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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.

Az evangélíum üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi 'élet összes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől. figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek .
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megűihodását,
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Istennek kedves lelki áldozat.
1. Péter 2, 3-5.

Elhangzott megint a reformáció üzenete evangélikus egyházunk néhány
száz templomának szószékéről. Multra való emlékezésünk megmutatta megint,
milyen dicsőséges nagy hivatása, volt egyházunknak e nép életében. Betöltötte
négy évszázadon át. Csodálát ébredt a lelkünkben, hogy annyi vi,harzás között
megállt egyházunk és megsejtettünk valamit abból is, hogy ezt a csodát Isten
tette lehetövé: megdönthetetlen alapon, az Istentől választott szegletkőre .épülb
evangéliumianyaszentegyházunk. Ünnep multán a jövő kérdései merednek fe-
lénk. Isten 'követség'ében itt állunk azzal a hivatással, hogy segitsünk megoldani
sok rejtélyt, mellyel lelke bensejében korunk küzd. Nagy, gyönyörűséges hívatás
a jövőé ís. Milyen eszköz áll egyházunk rendelkezésére, hogy ·ezt a hivatását be-
töltse? Ugyanaz, mely minden időben egyedüli eszközül kinálkozott: Isten igé~e.
Semmi más. Egyedül Isten igéje.

Egyházunknak nincsenek kűlső, hatalmi eszközei. Nem uralkodásra ren-
deltetett, hanem szolgálatra. Nem fegyveres erővel, hanem hitével szerézhet csak
érvényesülést. Ma is áll az ige: «Az a gyözedelem, amely legyőzte a világot, Q

mi hitünk ls
tAz Egyház munkája tisztára lelki munka. Az Evangélium megválto ha-

talmáról való bizonyságtétel szóval és tettel. Mert az Evangélium ma is Istennelo
hatalma. Az Egyház j artozik üzenetével míndenkít megkeresni. Nem oszthatja
pártokra az embereket. Mindnyájan hasonlatosak vagyunk egymáshoz: vétkez-
tünk és szegények vagyunk Isten nélkül.

Az Egyház munkája ezért nagy mértékben forradalmasító. Oh, nem a
szó hétköznapi értelmében, melyhez vér, tapad és mely telítve van igazságtalan ..•
sággal és nyomorral. A benső lelkület forradalmasítója az Egyház, ha bele-
nyul az egyes és a társadalom életébe.. ,

De viszont az Egyház munkája egészen kűlönlegesen építő munka. Biztos
es rendíthetetlen alapot rak le, melyre az egyén, az otthon, a nemzet [ővő Ye-
ményét rá lehet építeni. Azt az alapot, melyet Isten rnaga fektetett le: Jézus
Krisztust. Igaz, hogy m!a,is ~l az Irás szava: ezazemberekt61 sokszor meg-
vetett alap - korunk ennek félreérthetetlen jelét magán is hordozza - az Isten
által választott becses kő.

Ehhez járul, hogy Jézus Krisztus nemcsak biztos alapkő, melyre építeni
lehet, hanem élő kő is, melybőléleterő származík abba, aki saját életét ráépiti.
Jézus maga ezt a viszonyt így fejezi ki: «Én vagyoki il szöllötő; ti a szöllövesszök.
Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek l» .

Az Egyháznak nem sikerült népünk életében. megvalósítanía hivatása
mínden parancsát. Ez bizonyos. De viszont nincsen .ennek a. nemzetnek élet-
területe, melybe egyházunk a maga tanítását bele ne írta voln~.· , . .

Sok vád éri Egyházunkat, hogy passzivitásban marad, kezdeményező
lépéseket mulaszt el és sok reformgondolat iránt fogékonyabbnak kellene lén-
nie, melynek .megvalósítását korunk .követelí, Bizonyos azonban-az -ís, hogy egy~'
házunk nem lehet pártvezér, még a .maí nagyon is pártoskodó világban sem.
Egyre van kötelezve, hogy mindenkit hivogasson: «Járuljátok, az _élő köhöz és-
épüljetek föl lelki házzá:' ti magatok is». Az Egyháinak kell megteremtenie az
ellentétekben állók ,között it szerétetnek azt "a kőzősségét," méÍytőt népünk JOL:"
vője függ. Ez az. Egyház nagy feladata, melyet nem tágadhat meg a nélkül, hogy' '
önmagához hűtlen ne lenne, Wolf Lajos.
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Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege,
Mert nem árthat néked senki gyülősége,
Noha ez világnak rajtad dihőssége,
Nem hagy téged szégyeabe Krisztus őfelsége.

Királyi nemzet vagy, noha te kicsin vagy,
Az Atya Istennek bizony te kedves vagy,
Ö szent Fia által már te is fiú vagy,
Minden dicsőségben higyjed, hogy részes vagy.

Hogyha te igazán az Krisztusban bízol,
Higyjed, hogy lélekben Istennel meghízol.
Ha Krisztus vérében igaz hűttel iszol,
Higyjed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.

Akármint halásszon az ördög utánad,
Az ő tagjaiban dihősködjék rajtad,
Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,
Ha Krisztusban bízol, neked az sem árthat.

Ótalrnazza Krisztus az őszentegyházát,
Miként az jó pásztor az ő juhocskáját,
Valaki hallgatja az Krisztus mondását,
Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.

Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket,
Az te szent ígéddel neveljed hitünket,
Az te szent lelkeddel bírjad életünket,

./ Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.

Ne nézzed Úristen ez világ vakságát,
Te nagy jóvoltodról háládatlanságát,
Az te ígéd ellen ily nagy káromlását,
Nézzed az Krisztusnak ártatlan halálát.

Senkiben nem bízik az Anyaszentegyház,
Hanem csak Te Benned, ki minket ótalmazsz,
Te igazságoddal mindenkoron táplálsz,
Te szent sebeiddel minket megvigasztalsz.

Szkhárosi Horvát András éneke, a XVI. századból.
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fl retormacíő
mint a bibliai keresztyénség megújulása.

Folyóiratunk kezdettől fogva egyházi életünk megújhodását kívánta és kí-
vánja szolgálni, még pedig közelebbről első sorban inielliqenciánk: körében.

A célkitűzésnek ez az utóbbi korlátozása azon a belátáson alapul, hogy
az egyházunk igazi életszellemétől és életforrásaitól való elhajlás és így egyházi
életünk megromlása tulajdonkép vezető intelligenciánk kőréhől, egyházunk ma-
gasabb iskolázottságú rétegeiből indult ki, bele értve a lelkészeket és a «vilá-
giakat» egyaránt. A javulásnak, a gyógyulásnak, a megújhodásnak is tehát eb-
ből a rétegből kell kiindulnia. De éppen innen kiindulóan egyházi életünk meg-
újhodását a legteljesebb, a leggyökeresebb és legátfogóbb értelemben akarjuk
venni és ilyen értelemben szolgálni, - természetesen: amennyire rajtunk áll és
munkánk szerény keretei között nekünk adatik, hogy szolgáljunk. A saját mun-
kánk a magunk dolga felől nem gondolkodhatunk elég szerényen és alázatosan.
A megújhodást nem mi '- emberek - osináljuk, nem kényszeríthetjük ki sem
sajtótermékekkel, sem konferenciákkal, sem szervezkedés sel, sem liturgiai refor-
mokkal, még imahetekkel sem. A mi dolgunk az úttörés, akadályok elhárítása,
felvilágosítás, felhívás, iránymutatás, - munka és imádság, imádság és munka,
Maga a megújhod'ás pedig az nr Szeritlelkének műve és adománya. De bármi-
lyen szerényen és alázatosan .gondolkozunk is a saját dolgunk felől, a végső cél,
mely felé imádságunk és munk;ánk irányul, meg sem lehet kisebb, mint egész'
egyházi életünk gyökeres megújhodása.

Ennek a szükségét érzi most mindenki s ebben az érzésben is annak a
nagy kerválságnak a tudata 'tükröződik, rnelybe a ftni nemzedékünk belesodródott.
Két korszak sarkallik össze a jelen keskeny mesgyéjén, A régi már nagyrészt
csak rom és emlék, vagy üres forma s ahol meg erősnek és tartósnak véljük, ott
is sokszor mily könnyű szerrel omlik össze! Egy szélroham, egy kis nyomás a
gyenge oldalon: vége. Volt, nínds. S az «új világ» - óh, hiszen az nagyon is sze-
retne alkotni és kialakulni, 'alkot is, vagy legalább «csinál» sok mindenfélét, de
még ott is, ahol a leghatalmasabban nyilatkozik meg, - mintha nem volna több
kétségbeesett kísérletnél, az egyik 'lehetetlenség helyett a másik lehetetlenséggel
való próbálkozásnál. Az alkotás szenvedélyes vágyával tragikusan párosul az
alkotásra való képtelenség. Ügy Tátszik, még legtöbbet lehet elérni a végletekig
kiélezett egyoldalúságokkal, melyek egy-egy «vezető» személyében megtestesülve
feltétlen döntésre hívják fel (az embereket. De a kiélezett egyoldalúságok, az el-
lentétek harca közepette állandóan ott rágódik az emberek lelkén. a belső bí-
zonytalanság, a kímerültség, a kétségbeesés férge. Az emberiség talán sohasem
jelent meg annyira, mínt most annak a kőszíklához láncolt Prometheusnak a
képében, akinek veséit a sasok dúlják.

Ha a lélek a jelenben nem talál olyan szilárd pontot, melyre a jövő re-
ményét' s az lértevaló munkát reátámaszthatná, önkénytelenűl a 'tnult felé for-
dul, ott keres támaszt, kapcsoló pontokat, új tájékozódást és ezen keresés köz-
ben a lelki rokonság hajlama szerínt a multnas majd vaiamely kőzelebbi, majd;
távolabbi pontján állapodik meg. A történelem, legalább szellemi téren, mintha
meg akarná ismételni önmagát, - folyása mintha vlissiafelé I«hala:dó. irányt!
akarna venni kisebb-nagyobb kanyarulatokkat Korunk szellemi életén solq
olyan jelet vehetünk észre, -mely ezt a megfigyelést ;igazor~a. Ezt látjuk val-'
lási, egyházi életünk területén is.

Alig van a protestantizmusn.ak olyan, a multban jellegzetesen kialakult



irányzata, melyet egyesek vagy csoportok a történelem fonalán visszafelé ha-
ladva így vagy amlú\gyfelújítani ne törekednének. Az öregek nemzedékének nagy
része ma is a régi liberális protestantizmus elavulthagyományain élődik., -
nyilván a kihalási státusba téve: Multadban nincs öröm, jövődben nincs re-
mény. - Vannak, akiket a levizsgázott és elbukott liberalizmussal való ellentét
az orthodoxia felé hajt, melynek szilárd tanbeli és gyakorlati formarendje mint-
ha utolsó mentsvárul kinálkoznék. Tehát: vissza az orthodoxiához talán valami
«magas egyházi» (Hochkjí,rche) alakulatnak a formájában? És ha ez az út Ró-
mába vezet? A régi protestáns orthodoxiát megóvta ettől az úttól a reformá-
ciónak még nagy mértékben eleven hagyománya. De elég erős-e ez az óvadék a
mai protestáns «hígh ohurchs-mozgalmaknál, melyeknek egyik jellemző saját-
sága éppen a Rómával való rokonszenvezés és annak utánzása? - Azok, akik
vallásos-erkölcsi megelevenedésüket fők!ép az ifjúsági mozgalmak révén a re-
formátusság köréből átható pietisztikus ébredő irányzatoknak köszönhetík, ter-
mészetszerűen kerülnek lelki rokonságba a régi pietizmussal, melynek úgy, jó,
mint árnyoldalai számos vonásban szinte meglepő pontossággal új ulnak fel
vallásosságukon és maguktartasán. De ez az egyoldalúari alanyias, nőies, kicsi-
nyességre és elzárkózásra hajló keresztyénség minden buzgalmasságával sem
lehet az, amelytől egyházi életünk egészséges megújulását várhatjuk, amint jó-
részt hasonló okokból nem várhatjuk az oxfordi mozgalomtól sem.

Ha egyházi életünk egészséges megújhodásáról van szó, akkor csak egy
bizonyos történelmi pontra való visszatérés szabhat ja meg a helyes irányt és
ez a történelmi pont a mí számunkra nem lehet más, mint az, amelyre folyó-
iratunk minden irányító cikke következetesen rámutatni törekszik, t. i. az a meg-
újult keresztyénség. melynek életforrásait a lutheri reformáció nyitotta meg.
A reformáció a legnagyobb, a legmélyebbre ható és a legátfogóbb megújhodási
folyamat, melyet a keresztyén ség története ismer és csak ez szabhat helyes
irányt a keresztyénségnek minden további megújhodása számára is. Ha pedig
a reformációról van szó, joggal gondolunk mindig elsősorban és kiváltképpen a
lutheri reformációra. Mert a Zwmgli-f'éle egyidejű kezdet történeti jelentőség
szempontjából össze sem hasonlítható a lutheri reformáció megindulásával,
Kálvin műve pedig már feltételezi Lutherét és e nélkül meg sem érthető. A refor-
máció döntő nagy tényei és eseményei mínd Luther nevéhez füződnek és bár
mennyit lehet is köszönni Kálvin hatásának a reformációi mozgalom kiszélese-
dése irányában,annyi bizonyos előttünk, hogy a keresztyénség megújhodásának
egészséges középvonalát és legmélyebb sodrát a lutheri reformáció jelzi és
képviseli.

De amikor a reformációhoz való visszatérést sürgetjük, legott szemünkbe
ötlik az a tény, hqgy a reformációval jelzett történelmi ponton egyáltalában
nem lehet megállapodnnnk. A reformáció a keresztyénség történetében nem,
jelent valami vadonat újat, olyasmit, ami még előbb egyáltalában nem volt"
nem jelent radikális szakítást a keresztyénség multjával, amint ezt kívülről
váltig állitják, - hanem jelenti elvileg a keresztyénség eredetéhez, eredeti tiszta
lényegéhez és igazságához, az apostoli őskeresztyénséghez való visszatérést,
jelenti a bibliai keresztyénség meqúiulásá: egy a maga eredetiétől az idők fo-
lyamán sokszorosan eltért és megromlott keresztyénség közepette. A reformáció
alapfeltevése az a minden kétségen felül álló meggyőződés, hogy az iránt, mi-
csod'n az igazi keresztyénség, mi tartozik ahhoz hozzá és mi nem, feltétlenül
irányadó érvénnyel nem dönthet sent a pápa, sem bármiféle zsinat vagy emberi
tekintély, hanem egyedül a Szentírás, Isten Igéje. A 'reformáoíót, Luthertés
művét el sem tudjuk képzelni a Szeritírás nélkül. Am.i!kor a reformációval a
keresztyénség története kétfelé törik és a középkort az újkor váltja fel, a mély-
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séges szakadék fölött töretlen, sőt új, többé mt;g nem olthatő fénnyel ott ra-
gyog fel Luther magasra emelt kezében a Szentírás, mint felbonthatatlan ki~
pocs a keresztyénség igazi mult ja és igazi jövendője között. Ha tehát ma egYi-
házi életünk megújhodását keressük és szolgálni akarjuk, ez a reformáció szel-
lemében ma sem lehet más, mint a bibliai keresztyénség megújulása bennünk
és közöttünk.

De itt az igazság érdekében még egy megszorítással kell élnünk.
Sokan azt gondolják és keresztyénségüket is úgy gyakorolják, mintha

az, ami a reformáció szándéka volt, t. i. a bibliai keresztyénség megújulása,
már meg is valósult volna, ha' a Szeritírás egyedül irányadó tekintélye ellenmon-
dás nélküli elismerésben részesül, ha a Biblia ott van a szöszékeken, és a pré-
dikátorok kezében, sőt azon túl is közloézen forog, egyesek, családok, biblia-
körök olvassák, beszélnek róla és magyarázza «ki-ki, ahogy tudja». A bibl..ia)
keresztyénség megújulása itt körülbelül annyi, mínt «bibliás keresztyénség»,
melynek kezén a Szentírás az igaz keresztyénség törvénykönyvévé válik.

Távol legyen tőlünk, hogy ennek a «bibliás» keresztyénségnek a vallási
és erkölcsi értékét kisebbítsük, sőt örülnünk kell annak, ha egyházunkban, gyiiJ
lekezeteinkben minél többen vannak, akik szorgalmasan olvassák a Bibllát és
vesznek részt az arra hivatottak által vezetett biblíakörök munkájában. De két'.
ségkívül hiba volna, ha szemet húnynánk azon tény előtt, hogy az az általános
értelemben vett «bibliás» keresztyénség, mely a Szentírást az igaz keresztyénség
törvénykönyveként kezeli, még nem jelenti a bibliai keresztyénségnek azt a
megújulását. melyre a lutheri reformáció törekedett és példát adott. A Szent-
írást az igaz keresztyénség leekekönyveként kezelő ebíbliás» vallásosság első-'
sorban a Zwingli-Kálvin-féle reformáció területén vált otthonossá. De ezzel
szemben reá kell mutatnunk arra, hogy a lutheri reformáció a Szentírás meg-
értésének egy egészen határozott és sajátos típusát képviseli, még pedig azt,
amelyet igazában egyedül nevezhetünk a bibliai keresztyén ség megújulásának,

Hogy mi a Szentírás és mit jelent az számunkra, azt igazi mélységéberr
és teljességében csak akkor értjük meg, ha feltárul és megvilágosodik előttünk'
az egész Szentirás evangéliumi centruma, az írott Igében' a testté lett I'[je, a ipr6-
iétai és apostoli bizonyságtételben a mi bűneinkért meghalt és meqiqazulásunkra
feltámadott Krisztus. Igaz, nem vonjuk kétségbe: a Szentírás maga rávezetheti
bármely olvasóját erre a centrumra ; de a lutheri reformációnak s a maga
eredetéhez, reform átori hítvallásához hű lutheri keresztyén ségnek sajátossága
és jelentősége éppen abban van, hogy világosabban, határozottabban és követ-
kezetesebben, mint a keresztyénségnek bármely más nagy történeti típusa, utalja
oda híveit erre a krísztusí centrumra. Az igazi lutheri keresztyénség kezdettől
fogva és állandóan ebben a Krisztusi centrumban él sés innen tájékozódik a
Szentírás egész tartalma felett és azért számára a Szeritírás nem csupán az igaz
keresztyénség törvénykönyve, hanem több ennél: mindenekelőtt és míndenek-
fölött az eoanqéliutn, az őrökélet könyve. Ehhez pedig elválaszthatatlanul hoz-
zátartozik az is, hogy miível a lutheri keresztyénség hívő tekintete állandóari
ott csüng a testté lett Igén, az érettünk megfeszített és feltámadott istenemberi
Megváltón, azért az írott, prédikált és hallgatott Igével együtt a hit mélysé-
ges realizmusával csüng a szetitséqeken is, ezzel is az 'igazi, egészséges közép-
vonalat képviselve a keresztyénség nagy történeti típusai sorában.

Csak a fővonások szerint ebben az értelemben jelenti számunkra a lu-
theri reformáció és annak hitvallása a bibliai keresztyénség igazi megúj ulását.
Csak amennyire ez a keresztyénség újul és ifjodik meg bennünk és közöttünk'
és érvényesül gyülekezeti és egyházi életünkben, csak annyiban szólhatunk egy-
házi életünk egészséges megújhodásár6I. Az a jelszó: Vissza a reformációhoz,
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egyértelmű azzal: Vissza a Kmsztushoz és a Krísztussal előre az új élet útján,
mely ,!l jelen minden viharain és szerrvedésein, a jövendő minden homályán
keresztül diadalra visz.

Aki a Krisztusbati van, új teremtmény az: a régiek elmultak, íme, mzn-
sienek megújultak. (II. Kor. 5J1'7.) Hogy ez az ige nemcsak egyéni, hanem egy-
házi életünk terén is Isten kegyelméből mindinkább valóra váljék, ezért dol-
gozunk és ezért imádkozunk.

Hz evangélikus keresztyénség útja
a történelemben,

Nem az evangélikus egyház négyszázéves történetének rövid' foglalatát
akarom nyújtani, sem pedig a reformáció történeti igazolását. Nem is annak a
bizonyítása a célom, hogy a négy évszázaddal ezelőtt megkezdett reformáció
állandó fejlődés útján közeledík beteljesedéséhez. A történeti szemlélet ennek az
ellenkezőjéről győz meg és éppen az a célja ezeknek a soroknak, hogy az evan-
gélikus keresztyénség történetének főbb tanulságaira való utalással segítséget
nyújtson jelen helyzetünk megértéséhez és feladataink meglátásához.

A történeti életben helyes keresztyén szernlélettel saj átságos kettősséget
fedezünk fel. Egyfelől nem látunk mást, mint csupa gyarlóságot, tökéletlenséget,
bűnt. A történelem' a bűn uralmának szintere. De másrészt azt is tudjuk, hogya
történelem is Isten világához tartozik, benne tehát Isten munkálkodik, Csak-
hogy éppen ezt nem tudjuk közvetlenül észrevenni, Luther nagyszerű hasonlata
szerint a történelem Isten álcája (Iarva Dei); Isten és az ő munkája tehát nem
szemmelláthatóan jelenik meg a történelemben, hanem a mögött mintegy el
van rejtőzve. Ennek az alapvető szempontnak kell érvényesülnie az egyház tör-
ténetének szeniléletében is. Az egyház földi történetében is az isteni valóság
csak elrejtve érvényesül. A mi természetes látásunk számára itt is csak a gyar-
lóság, tökéletlenség jelenik meg, az egyház igazi lényege, isteni valósága az.
annak ellentmondó külső mögött rejtőzik. Ezért mondja Luther, hogy az egyház
el van rejtve s a szentek lappanganak (abscondita est ecclesia, latent sa{neti).
Melanchthon pedig az Apológiában azt mondja, hogy az egyházat a kereszt
takarja el (tectum cruce). Valóban: a történeti élet az egyház keresztje, amely
szüntelenül ellentmondani látszik igazi lényegének.

Ennek a helyes keresztyén szempontnak alkalmazása az evangélikus
keresztyénség történetére, megóv bennünket attól a hamis és veszedelmes né-
zettől, hogy itt, a katolicizmussal ellentétben, csupa fejlődésről, tökéletesedés-
ről lehet szó. Meg kell látnunk' a protestantizmus, az evangélikus egyház törté-
netében is a keresztet, tehát annak emberi, gyarló oldalát, ami nemhogy egyre
tisztábban és erősebben engedné kifejlődni a reformáció igazságát, hanem ínkáob
fokozottan eltakarja. Vagyis m'í a reformáció, az evangélikus keresztyénség tör-
ténetét sem ítélhetjük meg másképpen, mint pl. a katolicizmusét. Amikor tehát
lni a megszokott és elterjedt módon a reformáció jogosságát azzal a történeti
érvvel akarjuk igazolni, hqgy a középkori egyház a reformáció idejéig egészen
elvilágiasodott, akkor gondoljunk arra, hogy vajjon ez az ítélet az utolsó négy-
száz év tanusága szerint nem hull-e vissza a reformáció egyházára? Nem fog-
juk-e ugyanezt az elvilágiasodási folyamatot megállapitani a reformáció tör-
ténetében is?

A dolog ugyanis nem olyan egyszerű, mint ahogyan sokan elképzelik,
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hol!llYlt. i. a !Il(ö7<épkorÍegyház megromlott, a reformáció pedig a megújulást hozta
és az6ta ez a viszony ebben a statikus formáhan állandósult: mí ma is válto-
zatlanul élvezzük a reformáció áldásait, - a mai katolicizmus pedig még mín-
dig a középkori romlottság átka alatt nyög. Ha igy állna a dolog, nem volna
semmi szükség arra, hogy ma a reformáció megújulásáért küzködjünk.

A valóságban az evangélikus keresztyénség története is szembetünően
mutatja egyfelől a bibliai-reformátori keresztyénség tisztaságáról, igazságától
val6 elhajlást, másfelől a reformáció értékeinek megmen tés ére, megtartására
irányuló törekvést. Érdekes megfigyelni, hogy ez a két mozzanat legtöbbször
nem egymással ellentétben jelentkezik, hanem egybeesik. Olyan igyekezetek
vagy irányok, amelyek azt vallják, hogy ők a reformáció irányvonalán állanak,'
éppen az attól való elhajlást mutatják. A következőkben éppen ezt akarjuk meg-
világítani az evangélikus keresztyénség történetének korszakos jelentőségű vál-
tozásaíban,

IHa a keresztyén egyház történetér általában a keresztyénség (evangélíum)
és a világ viszonyának szempontjából tekintjük, akkor kétségtelenül az egyház
történeti életének főtémáját kapjuk meg. Igy értjük meg valóban az egyház!
elvilágiasodásának jelentöségét, illetve nagy veszedelmét. Ez jelenti az egyház-
ban' a világi szempontoknak, érdekeknek felülkerekedését, az egyháznak a vilig-
gal való megalkuvást. Ez a kérdés a keresztyénség számára Nagy Konstantinosz-
szal vált h,getővé s az állam ésegyház viszonyának formájában azóta is szüntele-
nül súlyos válságokba sodorja a keresztyénséget. A középkorban az állami és
egyházi hatalom a másik fölött való uralomért hosszú küzdelmet vivott válta-
kozószerencsével. A reformáció ebből a szempontból az .evangélium világi
érdekekfől függetIenített, tiszta vallásos tartalmának érvényre jutását jelenti.
Ebben van Luther wormsi bátor hitvallásának .rendkívülí jelentősége, még a
legtöbbször idézett, bár hitelesen nem igazolt «itt állok, máskép nem tehetek.
szavak nélkül is. Es talán még ermíél is nagyszerűbb Luthernak az a levele,
amelyet Wartburg elhágyásakor írt oltalmazójának, Bölcs Frigyesnek és amely-
ben lemond erről az egyetlen világi oltalomról is, amelyben része volt, bogy
az evangélium ügyét mínden megkötöttség nélkül .képvíselhesse.

Azonban a reformáció történetében nyomban megjelent a megalkuvás
nehéz problémája, amikor Németországban a reformáció sorsa az egyes terrító-
riumok uralkodóinak állásfoglalásától vált függővé. Ennek következménye volt
azután az uralkodói egyházkormányzati rendszer (landesherrliches Kirchenregi-
ment) kialakulása, az egyházi és állami hatalom körének olyan összezavarása,
ami voltaképpen egyértelmű az egyház újabb elvilágiasításával. Hogy mennyi
kár származott ebből az evangélikus keresztyénségre, azt itt. nem részletez-
hetjük. De hogy ez a reformáQi.6 eredeti, evangéliumi irányvonalától való vég-
zetes elhajlást jelent, azon nem változtatnak azok a látszólag kedvező jelenségek:
sem, amikor egy-egy buzgó uralkodó valóban sokat tett az egyház javáért, -
vagy akár az állam egyháznak az északi, evangélikus lakosságú. országokban ma
is meglevő és több tekintetben az evangélikus egyházra előnyös rendszere.

Ennek a megalkuvásnak a szelleme érvényesül nálunk is pl. a protes-
tantizmus mult jának, sőt jelenének olyan megítélésében, amely a protestan-
tizmus erejének, tartalmának értékmérőjévé az állam !.:által való elismertetését
tekinti. Mintha a protestantizmus életereje a vallásszabadságot bíztosító törvé-
nyek kiharcolásában merülne ki! Pedig sokan vannak ma is, akik a magyar
evangélikus egyház jövőjének biztosítását egyenesen az államhatalomtói várják.
Hol van ez a magatartás Luther bátor hitvallásától, hogy az evangéliuni igazsá-
gához a többség, sőt az egész világ ellenében kell ragaszkodni!

Azonban a világ szempontjai és a velük való kiegyezés kisebb-nagyobo



mértékbén a speciálisan egyházi, vallásos élet területén is érvényesülni igyeKez
nek. Lássuk ennek is a legjellemzőbb példáit.

Az evangélikus egyház történetében a reformációt kővető, sajátos jel-
legű korszak az orthodoxia kora. Az .orthodoxia már magában is kellemetlen
csengésű szó és általában lesújtó, megvető ítélettel szeretik emlegetni. Peclg
az orthodoxia korának közkeletű elítélése legalább is erősen túlzott, az «ortho-
dox. (igazhitű, helyes véleményű) [elzőt meg flgyenesen kítüntetésképpen kel-
lene venni.

Mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy az orthodoxia (történeti érte-
lemben) már csak azért sem jelenthet olyan nagy mértékű elhajlást a reformá-
ciótól, mínt ahogy azt általában feltűntetni szeretik, mert hiszen az evangélikus
kegyesség történetében az orthodoxia áll legközelebb a reformációhoz. Azt iga-
zán nem tételezhetjük fel, hogy olyan erős szellemi mozgalom, mint a reformá-
ció, olyan hamar elveszítette volna a hatását, hogy már két-három nemzedékkel
később szinte teljesen elenyészett volna s más, idegen hatásoknak engedett
volna teret. Gondoljunk arra, hogy az orthodoxia első jelentősebb képviselői:
közül egyesek még a reformáció második nemzedékéhez tartoznak. Sőt: az
orthodoxia atyja Melanchthon. De Luther is adott közvetlen indítást az ortho-
doxia számára, leginkább formulázotthitvallásaival (Káték, Schmalkaldeni Cik-
kek).

Ennek ellenére igenis meg kell állapítanunk .már az orthodoxiának is
a reformáci6tól való elhajlását. Az orthodoxia legfőbb törekvése ugyanis a re-
formáció igazságainak a tiszta tanítás területén való biztosítása. Ebben külö-
nösen két szempont játszott közre: egyfelől a reformáció igazságainak tradicióra
érett formában való lerögzítése, másfelől védekezés a téves tanítások ellenében
Mindkét szempont a keresztyénség lényege szempontjából másodlagos, embert
körülmények, emberi gyarlóság által feltételezett. A keresztyénség kezdetén
ugyanis az evangéliumnak, Isten igéjének eredeti és legközvetlenebb" megszóla-
lása áll. A keresztyénségnek a reformációban itörlént megújulásakor ismét az
eredeti evangélium szélalt meg. AIlljÍtLuthernak sokszor a szemére vetnek, hogy
nem alkotott rendszert, az inkább dícséretére szolgálhat, mert nála az evangé-
lium, az Ige közvetlen hirdetése volt az első - ftt legk;ülönl::Vözőbbalkalmak
szerint. A rendszeralkotók: Melanchthon, Kálvin, már nem az Ige által olyan
közvetlenül megragadott próféták, az ő igehírdetésük nem az őseredeti élmény-
ből fakad. Náluk már közbelép a mérlegelő és rendszerező emberi intellectus és
ratio, amely már arra is ügyel, hogyan lehet az Igét emberileg hatékonyabbá
és hatását maradandóvá tenni. Ez a folyamat folytatódik azután az orthodo-
xíában, Meg kell azonban jegyezni, hogy itt is eleinte, főleg a hitvallások kelet-
kezésénél, a tradíció emberi szempontja még alig játszik szerepet, hanem a
konkrét adott helyzet által szükségessé lett hitvallástétel a döntő. Valóban «sta-
tus confessionis» ez! Ezekben a hitvallásokban még ott lüktet a közvetlenül
átélt, megtapasztalt evangéliumi hit elevensége, úgy hogy ezek ma is hitből,
hitre szólnak, - vagy,is a bennük és általuk ható eleven Ige ma is hasonló hitet
ébreszthet. Sőt eleinte még az orthodox teológusoknál is megérezhető ez az
élményszerűség, bár már kisebb mértékben, Azt semmiesetre sem lehet szemükre
vetni, hogy hiányzott volna náluk a hit. De az bízonyos, hogy később ez a hit-
beli megalapozottság és élményszerűség egyre inkább elhalványodik és annál
inkább előtérbe lép a reformáció igazságainak racionális igazolására való tö-
rekvés, tehát az emberi ígényelá-e és az emberi gondolkodásnak mégis csak
véges formáira való tekintet. Igy hajlik el azután az orthodoxia később egyre
erősebben a reformáció tiszta keresztyénségétől, az emberivel, vagyis a vil~-
gal való megalkuvása révén.
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Az evangélikus kegyesség történetének következő fázísá: a pietlzmus,

A pietizmus, pietista elnevezéseket szintén gyakran szokták a megnemértő
merev elítélés módján használni, ami éppen olyan igazságtalan, mínt az ortho-
doxiánál. Szükséges tehát, hogy az eddig követett módszerrel igyekezzünk a
píetízmus lényeget is világosan meglátni.

Nem helyes a pietizmust csupán úgy felfogni, hogy az reakcíö volt az
orthodoxia merev, dogmatíkus és formalista vallásosságával szemben. Ez azt
jelentené, hogy a teakció egyúttal visszatérés a teljes és tiszta reformátori ke-
resztyénséghez. Valójában nem ilyen egyetlen erő hajtotta óraíngaszerü lengé-
sekről van szó ezekben a változásokban. Az orthodoxiával szemben való ellen-
hatás csak egyik mozgatója a pietizmusnak, '§_őt szinte azt is lehet mondaní,
hogy csupán saját igazolásául utólag felkapott érv. A pietizmus tulajdonképpeni
szülőanyja az az egyre inkább terjedő korszellem, amely. az egyén jogát hang-o
súlyozta s azt minden szellemi és egyéb kötöttségtől megszabadítani igyekezett.
A pietizmus tehát a vallásos individualizmus jegyében születík s ezért tekinti
'nyűgnek az egyén vallásos tevékenységét korlátozó formákat, mint a dogma,
hitvallás, kötött istentisztelet stb. Eleinte a piétizmus még együtt halad az ortho-
doxiával; Spener pl. teológiai tekintetben az orthodoxia tanítványa és nagyon:
igyekszik, hogy őt is orthodoxnak tartsák. Éppen ő sokat hivatkozik Lutherra
is, tehát nyilván a reformáció megújítója akar lenni. Két ponton csakugyan je-
lent is visszatérést a pietizmus a reformációhoz, különösen az orthodoxiának
későbbi, tényleg merevvé vált formájával szemben: az Igének nagyobb hangsú-
Iyozásában és a személyes, eleven hit követelésében. Csakhogy ezzel szem-
ben áll a pietizmus születési hibája: az individualista korszellemnek, tehát igen
erős emberi, világi (szekuláris) szempontoknak, mozgató erőknek az érvényesü-
lése. Ezen a ponton a pietíznrus ,'m!ár előfutárja a későbbi felvilágosodásnak,
amellyel együtt résztvett a bibliai egyház-fogalom .szétrnállasztásában és en-
nek helyére a tisztán emberi alapon, egyéni elhatározáson múló, bár vallásos
célkítüzésű, de mégis közös érdekek elérésére lés biztosítására szolgáló társu-
lást, közösséget tette. A másik pont, ahol a reformácíótól való elhajlása még
feltűnőbb, éppen a reformáció szíve: a .megigazulásról szóló tanítás. A refor-
mációnak ezt az alapvető tanítását, a hlt és cselekedetek helyes viszonyát a
píetízmus megfordította azáltal, hogy a megigazulás, illetve helyesebben: a
megigazítás isteni aktusa helyett a megszentelődés emberi oldalára helyezte
át a 'hangsúlyt. Oda jutott tehát, hogy az újjászületettség igazolását a cselekene-
tekben látta. A reformácíótól való ebben az erős elhajlásban egészen nyilván-
való az emberi, e világi szempontnak előnyomulása. Az ember ú. n. természe-
tes vallásossága mindig elsősorban a cselekedetekben igyekszik megnyilat-
kozni, mert itt ő az aktív és éppenaktivitásában tudja magát vallásosnak,
Ugyanígy a külső világ is mindig a cselekedeteket kívánja a hirdetett igazság
igazolásául.

Igy tehát a pietizmus bizonyos komolyan értékelendő előnyös oldala
mellett (a bibliai vallásosság új megtermékenyítése), ~gazi, legbensöbb lényege
szerint annak az ember-i, sőt e :világi, szekuláris szellemnek az érvényesülése
(bár még leplezett formában !), amely a keresztyénséget megalkuvasra igyek-
szik kényszeríteni s ezzel egyik, az orthodoxiánál is erősebben ható tényezője'
az evangélikus' keresztyénség történetében a reíormáoiótól, a bibliai keresz-
tyénségtől való elhajlásnak. -

Végül még azt a szellemi mozgalmat kell megemlíteni, amely a 18. szá-
zad második felében az evangélikus keresztyénség arculatát is egészen meg-
változtatta. Ez a felvilágosodás és a racionalizmus. Ebben tetőződik be az elo,
világiasódás folyamata. Nem szükséges bővebben indokolni, hogy a felvilágo-
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sodás sem eredetében, sem lényegében nem a reformáció gyermeke. Ha II pro-
testantizmus nagy területei be is hódoltak ennek a szellemnek, ezzel az még
sem lett eggyé a protestantizmussal, hiszen a római katolicizmus sem tudott
megmenekülni hatásától. A felvilágosodás lényege szerint rninden keresztyénség-
gel ellentétben áll, amennyiben azt az emberi szellem és egyéniség teljes sza-
badságának hangoztatásával úgyszólván minden isteni kinyilatkoztatásí tartal-
mától megfosztja s csak annyiban engedi szóhoz futni, amennyiben a kizá-
rólag evilági módon értelmezett boldogságot, közjólétet elősegíti. Az evan-
gélíkus keresztyénséggel kapcsolatban általában két jellegzetességet mutat a.
felvilágosodás. Vagy úgy akarja értelmezni a reformációt, hogy az az indivi-
dualizmus) az egyén gondolkodásbeli és lelkiismereti szabadságának prokla-
málása, ami azonban csak a felvilágosodásban jutott beteljesedéshez. Ez a naiv
evolúcíonízmus tehát azt gondolja, hogy a reformációval csak megkezdett fej-
lödés a felvilágosodásban érte el célját, teljességre jutását. Mennyire nyil-
vánvaló meghamisítása ez a reformáció lényegének! Vagy pedig, a radikális
és következetes racionalizmus észreveszi a reformációval, általában a keresz,
tyénséggel való kibékíthetetlen ellentétel és ezért nyiltan szembefordul vele.
Ez a nyilt harc bizonyos szempontból .még előnyösebb, mert tiszta helyzetet
teremt. - ' : ' " ,

Ezek azok a főtényezők, amelyek az evangélikus keresztyénség történe-
tében érvényesülnek és annak sajátságos hullámzását idézik elő, Érdekes volna'
még megvízsgálni, hogy milyen változásokkal, újabb színezésekkel, árnyalatok-
kal, olykor egymással keveredve jelentkeznek ezek az erő'k a 19. és 20. század'
folyamán. Megtaláljuk itt a pietizmusnak, orthodoxiának felújulását ; a felvilá-
gosodás szelleme pedig mérséklődve és módosulva a liberalizmusban jut ura-
lomra. Utóbbinak egyik igen jellemző lecsapódása a 'ma is erősen élő kultúrpro-
testantizmus. Nem nehéz rájönni, hogy mindezekben az ú. n. «korszellem» igyek-
szik valami módon irányító szerephez jutni. Lehetne ebben a vonatkozásban
még újabb elemekre is utalrá. A szociális kérdés felvetődése például a «szocíá-
lis evangélíum» követelésében keltett visszhangot. Itt is egészen nyilvánvaló a
világi, szekuláris szellem befolyása. Mintha a keresztyénséget korok, emberek
ízlése szerint lehetne változtatni, az evangéliumot egyes társadalmi osztályok,
vagy éppen politikai irányok részére kisajátítani ! Minden ilyen törekvés egyér-
telmű a keresztyénség örökkévaló kinyílatkoztatási tartalmának e világ véges-
ségébe való lerántásával, az evangélium igazságának radikális meghamisításával.

Mi tehát mindebből a tanulság'? Az, hogy az evangélikus keresztyénség
különböző történeti formái, típusai nem nyújtják a reformáció magasabb fokú
megvalósulását, hanem inkább a tőle való elhajlást kell látnunk bennük. Tehát ~
egyházunk jelenének és jövőjének alakításában nem választhat juk az egyik
vagy másik történeti típust, sem olyan módon, hogy azt újra fel akarnók tá-
masztani, sem pedig, hogy annak továbbfejlesztését tüzzük ki célul. Mi tehát
sem az orthodoxiát, sem a píetízmust nem akarhat juk feleleveníteni, ha valóban
tanultunk valamit egyházunk történetéből, - egyéb irányokról nem is szólva.
Ezt annál inkább szükséges hangsúlyozni, mert hiszen ma már egyházi éle,
tünkben is csődöt mondott a közelmult Iiberálizmusa s a vele szemben való
ellenhatás rendszerint az említett irányok valamelyikéhen jelentkezik. Különö-
sen a pietizmusnak valamilyen modernebb formája tünik fel ott, ahol egyhá-
zunk belső megújítására irányuló komoly törekvéseket látunk. Ennek a vesze-
delmet. emberi mozzanata azonban feltünő abban, hogy míelöbbi külsö sikerek,
látható eredmények elérésére törekszik.

Ez a helyzet azt a komoly figyelmeztetést hallatja velünk, hogy mínél
messzebb esünk idöiileg a reformációtói, annál fokozottabb a tőle való tar-
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talmi, lényegbeli eltávolodás veszedelme. Ezt a veszedelmet nem csökkenti,
sőt inkább csak fokozza az, ha a reformáció helyett egy közbeeső «fejlődési
foks-hoz akarunk visszatérni. Egyházunk csak akkor lesz valóban a reformáció
egyháza, ha újból visszatér a reformáció eredeti és teljes evangéliumi alapjára
s ebben nem engedi magát semmiféle «korszerűs-nek mondott emberi jelszótói
befolyásolni. Nem valami korrigált és kiegészített új-orthodoxiára, vagy új-
pietizmusra van szükség, hanem új reformációra. Ez nem új tartalmat akar je-
lenteni, hanem a reformáció eredeti tartalmának teljes megújulását. Csakhogy
ilyen reformációt mi nem' csinálhatunk. Ez Istennek a dolga. Ha erről megfe-
ledkezünk, akkor újból belekerülünk abba a sokszor ismétlődő veszedelembe,
hogy míközben a reformációhoz való visszatérést hangoztat juk, valójában a
saját emberi elgondolásainkat azonosítjuk a reformációval és az evangélium-
mal és ezzel a reformáció hoz való visszatérés helyett az attól való újabhelha]-
lásnak leszünk munkálóívá, A keresztyénségben nem az a «modern-, amit mi
akarunk, vagy amit a kerhangulat követel, hanem egyedül az, amit Isten akar
és cselekszik. Mi egyet tehetünk skell, hogy tegyünk: vigyázzunk, hogy, ne embe-
rek, ne a világ szavára, követelésére, jelszavaira hallgassunk, kerüljük el a hiá.-
nyosoknak, vagy éppen téveseknek felismert utakat. Ellenben hallgassunk az
evangéliumnak a reformációban megújult tiszta üzenetére s kérjük az Egyház
Urát: cselekedje, hogy ez az üzenet mikőzőttünk most újra megelevenedjék !

D,. WicziánDeu6.

Hz alvás titka.
Az alvás emberi életünk legtitokzatosabb jelenségei közé tartozik. Már a

régiek szerint is rokonságban van a halállal, ami rejtelmességét még fokozza,
De az alvás egyúttal a legfontosabb élet-Jelenségek sorába is tartozik. Tudjuk,
hogy az álmatlanság mennyire tönkre teheti az ember életét. Azérdekeset a,
hasznossal kapcsolom tehát össze, amikor előadásomban, melynek egy hama ...•
rosan magyar nyelven is megjelenő kíváló német könyv") egyik fejezete szolgál
főleg az alapjául, az alvás titkairól próbálok magunk elé világos képet rajzolni.

Az alvás lélektani mibenlétének a megértése céljából mindenekelőtt azzal
kell tisztában lennünk, hogy lelkünk nagy általánosságban két részből tevődik
össze. Az egyik alkatrész az ébertudat. Az ébertudat a léleknek az a ~'s7Je, amely-
nél fogva tudok magamról és a ivilágról, amellyel képes vagyok emlékezni, gon-
dolkodni, észrevenni stb. Éibertudatunkkal énünk szabadon rendelkezik. Azt,
ami benne rejlik, bármi kor feleleveníthetjük, előhozhatjuk, beszélhetünk. róla.
De az ébertudat lelkünk hatalmas épületének csupán a földszintjét alkotja. A
léleknek alépítrnénye, pinaéje is van. Ez a pincehelyiség az úgynevezett tudat-
ialan vagy tudatalatti. A tudatalattinak a tartalma sokkal nagyobb, mint az
ébertudaté. Benne a lélektani kutatások bámulatos eredményei szerint min-
den helyet foglal és megvan, amit valaha is átéltünk, ami ébertudatunkban V~L

laha is helyet foglalt, de amit ébertudatunk idővel elfelejtett. A tudatalattínaíc
a tartalmával már nem rendelkezünk szabadon. Hogy mi a tudatalatti, röviden
az alábbi példán mutatom be. Mindenkivel előfordul, hogy hirtelen valamilyen
név nem jut az eszébe. Pedig tudja a nevet, ha hallaná, rögtön ráismerne, de

'1 Zur Nieden Ernst, Éneddel beszélgetek. Ez a mű, mely Németországban félév
alatt négy kiadást ért meg. magyar nyelven fordításomban a SchoItz TestvéreknéI.
Budapest, jelenik meg.



most, amikor szűksége -Ienne rá, sehogy sem jut az eszéhe. Majd azután, mond-
juk egy félóra mulva, a keresett név küls'ő segttsé;y rl,é/kül hirtelen az eszébe
jut, az ébertudatába kerül. HQ~vQH a név azalatt, amíg nem tudott rá vissza-
emlékezni ? Hol volt azalatt, amíg ébertudatában kétségtelenül nem .volt, de
valahol mégis csak az illetőben kellett lennie?! A' lélektan azt feleli, hogy a
név a tudatalattiban lappangott. A tudatalattiban természetesen nemcsak' el-
feledett nevek vannak. Benne feltalálható csiraszerűen az a sok-sok tapasztalat
is, melyet őseink évmilliók során összegyűjtöttek. Altala az ös-természettel s
Iétünk végső forrásaival is kapcsolatban állunx, mint alább látni fogjuk.

Az alvás lélektani megértése szempontjából tisztáznunk kell azt a vi·
szonyt is, mely az ébertudat és a 'tudatalatti közt fennáll. Már említettük, hogy
a lélek olyan, mint a pince fölé épített ház. Most tovább megyünk és azt mond-
juk, hogy a ház földszint je és a pince közt, tehát az ébertudat és a tudatalatti.
közt kapcsolat áll fenn. Képiesen azt mondhatnánk, hogy a kettőt olyan csapó-
ajtó-féle kőtí össze. Ha a csapóajtó feltárul, az ébertudat tartalma belekerül
a tudatalattiba, de fordítva, a tudatalattiból is belekerül .valamí az ébertudatba.
Az álom tulajdonképpen nem egyéb, mínt a tudatalattinak ,az a csücske, mely
a felébredés pillanatában, amikor a csapóajtó még nem 'záródott be egészen"
átjutott azébertudatba. Az alvással kapcsolatban főleg az álom problémája
izgatja a képzeletet. Most azonban nem az álommal foglalkozunk, hanem az
alvással. Tehát nem azzal, hogyatudatalattiból mi jut a tudatba, hanem in-
kább ellenkezőleg: azt nézzük, íhogy az ébertudat miképpen 'befolyásolja az al-
vás folyamatát, legfőképpen pedig magát az alvás lélektani míbenlétét próbál-
juk tisztázni.

Az alvás azzal kezdődik, hogy ébertudatunk lassanként kikapcsolódik. A
csapóajtó feltárul s ébertudatunk lesülyed a tudatalattiba. Maga is tudatalattivá
lesz. Szinte eltünik és belevész a tudatalattíba, Eszméletünket, öntudatunkat
elveszítjük. Nem tudunk többé magunkról. Szinte megszününk létezni. 6e a
Íelkünk továbbra is él. ÉI és műkődík akkor, is, amikor mi nem tudunk róla,
éppen úgy, mint ahogyan a szívünk is dobog s a vérünk is kering, ha nem
is tudunk róla. A tudatalatti egész éjjel működik, valamhel állandóan foglalko-
zik. Bizonyos elrendeződési folyamat megy benne végbe, Rendesen azzal foglal-
kozunk legintenzívebben, amire este utoljára gondoltunk. A vezérszólatnot éj-
szakai lelkiéletünk számára utolsó gondolataink szolgáltatják. Tehát végtelenűl
fontos az, hogy este, lefekvés előtt mit olvasunk, mire és kire gondolunk, mit
cselekszünk stb. Hogya tudatalatti egész éjjel mííkődík," a legjobban az bizo-
nyítja, hogy reggel rendesen sokkal okosabbak vagyunk, mínt :amilyenek este
voltunk. Hányszor megtörténik, hogy este sehogy sem boldogultunk valamilyen
problémával, gondolatainkat sehogyan sem tudtuk elrendezni, valamilyen rejt-
vényt nem bírtunk megfejteni. Reggelre azonban meglepetéssel vesszük észre,
hogy mindent bámulatosan élesen és világosan látunk. Gondolataink elrendeződ-
tek anélkül, hogy különösebb szerepünk lenne benne. Ami ébertudatunknak nem
sikerűlt, azt az éjszaka, a tudatalatti megvalósította. Pompás megoldási lehe-
tőségek cikáznak át agy:unkon, melyekről ámulattal állapít juk meg, hogy ép-
pen ez az, amit kerestünk. Ez annyira így. van, hogy szinte előre számíthatunk
reá.

Az alvást általában véve igen haszontalan dolognak tartják. Vannak,
akik a boldogulásés a siker feltételét abban látják, hogy az ember minél ke-
vesebbet aludjék. Holott az alvásnak igen nagy jelentősége, haszna van, Való-
ban érvényes az, amit azótestámentom mond, hogy 1. i. «szerelmesének az Ur.
álmában ad eleget». És itt nem csupán arra gondolok, hogy bizonyos gondo-
latok elrendeződnek, problémáink megojdódnak alvás közben, hanem leg-

J



~57
ínkább ana, hogy aaalvás csodálatosan frissé tesz lés felüdít. Méltán mondju'!cl
el egy-egy jól átaludt éjszaka után, hogy úgy 'érezzük magunkat, mintha újid-
szűlettűnk volna.

Valamikor az alvás felfrissítő, megújító hatását csupán fizikai okoknak;
tulajdonítottak. Az alvás hasznát annak tulajdonították, hogy az izmok meg-
pihennek, s a test elhasznált alkatrészeit a mlrigyek 'kicserélik. Ezzel a tisz-
tán anyagelvű magyarázattai azonban a lélektan nem boldogul. A test pihenése.
még nem biztosítja az alvás sikerét. Erről könnyen meggyőződhetik bárki, ha
megpróbál egy éjszakát úgy eltölteni az ágyban, hogy állandóan ébren marad.
Meg se moccan, a szemét lecsukva tartja, a Ivilágon semmire se gondol, szóval
ami az alvás testi részét illeti, minden követelménynek százszázalékosan eleget
tesz. Es lám, az ilyen éjszaka után az ember még .fáradtabb , mintha egész:
éjjel egy pillanatig sem feküdt volna. Ebből nyilvánvaló, .hogy az alvás sikerét
nem az izrnok nyugalma és a szív pihenése biztosítja. Az alvás sikere lelki fel-
tételektől függ. Az alvás elsősorban lelki és nem testi jelenség, akármily nehéz
is még manapság a test és a lélek között a határvonalat meghúzni.

Újabban a modern lélektan az alvás lelki mivoltánaka megállapításánál
az alvó ember testének az alakjából indul ki, továbbá abból, hogy milyen
külső feltételek' felelnek meg legjobban az aludni akaró vagy alvó embernek.
A jó alvás a következő magatartást és feltételeket követeli meg:!. Csend. 2.
Sötétség. 3. Meleg. 4. Puha fekvőhely és takaró. Ezen négy feltétel megléte ese-
tén ébertudatunk lassanként kikapcsolódik. Beáll az alvás állapota. Ha köz-
ben megfigyelhetnénk magunkat, észrevehetnénk, hogy ébertudatunk kikapcsó-
lódása pillanatában testünk sajátságos formát vesz fel. Ezt 'kü}önösen fontosnak
és érdekesnek tartják. A test többnyire nem úgy fekszik, mínt ahogyan helyes-
nek és egészségesnek gondolnánk, .hanem az alvás pillanatában meggörbül. Akt
már látott embriót, vagyis olyan gyermeket, aki még az anyja szíve alatt van,
tüstént megállapítja, hogy alvás kőzben ugyanolyan a testtartásunk, mint az
embríóé. Igen sokan addíg nem is tudnak egyáltalán aludni, amíg ilyen módon
össze nem kuporodnak. Az alvást elősegítő tényezők: a csend, sötétség, meleg,
puha fekvőhely és takaró is arra az időre ernl ékeztetnek, amidőn anyánk szíve
alatt melegen beágyazva, sötétben, puha helyen, gondok és küzdelmek nélkül
tartózkodtunk. Amiképen az embrió csodálatosan gyors fej lődését annak kő-
szönhetí, hogy teljes egységben van a természettel és az élet titokzatos erői-o
vel, öntudatlanul kapcsolatban áll a lét őstalajával és forrásával, a vallás nyel-
vén magával a végtelen és örök, teremtő Istennel, ugyanúgy az alvó ember akkor,
amikor ébertudata kikapcsolódik. s teste az embrió formáját ölti magára: tudat-
talanul .,....lelkileg - a születése. elötti állapotába '(az «Éden»-be) tér vissza. A.
világmindenséggel s titokzatos isteni erőkkel kapcsolódik egybe. A természet
őseröi szabadon áramlanak és működnek benne. Az ösléttel vés az őrök való-
sággal lesz' eggyé. Alvásunk éppen azért jár olyan sajátságos űdítő hatással, mert
minden alvással kapcsolatban több, mínt képiesen, csakugyan újjászűletünk.
Élet,ünk, lelkünk megtelik a lét őseröivel. Tehát nem csupán hasonlattal élűnk
akkor, amikor a jól sikerült alvás után ígyszólunk: úgy érzem magam, míntha
újjászülettem volna.

Az alvás felfrissítő, megújító, csodálatos hatása tehát onnan van, hogy
az alvó ember akkor, amikor tud:ata elsülyed a tudatalattíban, tulajdonképpen
az örökkévalóságba merül bele. A világhól kikerül s Isten közvetlen közelébe
j,l1l.t.Az alvó ember a lét ősforrásából, magából az örökkévalóságbél iszik. Meg-
állapításankat érzékelhetővé teszi és alátámasztja az a körülmény ..is, hogy az
alvás és a misztíkus élmény között igen szeros a kapcsolat és igen nagy a ha-
sonlóság. I::Ia a misztika középpontjában álló vallásos elmélyedés a magasabb



tudatfokozatokba való felemelkedésseI jár is, lényegileg színtén a -világtől való
elsza~ad.ásbóI s ~ terJ;l1és~etfeletti!valóságba való titokzatos belemerüléshől sn.
A, mísztikus vallasos-elmeny legmagasabb pontjain a tudat i en . .
~~ cSt~nem teljesen kikapcsolódik s valami sajátszerű télá70m g:;::;rt~~;:

.ap~ka an szendereg a lélek. S még hozzá az egészséges túlzásba nem vitt
p!lSZ u,,; át~l~sn,ek az .eredménye is ugyanaz, m}int azalvásé: a lelki felfris-
sli!és, ,a meguJ~las?, az Itt színtén gyakran használt kifejezés szerint az «újjá-I
szuletes» csodája jar a nyomában. Az egészséges vallásos misztikának éppen'7~~:~an az értéke é~ jelenW;sége. A tudattatanon át a vét titokzatos erőivel

OZIK és táplálkoZJ.k a lélek, akárcsak az alvás afk alrnjávat.
fől

M?st még hadd szóljak valamit az alvással kapcsolatos szenvedésekről
eg az u. n. álmatlanságról is. '

~z alvás zavarai az öntud:attal vannak kapcsolatban. Az álm,atlans~
l,é.nyeg~es kelle~etlensége éppen abban nyilvánul, hogy az ember újra, meg
ujra visszasodródik az éberállapotba, sőt abból ki sem tud jutni. Nyomasztó,
kellemetlen álmaink idején öntudatosabbak vagyunk:, kevésbbé mélyen al-
szunk, mint az igazi, a kornoly, egészséges alvás 'alkalmával. Amikor álmatlan-
ságban szenvedünk, ébertudatunk, az öntudatunk nincs tehát rendben. Az
ébertudat nem tud beleolvadni a tudatalatuba. Eberségét nem tudja feladni.
~~ren.' á~matl~ul kínlódunk nyoszolyánkon. Ha ébertudatunk nem kapcsolo-
dik ki teljesen es huzamosabb időre, alvásunk várt sikere és haszna u. i. el-,
marad. Nem jár olyan felüdítő, megífjító, megújító hatással, mint különben.
Nem ébredünk úgy, mintha újjászülettünk volna.

Vajjon mi az, ami miatt az ébertudat ilyen kellemetlenséget okoz, ami
megakadályozza abban, hogy belemerüljön a tudatalattíba s az örök erőből
táplálkozzék éppen akkor, amikor új erőre, Ielfríssülésre a legnagyobb szükség
lenne? Ha megvizsgáljuk az álmatlanságban szenvedő ember lelkét, mindenek-
előtt az tünik fel, hogy benne gondok foglalnak helyet. A gondokhoz pedig az
aggodalom, a félelem lés a szorongás ,érzelmei társulnak. Ami természetes is,
hiszen ha létünket veszedelem fenyegeti, akkor az életfenntartás logikája kí-
vánja, hogy résen legyünk, keressük a menekülés és a szabadulás, a g'pndtalan-
ság útját. Azt mondhatnánk, hogy normális álmatlanság is van. De jegyezzük
meg jól. álmatlanságunkat normálisnak csak akkor mondhatjuk, ha annak foka
és a létünket fenyegető veszedelem (gond) egyenes arányban áll egymással. Ha
nagy a veszedelem s emiatt nagyok a gondjaink, indokolt a nagy félelem s
a vele kapcsolatos álmatlanság is. Amivel együtt jár az, hogy ha szünik a baj
és a gond, akkor az egészségeslelkű ember ismét jól a:lszik. - A legtöbb ál-
matlanságban szenvedő embernél azonban más a helyzet. Nyugtalansága indo-
kolására sok mindenfélét felhozhat ugyan. Azonban indokai a józan ész mér-
legén könnyűeknek találtatnak. Nem helytállóak. Más emberek az ilyen Ilondok
miatt még kiválóan alszanak. A körülményekben tehát nem kereshetjük a hibát"
hanem csupán magukban az illető emberekben. Még pedig a lelkialkatukban,
lelkük berendezésében, «életstiluss-ukhan. Lelkialkatuk van úgy berendezve.
hogy már a kis veszedelemtől, a távoli lehetőségektől is nagyon félnek. Vajjon
mí ennek a lelki oka? Röviden semmi más - de ~z éppen elég, - mint az,
hogy az illető emberek nagyon énlelkűek (ichhaftig). 'Életük középpontjáb~n

É
'.. 'll Én-J'ük egyoldalúan fejlödőtt ki. Én-jüket, életüket túlzottan féltik.

n-JuK a . E 1 - tt ..
Nagyon becsesnek, értékesnek és fontosnak tartják magukat. zze e~yu Jar,
tiogy másokban nem tudnak bízni. Ogy néznek II világra, míntha mas ernben
s egyáltalán az élet csak rosszra lenne képes, ellenségük len~~. Embert~saik~t
már emiatt sem de főleg ismét énlelkűségük miatt nem tudjak szeretm, a kö-
zösségbe s az öröklétbe nem tudnak belevegyülni, nem érzik a vete való egy-
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ségüket. Minél énlelkűbb valaki, annál érzékenyebb a 'külső behatásokkal szem-
ben, annál jobban érzi a veszedelmet, illetőleg képzeli bajnak még azt is, ami
nem is az. Viszont ilyenformán az énlelkű embernek vm, a legtöbb oka a féle-
lemre is. Különösen az alvás ideje, az éjszaka félelmetes és veszedelmes valami
Gondoljuk csak meg, mekkora bizalmat kell már külsőleg is ernbertársaínkba,
helyeznünk, amikor nyugovóra térünk! Ilyenkor igazán könnyen árthatnak, sőt
el is pusztíthatnak bennünket. Hiszen csaknem teljesen védtelenek vagyunk.

Jól aludni valóban csak az tud, aki bizik embertársaiban, bizik az élet-
ben, a sorsában, de főleg bízik abban, hogy van .Valakí, aki őrködik felette.

Ekkora bizalomra azonban csak az képes, aki. Én-jét leépítette. Aki meg-
tanulja egyéni életét helyesen látni és megítélni. Aki tisztában van léte kicsiny-
ségével, [elentéktelenségével, aki belátja, hogy önmagában mennyire senki és.
semmi, mennyire függ a közösségtöl, az élet és a természet nagy törvényeitől s
titokzatos felső hatalmaktél. Aki rájön arra, hogy Inem, a világ, az embertárs
és Isten van őérette" hanem megfordítva: neki kell ezeket szolgálnia. Aki meg-
tanulja a tárgyilagosság művészetét és nagy erényét, nevezetesen figyelmét
feladataira, hivatására koncentrálja, azzal van elfoglalva, hogy rendeltetésének
minél jobban eleget tegyen, tekintet nélkül arra, ,hogy vele magával mi lesz,
hogy 5 vagy 10 évvel tovább, vagy kevesebb ideig él-e, aki tehát megbarátkozik
a halállal, az álom testvérével, amely akkor,ha nagyon megfáradtunk s az al-
vás már nemi elég, végeredményben ugyanoda juttat 'el minket, mínt ahová
alvás közben kerülünk: magához Istenhez. Legfőképpen pedig, aki tud hinni
abban, hogy életfeladata. hivatása, életének értelme van, ami persze nem tör-
ténhetik egészséges, mély és őszinte istenhit, komoly vallásosság nélkül.

Innen van, hogy évezredes tapasztalat szerint az esti áhitat, Istenre s
vele kapcsolatban bűneinkre, gondjainkra, feladataínkra való gondolás az alvás
egészségének, sikerének a szempontjából rendkívül kedvező tényező. Ha rá-
eszmélünk imádkozás közben arra a mély kapcsolatra,melyben életünk az is":
tenséggel van, ha bűneinket belevetjük a megbocsátó -kegyelem végtelen tenge-
rébe, gondjainkat rábízzuk Arra, aki nem alszik és nem szunnyad, hanem mégi
a mezők liliomainak és az égi madaraknak -ís gondját viseli: úgyszólván mín-
dent megtettünk abból a célból, hogy mamkával 'eltöltött napunk után a nyu-
godt és mély alvás üdítő ajándékában részesűljünk. Hiszen: «Ein gutes Ge-
wissen, ist ein sanftes Buhekíssen», ami megint csak az alvás vallásos oldalára
utal.

Az is' lehet, hogy álmallansága segítségével valaki életfeladatai elől akar-
menekülni. Azért nem alszik, hogy másnap rossz közérzetére hivatkozva félre
állhasson s ne teljesítse kötelességét. D.e nyilvánvalóan itt is, mint minden eset-
ben, amikor álmatlanságunknak nem testi, nem organikus zavarok az okai: az
Énünkkel van bajunk. Énünket féltjük, Énünket kíméljűk, nem tudunk hinni
és bízni. Énünk választ el bennünket" a felfrissülés üdítő forrásaítól, melyből
a tudatalatti csatornáin főleg alvás közben titokzatos erők áramlanak életünkbe.

Aki tehát azt akarja, hogy alvás a egészséges legyen, annak vigyáznia kell
az Én-jére. Vigyáznia kell arra, nehogy En-je álljon élete középpontjában. Más
szóval meg kell tanulnia a tárgyilagosságot. Bele kell elvadnia a közösségbe, bíz-
nia kell embertársaiban s a lét titokzatos hatalmaiban. Át kell adnia magát:
Isten gondviselő kegyelmének és szerétetének. Igy élete egészséges lesz. Benne
ritmikusan változik a v.Uá:g felé és az Isten felé fordulés. Tud pihenni, tudí
nyugalmat találni, tud felüdülni és megerősödni. Es -éppen ezért tud a világ-
ban lévi) sok baj, bűn, igazságtalanság és szeretetlenség, testvériétlenség ellen Is
reménységgel, kitartással és eredményesen küzdeni, hivatásának, emberín endel-,
tetésének pedig nemcsak e világ, hanem az örökkévalóság szempontjai szerint is
eleget tenni. Dr. Vj/tó La/o •.
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Gömbös ·Gyula (1886-1936).
Gömbös Gyula miniszterelnök meghalt. Kidőlt egy munkás a halá-

kábol. Eggyel újra kevesebb a magyar ügy szolgáinak maroknyi tábora.
Fiatalon érte utól a könyörtelen vég, talán maga is tékozolta életét, de
minden esetre az őrölte meg egészséget, ho~y hinárba kerül mindenki,
aki mer és akar itt a magyar ugaron tenni és kezdeni valami nagyot.

Egyetemes gyász és ;észvét hiséri emlékezetét. Gyászolják azok a
sokan. akik a magyar reménység elbukott harcosát látták benne, és gyá-
szolják azok a kevesen, akiknek rejtett, de szívós ellenállasán csúszott el
a magyar reform sorsa.

Gömbös Gyula utat mutatott a jövendőre, az egyetlen lehetséges
utat: a gyökeres és alapos szociális reformok útját. A magyarság lét-
kérdése és életfeltétele az a nagy igazi magyar megújhodás, aminek
sürgős követelményét Gömbös Gyula is belekiáltotta az álmos éjiszahába.
Ezen az úton kell tovább haladnunk. Elszántan letörni minden ellenállást.
De mindenek elött: az Igét hirdetve az egész magyarságnak. Mert lelki,
belső, igaz megújhodást egyedül Isten adhat Igéién heresztill és csak ez
a lelki átalakulás tudja átformálni a magyar élet külső képét is.

Hz ú] sztvárványbid
(fl Katolikus Nagygyűlés marqójára.)

A Katolikus Nagygyűlés rendezői bámulatos megérzéssel és nagy körül-
tekintéssel választják ki gyűléseik központi témáját abból 'a problémacsoportból,
amely a közérdeklődés gyújtópontjába került, és amely a magyar katolikusok
egyeteme szempontjából is a legéleldöntőbb jelentőségű. Ebben az esztendőben
Kriszius és a falu címen napjaink legközkeletűbb-és legfájóbb kérdését, a ma-
gyar falu és a magyar parasztéletproblémáit igyekeztek a maguk szempont-
jaiból megvilágítani és a gyógyulás útjára rámutatni .. Az előadók hadrendje-
a lehető legkülönbözőbb oldalakról próbálta megközelíteni a 'kérdés főfészkét.
Bámulatos volt a stílusoknak és a színeknek az a pazar válfaj özöne, amelyet az
előadók képviseltek. Az ókonzervatív és álpátríárchális felfogású szónokoktól
kezdve a felelősségtől szorongó lelkű, becsületesen felkészült, kemény férfi-
szavú előadókori keresztül egészen a legegyoldalúbb szélsőséget •képviselő,
néptribuni szólamokat harsogó típusig minden árnyalat előkerült a magyar
katolikusság kimeríthetetlen rezervoárjából. Az viszont a bámulatosan nagy
fegyelmezettségüket mutatja, hogy ennyi, külsőleg ellentétes hangszínezetet a
döntő percekben és a döntő kérdéseknél tökéletesen egy hangnemre sikerült
hozniok és a mélyebbre néző .előtt egy. nemzedékeket és minden emberi kű-
lönbséget egybeölelő, zárt egység bontakozott ki. Nagy 'előny ez az egység. c..~
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nagy veszedelem is lehet, kűlönősen akkor, ha .egy-egy olyan probléma megkerü-
lésénél mutatkozik, amelynek mindig egyesek nógató figyelmeztetésére 'szokott
a tömeg a szemébe nézni. Nem akarjuk azt állítani, hogy ott nem került elő
rninden izgató kérdés, csak azt, hogya· kényes kérdéseket, mint amilyen pl. il

birtokpolitika, a szónokok a döntő pillanatban kiejtették a kezükból. Pedig sok
tninden gyújtogatta felelősségérzetüket és a dam proximus -ardet Ucalegon»
hangulat i ömlött el az egész ülésen. A spanyol események szuggesztiójának ha-
tása alatt állt a legtöbb szónok ésennek nyomán sokszor nagyon mélyről fa-
kadó őszinteség tört napvilágra. Az egyik előadó örökre beleírta a hallgatóság
szívébe a «Iegkatolikusabb» ország kardinálisának a forradalom 'elötti utolsó
pásztorleveléből a keserű, baljóslatú figyelmeztetést: «A papok nem tudtak a
a nép vezérei lenni és ma a .nép bennük látja előmenetelének megakadályozóit».

Különösen két kérdés került nagyon élesen a gyűlés elé: a falu veze-
tőinek és a falusi lakosság elvárosiasodásának problémája. 'Az előbbi vel kap-o
csolatban könyörtelen elszántsággal állították pellengérre a falu vezetőinek
lelki, szellemi és anyagi válságát, a második tárgyalásánál pedig rásütötték a
szégyenbélyeget az elsekélyesedett kultúrájú, bomlasztó miazmákkal telített
levegőjű városra, amely a maga bűvkörébe vonjaés megfertőzi a falut.

Az orvosszerek receptjét, az Actio Catholica programmját is a gyűlés kő-
zönsége elé terjesztették. Bámulatos sokoldalúság és a 'segítő szeretetnek szám-
talan jele sugárzik erről. A vándorkelengyék létesítésétől a «Quadragesimo anno-
pápai enciklíkának a nép között való terjesztéséig mindenre gondoltak. A fő-
súlyt a munkaterv a nép kultúrális művelésére, a filiák és diaszpórák gondozá-
sára és a gyermekszervezetek elterjesztésére és megerősítésére veti. Érdekes
és egészen újszerű volt a katolíkus nagygyűlések történetében az a békülékeny
és az együttműködést kornolyan sürgető hang, amely több szónok, de különösen
a hercegprímás záróbeszédéből kicsendült. Kijelentette, hogy az 'istentelenség
egyre növekvő frontjával szemben szükség van minden jóakaratú, de legfőkép-
pen minden katolíkus magyar összefogására. Lojálisan és örömmel el kell is-
mernünk, hogy a gyűlés nagy összejövetelein, egy-egy mellékmondatnyí célzást
nem számítva, a felekezeti békét a legteljesebb mértékben tiszteletben tartották,

A kűlső keret a megszokott volt: nagy, fegyelmezett tömegek, mindig
mérsékelt lelkesedések és bámulatos pontosság. A rendezés olyan kifogástalan
volt, hogy alig lehetett észrevenni, hogy egyáltalán vannak olyanok, akik irá-
nyitják az óriási apparátust. Kü1önösen hatott, hogy a falu népe legfeljebb'
csak papjai és tanítói által volt képviselve. Maga a parasztság teljesen távol
maradt.

l'i. gyűléssei kapcsolatos istentiszteletek egyik szónoka arról beszélt, hogy
a régi világ egyik nagy egyházi törekvése az volt, hogy szivárványíhidat épít-
senek Pannonhalmától Debrecenig. Most új szivárványhídra van szükség. Olyanra,
amely a 'paloták és a kunyhók, a városok -felső tízezrei és a falusi nyomornegye-
dek százezrei közöttí szakadékot átíveli. Ezt volt hivatva ez a nagygyűlés megépí-
teni. A hasonlatok örök tragédiája fenyegeti az új szivárványhidat is; az, hogy
a oalásáqba soha fel nem olvadva, idők miultával megkopik és frázissá lesz. Ha
ez megtörténnék és az új szivárványhíd csak szívárványhíd maradna, hason-
lat, esetleg jelszó, az nemcsak ennek a metaforának lenne a tragédiája, hanem
talán az egész magyar katolicizmusnak is. Az a kérdés, megvan-e a katolíkus
generációkban az erő a nagy szavaknak aprópénzre való váltására ? -n
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Barth Károly Magyarországon.
Barth Károly, jelenleg a bázeli egyetem tanára, református tanító, af!

igazi reformátusok fajtájából. Azt jelenti ez, hogy Kálvinnal és 'az egyháztörténet
összes tanítójával együtt megy, 'de mindezekkel- a Szentírás iskolájába jár. En-
nek az lett a következménye, hog;Yi~ Szeritírás helyesebb megértése alapján
kénytele!' volt nemcsak az előző és akkori teológiai munkásságot, de a hitvat-
lásí iratokat is hellyel-közzel, sőt Kálvint magát is helyreigazítani. A szó szeros
értelmében véve, a maga helyére, az Irás alá Igazítani. Kálvint is Kálvin szel-
lemében az Iráshoz rnérte, Éppen ebben, mesterének kiígazításában bizonyult
Kálvin hűséges és igaz tanítványának.

Szeptember utolsóés október első hetében nálunk 'járt. Amikor kör-
útjának mérlegét felállít juk, hagyjuk figyelmen kívül azt 'a rendkívüli lelki nye-
'reséget, amit a kolozsvári, sárospataki, debreceni, budapesti -és pápai teoló-
giai akadémián, illetve egyetemi karon rendezett előadásokból a hallgatók kap-
tak. Azt se vegyük számba, hogy fel nem becsülhető jelentőségű a magyar.
reformátusság kapcsolatba jutása Barth-tal. Evangélikus szempontból kell
számadást készítenünk.

Barth Károly tekintélyes iskolát teremtett, nagy átcsoportosulás történt
hatására a teológusok világában. De ennél sokkal fontosabb az a jelentősége,
hogy eszmélkedésre kényszerítette az egész világon mindazokat, 'akik tudatos-
teológusok. Eladdig ma!gátó[ értödö tanításokat újra problémává 'tett, a ké-
nyelmesre kitaposott ösvényeket felszántotta, a hagyományos irányokban való,
bálványozó bizodalmat lerontotta. Magyar evangélikus keresztyénségünknek is
szüksége van arra, hogy meghallja azokat a kérdéseket, amelyeket Barth elő-
adásai vetnek fel.

Debrecenben a predesztinációról tartott Barth 4 előadást és egy Itiadós
megbeszélést. Teljesen írásszerű a tanítása, egyszerűen exgezis. .Nyoma sincs
benne semmilyen filozófiának. Nem önálló, különösen nem központi ez a tan,
hanem pusztán a kegyelemnek a magyarázója, de szükséges magyarázata. Krisz-
tus állott a központban. Az a kérdés szögeződik nekünk, hogy vajjon nem azért
romlott-e meg, hamísítódott meg köreinkben a kegyelem hirdetése, mert nem
mertünk beszélni a kegyelmesen kiválasztó és haragjában elvető Istenről? Talán
itt szakadtunk el legjobban Luther tanításától is.

Budapesten «Népegyház, szabad egyház, hitvalló egyház» címen beszélt.
Ez a három formája lehet az egyháznak, a szerint, hogy az állam milyen vi-
szonyban áll vele. Ha az állam elismeri, támogatja, népegyházzal van dolgunk.
Ha csak eltüri, mint magántársulatot, akkor szabad 'egyházról van szó, Ha
ellenben az állam a maga szolgálatába akarja 'fogni az egyházat és ha az erre
nem kapható, akkor üldözi, akkor lesz hitvalló egyházzá az egyház. Az egyház:
felelősségét az állam rendelkezéseiért a népegyház gyakorolhatja a legjobban.
De vajjon megteszi-e ezt? Nemcsak a maga körében, de 'kifelé is hallatjuk-a
az evangélium és a törvény szavát? TeljesÍtjük-e kötelességünket, hogy emlékez-
tessük az államot szolgálatára, határaira, hatalmának korlátaira ? Nem a mi
tstszésűnkör. múlik egyházunk formája, hanem azt az állam viselkedése kénysze-
ríti ránk. Dc mindegyík formát Isten kezéből és hitben kell elfogadnunk. A nép-
egyházi formát is. Ha máskép cselekszünk, más érdek, ha a legjobb is, ha akár'
nemzeti érzés vezet is mínket és nem az Isten iránti engedelmesség, akkor meg-
szüntünk egyház lenni. Ha 'hitben vesszük népegyház 'voltunkat, akkor hisszük.
hogy Krisztus Ura a magyar nemzetnek, a magyar államnak is. Bizonyságot te-
szünk-e vajjon minden magyar előtt a Krisztus uralmáról? Amelyik egyház csak



magának beszél; vagy egy vallásos világnak, az nem egyház. Felhasználjuk-e a
népegyházzal járó alkalmakat, amíg' tart ez az aránylag kedvező helyzetünk?
Hamarosan jöhet olyan helyzet, amikor csak megtürt, jelentéktelen zúgtársulat
leszünk,magánvállalkozás, vagy talán nálunk is bekövetkezik az, hogya mín-
denhatóvá felfújt állam csábításának vagy üldözésének tárgya leszünk. Egyház
vagyunk csakugyan? Istent imádjuk mi egyedül? Krisztus, uralkodik egyesek és
gyülekezetek életében és tanításáhan t, Egyház csak akkor vagyunk, .ha bűnbá-
natban mindig újra egyházzá leszünk.

Másik előadása a német (egyházi harcnak megrázó, .de egyben felemelő
tanulságát adta. Németországban ma hitvalló egyházról kell 'beszélnünk, mert az
állam a maga viKagné21et~,nevelési, eszmei propagandájánakigájába akarta
fogni az egyházat és amdkor, ha nem is a miag"a egészében, de egy jelentős kir-
sebbség tiltakozott ez ellen, bizonyságot téve, kihívta maga ellen a mindenható-,
ságot bitorló állam elnyomását és üldözését.

Azelőtt is évszázadokon keresztül veszélyben forgott már 'az autonóm
ember részéről az egyház, hol a liberalizmus nyárspolgárának kőzőnyében,
hol a szociáldemokráciának álmodozó fanatizrnusától. De mindez 'csak gyerek-
játék volt a mai veszedelemhez képest. Ma ugyanaz az autonórn ember a vál-
tozatosság kedvéért a szabadság helyett a tekintély jegyében indul rohamra.
Hatalmas tömegbe' zárkózva, vallásos pátoszjól fűtve akarja a világot teljesen
a maga képére gyúrni. Nem marad ezzel szemben az egyháznak más válasz-
tása, minthogy vagy beadja a derekát, átfésüli,kiszínezi a rábízott üzenetet,'
és ezzel elárulja.ivagy ellenáll.

Sok tévedés, kudaro, botlás jelzi a német hitvalló egyház útját, de egy
bizonyos. Minden gyarlóságukban Isten mindenkori parancsának engedelmes-
kedtek. Emberileg nem áll valami rózsásan az ügyük. Hiszen emberi bátorság,
hűség és kitartás olyan hamar megfárad és elbukik. De egy valami kiderült.
ÁZ, hogy embereket el lehet ugyan némítani, 'meg lehet bilincselni, de nem az
Igét. Ezt nem lehet foglyul ejteni semmi erőszakkal. Az Ige Németországban is
győzni fog, ha hívei elesnek is. Ez a nagy pizonyosság a felemelő üzenete a
mai német egyházi harcnak. Számunkra is az .a kérdés: ha ilyen megpróbálta-
tást zúdít Isten a nyakunk közé, hállyanfognak megállni? ' .

Barth magyarországi látogatása kérdéseket szögez a magyar evangélikus
egyháznak. Ezekre csak az Irás alapján, hittel, 'az életünkkel felelhetünk Nem
az a fontos, hogy ugyanolyan feleletet adunk-é. rájuk, mint 'más országbeliek,
va,g~'mint a reformátusok. De az bizonyos, hogy feleletunk Isten előtt hangzik'
el, magatartásunkat Isten fogja számbavenni. u.-S.

. ,
"Oltát" és Elet".

A fenti cím egy első évfolyamát élő kicsi római katolikus liturgikus heti
folyóiratnak a neve. Ebből vesszük a következő idézeteket:

"Abban a tényben, hogy az Egyház évenként minden szentírási Jtönyv~
nek legalább a kezdetét elolvastatja, kitüník, hogy szeretné, ha azután magunk
buzgóságából kiegészítenők azt, és az egész Szeritírást elolvasva, annak szelle-
mét igyekezniénka magunkévá tenni. - Ezért örülhetünk, hogy a liturgikus
apostolsággal karöltve megindult a mozgalom, hogy a könyvek könyvét is egyre
jobban olvassák a hívök.. . Mélyen meg kell győződve lennünk, hogy a Szent-
írás az Isten szava, tehát igazság és élet van benne, azért jámbor olvasása vagy
figyelmes hallgatása alkalmával a szóval együtt a Lélek életadó kegyeline is lel-
künkbe árad, m~ akkor is, ha; a jelentését nem is érti meg azonnal mindenki.»
(1. 135 1.) .



-Sajnos, hogy éppen a katolikusok mintha elhanyagolnak a Szentírásnak
az olvasását. A most megalakult magyar kato1ikus Szeniirás Egyesület egyik
pregrammpontja, hogy a Bibliát jobban kivigyük a nép közé. Minthogy ez a
liturgikus apostolság programmjával a legszorosabb kapcsolatban van, azért :$
«Oltár és Elet» is segít ebben a 'munkában, mieliYa katolikus lelki megújulásnak
is egyik fontos eszköze .• (II. 7.)

cA fentiekkel kapcsolatban kell még néhány szót szólnunk erről, mert
hihetetlen, hogy milyen téves nézetek élnek ebben a tekintetben sokszor még:
buzgó katolikusokban is. Szinte protestáns lelkiséget éreznek ki ebböí a felszólt-
tásból Olvassátok a Bibliát!» (II. 8.)

«A vallási tudatlanság másik színtén hatalmas oka a Szentírás nem is-
merése. Adjátok oda a Bíbliát a tömegek kezébeés újra feléled a vallásos tu-
dás» ... «Másik nagy munkaprogrammunk lesz, hogy ezt (a Misszále ismeretét)
kiegészítsük és aBibliát is a katolikus tömegek lelki táplálékává kell tennünk.»
(II. 9.)

«Napjaink katolikus újjászületésének egyik megnyilatkozása az, hogy
újra kezdik az otthonokban a Szeritírás olvasását. Azonkívül «Bíblia-körök-
alakulnak, ahol a Szentírást magyarázzák. (Budapesten is van egy ilyen, ahol
nagyon művelt társaság jön egybe azért, hogy a Szentírást olvassák és egy
jelenlevő pap magyarázatát hallgassák.) XV. Benedek írja: «Nem szünűnk meg
figyelmeztetni a hívőket, hogy különösen az evangéliumokat, de az Apostolok
cselekedeteit és leveleit is naponként olvassák és azokat magukévá iparkodja-
nak tenni •.

«Az egyház nagylelkűségét mutatja az új Törvénykönyv 1400. kánonja,
amely szerint ha valaki (quovis modo) teológiai és bibliai képzésre iparkodik,
még a protestánsok Biblia-kiadásait is szahad használni, feltéve, hogy az híven
a hamisítatlan szöveget tartalmazza és jegyzeteiben sincs semmi elfogultság ali
Egyház ellen.

Az Egyház valóban nem fél a Bibliáról. Ellenkezően. A protestánsok is
a katolikus egyháznak köszönhetík, hogy egyáltalán vannak újszövetségi szent
könyvek, és hogy azok a századokon át megmaradtak. Hitük főforrását is a
katolikusoktói vették át ; és ez a közös ma is; a Biblia kapcsol össze vallási dol-
gokban. Igaz ugyan, hogy egykor a Bibliára hivatkozva szakadtak el tőlünk, de
igaza lehet Besson püspöknek,hogy a Biblia lesz az alap, amelyen újra egyesül-
hetünk - abban az órában, melyet Isten szeretete előre látott.» (II. 11-12.)

Hálát kell adnunk Istennek azért, hogy a magyar katolicizmusban ez 8.

szellem is szóhoz juthatott. Ha megerősödik és a jól ismert ellentétes áramlá-
sok el nem fojtják, 'nem kell attól félnünk, hogy a mexíkóí és spanyol esemé-
nyek nálunk megísmétlöd[enek. Az inkvizíció 'egyházát utóléri az ítélet, de
az evangélium ügye legyőzhetetlen. Ha azonban nálunk a Torquemadák szelleme
kerekednék felül, nyomában lángba borulnanak nálunk is a székesegyházalej
de ne higyje senki, hogy a VÖ!1ÖS kakas akkor megkímélné a mfi kdcsí templo-
mainkat. - A mai, keresztyénségünket két oldalról szorongató apokaliptiku!'
világban nem lehet számunkra közömbös egyetlen keresztyén felekezetnek az
evangéliumhoz való viszonya sem. Azért méltán kell imádságainkban hordoz-
nunk ezt a nagy ügyet, minlt a Szentléleknek csodálatos és áldott munkáját sze-
gény magyar népünk megmentéséért.

De magunkba is kell szállanunk. Mert hova estünk mi az első szerelem
és elnyomatások idejének áldott igeközösségéből. Hány hívünknek tnindennapi
olvasmánya ma a Szentírás ? Hány evangélikus családban található ma a csa-
ládfő által tartott bibliás házi áhitat? Hány «Bibliakör» kovásza gyülekezeteink
életének és templombajárásunkat ugyan mennyire élteti az Isten szent Igéje
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utáni szomjúhozás t Hiába állapít juk meg, hogy a római egyház szervezetí meg-
újulása Trientben és jelenkori evangélizálódási tünetei, közvetve vagy közvet-
lenül, a reformációnak köszönhetők, abból reánk csak annál súlyosabb ítélet
zúdul, ha megszünnénk szó és kovász lenni a nekünk Luther Márton által) visz-
szaszerzett evangélíum által. - Bizony rajta kell lennünk, hogy mind! mi ma-
gunk egyenként, mind gyülekezeteink ismét méltók legyünk az evangélikus ke-
resztyén nevünkre.

Még egy harmadik szempontból is nyilván kell tartanunk az Oltár és
Elet bencéseinek bizonyságtételét. Evangélikus intelligenciánknak, sajnos, meg-
döbbentően nagy százaléka (több, mint fele) vegyfesházasságban él, A vegyes-
házasságoknak hitbeli közömbösítö hatása ismeretes. A Szentírás már a másik
fél iránti gyengédségból is kiesett a vegyes hitű családok középpontjából. A:
fenti idézetek azonban megerősíthetik az Igéhez hű házasfelet abban, hogy
(rosszértelmű) lélekhalászás gyanúja nélkül is megkíséreljék a közös családi
bibliaolvasást és reá eszmélhetnek arra, amit a tni szavunkra talán nem akar-
tak tudomásul venni: hogy Isten 'a római katolikus családtagjaiknak az Irás-
hoz való viszonyát is számba veszi tőlük. S. T.

SZÉLJEGYZETEK
Kapi Béla
püspök írja évi jelentésében: «Egy-
házunk megvalósítandó és betöltendő
feladataira gondolva, természetesnek
találhatnánk, hogy azokat a zsinat elé
kerülő alkotmány tervezet tükörkép éből
állapítsuk meg. Ennek az alkotmány-
tervezetnek kellene elmondania, hogy
egyházunkat milyennek szeretnénk lát-
ni. Mit kell rajta javítanunk, micsoda
újításokat kell bevezetnünk? Mit kell
tennünk, hogy egyházunk külső szer-
vezetéhen erős, belső munkájában pe-
dig Isten hű lelki munkása lehessen?
Az egyébként értékes zsinati alkot-
mánytervezet azonban nem szemlél-
teti egyházunk ezen feladatait. Leg-
főbb teendőjét az egyházközigazgatási,
a háztartási, a bíráskodási stb. intéz-
kedések tökéletesítésében ismerte fel.
Nem foglalkozik az egyházfegyelem-
mel, a belmisszióval, a reverzális és
vegyesházasság kérdésével. Az egész aI-
kotmánytervezeten az egyház jogi arca
világít át, azután jön az egyház törté-
neti arca. Az egyház lelki arca har-
madik helyre kerül. Magyar protes-
táns ernbernek különösképpen értékel-
nie kell az egyház jogi és történeti ar-

cát. Isten keze rajzolta meg ezeket
és örökségül adta evangélikus népünk-
nek. Nélkülük nem állhatna meg és
nem munkálkodhatnék a lelki egyház
sem. Egy pillanatra sem felejtjük azon-
ban, hogy mindkettő az egyház lelki
programmjáért van. Egyházunknak
nincsen nagyobb életszükséglete, mint-
hogy a lelki egyházban megismerje ön-
magát. Kívűlről és esetlegességek foly-
tán adott feladatai felett fel kell is-
mernie a saját lényegében rejlő örök
programmct. Orök programmja abban
rejlik, hogy egyház és pedig evangé-
likus egyház r Egyházunk eme örök,
nagy feladatának érvényesülnie kell az
egyházkormányzatkülönféle működésí
ágazataiban. Lelki programmal kell
megtölteni az egész egyházkormány-
zatot. Tartsa szem előtt, hogy nem
öncél, hanem magasabb célért mun-
kálkodó eszköz. Ne váljék régi for-
mák díszruhás örizőjévé, hanem tud-
jon s merjen saját szervezetén olyan
változásokat keresztülvinni, melyek
egyházi életünk örök feladatait elő-
mozdítják. A szervezet nem önmagáért,
hanem az életért van. Az élet köve-
teléséhez kell alkalmazni a kűlső szer-
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vezetet. Ha az élet követelése túlnő a
szervezet keretein, akkor új életformá-
kat kell számára teremteni, mivelhogy
a régiek elégteleneknek bizonyultak.
Ez az egyház egyik legfőbb feladata».

"XI. Ince pápa,
Magyaroszág megmentője' emlékének a
hálás nemzet», ezt a feliratot viseli
Budapest legujabb szobra. XI. Ince,
valóban derék pápa volt, olyasmiket
említhetünk róla, amilyeneket kevés
társáról lehet. Az ő pápasága alatt von-
ta vissza XIV. Lajos francia király
a nantesi rendeletet és tette tönkre a
francia reformációt. XI. Ince nem ha-
tódott meg ettől, sőt helytelenítette az
erőszakos intézkedéseket. 1679-ben arra
merészkedett, hogy kárhoztassa hosszú
sorát laza etikai tételeknek, ezek több-
nyire jezsuitáktól valók voltak. Amikor
XIV. Kelemen feloszlatta a jezsuita
rendet, több elődje között XI. Incére
is hivatkozott a maga igazolásául. Bu-
da 1686-i felszabadulásában is kétség-
telenül sok része volt. Még sem kell bi-
zonyítás ahhoz a megállapításhoz, hogy
az idézett feIiratot nem a történelmi
hűség, nem a hálás kegyelet szöve-
gezte meg, hanem az egyházpolitika.
Hogy mennyire nem a történelmi va-
lóság tisztelete irányította a jubileu-
mi ünnepségeket, annak többrendbeli
bizonysága van. «Buda visszafoglalása
a keresztyén közösség eszméj ének dia-
dala volt», ezt írta többek közt alkal-
mi pásztorlevelében Serédí prímás.
Révész Imre a, Református Élet ha-
sábjain kielégítően megvizsgálta, hogy
mennyire megtévesztő módon történt
ennek a bizonyos keresztyén közösség-
nek a beállítása. Ezért csak azt említ-
jük meg, amt a pásztorlevél végakkord-
ja: «Bízunk a Boldogságos Szűz hat-
hatós pártfogásában, akinek Buda fel-
szabadulása után Szent István koro-
nájának akkori viselője felajánlotta az
országot». Itt jutott kifejezésre legköz-
vetlenebbül a pásztorlevél gondolat-
menete rnögé meghúzódott katolikus
vallású meggyőződés. Ez a mári.ás ke-
gyesség pedig érthető módon az ün-

neplés minden mozzanatában érvé-
nyesülni igyekezett. XI. Ince szobránál
maradva, olvassuk el másik feliratát:
«Budam virginis dabit auxilium. Xl;,
Ince pápa». Vagyis XI. Ince azt mon-
dotta valamikor, hogy «Budát a Szűz
segítsége fogja visszaadni». Rendben'
van, ez volt XI. Ince reménysége, sőt:
a reménység .beteljesülése. «kézzelfog-
hatóan» igazolja, hogy Mária pártfo-
gása adta vissza Budát .. , De vajjon
van-e igazán jogunk ilyen okoskodás-
ra? Hiszen ilyen bizonyítással azt is
mondhatnánk, hogy Mária miatt volt
Buda másfél századig török kézen.
Könnyű tehát észrevenni, hogy ez a
feIiratnem a mult ernlékét szolgálja,
- XI. Ince jelentősége nem abban áll,
hogy ezt a mondást tulajdonítják neki,
hanem a felszabadító hadjárat körü-
li tevékenységében, - ez a felirat pro-
paganda a Mária-kultusz érdekében.
Ez a máriás kegyesség azonban nem
az egész «hálás nemzeté». Ha aztán
megtekintjük még a Bécsi-kapunál ál-
lított emlékeket, akkor látunk csak iga-
zán tanulságos dolgokat. Kettős ke-
'reszt a várba berohanó angyal kezé-
ben. Ha egyszerű kereszt lenne, kife-
jezné a keresztyén közösséget, így, saj-
nos, inkább az elkülönülés, a kíre-
kesztés szimbóluma. Valljuk, hogy az
apostoli Egyházban élünk, de ezidő-
szerint a kettős kereszt úgy él a ma-
gyar köztudatban, mint a római ka-
tolicizmus jelvénye. Csak úgy tudjuk
megérteni a kettős kereszt alkalma-
zását, ha célzatosságot látunk benne.
Azzal is érdemes volna foglalkoznunk,
vajjon helyes-e egyáltalában «keresz-
tyén» hösökről beszélni ott, ahol vég-
eredményben nemzetek közötti harc
folyt és alig lehet szó arról, hogy az
ostromló sereg tagjai csakugyan hi-
tükért haltak meg. Messze vezetne en-
nek a megvizsgálása. Elég most meg-
látnunk, hogy a felszabadító sereget
«keresztyén» seregnek nevezni csak ab-
ban az egészen általános értelemben
lehet, hogy katonái megkeresztelt em-
berek voltak. Ez természetesen nem
érinti a katonák szolgálatát, de irántuk



való kegyeletünk nem jogosít fel ben-
nünket arra, hogy éppen keresztyén-
ségüket dicsőítsük. Az emberek di-
csőítése helyett igazabb lett volna az
Isten iránt érzett hála megörökítése -
nem márvánnyal, nem arannyal, nem
bronzszoborral, hanem a szeretet cse-
lekvéséveL

A sorsjegyárusítás
egyre tolakodóbb módon kinálgatja a
boldogságot. Az osztálysorsjáték ha-
szonrészesedői a szokásos üzleti reklá-
mozás mértékét messze felülmúlóan
szuggerálják az embereknek a vásár-
lást. Mintha mindegyik árusító a Sors-
isten avatott papja lenne. Fanatizmus-
nak, vallásos bigoltságnak kell mon-
danunk azt a nagy buzgóságot, amely-
lyel híveket toboroznak a Sors imá-
datára. Ennek a bálványnak egyúttal
Mammon is a neve, innen érthető a
«térítés. kiváló sikere. Mind többen
vannak, akik elszánjak magukat az
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osztálysorsjátékra. Elismerjük, hogy
szinte mindnyájunknak igen jól es-
nék, ha egyszerre nagyobb összeg áll-
na rendelkezésünkre. Azonban ez az
általános szükséglet nem ér fel azzal
a veszéllyel, amelyet velünk együtt
mindenkinek meg kellene látnia és el
kellene ismernie. Nem szólunk arról,
vajjon az államnak az osztálysorsjá-
ték jövedelme helyett nem lenne-e na-
gyobb haszna a munka megbecsülte-
téséből; e tekintetben nincs reményünk
a változásra. De szomorúan kell meg-
állapítanunk, hogy még a keresztyén
felekezetek sem tanítják határozottan
a sorsjáték helytelenségét. Evangélikus
egyházunknak, még ha egészen magára
marad is ebben, félelem és megalku-
vás nélkül kell hirdetnie, hogy a sors-
jegy-intézmény ellenkezik azzal a rend-
del, amelyet Isten számunkra a mun-
ka felől megszabott. Isten rendelkezé-
.sének megszegése pedig nem marad
büntetés nélkül.

5ZELLEMI ÉLET
A történettudomány mai

kérdései.
Aki ma nálunk modern értelemben vett

történész akar lenni, az minél többet be-
szél szellemtörténet-ről. De hogy a szel-
lern történet micsoda, azzal nagyon kevesen
vannak tisztában. A köztudatba az a fel-
fogás ment át, hogy a szellem történet azo-
nos azzal az iránnyal, amit. Szekfü Gyula
képvisel. Igazi szellemtörténész tehát csak
az lehet, aki mindenben elfogadja a Szekfű
Gyula által hirdetett elveket és szemléle-
tet. Ennek a sajátságos ferde felfogásnak
az eredménye lett azután a protestáns kő-
rök .jdegenkedése minden szellemtörténet-
töl. Igy azonban nem lehet megakadályozni
Silekfű nyilvánvalóan téves, vagyegyoldalú
felfogásának köztulajdonná válását. Szűk-
ség van arra, hogy mindazok, akik a tör-
ténelem iránt érdeklődnek s különösen
akiknek hivatásahoz is tartozik a történe-
lemmel való foglalkozás, komolyan szem-
benézzenek a mai történelemtudomány
alapvető kérdéseivel. Felbecsülhetetlen
szelgálatot tett elsősarban az e téren any-
nyira tájékozatlan protestáns közvélemény-
nek Mályusz Elemér budapesti egyetemi
tanár a fenti címen kiadott tájékoztató

előadásával. mely eredetileg a dunamelléki
református egyházkerület tanárainak össze-
jövetelén hangzott el. Sokak számára meg-
lepő uidonságként hathat az a megállapí-
tása, hogyaszellemtörténet néven ismert
modern történeti irány külföldi megalapo-
zói, legeredményesebb munkásai majdnem
kízárólag protestáns történetírók voltak. Mi
sem lett volna természetesebb, minthogy
ez az új irány nálunk is a kűlíöldi szellemi
mozgalmak iránt a multban oly nagy fogé-
konyságot tanusított protestantizmus közve-
títésével jusson el. De nem így történt:
olyanok előztek meg minket e téren, akik
azután csak azt vették át a nyugati szel-
lemtörténetből, ami az ő koncepciójuknak
megfelelt. "Be kell tehát vallanunk: a szel-
lemtörténeti kutatásokban elveszítettük, de
teljesen, a csatát, még pedig a mi kőnnyel-
műségünk következtében. Hogy leszorultunk,
degradáltatjunk, annak egyedül mi vagyunk
az okai". Igy hangzik a szomorú megálla-
pítás. De ha a kezdeményezést ki is en-
gedtük kezünkből, még mindig vannak
megoldásra váró feladatok : egyelőre in-
kább csak a helytelen nézőpontoknak,
koncepcióknak heíyesekkel való felcseré-
lése s ezért "a nyugati szellemtörténeti
irodalmat, felfogását még jobban meg kell
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ismernünk, mint Szekfű tette". Egy egészen
konkrét feladatot is megjelöl Mályusz, amit
az eddigi szellemtörténet még nem oldott
meg s ez a magyar népiség történetének
ruegírésa,

Mályusz azonban nemcsak ezzel a lelki-
ismeretébresztéssei végzett fontos munkát,
hanem Szekfűnek a magyar barokkról alko-
tott koncepciójának a tarthatatlanságát is
kimutatva új irányvonalakat jelölt meg a
magyar barokk helyes értelmezésére nézve.
Eszerint a Szekfű által annyira dicsőített
18. század a Rákóczi-kor új levegőt lehelő,
bár csak rövid időszaka után már a visz-
szaesést, hanyatlást mutatja és helyesen a
magyar rokokó korának nevezhető. Ezt
a kétségtelenül új irányt szahó felfogását
részletesebben fejti ki a Budapesti Szemiében
a Magyar renaissance, magyar barokk
címen megjelent hosszabb tanulmányában.

Mályusz· nak persze komoly tudományos
eredményei érvényesítésében hihetetlen
akadályokkal kell megküzdenie. Egészen
leplezetlenül azért utasítják el, mert evan-
gélikus és szembe mert helyezkedni a
kanonizált Szekfű-féle felfogással. Szomorú
jelensége mai magyar életünknek, hogy
valakinek a tudománya csak azért nem.
kell, mert az illető nem római katolikuso
De a magyar protestáns történészeknek
éppen ilyen körülmények között kell meg-
mutatniok, hogy hajlandók es képesek is
szolgálni az egyetemes magyarság ügyét a
tiszta igazsággaU . , 'W.·

Magyar Nép Hele
címen kiállítást és kongresszust rendezett
a Turul Szövetség. E hét megrendezésének
alapgondolata valószműleg abból a felelős-
ségérzetből fakadt. amely a fiatalabb nem-
zedékekben a nagy és égetö népi problé-
mák iránt egyre jobban ébredezik. Épen
ezért ez a kiállttás és kongresszus nemcsak
önmaguk miatt voltak jelentősek, de azért
is, mert hü jellemzést tudtak adni arról.
hogy mennyi reális erő és érték huzódik
meg a fiatalság felelősségérzete mögött. A
kiállítás két részre oszlott. A zömét a szok-
ványos mintavásároknak reklám célokat

szolgálö bemutatói, továbbá a közületek és
közintézmények sokszor látott, sablonos
kiállításai alkották. Ezekre kétségkívül az
egész demonstráció anyagi megalapozása
végett volt szükség. A magyar nép és föld
problémáit megláttató rész a kiállításnak
elenyésző töredékét alkotta. Ez tulajdon-
képen kép- és grafikonsorozat volt. A ké-
pek rendkivüli megjelenítő erejükkel és mű-
vészi értékükkel sokszor döbbenetes erővel
illusztrálták a magyar népi életnek anyagi,
szellemi és erkölcsi elesettséget. Sajnos, az
ábrázolt anyag a legtöbbször nem volt méltó
az illusztráció hoz. Nagyon is előtérbe került
ezzel kapcsolatban egyrészt az előkészítés
gyors és felületes volta, másrészt épen a
népi élet legfontosabb problémáinál meg-
lévő egyetemes adathiány. Kétségbeejtően
keveset tudunk a kutatások teljes elmara-
dottsága, vagy hézagos volta miatt alapvető
és döntő jelentőségű kérdésekről. Az anyag
csoportosítása és az összefüggések feltárása
sem történt mindíg szerencsés kézzel.
Semmi' sem bizonyit ja jobban a magyar
nép mai rettenetes helyzetet, mint ahogy
még az ennyi hibával megterhelt kiállítás
is milyen mély hatással volt a nézőre.
Egy-egy ilyen adat pl. hogy az 1,467.000
magyarországi ház közül 1,300.000 egész-
ségtelen, hogy 2115 ember lakik barlang-

lakásban, 16.025 kunyhóban, hogy 900.000
a nemi: betegek 'száma és a magyarság
14 %-a szíybeteg, stb. stb. kit ne fojto-
gatna ? Érdekesek azok az adatok is,
amelyek egy .új reform politika szükségszerű
irányára mutatnak rá, mint amilyen pl. a
birtokpolitika terén a kisbirtok szaporo-
dása és a nemzeti jövedelem növekedése
közötti összefüggések feltárása. A kon-
gresszuson elhangzott legtöbb előadás és
felszólalás elszomorító volt. Egyoldaluság,
szakszerütlenség és demagógia voltak a
legkiemelkedőbb jellemvonásaik. Nagyon
örvendetes a fiatal nemzedéknek a magyar
életkérdések iránti érdeklődése, de a
dilettántizmus a legtöbb esetben rosszabb
a semminél, ezért nagyon fontos lenne az,
hogy a megvalósulás méltó legyen a célhoz.

H.

Szerkesztés ért és kiadásért felelős: Lic:. Dr. Kal'Jler Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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Hibaigazítás.

Az októberi (10.) számban a "Család és vallástanitás" című cikk-
ben a 232. lapon alulról a 21-20. sorban "keresztségben" helyett
"keresztyénségben" olvas an dó.
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