatalabb erdélyi
írónemzedék egyik tagjának, Ormos
ivánnak Állj! Ki vagy? c. regényét
tartalmazza. Mai téma mai feldolgo-
zásban. Az állásátvesztett aranyifjú
életkereteinek széttöredezését, a mun-
kanélkűliség . pszichózisának kialaku-
lását olyan élethű színekkel festi
meg az író, mintha a saját emlékei-
ból merítene. Mintha azt tanítana
az író, hogy e nemzedék számára
nincs menekvés, Amikor hősét az új
élet biztos partjaitóI csak egy lépés
választja el, egy szerb határőr golyó-
ja szíven találja. Abban bizonyosak
vagyunk, hogy ez a regény egy ki-
bontakozásban lévő írói pálya ko-
moly ígérete. Ugyanilyen bizonyosak
szeretnénk lenni abban is, nagy, a mű
csak elképzelt történet, nem pedig
hitvallás. -so

Szerkesztésért és kladasért íelelös: Lic. Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: Uzsalyés Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.,

A folyÓIral elfogadása clöfizetési köfelezettséggel jár. '



-Jelen számunk munkatársai:

Dr. Deák István, tanítöképzöintézeti tanár, Sopron. - Dezséry
László, lelkész, Budapest. - Foltin Brunö, teológus, Sopron. - Gyarmathy
Dénes, lelkész, Rábaszentandrás. - Dr. Györy Aranka, leánygimnáziumi
tanárnő, Budapest. - Dr. HartensteinKároly, missziói igazgató, Base\. -
Joób Olivér-, lelkész, Nyíregyháza. - Dr. báró Podmaniczky Pál, egyetemi
tanár, Sopron. - Scholz Lászlót lelkész, Budapest. - Schulek Tibor, lel-
kész, Budapest. - SzabóJózsef, Ielkész, Györ.

Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:
Gervais Albert: Nehéz orvosnak lenní Kínában. Budapest, Singer és

Wolfner kiadása. - Szentmihályiné Szabó Anna: Lorántffy Zsuzsánna.
Budapest,. Singer és Wolfner kiadása. +: K3fácsony Sándor: Ki:ktv!lá.glt~
son a maga helyén. Budapest, 1938, Exodus-kiadás. - Sipos István: A re-
formátus theologia védelme. 1. Budapest, 1938. Ára 3.70 P. - Steiner La-
jos: A tót nemzetiségi kérdés 1~9-ben 1-11. (Magyarország újabbkori
történetének forrásai) Budapest, 1937, Történelmi Társulat kiadása. -
Trikál József: Az ú] szellemiség. Budapest, 1937, Szent István-Társulat. -
Etelka Főhercegnő.: A, magyar tanyavilág. Budapest, Szent István-Társu-
lat, 1938, ára 10 P. - Dömötör Sándor: Dunaszentgyörgy népe. Budapest,
1937, Magyar Társaság Falukutató Intézete. - Földes Ferenc: Vereb köz-
ség monográflája. Homok, 1937. - (;zakó István: A németbirodalmi ,,Kraft
durch Freude'<rnozgalom, Budapest, 1938, a Magyar Társaság Falukutató
Intézete. - BUbler- Johaanes: Das Reformationszeitalter; Berlin, 1938. W.
Gruyter-kiadás, ára 8.25 RM. - Klotz Hans: Das Buch von der ürge\. Kas-
seI, 1938, Barerrreiter kiadás, ára 2.70 RM. - Klocke Helmut: Deutsches
und rnadiarísches Dorf. Leipzig, 1937, Sr Hirzel, kladása, ára 3 RM. -
Wikenha~ser Alfred: Die Kirche als der rnystische Leib Christi nach dem
Apóstel Paulus. Münster i. W., Aschendorff-kiadás, ára 3.38 RM. - Bult-
mann Rudolf: Das Johannes-Evangeliurn, Kap 2, 5--6, 22. Göttingen, 1938,
Vandenhoeck & Ruprecht kiadás, ára 2.25 RM. - Luthers Evangellen-
Auslegung. 2. füzet. Göttingen, 1938, Vandenhoeck & Ruprecht-kladása,
ára 1.35 RM. - Harmati Béla: A Miatyánk. Györ, 1938, ára 0.50 P. -
Karácsony Sándor: A szerétet hatalmát áldom. Budapest, 1938, Exodus-
kiadás. - Láng Sándor: A munka tudománya. Budapest, Szent István-
Társulat.

A németországi könyveknél a nálunk is érvényes u. n. külföldi árak
vannak feltüntetve.



Megjelent
KAPI-KRÁLIK JENÖ:

Korá lel ójáték

"Térj magadhoz drága Sion"
evangélikus korál fölött.

Ara: 2 peng6.

- Megrendel~ető:
Budapest, Rózsavölgyi és Társa kiadóhivatalában .

.•

Megjelent
SCHOLZ LÁSZLÓ:

A hálaadás kelyhe
címú tanulmánya

az Úr szent vacsorájáról.

184 lap .,. ára portóval együtt 3 peng6.

,M 8 9 r 8 n d 8 I h 8 t 6 :

Budapest IV., Deák-tér 4.
Postatakarékpénztári csekkszámla: 35.332.

Rendkívül aktuális! Olvasd és terjeszd!

BAROSS NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA, OYÓR, ANDRÁSSY-UT 24.


