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A "Keresztyén Igazság"- az evangélikus egyház szolgálatában áll.

Az evangéliuru üzenetének korszerü tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekü tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-leutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hüség alapján való tömörítését és egyházi életünk megüihodását.



Jézus nevében.
Nevezék az ő netiét j é z u stiak.

Luk. ev. 2~121.

Nincsen senkiben másban üdvösség, mert
hem is adatott az ég alatt emberek között más
név, mely által kellene tiékűnk meqtartatnunk,

! Apost. Csel. 4, 121

Súlyos gondok és aggodalmak között lépjűk át az újesztendő küszöbét,
Egy távol délszaki ország fölött a háború villámai cikáznak. De hol

van 'az az idő, amikor az európai nyárspolgár - Goethe pompás rajza szerint -
mínt puszta érdekességről csevegbetett távoli földrészek 'háborújáról s .a
közben zavartalan nyugalommal üríthette poharát az áldott otthoni békére? A
kicsivé zsugorodott Iöldtekét keresztül-kasul behálózzák a különbözö nagy-
és kishatalmak ezernyi érdekszálai. Ha ezt a hálót csak egyetlenegy helyen
megbolygatják, a szálak rángatózását megérzik míndenütt s ki tudja, vala-
melyik a szálnak a kanóca hol és mikor gyújtja fel apuskaporos hordót?
Európa népei még míndíg reszkető aggodalommal lesik azoknak a sötét vihar-
felhőknek a gomolygását, melyek egy ú] világháború villamos feszültségével
terhesek. Egy új világháború puszta lehetősége - mícsoda rém l

De e nélkül is van gondforrásunk elég. Ott van a gazdasági válság, aj
gazdagság és nyomor kiáltó ellentéte, a munkanélkülíek sok milliós serege, a
társadalmi forradalom réme, a nemzedékek meghasonlása, a családi élet zül-
lése, a proletárság folytonos szaporodásával szemben az egyke pusztítása a
társadalom legértékesebbnek tartott rétegeiben, az erkölcstelenség tobzódása,
az istentelenség vílághatalommá szervezkedése, egy új pogányság felbúrjánzása,
a keresztyénség közepette, az egyházak között az egészséges verseny helyett a
viszálykodás szelleme s a mellett a belső gyengeség számos megdöbbentő jele ..,
Míndehhez a magánélet ezernyi baja, melyről ki-ki csak maga tud, letört éle-
tek reménytelen vergődése... Nem csoda, hogy napjainknak egyik legbefo-
lyásosabb filozófiai irányzata az ember őneszméletét odáig fejlesztette, hogy
a bízonytalanságot, a gondot, az aggodalmat, a jövőtől, az ismeretlentől; 'a
végtől; a haláltól való félelmet mondja létünk legkitűnőbb bélyegének •.. !

Ebbe az éjszakába köszönt be az új esztendő. Ismét nem csoda, hogy
a hitetlen ember ennek az éjszakának a rémei elől a féktelen izgalmak káhu-
latában keres menekvést, Orgia a siralomházban ...

Oh, áldott bölcsesége az Anyaszentegyháznak, mely Jézus nevét írja min-
den újesztendő bejárata fölé! '

Csodálatos név! Isten különös kegyelmével együtt ezt a nevet is angyal
jelenti meg előre Máriának s a legdicsőbb hivatás és a legmagasabb méltóság
ismertető 'jeleit halmozza erre a névre (Luk. 1,31-'-32.). A bethlehemi gyer-
mek születésekor angyalajkról hangzik ennek a névnek első magyarázata: Szü-
letett néktek Meqtarto ... S aki az angyalok üzenetének hinni nem akar, higy-
gyen legalább Péter hitvallástételének : Nincsen senkiben másban üdvösség, nenr
is adatott .. ,fmás név, mely által kellene nékünk meqtartatnunk ... Péter Jé-
zusnak olyan tanúj a, akinek száját nem lehet befogni, sem tanubizonyság-
tételét kétségbevonni. ű agen jól tudta, hogy kicsoda laz a Jézus, iakínek
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lelki hatalmát sokszorosan megtapasztalta. Amit Jézusról vall, arra életét
tette fel. Ott áll ugyanazon főpapi tanács előtt, mely Jézust kevéssel előbb
halálra ítélte. A tanítvány-apostol ugyanezt az ítéletet hívja ki maga ellen,
amikor 'hitvallás ával a zsidók előtt leggyűlöltebb nevet az egekig magasz-
talja, mínt a világ egyedüli Megváltójáét és Odvözítöjéét. Ilyen bizonyság-
tételre csak fel kell figyelni?

P-éter bizonyságtételének igazságát bizonyítja a világ és a - hívő -
keresztyénség egész története mind napjainkig s éppen abban a nemleges és
kízárólagos formában rejlik a bizonyságtétel meggyőző ereje, «Nincs ... , «s-en-
ki» . ", -«nem adatott. - ez a Krisztus-nélkülí és Krisztus-tagadó világ egész
Iétállapotának félreismerhetetlen bélyege. Ez az a nagy hiány, az a tátongó-
űr, az a feneketlen mélység, melybe a hite tlen világ bele pusztulni készül.
Ezen a sötét háttéren annál fényesebben tündököl Péter bizonyságtételének
igazsága éppen napjainkban. A föld teke, amint mondottuk, kicsivé zsugo-
rodott. Ami «az ég alatt, az emberek közőtts végig ezen a földön bárhol és
bármiker volt -és van, az mind, mind áttekinthetővé vált a mai kor 'embere
számára. De hol laz a más név, melyhez az emberiség a pusztulástól való meg-
mentésének, megtartásának, üdvösségének reményét fűzhetné? Nincs sehol,
nem adatott, nincs senki más ... csak Jézus, Jézus egyesegyedül. Az Ű neve
kétezer esztendő óta homályba borított mínden más nevet és ma is, és min-
den jövendőben az Ű nevén, a hozzá való viszonyunleon fordul meg létünk
vagy nem-létünk, jobb jövendőnk vagy pusztulásunk, üdvösségünk vagy elkár-
hozásunk kérdése. És legyen bár a Krísztus-nélkülíek vagy a Krísztus-tagadók
száma százszor akkora,' mint Krísztus híveié, ezeknek hitvalló igenj-eezer-
sz-erte többet nyom az igazság mérlegén, mint amazok tagadása, mert ezek
beszélnek tapasztalásból, ezek tudják, kicsoda a Jézus Krisztus és az ő ajku-
kon Péter és apostoltársai nyomán kétezer esztendő óta hangzik - vértanuk
sokaságának vérével megpecsételve - Jézus nevének a SZlV mélyéböl fakadó
hálás dicsér-ete, a hívők millióinak Jézust magasztaló szava.

Istennek legyen hála: hangzik ma is. Jézus neve mint az egyetlen,
.páratlan név ott ragyog ma is az újesztendő bejárata fölött és «szelíd-
hatalmas. fényével bel-evilágit gondjaink, aggodalmaink, nyomorúságaink, bű-
neink, [övendö sorsunk éjszakájaba. Ha Ű vele, az Ű kegyelmére támasz-
kodva Iépjük át az újesztendő kűszöbél, akkor nem félünk, nem csüggedünk;
nem esünk kétségbe, mert O benne nagyobb hatalmat ismertünk meg a
sötétség minden hatalmánál Akkor bátran, bízvást megyünk tovább életünk
útján és bátran, bízvást vesszük fel újra a munkát, a küzdelmet, melyet az
élet kötelmeí reánk rónák, rnert bizonyosak vagyunk a felől, hogy "sem ha.
lál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelen-
valók, sem következendök, sem magasság, sem mélység és semmi egyéb te-
remtmény el nem szakaszthatnak mínket Istennek szeretetétől, mely vagyon
a mi Urunk Jézus Krisztusban», (Róm. 8,38-39.).

Ezt az illúzióktói mentes, de csüggedést nem ismerő, lankadatlanul re-
ménykedö és munkálkodó Krisztus-hitet óhajtja magyarhoni evangélikus egy-
házunk értelmiségébren ébreszteni, erősíteni és terjeszteni s ezen .az úton
magyar hazánk, nemzetünk igaz javát is szolgální két évvel ezelőtt meginduln
folyóiratunk, mely most lép harmadik évfolyamába. Amint kezdette, úgy,
folytassa tovább szerény munkáját Jézus nevében!

D. Dr. Prőhle Károly
föszerkesztő.



REMÉNYIK SANDOR :

l1ékesség IstentőL
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a sziv
Amig ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökre nyughatatlanul,
Istentől mégis békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van:
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a viz ielszine ;
De lenn a mélyben háboriilanul
Pihen a tenger s az ember szioe,
Hadd hullámozzék a viz felszíne:
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát
Es ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghitnesebb az éjszakád
És békességesebb az éjszahád,
Békesség Istentől.

Békesség Istentől, - mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünk ben lélek legyen.
Vihartépeff fák - ágainhon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség; köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.
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KINC5EINK
Elmélkedés a Jézus nevéről,

~i lehet gyönyörűségesb a Jézus nevénél?
O kegyelmes Jézusom, légy énnékem is Jézusom, a Te szent

nevedért légy irgalmas énnékem. Az én életem kárhoztat engemet, de
a Jézusnak neve üdvözít engemet. Ezért a Te szent nevedért kegyelmezz
meg énnékem, mivelhogy igaz és felette igen kegyes Udvözítő vagy és
azért a szegény törödelmes bűnösöket is kegyesen tekinted. Könyörűlj
én rajtam, kegyelmes Jézusom, a kegyelemnek idejében, és ne veszíts el
engemet a Te ítéletednek idejében. Ha beveszel engemet a Te irgal-
masságodnak kebelébe, azzal nem leszel szorosb. Ha a Te nagy kegyel-
mességednek morzsalékjából nyujtasz énnékem, azzal n~,m leszel szűkől-
ködöbb, Ennékern születtél. Ennékern JEZUSOM és Udvözítőm lettél.

Mely édes és gyönyörűsége~ név az! Mert mit tészen JÉZUS
neve, hanem csak Szabadítót és Udvözítőt? Micsoda gonosz eshetnek
tehát az üdvözülőkön ? Vajjon s mit kérhettünk, avagy mit kívánhattunk
nagyobbat az üdvösségnél ? Számlálj engemet, Uram Jézusom, a Te
fiaid kőzé, hogy ővelük együtt a Te üdvözítő szent nevedet dícsérhessem.

O kegyelmes Jézusom, kinek leszel Jézusa, ha a bűnös embereknek,
kik a Te kegyelmességedből üdvösségüket kívániák, nem leszel Jézusuk ?
Akik az ő igazságukban és szentségűkben bizakodnak, azok önnönmaguk-
ban keresik üdvösségüket, de én, mivelhogy énbennem örök ~.1etetérdemlő
jót semmit sem találok, azért csak Tehozzád, énédes Udvözítőmhöz
folyamodom. Engemet elkárhozottat üdvözíts! En rajtam bűnösön könyö-
rülj! Engem hamisat igazíts, bevádoltat szabadíts! Te vagy Uram igazság,
a Te neved igaz és szentséges, Legyen ezokáért énbennem is a Te
neved szentséges, légy énnékem is Jézusom és Udvözítőm!

Légy énnékem Jézusom e gyarló életben, légy énnékem Jézusom
halálomban, légy énnékem Jézusom az utolsó ítéletben, légy Jézusom
az örök életben! Nem változik el, Uram Jézusom, a Te szent neved
énérettem, bűnős emberért, sőt inkább énnékem is leszel Űdvözítőm,
mert a Tehozzád jövőt soha ki nem űzöd j ha azt adtad, hogy Tehozzád
jöhessek, megadod azt is, hogy Tehozzád jövén, Tőled beíogadtassam,
mert ~ Te szent igéd élet és igazság.

Ambátor kárhoztasson engemet az eredendő bűnnek terjesztése,
mindazonáltal Te vagy énnékem Jézusom. Kárhoztasson bár engemet
az én bűneimben való Iogantatásom, de Te vagy .~nnékem Jézusom.
Kárhoztasson bár a törvénynek átka, de Te vagy én Udvözítőm. Kárhoz-
tasson bár az én romlandó szűletésem, de Te vagy énnékem Jézusom
sén életem. Kárhoztassanak bár az én ifjúságomnak bűnei, de Te vagy
énnékem Jézusom. Kárhoztasson bár minden életemnek, nehéz bűneim-
nek súlyos volta, mindazonáltal Te én Jézusom maradsz. Kárhoztasson
bár a halál az én nagy vétkeimért, de Te vagy én Udvözítőm. Kárhoz-
tasson bár a jövendő életnek szorongatö és kemény ítélete, mindazon-
által Te vagy én Jézusom.

Enbennem csak merő bűn van, megvetés és kárhozat, a Te nevedben
pedig igazság, elválasztás és üdvösség van. Mindenek e névben vannak
készittetve és rnint egy kincses ládába berekesztetve.

(Zólyomi P. Boldizsár: Ötven szentséges elmélkedések, 1616.)

I
(
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Magya~evangélikus egybázunk belyzetképe.
Egyházunk belső helyzetéről, azaz az egyházunkban működő életerők

elevenségéről, az egyházi munka értékéről és eredményességéről, az egyházi
szolgálat tisztaságáról és hűségéről, egyházunk hitéletének mélységéről vala-
mennyíre is kielégítö és helytálló képet adni rendkívül nehéz, majdnearr
hogy lehetetlen vállalkozás. Amidőn mégis megkísérlem néhány vázlatos vo-
nással ezt a helyzetképet megrajzolni, tudatában vagyok ennek a nehézség-
nek és kérem, hogy vállalkozásomnak ne tulajdonítson senki többet a fogya-
tékos kísérlet jelentőségénél. De másfelől érzern annak a fontosságát is, hogy;
egyszer végre megpróbáljunk tisztán látni.

Az utolsó ötven esztendő folyamán a kísérletek és tervek hosszú sora
indult el azzal a célzattal, hogy egyházunkba újéletet vigyen, Ismételten
hangzottak el részben nagyon komoly figyelmeztetések, hogy egyházunkban
súlyos bajok vannak. E kísérletek, tervek, panaszok azonban sokszor abban'
a hibában szenvedtek, hogy nem ismerték eléggé a bajok gyökerét, E kísér-
Ietszerű vázlat a helyesebb önismeret útegyengető je kíván Lenni.

A megrajzolandó képen természetszerűleg vannak túlsúlyban a krití-
kai vonások. Távol áll tőlem, hogy felületes és könnyelmű kritikát gyakorol-
jak. De hibáinkat önmagunk előtt feltárni és megismerni fontosabb, mint
valóságos és vélt eredmények melegében sütkérezni. Csak helyzetünknek a
leplezetlen feltárása, s még inkább hibáinknak. vétkeinknek, mulasztásaínk-
nak 'a megismerése segíthet új, helyesebb munkavégzéshez, Ne feledjük azt
sem, hogy az a kritika, m'e~y a kővetkezőkben megszólal, nemcsak egyhá-
zunkat illeti, hanem csekély változtatással áll az egész magyar protestantiz-
musra, sőt több vonatkozásban a nem-protestáns magyar keresztyéneégre is.
De ez ránk: nézve nem mentség, Nekünk első sorban a saját bajainkat kell
meglátnunk s úgy végeznünk munkánkat, hogy arról egykor számot is ad-
hassunk. ' , ,. I i

1. Ismeretes, hogy a reformáció üzenete milyen hatalmas erővel ragadta
mleg - nemzetiségi különbség nélkül _. a magyar népet. Mielőtt azonban a
lutheri reformáció egységes eredménnyel véghezvihette volna a megújhodás mun-
káját népünkben, egyfelől a belső megoszlás (sakramentáriusok, filippisták, kálví-
nísták stb.), másfelől a világi hatalom gyorsan meginduló üldözése végzete-
sen megbénították erejét, Csodálatra méltó ennek ellenére is a 16. század-
ban la hitbeli megújhodás, a lelkipásztori szolgálat, melyet intéssel, feddéssel,
és vígasztalással a sokszor nevük szerint ismeretlen prédikátorok serege tel-
jésített. De !Czta török- és németdúlás viharai közt felhecsülhetetlen keresz-
tyéní es nemzeti szelgálatot hamarosan megakasztotta a katolikus restauráció,
s la vele járó üldözés. Egyházunk mártir-egyházzá lett. Megszoktuk, hogy az
üldözések korából első sorban a gályarabokat, az eperjesi vértanúkat és a
többi hitvalló hőst állítsuk magunk elé s így. történetünk e korszakát a márti-
romság dicskoszorújától övezve szeraléljük. Ez a szemlélet természetes s jaj
volna nekünk, ha hitvalló őseínk példaképe már nem dobogtatná meg szí-
vünket. De amig az ő alakjukat nézzük, eltűnik szemünk elől í mindaz a tény-
leges pusztítás, melyet az ellenreformáció virágzó evangélikus egyházunkban
véghezvitt. Megfeledkezünk arról, hogya hitvallók és vértanúk példája hova-
tovább mind kevesebb evangélikusnak szolgálhatott intelemmel. Amikoregy-egyr
hatalmas földesúr katolizált, vele messze vidékeken elnémult a reformáció
iigiéjte:a Dunántúlon és a Felvidéken gyülekezetek százai vesztek el evangélikus
egyházunk számára. Ami megmaradt, olyan, mint a tűzvészből kímentett üsz-



kös gerenda. A ház leégett és elpusztult, visszavonhatatlanul, s amikor az üldö-
zések alábbhagytak, ezekből az űszkös maradványokból kellett, úgy ahogyan,
valamiféle hajlékot emelni. Gondoljuk meg továbbá, hogy az üldözés nem
azért szünt meg, vagy hagyott alább, mert a hazai protestantizmus fölébe
kerekedett volna üldözőinek. Ellenkezőleg, mínél tovább tartott az üldözés,
az üldözők fizikai és szellemi ereje egyre nőtt. Kiirtani a protestantizmust
ugyan nem tudta, mert belső ereje szívósabbnak bizonyult, de nem ezért!
a szívóssága míatt szünt meg az üldözés, hanem azért, mivel - megváltozott
a korszellem. A felvilágosodás szelleme, tehát külső hatás hozta meg évszá..•
zadokon keresztül sanyargatott ,gyülekezeteinknek a felszabadulást.

Egyháztörténetírásunknak egyik fontos feladata volna, hogy az üldözte-
tés korának ezt a belső erőket elsenyvesztő eredményét f.eltárja s megértesse
azt a helyzetet, melyben egyházunk volt, amikor a II. József-féle toler-aneia
napjai elkövetkeztek. Valószínűleg megláthatnánk ez esetben, hogy az üldöz-
tetések nyomában járó külső összeomlással együtt járt a belső lelki elszegé-
nyedés.") A hitvalló lélek belső élettől duzzadó ereje könnyen sekélyesedile
el az üres, csökönyös protestálas irányában. Ahol az üldöztetés ereje
mindjobban elsényveszti az életlehetőségeket, könnyen meggyengülnek az er-
kölcsi erők, elsatnyul a szerétet szociális szolgálata, vagy legalább is elve-
szíti f.elelősségtudatát a nemzet egyetemével szemben. Míndezt ne úgy vegyük,
b:ili:ntha annak a kornak hősi keresztyén szenvedését akarnánk kísebbítení
vagy beszennyezni. De m1egkell látnunk saját multunk emberi gyarlóságait
Az ellenreformációnak míndenek előtt egy mind a mai napig kiható végzetes
kövektezménye volt, hogy evangélikus egyházunk - az egész magyar protes-
tantizmussal együtt - elvesztette missziéi erejét és lendülelét. A magyar re-
formáció egész lIl1ép'ünketát:fogó mozgalom igényével lépett fel s az egész
nemzeten - nemzetiségre való tekintet nélkül - igyekezett elvégezni szol-
gálatát. Ezt a szelgálatot az ellenreformáció lehetetlenné tette, a protestan-
tizmust védekezésre szorította. Ettől fogva a magyar protestantizmus örül,
ha annyira-amennyire, háborítatlanul élhet külső hatalmak által megszabott
határain belül, megtarthatja szűkre összezsugorodott állagát. Nem is men
többé laz egész nemzethez szóló míssziói feladatára gondolni. Ma is ugyanez
a 'helyzet: mí evangélikusok félünk legjobban attól, hogy misszionáló mun-
kával megbontsuk a «felekezeti békét», holott magunk állandóan a katolikus
egyház tudatos misszionáló munkájának a pergőtüzét szenvedjük s vesztjük
el egymás után «hadállásaínkat». Ennek a misszionáló tudatnak a hiánya a
bibliai lés relormátori keresztyénség elszegényedését vonja maga után.

Az ellenreformáció lelki pusztításai teszik igazán érthetővé, hogy egy-
házunk belső ellenállás ;nélkül lett a felvilágosodás s azután a világnézeti lib.ci-
ralízmus martalékává. Érthetőbbé válik mindenek előtt, hogy a hazai protes-
tantizmus színte kivétel nélkül szövetségest és erőforrást látott a [eluiláqo«
sodásban, s meggondolás nélkül hullott annak karjaiba. Érthetőbb, 'ha az
elmondottakra gondolunk, hogy mí módon tudott az üldöztetések idején elleese-
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*) Talán nem lehet forrásszerüleg kimutatni, de nem alaptalan az a feltevés,
hogy a magyar paraszt racionalizmusában, a magyar lélek "metafizikátlanságá"-ban még
ma is szemlélhetjük az ellenreformáció által előidézett lelki pusztulás következményeit.
Ahogy az európai szellem történetében a keresztyén felekezetek harca űtegyengetö]e
volt a hitbeli közönynek és felvilágosodásnak, úgy nálunk is. Az a jobbágy, aki szem-
tanúja volt annak, hogyan katolizált földesura - igen sokszor nem meggyőződésből, ha-
nem érdekből - s maga is kénytelen - meggyőzödés nélkül, sőt meggyőződése
ellenére - misére járni, katolikus módra gyónni és áldozni, természetszerűleg vesztette
el hitét, lett közönyös, racionalista és adta át örökségűlezt a lelki magatartást utódainak.
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redett iés belső félelemtől gyötört protestantizmus a felvilágosodás és libera-
lizmus támogatásával számarányán - és tegyük hozzá - belső erején túl,
azt j6val meghaladó mértékben előretörni a mult század folyamán s a ma-
gyar szellemi élet igen sok vezető pozícióját meghódítani. A 18. század
erősen katolikus szelleme után meglepö, hogyan ad a lakosságnak alig negye-
dére redukálódott protestantizmus a 19. században olyan vezető szellem-
óriásokat a nemzetnek, mint az irodalomban Arany, Petőfi és Tompa triásza,
a politikában Kossuth vagy Tisza Kálmán és így tovább, a tudományos, szel-
lemi és közéletnek majdnem mínden termetén. Ez az «újra felvirágzás. nem
a protestantizmusnak az üldözések korán átmen tett belső szellemi erejéből:
táplálkozott, vagy legalább nagyobbrészt nem abból táplálkozott, hanem onnét
érthető, hogy a hazai protestantizmus dagadó vitorlákkal úszott a korszellem
vizein. " ,

Ez magában nem lett volna baj, ha a kűlső előretörés sei együtt járt
volna a belső megelevenedés és megújhodás, ha sikerűlt volna a szunnyadó
hitbeli erőket újra munkába állitani és az üldözések tüzében elsorvadt tag:oL
kat az Evangélium tiszta üzenetének segítségével újból megeleveníteni. Azon-
ban a napoleoni háborúk nyomán jár6 keresztyén vallásos ébredés épp úgy
szinte nyomtalanul repűlt el a hazai protestantizmus fölött, mint az újra
ébredező konfesszíonalízmus. Egyházunk kirnagasló szellemi vezetői, gondol-
junk pl. Haubner Mátéra, Székácsra stb., mind a liberalizmus képviselői vol-
tak. Innét érthető, hogy a mult századbeli külső előretöréssei párhuzamosan
haladt a belső pusztulás, annak a kevés megmaradt, valóhan evangéliumi'
szubsztanciának a fokozaros és végleges feloldödása, amelyet az üldöztetés tüze
nem tudott megemészteni. A hívek serege rohamosan szekularizálódott, elvilágia-
sodott: az egyházi életben vezető «világi urak» Canéhány megmaradt főúri család,
előkelőbb nemesi uraink, és a szegény köznernesség) éppen úgy, mint a városi
gyülekezeteket alkotó polgárság szemmel láthatólag elhidegült egyházunktól
de kísíklott a talaj falusi gyülekezeteínk alól is. Az evangélikus lakosság ~evel-
redésc a másvallásúakkal (és a mindjobban érezhetővé váló reverzálls-veszteség
a fokmérői ennek a belső megüresedésnek.

Talán semmi sem mutatja jobban ennek a belső elernyedésnek az ere-
jét, mínt az 1891-94. évi budapesti zsinat. Négyszázéves történetünkben ez
volt az első alkalom, amikor egyházunk azzal a biztos kilátással rendezbette
belső szervezetét és ezen keresztül egybázi swlgálatát, hogy azt nem gáncsolja,
el az üldöző államhatalom. Ha csak egy kis igazság van abban a hasonlatban.
hogy egyházunk olyan, mínt a pusztító tűzvész után megmaradt üszkös geren-
dákból épített szükség-hajlék, úgy világos, hogy ennek a zsinatnak óriási feladata
lett volna egyházunknak egy alapjaiban újjáépített és megerősített szerve-
zetet adni. Már ekkor égetően szükséges lett volna az egyházkerületek és egy-
házmegyék területi beosztását nem kizárólag nemzetiségi szempontok, hanem
a kialakuló új közlekedésí rend és a terme ti összetartozás alapján megr:e;;
formálni. Él?Jetőszükség lett volna agyülekeretek és a közegyház háztartását
egységes és igazságos szempontok szerínt rendezni. Mert semmiképpen sem
indokolt, hogy az egyébként is vagyonosabb régi, városi gyülekezetek sok-
kal kisebb adóterhet viseljenek, mínt a sokszor nyomorgó falusi gyűlekezetek,
földesuraink pedig a külbirtokosság címén jóformán teljesen mentesítve legye-
nek az egyházi közteher alól. Végül már ekkor egységesen kellett volna ren-
dezni a lelkész- és tanítóválasztást s vele kapcsolatban a lelkészi és tanítóű
javadalmazás ügyét, hogya gyülekezeti élet rákfenéjeként jelentkező visszaélé-
sek, választási harcok az egyházi hivatalok betöltése körül megszünjenek, MindL
ebből azonban s-emmisem történt, a zsinat megelégedett azzal, hogy az üldözések
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idején részben ránk kényszerített, részben pátriárkálls viszonyaink folyománya ...
képpen kialakult szervezetet a legkiáltóbh ellenmondásoktól megtisztítsa, vala-
mennyire tatarozza. A zsinat tulajdonképpen csak a meglévő szükséglakást
szentesítette a törvény erejével, felcieomázta a kerszelbern önelégült libfeL'
rális demokrácíájának a dicsfényével és feledtette. hogy üszkös romokkal
van dolgunk. Belső szegénységünkre mi sem jellemzőbb, mint hogy ezt ma
sem látjuk világosan, sőt még ma is hajlandók vagyunk ennek a helyzetnek
a glorifíkálására.

Pedig az ország életében végbement változások ugyancsak sürgető erő-
vel követelték volna az egész egyházi szolgálatnak új alapokon való korszerű
felépítését. Csak arra a beláthatatlan jelentőségű változásra utalok, mely a
régi, sok tekintetben pátriárkális települési viszonyokat rohamosan megszün-
tette és a kezdődő kapitalizmus által felidézett nagymérvű belső vándorlás
következtében előállott. Megváltozott egyházunk egész belső struktúraja. A Id-
egyezés óta a lehető legkülönfélébh eLemekbőlösszebevődött új gyülekeze-
tek egész sora keletkezett, de ezenfelül a szórványok beláthatatlan serege.
Megváltozott régi városi gyülekezeteínk (Pozsony, Sopron, Győr stb.) belső
szerkezete, jelentőségben szinte első helyre került a mult század elején alakult
pesti gyülekezet, de' érezhető eltolódás van falusi gyűlekezeteínk nagy részé-
ben is. Evtízedeken keresztül ali:g figyeltünk a szórványkérdésre és még
ma sem érezzük igazán régi gyülekezeteínk, különösen régi városi gyülekezeteínk
sorsdöntő kérdéseit s nem gondolunk sem az alföldi nagygyülekezetek, sem'
a tanyaviszonyok adta különleges egyházi feladatokra.

2. Elégedetlenség egyházi kőzvíszonyaínkkal valószinűleg régtől fogva
van. De az a felismerés, hIol~ a behódolás a kerszellemnek felemészti egyhá-
zunk életerejét s hogy a megújhodás és belső megerősödés -útját az evangé-'
Iíumí hitben gyökerező életerők megelevenítésében kell keresnünk, - arnény-
nyire én látok, - a mult század utolsó évtizedétől fogva kezdett észrevehetöbben
jelentkezní. Részben az ország nyugati szélén húzódó n~hlIet .gyülekezetek
egyes vezetői, részben egyes tót Ielkészek hangoztatták talán elsőkként ezeket a
felismeréseket. A Mísszíőegyesület már több mint egy negyed századdal ezelőtt a
kanfesszionális eszmélés jegyében alakult meg s ugyancsak a konfesszlonálís
lutheranizmust hirdette az .egykori soproni és pozsonyi teológiai akadémiáld
néhány tanára.

Ugyanebben az időben jelentkeznek a píetísztíkus (közösségi) ébredési
mozqalmak. Ezeknek kezdettől fogva a szektáskodás vádjával kellett megküz-
deniök - mínd a maí napig. Az idősebb Bíberauert ez a vád kíüld'özte egy-
házunkból, úgyhogy a Bethánia általa megindított munkája szinte kízá-
rőlag a református egyházat gazdagította. Ennek ellenére természetes, hogy a
közösségi mozgalom egyházJU'I1ikbanis éreztette hatását s a jelen század első
/évtizedében a Bethániának már evangélikus egyházunkban is voltak hívei.
Ugyancsak még a háború előtt átnyúlott már egyházunkba a «Magyar Evan-
géliomi Keresztyén Diákszövetség» elsősorblan az egyetemi hallgatók közt
dolgozó munkájának a hatása is. A közösségí ébredés tért nyert minden, rész-
ben a liberalizmus, részben a konfesszíonalízmus irányából jövő ellenállás el-
lenére is, különösen a háború után. Jelenleg elsősorban az újjáalakult Missziót-
egyesület s a vele kapcsolatos «baráti mozgalom-, valamint a FéM köre áll
a szolgálatában, Az ébredésí keresztyénség hívei kerestek érintkezést a finn
evangélikus egyházzal, kőzelehbről ott is 11 «felébredtek. irányzatával: ennek
a kapcsolatnak az elevenítő, elmélyítő és egyházi életünket megtermékenyítö'
hatását mindannyian tapasztalhaljuk. Ugyancsak az ébredés pietisztikus szel-

,
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Ieme hatja át többé-kevésbbé, nem mindig teljesen megegyező színezettel a
háború után több irányból megindított egyesületi belmisszíói munkát.

A háborút követő összeomlás, a proletárdiktatúra tanulságai egyházunk
felelős vezetőinek a körében is megérlelték azt a felismerést, hogy bajaink
orvoslása érdekében céltudatos munkára van szükség, A többirányú próbalko-
zások közül messze kimagaslik a dunántúli egyházkerület püspöke, D. Kapu
Béla szerkesztésében évenként megjelenő «Belmissziói Munkaprogramm»: a
legutolsó száz esztendőben kétségkívül a legnagyobb arányú felelős egyházi!
kezdeményezés, mellyel jelentőség tekintetében talán csak a XVI. és XVII.
század zsinatain létrejött egyházi rendtartások vetekednek. A «Belmíssziör
Munkaprogramms eszmei tartalma szerínt egyesítve mutatja ft konfesszíona-
lizmus, az ébredési keresztyénség s - nem utolsó sorban - az «evangélikus
öntudats-ot hangsúlyozó líberalízmus hatásait. Hogy a kezdeményezés jó
talajra hullott, azt mutatja az egyre nagyobb érdeklődés, !llelyetévről-~~
megjelenő köteteí ébresztenek nemcsak a dunántúli kerületben, han~rp.ann.l}.~
határain túl is. Talán első sorban az általa megindított és megszervezettegyl-
házi munkának köszönhető, hogya dunántúli kerületben SQk helyütt sikerűlt
az egyházi munkát megeleveníteni általa s kiszorítani a rnéhesben pípáz-
gató, kényelmes falusi pap oly elterjedt típusát. Kívánatos azért, hogy ezt ~
kezdeményezést kimélyítve az egész magyar egyház magáévá tegye.

Eddig a «Belmísszíói Munkaprogramm» .első sorban bibliaórák ,és «vallá-
sos estélyelo rendezéséhez adott anyaget s az utóbbiak térnakőrét - főként az
egyházi öntudat erősítésére törekedve, - hitvalló hőseink emlékével telt multunk-
ból és küzdelmes egyházi jelenünkből vette. Hiányzik belöle a világnézetek közt
dúló harc'ban való tájékoztatás, az evangéliumi irányítás magyar szellemí'
és közéletünkre, valamint vajudó gazdasági kérdéseínkre nézve, Pedig a mai
magyar élet sorsdöntő kérdései nemcsak híveink egzisztenciáját ~rintik a Ieg-
különfélébb vonatkozásokban, hanern egyházi munkánkat j.§ alapvető mödon
befolyásolják. Gondoljunk csak pl. a városi proletariátus vagy a falu vagy,
a telepítés minden magyar embert megmozgató kérdéseire. Égetően szüksé-
ges, hogy a «Belrnisszíói Munkaprogramms útmutatást adjon ,a jelzett irányban
is: nemcsak új témakörök feldolgozásával, hanem kőzegyházi gondolkodásunk
bátor megreformálásával is. Mert fontos feladatunk, hogyareformátori keresz-
tyénség kíméletlenül őszinte s mégis igazságos valóságlátásával megláttassuld
a magyarság igazi helyzerét és megmutassuk az alapot, rnely elengedhetetlen
mínden építés ,és újjáépítés számára. Ezzel együtt jár egy másik kívánalom is.
•Belmisszió» ;a ~zp eredeti és tulajdonképeni értelme szerínt sokkal többymínt a
bibliaórákban ,és vallásos estélyeken folyó, felnőtteken és ifjúságon végzett
gyülekezeti munka. A legszélesebb kőrök .evangélizációja, valamín] a szocíá-
lis feladatok ,bá:tor megragadása ,égetően fontos .a~ eleven, a való élettel szo-
ros kapcsolatban Ievő egyházi szolgálat számára. Csak ezekben ölt igazán tes-
tet a belnrísszió raz eredeti értelme szerint. Kívánatos, hogy a .•Beimisz-
sziói MIl)lJ.l.l}aprognamm»egyházunk evangélizációs munkáját helyes meder-
ben indítsa ;el, szociálís tevékenységet pedig egységes szempontok szerínt tömöl-
rítse és kiépítse.

A legutolsó években homloktérbe került az .is!en,<isz~eleli reform évtize-
dek óta vajudó kérdése is. A bányai kerület püspöke, D. Raffay Sándor, cél-
tudatos határozottsággal vette kezébe a munkálatokat ,s energiájának köszön-;
hető, ha az egységes istentisztelet egyházunkban hamarosan megvalósul. A
reform kétségkívül hozzá fog járulni - fogyatékosságai .ellenére is - isten-
tiszteleti s általa hitéletünk elmélyítés éhez. pe nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy jstenti&zt(ll~ti életünk sarkpontja az [gehirdetés, ~zért első sorban:
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és minden rendelkezésre álló erővel arra kell törekednünk, hogy ez vesse le az.
üres retorika frazeológiáját és a reformáció újra feltárt igazságain elmélyült
biblikus evangélium-hirdetés legyen.

3. Egyházunk jelenét a jellemzett részben történeti, részben most is
eleven erőtényezők határozzák meg. Csak hozzá kell az elmondottakhoz tenni,
hogy eddig sem ra konfesszíonális eszmélés. Stem a pietisztikus ébredés nem
tudott átütő erővé lenni egyházunkban. Az elsőből hiányzott a lendület és
az aktivitás, mellyel az egész magyar evangélikus keresztyénséget átformáló.
erővé lehetett volna. Közrejáttszott ebben talán az a körülmény is, hogy a
konfesszionalizrnus képviselői kevés kivétellel német és tót gyülekezeteinkben
mükődtek s nem mindig tudták elválasztani az egyházi munkát a nemzetiségi
öntudattól. Az ébredésí mozgalmak viszont a legutolsó évtizedben ugyan igen
jelentős tényezővé lettek egyházunkban, azonban jelenleg mégis kevés remé-
nyünk van arra, hogy az egész magyar keresztyenségre rá tudják nyomni sa-
játos bélyegüket, Eddig leginkább az ú. n. kispolgári körök egyes rétegeiben
mutatkozik a hatásuk, a falu csak elenyésző töredékekben reagál, a városi
polgárságot, azt, amit értelmiségnek szoktunk nevezni, jóformán egyáltaláru
nem tudják megközelíteni. Ez pedig valószínűleg nem véletlen: az ébredési
keresztyénség indivídualizmusa nem elég m\ély ahhoz, hogy feleletet tudjorr
adni a mai magyarság lelkét égető kérdésekre. Ezért nem tudja megoldani az;
egzisztenciális kérdést azoknál, akik keresztyén életük és világi hivatásuk egy-
ségét feláldozni nem hajlandók.

Ennek ellenére beláthatatlanok annak a megmozdulásnak a következ-
ményei, melyek egyfelől a koníesszionalizmus, másfelől az ébredés jegyéiben
mutatkoznak, Az az eredményük mindenesetre máris megállapítható, hogy
felkavarták egyházunk csendesen folydogáló vizeit. Mindjobban érezzük, hogy
aliberális frazeológia önelégült, a mult dicsőségében sütkérezö retorikája
megüresedett. Ebben persze van része a korszellem változásának is. Közhellyé
lett a liberalizmus, demokrácia, az egész háború elötti gondolkodás csődje.
De azért még míndig vannak széles körök egyházunkban, melyek ezt hátbor-
zongva hallják, vagy legalább is «hamis», "rosszul értelmezett» liberalizmus:"
ról beszélnek s ragaszkodnak az «igazi», «eszményi» liberalizmushoz. Leg-
feljebb, ha azt a «Iiberáfis» magatartást ítélik el, amely kőzönnyel nézi az
egyház dolgait s odaadja hitét és (gyermek!eit valamelyik másik feleke-
zetnek. De nemcsak ezt a «Iíberalízmust» kell legyőznünk, hanem azt is, mely
saját sorainkhán megtürí a tudatlanságot és tunyaságot s belső ürességét öblös
hangjával és szóvirágaínak áradatával takarja el. Vele szemben össze kell
fogniok mindazoknak, akikben él az eleven evangéliumi hit s akik céltudatosan
dolgoznak egyházunk megelevenítésén.

Egy másik következménye az egyházunkban érezhető változásnak, hogy
a liberalizmus, a konfesszíonalizmus és az ébredés hovatovább irányzatokká
lesznek. Ennek a veszedelme abban van, hogy az «irányzatok. és képviselőik
hajlandók önmagukban és a többi «irányzata-ban csoportokat gyanítani, ame-
lyek egyházi életünkben egymás mellé, sőt esetleg egymással szembe is kerül-
hetnek. Ez nemcsak azért veszedelem, mert olyan kis egyházi közületben, mínt
amilyen a magyar evangélikus egyház, a csoportokból kőnnyen klíkkek lehet-
nek az egyházi munka mérhetetlen kárára, hanem még inkább azért, mert
szemben állásuk kal komolyan veszélyeztethetik egyházunk egységét. A törté-
nelmi keresztyén egyházak sehol sem teljesen egyszinűek és mindenütt igye-
keznek életlehetőséget nyujtani olyan kegyességi irányzatoknak is, melyek
eredetileg az illetö történeti egyházzal feszültségben voltak. A norvég egyház-
ról közölt tanulmányunk erre szemléletesen mutatott rá. De hasonlóan áll l:\
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helyzet nemcsak a többi skandináv és finn evangélikus egyházban, hanem a
német lutheri egyházakban is. Ezzel a helyzettel nekünk is számolnunk kell
s óvakodnunk ){'ell olyan magatartástól, mint amely miatt valamikor az idő-
sebb Biberauer kítért egyházunkból. Ez ma annál inkább is áll, mivel a há~
ború után az ébredésí mozgalmak egyháznnkban erős evangélikus «öntudata-
tal teltek meg .s a régi liberalizmus komolyabb képviselőiben is érezhető a
törekvés az egyházunk létteltételeihez való alkalmazkodásra, Luther mon-
dása: «Sekten machen taugt und hilít níchts!» ma nálunk nemcsak az ébredésí
'mozgalmak képviselölnek szolgálhat intő figyelmeztetésül, hanem azoknak is,
akik valamelyik másik csoportot ilyesmivel hajlandók megvádolni.

Ma egyházunk mínden eleven erőtényezőjének szorosan össze kell fognia,
hogy mindegyik a neki juttatott kegyelmi ajándék szerínt dolgozhassek egy-
házunk újjáépítésén. Mert a háború óta nagyot fordult a világ. Az utolsó
évtizedek irtózatos átélése és új világválságok apokaliptikus előjelei ismét fo-
gékonnyá tették az embert az Isten-valóság számára. Elemi erővel fakad fel a
mai 'ember lelkéből a kérdés: «Hol az Is bent», azért ma az Evangélium ítéle-
tet és kegyelmet hozó igéje fogékonyabb szívekre talál, mint néhány évtizeddel
ezelőtt. Közben újra megelevenedett számunkra a reformáció üzenete is,
úgyhogy az hozzánk is új erőve! szól, Az evangéliumnak ez a reformáció
által újra felfedezett és ma ismét megszólaltatott üzenete nemcsak a «lible-
rális», «demokratikus» keresztyénséget hívja fel Krisztushoz való visszaté-
résre, hanem a konfesszíonalízmustól is elmélyülést, a píetisztikus ébredéstöl
pedig új tájékozódást kíván. Hozzánk, magyar evangélikusokhoz még kevés
jutott el a reformáció tiszta üzenetére való új eszmélésből. Annál nagyobb.
a felelőssége a vezetőknek egyházunkért és vele együtt magyar népünkért,
hogy egyházunk hajóját sértetlenül vezessék a válság vizein. De annál nagyobb
feladat előtt áll az ifjú nemzedék is, mely fiatalságának a jövendőt igérő erejével
most áll munkába és a Lélek tüzétől indíttatva dolgozik egyházunk evangé-
liumi megújhodásáért, Adja Isten, hogy vezetők és munkások egymásra ta-
lálva leküzdj-enek mínden emberi gyarlóságot és valóban egyházunk megújho-
dásáért dolgozzanak! ' ,

E helyzetkép vázlatos vonásaival csak tapogatódzó kísérlet, De irányt
mutat és felhív, hogy új bátorsággal és reménységgel induljunk el a munkára.

Lic. Dr. Karner Károly.

Reformnemzedék.
A magyar fogalomkincsnek talán egyetlen tagja sem futott olyan szána-

Iomraméltó pályafutást, mint a címben foglalt kifejezés. Csaknem száz évig
tartó szunnyadás után feltámadásakor még az ellenfél táborában is tiszte-
lettel és várakozással emlegették, hogy néhány hónap rnulva legodaadöbb kép-
viselöl is megtagadják. Ma bízonyos körökben már gúnyszóvá süllyedt. Pedig
ha volt valaha generáció, amelyet tudatosan, vagy sejtelemszerűen, de mínden-
képpen az utolsó mentsvár hitével vártak az egyre reményvesztettebb magyar
tömegek, akkor ez az a nemzedék VIOlt,amelynek szívében él annyi bátorság,
hogy nevével is hitet tegyen a jelenlegi állapotok megreformálásának szüksége
mellett, Mert ha valaki 'csak valamennyire is közvetlen szemléletből ismeri a:
magyar falu vagy a magyar város életkörülményeit, az nagyon tudja, hogy
nem divatos irodalmi szólásmondás, nem szenvedélyeket felszító kertesjel-
szó és nem sötéten látó emberek rérnüldözéseinek visszhangja az a fenyege-
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tésnek is beillŐ segélyhívás, amely ennek a folyóiratnak Legutóbbi számában is
elhangzott a «Tetteket, amig nem késő l» formájában. Alig van a mai magyar
gazdasági, társadalmi és erkölcsi elemek olyan pontja, amelyre ez az elemi
erővel jelentkező reforméhség ne vonatkoznék.

Egyetemes magyar 'végzetté válhat a reformnemzedék munkájához fűzött
váradalrnak szélfoszlása. Nem nyugodhat bele a változhatatlanság ernyesztő
gondolatába burkolózva ebbe a ténybe senki sem, aki kénytelen hinni az
«ameddig hem késő. ezervonatkozású fenyegetés valóságában. Meg kell keres-
nünk tehát azokat ,á vonásokat, részint eltnult korok példájahól okulva, ré-
szint a jelen szükségleteítől sugallva, amelyek örök jellegzetességei és feltétlen'
feltételei az áhított igazi reformnemzedéknek.

Az «első nemzedék» kudaroos széfbomlása kínálva-kínálja a tanulságo-
kat, de a kortárs szeme csak elvétve tud jelenvaló események mélységeíbe
furődnl és ezért kritikája a legtöbbször Iátszatokon épül. Ez alkalommal azon-
ban e látszatok is )6 szelgálatot tehetnek vizsgálódásaínknál, mert élénken
rávilágítanak azokra a negativ feltételekre, amelyek nélkül az új reform Imr-
szak megszületése elképzelhetetlen. Nem tekintve tehát azt, hogy mennyire
méltáu vagy igazságtalanul érik ezek a látszatokon felépülő megjegyzések a
közelmult «reformnemzedékét» és hogy milyen tárgyilagosan mutatják meg a
bomlás okait, a leglényegesebbeket Icőzűlűk felhasználjuk az igazi reformnem-
zedék néhány külső és belső feltételének lerögzítésénél.

Minden gyökeres és jótékony reformnak alapfeltétele a mélyreható és
könyörtelenül tárgyilagos lNl16ságszemlélet. A Le Play-féle szociológiai iskola
felfogása ezen 'a ponton örökéletű igazság. E szerint a társadalmi tények kuta-
toját munkájában csak az igazság mérhetetlen tiszteletének szabad vezetnie.
A tanulmányozás megköveteli avégletekig menö aprólékosságot, a matema-
tika exaktságát mínden mozzanatában, de minden részletező jellege ellenére
is egyetemes érvényű eredményeket kell elérnie.

A letűnt «reformnemzedék», de vele együtt 'a titokban vagy nyiltan re-
formokra vágyakozó egész fiatal értelmiségünk legnagyobb részének telje-
sen felszínes 'a tárgyismerete azokkal a kérdésekkel kápcsolatosan, amelyeknek
megreformálását sürgeti. Tájékozódása legfeljebb elméleti, de majdnem kizá-
rólag csak szépírodalmí eredetű. Akármennyire távol álltak is a szerosabban
vett reformnemzedéktöl, ennek életrekelfői és ihletői mégis olyan ízig-vérig
írói egyéniségek voltak, mint a regényíró Móricz Zsigmond és Szabó
Dezső, vagy a költő Illyés 'Gyula, még inkább az esztéta Németh László és
Féja Géza, akik akármennyire lázongnak és lázítanak a magyar élet sötétségel
ellen, minden megnyilatkozásuk esztétikum. Akármennyi szemkápráztató re-
formtervet villantanák is meg az olvasók szeme előtt, míndegyíken érezni
lehet az élet egy ablakbóí való szemlélésének bélyegét, az Írói képzelődés
valószfnűtlen 'szépségét és egyéni egyoldalúságát, és végül, de nem utolsóként
az író- vagy a kávéházi asztal illatát. Elgyönyörködik ezekben a reformgondo-
latokban az, aki szintén szűkreszabott életkerethől nézi a kiirtzajló életet,
lelkesedés is fakad benne, de hogy az irodalmi gondolatkörben maradjunk, nem
viszi többre sohasem Tiborc panaszolkodásánál és Csórí vajda álrnadozál-
sáná], Még Ludas Matyi kockázatos vegyéní vállalkozása is megmászhatatlan
magaslat marad számára.

'Ez a nemzedék ezért nem juthatott tovább a jelszavaknál. Ezekkel pedig
csak korteshadjáratot, legfeljebb forradalmat lehet csinálni, de gazdasági, tár-
sadalmí vagy szellemi reformációt sohasem. Az igazi reformnemzedéknek a
tényekből lrell kíínduhría, mert csak igy juthat -el II 'tettekig.
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A második tanulság még mélyebbre visz bennünket. Nem lehet reformer
az, akinek a karriervágy az irányító csillagzata. A személyes érvényesülési
törekvések végtelen sokaságú válfaja semlegesíteni tudja a legteljesebb való~
ságísmeretet is, lefoghatja a legalkotóbb rnunkára lendülő kart, állandó meg-
alkuvásra és végül örök szolgaságra kárhoztathat ja a legigazabb embert is.
Ebből la szempontból felejthetetlen tanítással szolgál a «fiatal Magyarország»
korának, a szabadságharc előtti reformkorszaknak két végpontja. A magyar
történelemnek ez az igéző darabja akkor kezdödött, amikor Széchenyi Ist-
ván leszámolt önmagával és egész előbbi életével. Egyetlen gesztussal meg-
fosztotta magát évi jövedelmétől, addigi életstílusának legfőbb feltételétől és
a gazdag ifjú ezzel átjutott a gátlások tűfokán. Ezt az első leszámolást egy egész
nemzedék önmagával való leszámolása követte és csak az így «rnegtért» em-
berekből formálódhatott ki az első reformnemzedék.

A reformkorszak valójában addig tartott, amíg Széchenyiben Kossuthtal
kapcsolatban fel nem ébredt az ellenfél-tudat feltétlenül szubjektív jellegű,
egyoldalúsága. Amikor egy embertől félteni kezdte az általa felébresztett ma-
gyarság jővendőjét és amikor ,e miatt a féltékenységig fokozódó féltéstől ösz-
tönözve a karriercsinálást is vállalta a közlekedésí bizottság elnökségétöl'
kezdve egészen a miniszterségig, kidőlt ereformnemzedék vezetője és meg-
pecsételődött az egész kor sorsa. Az igazi reformnemzedék pályája akkor
kezdődik, amikor 'annak tagjai el tudják veszíteni önmagukat.

Széchenyi az egész ember legfőbb jellerntulajdonságának a lelki függet-
lenséget tartotta. Soha Iíraibbá nem válik hangja és soha marcangolóbb sza-
vakban nem foglalta össze pályafutásának külsö és belső nehézségeit, mint
mikor megpróbálja rajzolni a lelkileg független ember jellerrrét. «Ki mer tiszta
lelkiismereti bátorsággal a honi előítéletek seregével szembeszállni, haza-
fiait éppen ott támadni meg, hol mint a nyavalyának gyökérhelye, a vágás
legkínzóbb . .. Vari-e bennük erő 'a felbőszült rágalom, megsértett hiúság s
önszeretet marcangolásait férfiasan kiállni? S nincsenek-e hitelezők kezében:
s vagyoni tehetségük van-e nemes, józan szándékaikat síkeresen előre is moz-
dítani?

Ennyiből is világos lehet a késői utód számára, hogy reformer csal, az
lehet, akinek visszariasztóvá válik rnindaz, ami nyárspolgári szemrnel az élet
teljessége, viszont természetessé és magátólértetődővé mindaz, ami emberi
megítélés szerint mártíriumvállalás. A reformkorszak minden jelentős embe-
rének életsorsa bizonyítja ezt a tételt.

Van azonban a lelki függetlenségnek még egy [ellernvonása, amely szin-
tén elengedhetetlen sajátsága az igazi reformnemzedéknek. Egy esetleg nap-
jainkban megszületö reformercsoport számára pedig egyenesen életkérdés le-
het. Ez a sajátság az, hogy az ilyen generáció nem válhat semmiféle divatos
irányz II uszályhordozójává. Ki tudja magát szakítani akoráramlatok és a
jelszavak naponként megismétlődő pergőtűzéből és van ereje megtalálni s ren-
dületlenül végigjárni a Gondviseléstől a számára kirendelt ösvényt. Széche-
nyinél például egész sereg szorgalmas kutató kereste azokat az írókat, gazdaság'-
és társadalompolitikusokat, akik döntő módon hatottak a legnagyobb ma-
gyar elveinek kialakulására. Benthamtől Montalambertig mennyi tévút csa-
logatta őket, amíg végül Szekfű Gyula összefoglalta a kutatások eredményét:
«Csak itt-ott - mondja - egy elszórt mondatáról lehet kideríteni, hogy idegen
'írótól való. De el'Vre:iinlektömege, tanainak összesége annyira eredeti, hogy
a szó igazi értelmében beszélhetünk rendszeréről, mely az övé volt és senkil
másé b

/
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A Szekfű-féle Széchenyi-jellemzés megjelöli a reformnemzedék eljővete.
lének még egy döntő feltételét: a rendszeralkotó képességet, Ez nem lehet
a gyakorlati munkát megelőző spekuláció eredménye, hanem az előbb kifej-
tettek alapján önkéntelenül és termész-etesen belső és kűlső harook közepette
kialakuló szintézis. Ebben a fogalomban benne van mind az egyéni életek,
mind a társadalmi osztályok, sőt a nemzet egyetemének is minden életszükség-
leteként -jelentloező és a kor által is megkövetelt törekvés. Ez azt is jelenti;
hogy la reformnemzedék kűldetése egy-egy nemzettesten belül mindig egyete-
mes jellegű és munkája mindig a nemzet mínden rétegére vonatkozik. Nem
téveszthet meg senkit sem az a tény, hogy a reformkor társadalompolitíkájának
gyujtópontjában a jobbágyság felszabadítása volt; nem egyoldalú osztály-
-érdek miatt, hanem mert akkor a nemzet létérdeke forrott össze ezzel a prob-
lémával. Ugyanígy egy elkövetkező reformnemzedék talán a magyar paraszt-
társadalom és munkásosztály létkérdéseinele megoldását vallja majd legtöbb'
céljának. Nem egyoldalúságból, de az egész nemzet jövendőjének érdekében.

Ha a Lória-féle megállapítást, hogy az emberiség történetében az ana-
litikus és szintetikus korok egymást váltják, az egyéni élet síkjára vetítjülc,
meglátjuk, hogy nagy színtézíst csak az a nemzedék alakíthat ld, amelynek
tagjai szigorú benső önanalízisen mentek keresztül, Nagyon messze vezetne
ennek a folyamatnak a feltárása, de számunkra csak e nagy, a fentebb vázolt
önleszámolással egyenértékű önanaIízis megrögzítése fontos. Ha ennek az ered-
ménynek la megjelölésére keressük a megfelelő kifejezést, Barth Károly ter-
rrrínológíájához kell fordulnunk: az eredmény nem lehet más, mint annak
felismerése, hogy én negatívember vagyok. A negativ ember küldött, Istentől
küldött embert jelent, akinek nem az a feladata, hogy a saját szavát hallassa,
hogy la saját akaratát érvényesítse, hanem az, hogy a felülről kapott kínyí-
latkoztatást hirdesse és a rábízott feladatokat végrehajtsa. Az ad érvényt a
szavának, aki üzenetbel bízta meg; az láttatja meg vele a feladatokat, aki
útnak índította és az ad erőt neki a végrehajtásra, akinek kegyelméből a pOi'
zítív ember tévhítétől el tudott jutni a negatívember öntudatáig.

Itt tárulnak fel előttünk az első reformimrszak vezetöinek életében azok
a mélységek, amelyek nélkül ez az egész csodálatos virágzás örökre érthetetlen
rejtély 'marad. A kutatók eddig még csak egy-két nagy egyéníség (Széchenyi
és Eötvös) életére vetettek fényt ebből a szempontból. Pedig nem lenne nehéz
igazolni, hogy ezek az elszigetelten mutatkozó joelek egyetemes jelenségek tanú.
bizonyságai. Az egész generációra jellemzők Széchenyi egyik fennmaradt imád-
ságának következő mondatai: «Add tudtomra, mit tegyek s míként kezdj em,
hogy neked 'egykor a reám bízott tőkéről beszámolhassák. Gondolkodni akarok
s dolgozni éjjel és nappal, egészéleteill!en át. Segítsd síkerre azt, ami [ó,
tipord el csirájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne •.

E néhány gondolatfoszlány közlése után önkéntelenül is felvetődik a
kérdés, hogyamagyarságnak vagy legalább egy töredékének életében jelent-
keznek-e azok az emberek, akiknek lelki arcán felfedezhetők az itt felsorolt
vonások. Nagy öröm lenne igenlő feleletet adni, de kétségbevonhatatlan az is,
hogy nagy botlás is. Mert ha nyugodt lélekkel el lehetne mondani a mostaní
fiatal nemzedék 'egy kis töredékéről, hogy valóságszemlélete megfelelő, hogy
leszámolt önmagával, hogy lelkileg független, hogy megvan benne aszinté-
zishez szűkséges erő, mégis - ki merné vaksi emberi szemmel bárkiről is meg-
állapítani, hogy a pozitívember nagy negatívumától, Isten kegyelméből, elju-
tott a neqatur ember 'csodálatos pczitinumáiqt

Dr. Hilscher Zoltán.
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Erdélyiség és irodalom.
A méltatlanul elfelejtett erdélyi író) Petelei István 1886 vegen megindí-

tott Kolozsuár című lapjának első vezércikkében többek között a következö-
ket írta: "A fegyverek egyike, malyeket átveszünk, hogy tiszta kézzel forgassuk'
az erdélyi részek javára, az igazi liberalizmus. Ez az ige százados hagyománya
az erdélyi magyarságnak ... Az erdélyrészi magyarság egy része beékelve a:
nemzetiségek közé, másik a Székelyföldön különzárkózva - melegebb, jobb
istápolást kíván, hogy lépésben haladhasson az anyaországgal. Kisebb föld-
bírtokosaínk különösebb segítséget. Iparra utalt sűrű népességű vidékeink erő-
teljesebb gyámolítast. Sürgetni fogjuk a javításra váró orvoslását, Helyet
adunk minden panasznak. Gondos ügyelettel. szabadon, egyetlen érdekünk
ez országrész érdeke lévén, beszéljük meg a szükségleteket, tárjuk fel a:
hiányokat».

E pár sor jellegzetesen mutat rá arra, hogya sokat emlegetett 'erdélyi-
ség: transzilvánizmus először is nem új valami, nem erőszakolt különködés,
hanem életforma, melynek gyöloere földrajzi fekvésben, évszázados hagyo-
mányban, történelmi folyamatban 'sajátos gazdasági viszonylatokban, sok meg-
nevezhető és sok ki nem fejezhető meghatározó tényben, s minden esetre
egy sajátos lélekmagatartásban, gondolkodásmódban, érzésvilágban van. Az';
1867 után jövő központosítás sok tekintetben elvette ennek az életformának
sajátos színét, kivonta erőit, megfakította, provincializmussá alacsonyította, de
teljesen elsényveszteni sohasem tudta. Az összeomlás után azután lángra
lobbant a mínden erdélyi szívben ott parázsló, forró erdélyiség. melynek Ié-
nyegét oly jól mutatta mJeg a boldognak látszé békekorban a mí Peteleink.
egyetlen érdekünk ez ország része érdeke lévén .. ,

Az összeomlás után ez volt az első igazi realitás, amire építeni lehe-
tett, amit elvenni nem lehetett: ez országrész érdeke. Furcsa, különös szűkítés ;
lemondás nagy álmokról, boldog ábrándokról, sok vélt lehetőségről. Nagy leszá-
molást jelentett ez. Józan és könyörtelen leszámolást, nagy, fájdalmas érzés-
viharok közepette, Az erdélyiség józanságot és romantikát jelentett egyszerre,
vagy inkább igy mondhatnám, szenvedélyes, gyötrő, tépő, fájdalomban, az élni-
akarás vajudó, dühös vágyában megszületett ráébredés valóságos újjászületést
arra, hogy az erdélyi magyarságnak a míndenkori adott viszonyok között
magának kell megvédenie s amennyiben' nincs-enek, megteremtenie azokat a
kereteket és módokat, melyek fennmaradását biztosítják, azt a lelkületet,
érzületet, erdélyi lelket, mely képes lesz a maga életét megmenteni, s amely
meg tud állani mínden körűlmlények között. Az itt éléshez való forró ra-
gaszkodás, az itt élés édesen fájdalmas vágya, külső és belső lehe tőségeí, az
ittmaradás és ittlét lehetőségének munkálása, az ebben és ez által kíformálódó
külső és belső világ, helyileg, ídöíleg, színben páratlan világ: ez az erdé-
lyiség. Ennek az erdélyiségnek egyik kifejezése, a sajátos erdélyi életből ki-
nővő, lombosodó, virágzó,' szép májusi fája az erdélyi irodalom.

Az 'erdélyi ember élte erdélyiségnek egyenértékű, tudományos megfo-
galmazása, egy mondatba sürített meghatározása, bár a kérdésnek egész iro-
dalma van, még mindig nincsen. Az erdélyi irodalomról is sokat, túl sokat
vitatkeztak. Vannak tagadóí, Ienézői, gáncsolóí, kegyes vállveregetői és vannak
mértéken túli dícsérői, magasztalól. Vannak aztán boldog Iölfedezői, szere-
tőszívű olvasói. A sok vita, ócsárlás és magasztalás, komoly értékelés és sze-
rétet míndenesetre azt mutatja, hogy van, hogy kell vele törődni, s hogy mín-
den esetre az erdélyi irodalom egy sajátos világot sajátos formában fejez ki I
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Hadd éreztessem meg, amit eddig mondtam, egy pár sorral! Legyen
ez kegyeletes áldozás' is az összeomlás utáni erdélyi magyar irodalom
első halottja nekünk oly drága emlékének Balogh Etidrére, a marosvásárhelyi
'lróra gondolok, akinek nevét odakünn talán nem is ismerik Idézern Haj6tö'r-
rötlek kötetének pár soros előszavát : «Vánszorog tovább a földhöz ütött Élet.
A romokon hajlékole nőnek, a megbékült csontokon dombozott emlékek. A
házakba fedél alá kerül a nyomorúság. A vesztesegekre derengést szór . két
áldott, őrökszent asszony a Henuény s a Feledés, Tüzek gyúlnak Zsenge új
virágok Szép sírvirágok. Es tavaszok is jöttek. Tavaszi sugarak zápora lassan
költözteti a fájdalmak éjszakai színeit. Messze-messze. Lelkek aljára. Szemek'
mögé. Erdélyben, 1921. karácsonyán». Aztán ide iktatom az egyik elbeszé-
lésből ezt a kís részt: '

«Márcíus elején üzenetet kapott János bakter vasutas barátaitól.
- Készülj, testvér. Megyünk haza mindnyájan Magyarországba ...
Vemhes, szomorú, zord idők ... Sokan megindultak. Mintha örök sötét-

ség és örök reménytelenség szakadt volna a lelkekre, a messze húzódott m~c.)
gyar-földek álomtüzei hívogatták, csalták, csalogattak az elárvult népet. Valami
nagy csodát hittek az ernberek ott és Lebírhatatlan súlyo kat itt. Ezer év után
új népvándorlás indult meg a Duna felé.

János körül megmozdult a világ és sebesen elkezdett forogni. Pedig
semmit se tett mást, csak elbúcsúzott vak cimborájától s aztán felment
még egyszer az Orbán-hércre, hogy elhúcsúzzék a földtől is, hol ő és a sok-sok
idős és idősebb Jánosok ő 'előtte, mind itthon születtek és itthon haltak meg ezen
a helyen. Mintha forgatnak a panorámát a vásárban: elfordult előtte a Királykő,
a Hargita, az Istenszéke, a Bekecs ... János, az ő kevés eszével és paraszt szí-
vével nézte ezeket a kedves, párafátyolos hegyeket és nem értett az egészböh
semmit. Hiszen itt minden a régi. A púpok a messze régi országhatáron, itt
közelebb a sok bufti fej elfolyó barna erdőhajzat alatt, lankák és rónák, a
Küköllő hosszú, elcsavart ezüstverete. messze a furcsa, ódon ném et város
homályos füstlepel alatt, az mind így volt tegnap is, tegnapelőtt is, tíz év
előtt is és most mégis más, azt mondják, idegen már, itt kell hagyni mind-
örökre. - Hát miért ? kérdezte János. Alatta a hegy lábánál aludt a te"
metö. - Hát miért? - kérdezte. - Itt vagyunk élők, öregek, fiatalok és gye-
rekek, itt vannak a régiek a keresztek alatt, az utak, földek, hegyek, a fák
az erdőben, szelek a levegőben, ilt van minden és mégis azt mondják, hogy;
mi már idegenek volnánk itt. De igaz ez vajjon? Idegen... Hát ki az idegen?
- Aki most jött. Áldnek nincs rokona. Aki nem örült és nem búsult itt.' .. Mi?
- Balra .a nérriet várost látta, jobbra, túl a vizen, román falvakat. Mind itt
voltak Megtértek egymás mellett. Hát ki az idegen? O? Miért men}cnel'-
innen? Hova menjen, hol van egy tenyérnyi hely Ji széles világon ezen a föl-
dön kívül, ahol nem Lenne idegen ő '1

Gondolta: ereket János, vagy csak roppant érzésként felbuzgott belőle
a századok ídegyökerezett, ős ragaszkodása? Lassan leballagott a bércröl, Ki-
nyujtott tenyerét elhúzta .a fölhasadó lombokon, mintha megsimogatta volna
a föld gyönyörűséges hajkoszorúját, mint egy jó anya fejét: ne félj édes-
anyám, ne búsulj, nem hagy el téged a te fiad ...

- Itt maradunk, feleség - mondta otthon, ahogy leült a háziszőtt friss
fehér abrosszal leterített asztal mellé. Az asztalra párolgó, sárga puliszka
volt kiborítva. Az asszony frissen fejt habos tejet öntött egy tálba, cérnaszállal
szeletet metszett a puliszkából, olyanokat, mint egy-egy darab színarany. János.
kétfelé törülte hajszát, körülnézett, az asztal mellett sorban tányérra hajolt'
az öt fia, mint az életének öterős megbízatása. - Hála Istennek - mondta
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az asszonya s az egygondolatból, a tiszta fehér tejből, az öt maszatos, egész-
séges bocs csámcsogásából nagy megnyugvás folyt szerte a János belsejében».

Hát mindent ez országrész érdekében 1 Itt maradni, itt élni, itt meg-
halni. Ebből születík az erdélyi irodalom. S ha így van, akkor az erdélyi
irodalomnak magától ét-tetődö v vonása a szolgálat. Versnek, prózának így
kell jönnie mélyből. Az írás nem lehet édes játék. Nem tudok elképzelni erdé-
lyi vígjátékot. mely csak azért szülessék, hogy elszórakoztasson. Nincs meg itt
az a légkör, amelyben ez iródhatnék meg. Az erdélyi írónak nincs önfeledt
felkacagása. Ez talán onnan van, hogy nekünk nagyon komolyan kell ven-
nünk az életet, Itt m!indig fegyverben állunk, mindig örökös veszélyben. Itt
nem lehet nem érezni az élet-halálharc folytonos feszültségét. Ennek a hangja
pedig legjobb esetben is a helyzet fölé kerekedő bizakodás, bizakodó bátorság,
férfias tréfálkozás. Ez például a székelyek színe, fekete halálban az élet friss \
kemény, vidám pirosa. De fekete halálban. Ez a komolyság az élet-halálharc-
ból való. Aki pedig így «!ll, az, ha a hite nem is mondaná, ráébred' arra,
hogy élete elhívátás és felelősség. Ez az alapszín. Sajátos magyar értékeink van-
nak és minden magyar érték birtokbavevésűnkkel sajátossá válik. Itt a kűlső
értékek is új Jelentést, új értéket kapnak. Nekünk a szellemi érték nem puszt'a
[árulékés nem luxus. Minden érték felvevésévei az életünket mentjük. Addig
van magyar életünk, míg értékeink vannak, míg felvevőképességűnk van és míg
küzdení tudunk megtartásúkért. Megtartásuk a mi megtartatásunk. Értéket így
termelni, értéket így felvenni, értéket így megőrizni, magamat hozzá nevelni,'
vele mást építeni, a másikra figyelni, hogy neki átadjam és benne megőrizzem,
ez erdélyi etikai magatartás. Ez a szín hogyne szerepelne az erdélyi magyar iro-
dalomban. Az érték megléte és megszerzése elhív és felelőssé tesz. A folyto-
nosan gazdagodó lélek pedig hegyek, völgyek, folyók, városok, falvak, népek
között él, fejlődik. '«Balra a német várost látta, jobbra, túl a vizen román falva-
kat». Hát Illem' élünk itt egyedül. «Mind itt voltak. Megtértek egymás mellett,
Hát ki idegen? ű? Miért menjen el innen? Hová menjen, hol van egy tenyérnyi
hely a széles világon ezen a földön kívűl, ahol nem lenne igazán idegen ő?
Ez az erdélyi ember horizont ja. Itt, a hegyek közt mélyen élni három egymás
mellé rendelt nép életét minden átkával és minden áldásával együtt. Kibá-
nyászní verejtékes. édes munkával, sokszor védve halálos támadásokkal szem-,
ben a magáét és megbocsátani a másét, ha munkából születik. Az erdélyi iro-
dalom mélységesen etikus. Mélység 'ez: másét észrevenni, örvendeni neki, túl-
menní a gyűlölség esetlegességeín, nemcsak meglátni, hanem értékelni az érté-
ket, arra gondolni, hogy kell közösen is értéket hozni, s hogy a másik értéke
a mlienk is, a m~e!n:kaz övl~ is, mert ez országrész életét szolgálja. EZ! az
erdélyi irodalom igazán nemes politikája. Ez érteti meg, hogy a magyar folyó-
íratirodalom a gyülölködés tombolása idején - akár a vasgárda csinálja',
akár a liberálisok, - esetleg éppen román irodalmi értéket ismertet, vagy
Rebreanut, Gagát, Gala Galactíont fordít, s szász irodalmat közvetít, vagy
tolmácsol, mikor esetleg ugyanabban a számban a legélesebb' <elvivitát folytatja
valamelyik szász íróval. Ösztönszerűen is, tudatosan is bizonyságtétel ez arról
a magasabbrendű lelkiségről, mely tud arról, hogy Isten akarja a másik kul-
túráját, értékeit, de akarja a míenket is, s célja, hogy megismerve a másik Iét-
jogosultságát, annál inkább védi körömszakadtáig a mienket.

A sok kérdés között, melyet az erdélyi irodalom felvet, van m~ egy,
fontos kérdés: nem erőszakolt-e az erdélyi irodalomnak, mint ilyennek
a hangoztatása? Nem lényeg szerínt ráerőszakolt tendencia-e az erdélyiség?
Erdélyi irodalom azért van, mert van sajátos erdélyi élet és sajátos erdélyi
életforma. Az erdélyi irodalom ,ezért magátólértetődö kifejezése ennek az
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erdélyi életformának az írásművészet síkjában. Ezzé teszi anyaga, de ezzé teszi
sajátos stílű kifejezési formája is. Ha valaha igazi nagy drámát fog írni egy
erdélyi író, az erdélyi dráma lesz. Nem azért, mert Erdélyben írták, 'hanem,
mert rajta lesz valami páratlan, megfoghatatlan, elvont fogalmakban ki sem
fejezhető bélyeg, szín, Nem a tendencia teszi az erdélyi irodalmat, viszont 'az
is igaz, hogy ha az írásmű anyaga nem is erdélyi területű, az erdélyi íróI
kezében vonatkozásait és a feldolgozás módját tekintve, erdélyivé válik. AZi
erdélyi művet erdélyi lélek nötetí ki: magától értetődő erdélyi színű és erdélyi:
ízű nyílást. Ez a vonás adja meg az erdélyi irodalom művészi hítelét. Sok ma!-
gyar írónak lehet pompásabb technikája, mint az erdélyi írónak, emberi és
művészi hitele az egyetemes magyar irodalomban kétségbevonhatatlanul Re-
ményíknek, Tamásínak, Kós Károlynak s a többieknek van.

Az erdélyi irodalom jövője ? Most nő egy új nemzedék. Szeretete Erdély
iránt, hiszem, lesz olyan mély, mint a lassan őszbehajlóké. Tudása biro-
nyára szélesebb és biztosabb lesz. Műve mögött Erdély mélyebb, "gazda-
gabb és jobb ismeretét fogjuli: érezni. Bele születtek és lassan bele nőnek ebbe
az új világba és ha élni akarnak, építeni, nekik jobban kell ismerniök és még:
szenvedélyesebb szenelemmel szenetniök Erdélyt. ·Az erdélyi lélek bennük
lassan kiterjeszkedik majd Erdély mult jának, földjének,természetvilágának~
gazdasági, társadalmi, nemzetiségi életének mind szélesebb és szélesebb, mé-
lyebb és mélyebb ismeretébe. Természete szerint ez a lélek nem új, csak gaz-
dagabb és teljlesebb lesz. Az élet és kutatás módszerei és műszerei is bizto-
sabbak és nagyobb sza!hThsÚlaklesznek. A lélek, amely kínötetí az erdélyi
irodalom: fájának mind több .és több lombját s bujáhbá teszi koronáját,
életet felvevő gyökérszálait szélességben is, mélységhen is továbbereszti. A
fiatal Mákkai László első könyve . «Két világ határán» a limes-kérdést érintve
müvészettörténetí eredményeket ad, de úgy, hogyaromán nép építő művésze-
tében megérezteti, hogy annak szellemi, l:elki birtokhavétele nekünk is gaz-
dagságot jelent. A kiragadott példa érdeklődést mutat Erdély olyan kérdései
iránt, amelyek évszázadok óta megvoltak, melyeket tisztázni és megoldani
kellett volna az élet érdekében, de az előttünk járt nemzedék s a mi nemze-
dékünk észre sem: vette, nem is volt képes meglátni őket. Venczel Józsefnek,
az Erdélyi Múzeum:ban «A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom» CÍ·

men megjelent nagy tanulmányának olvasása közben halk kísérőzeneként hal-
lottam a régi szólamot: mindent ez országrész érdekében, míkor az Országos
Széchenyi Szövetség kiadványaitói kezdve a bukaresti Gusti professzor «Socío-
logica monografica» hatalmas művéig számolgattam a kérdésre vonatkozó nagy
irodalmat. Az erdélyi nemzedék-kérdésre vonatkozó egy másik értékes, bár itt-ott
elfogult tanulmányában örömmel 'olvastam az új nemzedék nagy etikai
követelményét és bizakodását, a minöségíleg több és magasabbrendű ember-
ről. Az bízonyos, hogy az erdélyi irodalomnak minőségileg is, számbelileg is,'
érték szempontjából is még többnek, még értékesebbnek kell lennie.

Előttünk vázlatosan az összeomlás utáni Erdély magyarságának képe.
•Romon virág», énekli Beményik Sándor. Az erdélyi irodalom? Virágok között
a legékesebb és a legáldottabb. Gyógyító fű, szépség és vígasztalás, beteljesedés
és beteljesedéséhen ígéret. Járosi Andor.

Krisztus
tus legyőzte a
azokat.

sziiletett: hidd, hogy neked sziiletett, és ujjászületsz !Krisz-
halált és a bűnt: hidd, hogy neked győzte le, és legyőzted

Luther.



19

KRÓNIKA
"H p-rotestantizmus."

Ezzel a címmel jelent meg nemrég egy könyv Lippay Lajos neve alatt.
Kötelességünk foglalkozni vele. Olyan könyvről van szó, amely a katolikusok
között nagy számban fog elterjedni, és így rövidebb-hosszabb idő alatt a kato-
líkus közvéleményt döntően fogja befolyásolni. Ránk nézve pedig éppen nem
közömbös, mílyen könyv és mílyen irányban alakítja katolikus magyar test-
véreink felfogását a protestantizmusról.

«Munkámban - írja a szerző az előszóban - a tárgyilagos igazságszeré-
tet vezérelt, senkit sem szándékeztam megsérteni, sőt megértést igyekeztem tanu-
sítani személyek és művek iránt egyaránt». Elismerjük, hogy Lippay valóban.
sz'em előtt tartotta ezeket az irányelveket; amennyire ez számára - lelkileg -,
lehetséges volt, az igazságot kereste. Minduntalan mutatkozik ugyan gondol-
kodásának katolikus isloolázottsága, gyakran ad hangot a tudománytól független'
búsulásának a keresztyénség szétszaggatottsága fölött, - azonban a mai ma-
gyar viszonyok között csodaszámba megy egy ennyire is tárgyilagos munkaí
a protestantizmusról. Ha másra nem is, arra igen jó lesz e könyv, hogy űldő-
zőink, rágalmazóínk előtt hivatkozzunk rá, mondván : ezt még Lippay sem:
írta rólunk. '

Fogadjuk-e hát abszolut örömmel ezt a könyvet? Ajánlhatjuk-é kato-
likus magyar testvéreinknek azzal, hogy megismerhetik belőle, mint nihik
obstattal ellátott írásból, mi a protestantizmus? Semmiképpen! Hangsúlyoz-
zuk, legfeljebb arra jó, hogy szembehelyezzük teljesen téves nézetek-
kel, és bizonyítékul használhatj nk: lám, a katolikus valláshoz való hűséggel
nem jár feltétlenül együtt a reformátorok gyalázása ...

Megtévesztő már maga a cím. A szerzö a protestantizmus neve alá fog-
lalja míndazokat a keresztyéneket. akik «nem tartoznak sem a katolikus egy-
ház, sem a keleti szertartású egyházak kőtelékébe». Ez az eljárás sem törté-
netileg, sem elvileg nem igazolható. Úgy látszik, a szerző is szükségét érezte a
magyarázkodásnak. A 97. lapon a «hivatalos közvéleményre» hivatkozik. A
hivatalos közvélemény ez esetben ismeretlen, felelőtlen valami, a tudósnak pe-
dig helyt kell állnia mínden állításáért, nemhogy még krítikátlanul átvegyen"
sőt térjesszen téves, pongyola kifejezéseket, A protestantizmusnak semmi köze
sincsen az V. részben tárgyalt, «a katolikus egyházból újabban kivált szekták-
hoz és nemzeti egyházakhoz». De még az is joggal vitás, vajjon az angliká-
nizmus a protestantizmushoz tartozik-e, vagy pedig önálló jelenség a keresz-
tyénség történetében. Ezzel összefüggően persze vitássá válik mindazoknak oa
keresztyén közösségeknek protestáns' volta is, amelyek az anglikánizmus terü-
letén keletkeztek. Ha még azt is fígyelembe vesszük, hogya 251 lapnyi könyv-
ből míndössze hetven lap nyujtja a «luteránus és kálvinista egyházak> ismer-
tetését, holott a magyar olvasókat elsősorban ez a terület érdekelné, akkor:
nem fojthatjuk el azt a gyanunkat, hogy - valószinűleg a kiadó Szent István.
Társulat részéről - szándékosan történt a voltaképpeni protestantizmus el-
süllyesztése a szekták, mozgalmak tengerébe.

Megtévesztő továbbá, hogya szerzö a «luteránus és kálvinista egyházak
tanítását» együtt próbálja előadni. A párhuzamos közlést tarkít ja még a római;
katolikus tanítás po1emikus "be1etüzdelése. Ember legyen a talpán, aki eh-
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ből az előadásból az eddiginél tisztábban fogja látni az evangélikus (lutheri)
keresztyénséget és el tudja azt különítení a kálvinizmustól l Amennyire mentl-
hetö ez a közös tárgyalás Lippay fő forrásánál: Algermissen Konfessíonskunde-
[ánál, annyira helytelen a magyar viszonyok között. Magyarországon pontosan
elhatárolható külön életet él a lutheri és a kálvini keresztyénség. - csak a
kultúra terén vannak közös szerveík, - a magyar katolikusok tehát joggal:
igényelhetik maguknak, hogy kűlőn-külőn ismertessék nekik.

Az Algermíssentöl való erős, az előszóban is bejelentert függés más szem-
pontból sem vált előnyére a könyvnek. Hagyjuk most figyelmen kívűl a for-
dításból származó homályosságokat! Nagyobb baj, hogy a szerzö egyszerűen
átvette német forrásának szeniléletét. Sajnálatos például, hogy a magyar vonat-
kozásokat elhanyagolja, vagy pedig alapos kutatás hijján halomba hordja a
tévedéseket a magyarországi történeti részleteknél. E tekintetben a könyv a
katolikusok sok helytelen véleményét táplálja. Milyen ingerlően érdekes feladat!

í lett volna a magyar szerző számára, hogy mint a német protestantizmus ala-
kulásán kívül álló ember vegye vizsgálat alá Luther reformátorí művének,
eredeti tanításának és a «protestantizmusnak- az összefüggését, illetve különb-
ségét l A magyar protestáns tudományosság igen hálás lett volna ezért a mun-
káért, Mível a szerzö ezt a feladatot, ezt a bizonyos körülmények között egye-
dül ránk, magyarokra váró munkát elkerülte, a magyar katolikus közönség
számára is fennmaradt változatlanul a protestantizmus 'eredeti «magyar» is-
merte tésének a szüksége,

Ezekhez az alapvető hibákhoz képest másodrendűek azok a tévedések,
amelyek bőven akadnak a könyvben. Kár volna ezeket egyenként felsorolni,
mert nem valószínű, hogy akik elolvassák, ellenörzésül ezt az ismertetést majd
kezükbe veszik. Elég tiltalooznunk az ellen, hogy bárki is e könyv alapján
alakítson magának végleges véleményt az evangélikus keresztyén egyházról.

Lippay munkáját összefoglalóan a jámbor igyekezet és jóhiszeműség elis-
merésével jellemezhetjük. Nem lehet például csendes derű nélkül tudomásul
venni, hogy az irodalomba a magyar evangélikus és református rendszeres.
hittani könyvek közül egyedül a teljesen elavult Sztehlo-Iélét veszi föl, mintha
ezen az először 1870-ben megjelent könyvecskén kívül nem képviselné más mü.
hívebben akár az evangélikus, akár a református tanítást Magyarországon. Ilyen
körülrnények között teljesíthetetlen nagy igény volna részünkről, ha azt vár-
nók, hogy a szerző szakítson azzal a, sajnos, általunk is táplált tévedéssel,
mintha a protestantizmus, a reformátori keresztyénség azonos lenne a szub-
j'Ejk:t;i1v;izlmussal.

Lippay könyve újra figyelmeztet kötelességünkre: adjunk mi a magyar
olvasóközönség elé olyan könyvet, amelyből végre világosan megláthatja taní-
tásunkat és egész mívoltunkat, Ha ez megtörténík, akkor talán a katolíkus írókt
is kényszerülni fognak a protestantizmust önmagában megismerni, nem pedig:
csak a katolíkus eszmevilág tükrében. A Magyar Szernle Kíncsestára évek óta
igér egy fűzetet a protestantízmusról ; amíg a katolicizmusról szóló régen meg-
[elent.vez még egyre késik. ne ha mJegis jelenik, nem fogja felmenteni a magyar'
evangélikusságot az alól a szolgálata alól, hogyanyilvánossággal megismer-
tesse magát.

Dr. Sólyom Jenő.
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5ZÉLJEGYZETEK
"A humanisztikus kultur a
mai szelleme és az evangéliumi szel-
lern között kibékíthetetlen az ellen-
tét, Ez azért van így, mert a huma-
nisztikus kultúra a mai kor szelleme
szerínt nem az Isten teremtő Lelkébe,
hanem az emberi értelem megváltó
erejébe vetett hiten alapszik. Mozgató
ereje az az önbizalom, hogy az em-
ber ura annak a világnak, melyet ma-
ga teremt meg magának és hogy a
felett uralkodni is képes, hogy ura a
saját sorsának, hogy elég önmagának,
hogya saját erejéből megtarthatja
magát, kiküszöbölheti életéből azokat
az akadályokat, amelyek íejlődésének
,és boldogulásának útjában állnak. Egy-
szóval, hogy az 'ember a maga ere-
jéből 'elérheti a tökéletességet. Voltak
idők, amikor ezeket a gondolatokat
bele akarták olvasni magába a Szerit-
írásba is. Vagy ki akarták olvasni eze-
ket a Szentírás egyes tételeiből, taní-
tásaiból. De a valóság .az, hogy az
evangélíum mind ennek egyenesen az
ellenkezőjét tanítja. Hiszen az evan-
gélium szerint Krisztus azért jött a
világra, azért kellett a világra jönnie,
hogy megváltsa az embert, aki nem
válthatja meg saját magát. Az elve-
szett bűnöshöz jött, akinek egyetlen
menedéke és reménysége az maradt,
hogy találkozhatik a bűnbocsátó Ke-
.gyelemmel. Krisztus azt hirdette, hogy
aki utána akar menni, annak meg kell
tagadnia önmagát, le kell mondania
saját magáról, a saját erejéről, a maga
igazságáról, Az evangéliuni szerint a
szabadság útja annak az emberfeletti
akaratnak való engedelmesség, amely
megnyilatkozik a Szeritírásban. Az
igazi emberi élet meghódolás a magát
kijelentő igazság előtt, megtérés az út-
vesztőből, szakítás a természettel, mer.t
ami testtől született, test az és szük-
séges újjászülelnie Lélektől, lélekké,
A tökéletességhez illem vezet út tő-
lünk, az embertől, hanem csak az
Isten verhet hidat hozzánk a saját

akaratából. Es boldog igazság az, hogy
az idegen és félelmes Isten hidat ver
az emberhez a Krisztushan és úgyj
jött el hozzánk, mint Atyánk, akinek
átvevő akarata kegyelmes, mellyel éle-
tet és bocsánatot hozott a bűnösnek.
Az életről és emberről való e két fel-
fogás között lehetetlen a békesség és
az egyetértés. Ezt az ellentétet soha-
sem is lehet elméleti úton feloldani.
Az evangélium rámutat az igazság
egyedüli próbájára: gyümölcseikről is-
meritek meg őket! A humanisztikus
kultúra gyümölcsei pedig nyilvánva-
lók, a művelt emberiség mínden cso-
dálatos vívmány ával fáradozik a sa-
ját sírjának megásásán. Ha az evan-
géliumi protestáns örökség nem merő
hazugság, akkor a kultúrának ezzel a
szellemével közösséget nem vállalha-
tunk». Mákkai Sándor e mondatai a
legutóbbi országos reformációi emlék-
ünnepen hangzottak el. Most, hogy az
ünnepi beszéd az Országos Bethlen
Gábor Szövetség kiadásában megjelent,
kötelességünknek tartjuk folyóiratunk
olvasóival is roegismertetniaz erdé-
lyi református püspök nagyjelentősé-
gű, bátor, a fejcsóvalóktól nem félő,
hitvalló fejtegetéseit. «Széljegyzet» nél-
kül is, önmaguktói eszméltetők.
A sajtóreiorm ügye
sok izgalmat kelt mostanában a po-
litika berkeiben. Egyesek kemény sza-
vakkal mutatnak ;rá arra a mételyezés-
re, amely nemcsak la zúgsajtóban, de
az Ú. n. éllapokban is folyik tragi-
kus házassághistóriák és kínos tör-
vényszéki esetek zélzatos feltálalása-
val; azokra a mérhetetlen és helyre-
hozhatatlan erkölcsi károkra,amelye-
ket szenzációra éhes riporterek felü-
letes munkamódszerükkel okoznak; és
arra a tökéletes rutinnal véghezvitt
bomlasztásra, amelyet mai életünk leg-
rothadtabb részeinek szédelgő feldi-
csérésévelés eszményi világként való
feltüntetésével a magyar társadalom
mínden rétegében okoznak. Ezért olyan
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sajtótörvényt követelnek, amely mínd-
ezt lehetetlenné teszi.

A másik oldalon pedig féltik a vé-
leménynyilvánítás szabadságát és hi-
vatkoznak arra, hogy a kritika jogá-
nak elkobzása a társadalmi felelős-
ségérzetnek és előrehaladásnak halá-
la. A független és meg nem zabolázott
sajtó egyetemes nemzeti érdek.

A két felfogás minden igazságtar-
talma ellenére is ellentétesnek látszik.
De csak az első pillanatban, mert rövi-
desen nyilvánvalóvá lesz, hogy mínd-
kettő ugyanazt kőveteli, Mert független-
nek lehet-e nevezni azt a sajtót, amely
üzleti érdekekből a mételyezés szerepét
is vállalja, vagy amely egyenesen eb-
ből él. Hogy fnondhat elfogulatlan kri-
tíkát az a lap, amely a legkülönbözőbb
helyekről zsoldot kap? Igen, független
sajtóra van szükség, de ez nem any-
nyira a sajtótörvény paragrafusaitói,
mint az ép erkölcsi érzékű, öntudatos
és gerinces olvasóközönségtöl függ.
Mennyire szükséges lenne protestáns
részről egy olyan összefogásra, amely
meg tudna teremteni egy a pozitiv
keresztyénség. az egyetlen igazi füg-
getlenség alapján álló sajtót!' Eszaki
evangélikus testvéreink, de a magyar
katolicizmus is nagyszerű példákat ál-
lít elénk.
A hiányos táplálkozás
új gyermekbetegséget teremtett egy
határszéli várraegyében. Az ország
egyik részén az egyke hódít mind szé-
lesebb körökben, egyes vidékeken a
magtalanok szektája terjed, értelmisé-
günk nagy része is nagyban kultiválja
a születésszabályozást ; ahol pedig még
van gyermek bőven, ott legtöbbnyire
a nyomor eljegyzettje lesz minden új-
szülött. Nincs biztosabb halál egy nép
számára, mint a gyermektelenség vagy
az elcsenevészedett és életképtelen
gyermeknemzedék. Ma nincs sürgő-
sebb nemzeti feladat, mint rövid évek
alatt döntő eredményeket hozó társa-
dalompolitikával, a kis emberekre ala-
pozott új gazdasági berendezkedés
megteremtésével, a szellemi felszaba-
dítás véghezvitelével. mindenekelőtt pe-

dig és mindezek összefoglalásaképpen
az Evangéliuni alázatos szolgálatáva]
új életkörülmények kőzé vezetni a ma-
gyar népet.
Az egyetakarók,
az egy Lélekkel megitatottak együtt-
működése evangélikus egyházunkban
sok magános embernek és kisebb kö-
zösségnek legmindennapibb és legsó-
várgottabb álma. Tudjuk, hogy en-
nek megvalósulásának módja és idő-
pontja nem emberektől függ. Nekünk
az a feladatunk, hogy imádkozzunk
érte és ne legyünk akadályai annak,
hogy Isten Lelke végezze munkáját a
mí bűnös énünk által is. Még eleve-
nebben érezzük ezt, amikor nagyon
emberi, kímondhatatlanul fájdalmas
érzéssel utánanézünk valakinek, aki
ennek az egymásratalálásnak vágyódó
lelkű, életerőit pazarulodaáldozó, ál-
dott életű munkása volt. A Teremtő-
jéhez visszatért Gáncs Aladár testvé-
rünk örökségként hagyja ránk az iga-
zi evangéliumi egységért való mun-
kálkodás kötelességét,

Az új éviolyamban
több újítást tervez a szerkesztö-
ség. Kincseink címmel új rovatot nyi-
tunk. Egyházi irodalmunk régi kin-
cseiből óhajtunk benne mutatót adni.
Újév napja, Jézus Krisztus névadá-
sának ünnepe alkalmából Zólyomi P.
Boldizsár semptei «pásztor és szení-
Ol'>, vagyis esperes kőnyvéből adunk
egy szép részt. Könyve Gerhard János,
a híres teológus latin munkájának
fordítása. - Ugyancsak új rovatot nyi-
tunk «Szellemi élei» címmel. Benne
olvasóinkat a' magyar szellemi élet
legfontosabb jelenségeiről szándéko-
zunk röviden tájékoztatni. Különösen
nagy gondot szándékozunk fordítani
a magyar szépírodalom új jelenségeire.
Eddigi könyvísmertetési rovatunkat vi-
szont megszüntetjük s !helyette negyed-
évenként kritikai mellékletei adunk 01-
vasóinknak, hogya külföld tudomá-
nyos munkája, elsősorban az evangéli-
kus teológiai kutatás felől is tájékozód-
hassanak azok az olvasóink, akik e
kérdések iránt érdeklődnek,
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SZELLEMI ÉLET
Agrárpolitika. - Falukulalás.

A mezögazdaságí válság arcvonalának
kiszélesedése, az agrárvonatkozású törvény-
javaslatok tárgyalása, politikai pártok kűz-
delmei, a népművészet felfedezése, szép-
irodalmi hatások, az ifjúság faluorientációja,
a parasztság társadalmi értékének íelísme-
rése, téma hiány és divat azok az együttesen
és külön-külön ható, egymást felidéző vagy
semlegesitö tényezők, amelyek a kőzvéle-
mény fígyelmét a falu problémái felé for-
dították. Ennek az odafordulásnak termé-
szetesen a tudományos irodalom terén is
jelentkeznek a következményei és a magyar
agrárirodalomban soha nem tapasztalt bő-
séggel jelennek meg a szakmunkák.

A közvéleményt leginkább a politikai
küzdelmek vitaanyagát tárgyaló művek ér-
deklik. Különösen a kis- és nagybirtok
kérdéséhez fűződö problématömeg. a tele-
pítés, az értékesítés, a tervgazdálkodás, a
hitbizomány és az egyke kérdései állnak
a közérdeklődés középpontjában.

A tárgyilagos és irányzatos. a szakszerű
és dilettáns kisebb vagy nagyobb terje-
delmű munkák tömegéből elsősorban Ma-
tolcsy Mátyás "Az új földreform munka-
terve" c. könyvét kell megemlítenünk. A
tudományos igazság tiszta vonalaival fel-
vázolt helyzetrajz után a jelenlegi magyar
agrárpolitika legfontosabb kérdéseivel és a
kinálkozó legészszerűbb megoldási módok-
kal foglalkozik a szerző, Bölcs mérséklettel
húzza meg a reformnak több évtizedre el-
nyúló útját, mindenkor elkerülve az utó-
pisztikus elgondolások csalogató lapjait.
Nagy értéke a könyvnek, amit Szekfű is
hangsúlyoz az előszóban, hogy a szerző
nem a földet, hanem az embert és annak
az élethez való jogát veszi figyelembe.
Messze túlemelkedik az individualizmus és
a materializmus síkján és az egyénben "a
nemzet, a faj egy-egy sejtjét" látja, aki
csak annyiban értékes, amennyiben a nem-
zeti törekvések szolgálatának él. Viszont a
nemzeterősítés legfőbb eszközét abban látja,
hogy a nincstelen milliók önálló és biztos
egzisztenciához jussanak. Ez nemcsak er-
kölcsi és emberi kötelesség a felsőbb
társadalmi osztályok számára, de a magyar-
ság gazdasági boldogulásának legfőbb fel-
tétele is.

Az! agrárpolitikai feladatok egyik kérdé-
sének, a telepítésnek szenteli Kerék Mi-
hály "A telepítés Féléuszázada" című köny-

. vét. Ebben a ném et mezőgazdasági telepí-
tések első ötven esztendéjének történetét
írja meg. Mintegy tükröt tart a magyar
intézők örök elé, hogy a hatalmas német
erőfeszítések szemlélése által, amelyekkel
az ottani kormányzatok semmiféle anyagi

áldozattól vissza nem riadva igyekeztek a
parasztságot felemelni, felismerjék a ma-
gyar mult nagy mulasztásait és a jelen
sürgető feladatait. Megállapítja, "hogy egy
szociális államban - és a 20-ik század
Európájában csak a szociális államnak
lehet helye, - az önálló életreképes pa-
rasztság a legtermékenyebb rétege a tár-
sadalomnak." Kevésbbé tárgyilagos látású
Rusznyák Gyula: .Faluoédelem" című
könyve. Egyrészt túlságosan nagy anyagót
akar beleszorítani kisterjedelmű könyvébe,
felvéve belé az agrárpolitika, a szociális
egészségügy és a népművelés probléma-
köreít ; másrészt pedig nagyon megköti
kezét a katolikus szempontok állandó kény-
szerűnek lát szó hangsúlyozása. A könyvben
egyoldalú beállítások és tárgyi botlások
mellett sok értékes részlet is akad. Ilyen
mindenekelőtt a könyv tulajdonképeni
célja, hogy t. í. megmutassa a falu védelem
legfőbb rendeltetésének "egy belső, lelki
megűjulásnak" feltételeit.

A falu életének megváltozását és meg-
űresedését jeleníti meg Luby Margit "A
parasztélet rendje" című közvetlen hangú
kedves könyvében. Négy szatmármegvei
község kíveszöben lévő életstílusát tárj a
az olvasó elé a fotográfia hűségével és
tárgvilagosságával. A szerzőnek az a célja,
hogy hozzájáruljon "az ízekre szaggatott
magyarság lelkíközösségének fenntartásához
azáltal. hogy a magyar értelmiség elé ve-
títi a magyar népi lélek néhány jellegzetes
vonását". Ilyen egyszerű eszközökkel kevés
írás tud nagyobb viharokat támasztani az
ember lelkiismeretében, mint ez a könyv.

Egy másik nökutató, Tomori Viola "A
parasztság szemléletének alakulása" címü
munkájában szintén a parasztélet mélyén
végbemenő változásokról íro Sajnos a túlsá-
gosan ••tudományos" stílusa szinte élvez-
hetetlenné teszi ezt a különben igen figye-
lemreméltó könyvet. A régi parasztkultúra
- a szerző szerint - a maga egyetemes-
ségével és közösségre való alapozottságával
szétbomloU és helyébe mindenütt az indivi-
dualizmus és a differenciálódás lépett. Az át-
alakulást elsősorban kívűlröl jött okok idéz-
ték elő és ha a mai állapotot egy újabb lelki
éréshez való átmenetnek akarjuk tekinteni,
akkor annak a városi "kultúrának", amely-
nek hatása alatt a bomlási folyamat le-
folyt, kötelessége segítségére sietni a vál-
ságba jutott parasztléleknek. Nem ülhetünk
ölbetett kézzel, "mert ma a parasztság jó-
formán egyetlen reménységünk s benne
látjuk a magyarság legbecsesebb erő for-
rását."

A falu életében végbemenő bomlást leg-
közvetlenebbül Szeibert János "Elsodort
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falu a Tíszazúgban" című munká]a szem-
lélteti. Az arzénmérgezések következtében
hirhedtté vált Nagyrév szociográfiájához
közöl adalékokat. Az egyéni szociográfiai
módszer sok hibája jelentkezik az érteke-
zésben, mégis annak egyes részletei komoly
figyelmet érdemelnek. A szerző a nagy
bomlást elsősorban a lelki gondozás teljes
hiányának tulajdonítja. "Felnőtt egy gene-
ráció az erkölcsi elvek megalapozására és
terjesztésére hivatott lelkészek befolyása
nélkűl", mert "a lelkészek nem állták meg
helyűket a számukra kijelölt őrhelyeken".
Hasonlóképen hibás a faluvezetésre hiva-
tott többi vezető tényező. "Büntetőjogi
felelősséget nem lehet számukra megállapí-
tani, de amorális felelősségvállalásban a
főszerep nekik jut." A szerző szerint a falu
megsegítését a faluvezetők munkájának meg-
reformálásával kell kezdeni.

Vajjon nem pereg-e el hatás nélkül ennyi
őngyötrésböl fakadó bizonyságtétel a magyar
értelmiség füle mellett? Kinyúlik-e az
utolsó pillanatban a mentökéz a magyar
parasztság felemelésére? H. Z.

A "Quadragesimo anno"
gazdasági rendjével foglalkozik Dr. Mikos
Ferenc nemrégiben megjelent könyve. Első
sorban azt igyekszik megállapítani, hogy
milyen névvel jelölhető meg legpontosab-
ban a ••Quadragesimo anno" elgondolása.
A reform-katolikusokkal (Széchenyi György,
Csávossy Elemér, Heller Farkas) együtt
Mikos is a kapitalizmus határozott taga-
dását és egy új gazdasági íránynak, a
laborizmusnak a propagálását olvassa ki a
körlevélből. A "laborizmus" a gazdasági
életnek olyan alapformája, amelyben a ter-
melési tényezők közül nem a természet-
tényező (feudalizmus), nem a t~ke (kapita-
lizmus), nem az állam [etatizrnus], hanem a
munka van fölényben s a gazdasági élet-
ben a munkából élők akarata és érdekei
érvényesülnek.

Kérdés, hogy megvalósíthatő-e a labo-
rizmus rendszere. Mikos két negativ és egy
pozitiv érvvel támasztja alá ígenlö válaszát.

Az egyik negativ érv az, hogy a labo-
rizmus jelenlegi három legnagyobb ellen-
fele közül a kapitalizmus válságba jutott, a
szociálizmus dogmaíikus rnerevsége nem
számol a való élettel, még szociáldemokrata
államokban sem tud megvalósulni. egyéb-
ként is a magántulajdonnak, a nemzeti és
vallási eszmének a tagadása miatt a széles
néprétegek szemében ellenszenves ; a har-
madik ellenfél: az etatizmus pedig csak
átmeneti megoldás lehet. Az ellenfelek
csődje a laborizmus megvalósításának nem-
csak a szűkségességét, hanem a lehetőségét
is megadja.

A másik negativ érv a következő: Ma
már sokan belátják azt, hogy a gazdasági

rendszerek mögőtt meghúzódó világnézeti
irányok, a liberalizmus és az univerzalizmus
a szabadságban és az egyenlőségben két
olyan ellentétes ideált állítottak a társa-
dalmak elé, melyek részint megvalösítba-
tatlanok, részint roppant veszedelmesek.
A csalódott tömegeknek tehát örömmel
kell fogadniok a laborizmus keresztyén
világnézetének eszményét: a szociális sze-
retetet és szociális igazságot.

Pozitiv érve az, hogy a "Quadragesimo
anno" laborizmusa megvalósítható, mert a
katolikus egyházban a világ leghatalma-
sabb kulturális közössége, a katolikus hier-
archiában pedig a világ legaktivabb és
legfegyelmezettebb szervezete küzd meg-
valósításáért. Ez nemcsak pozitiv, hanem
a két előbbivel szemben gyakorlati érv is
a laborizmus lehetősége mellett.

Végül kérdés az, hogy milyen lenne a
gazdasági élet vérkeringése a laborizmus
megvalósulása esetén, abban a társadalom-
ban, amelyben "nem az urak és nem a
rabszolgák, hanem a Krisztus örök erkölcse
érvényesül." Mikos részletes en foglalkozik
a laborizmus gazdasági alkotmányával, a
termelési-, kereskedelmi-, hitel-, munka-
és agrárpolitikával. Ezeknek a kérdéseknek
a bővebb ismerletésétöl itt eltekinthetünk.

Mikos óvatos mondatai mögött ott lap-
pang az a meggyözödés, hogya laborizmus
a katolikus etika édes gyermeke. Erre nézve
hangsulyoznunk kell, hogy veszedelmes
dolog a keresztyénséget egy bizonyos gazda-
sági rendszernek lekötni, mert a gazdasági
rendszer bukásával a keresztyénség is súlyos
vereséget szenvedhet. Viszont örömmel kell
üdvözölnünk a "Quadragesimo anno"-ban
azokat a sorokat, melyek a szeretet és tár-
sadalmi igazságosság érdekében iródtak.

K.A.

A németországi lntheri egyházak
reformációkorabeli egyházi szervezetének
püspöki jellegéről értekezik Elert Werner
a Luthertum decemberi számában (Deichert
kiadása, Lipcse, elöfizetési ára egész évre
külföldre 4'50 RM) s megállapítja, hogy a
szuperintendensek a XVI. század berendez-
kedése szerint püspöki jellegű hivatalt töl-
töttek be. Tanulmányának sok megállapí-
tása a mi viszonyaink számára is tanulságos
kivált most a zsinat alkalmából.

Anémet újpogányság körül folyó harc-
ban állandóan hivatkoznak Paul de Lagar-
deo mult századbeli orientalistára, akinek
befolyása nemcsak a teológiai kutatásra,
hanem a szellemi életre általáben i,gen nagy
volt. A .Deuische Theologie" (Kohlhammer
kiadása. Stuttgart, egy évre külföldre 4'50 RM)
decemberi számában Schmid Lothar ismer-
teti Paul de Lagarde keresztyénség értel-
mezését s ez nagyban hozzájárul a jelen
szellemi harcának megértéséhez.
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