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Szégyenled az evangéliumot 1...
Nem szégyenlem a Kriszius evangé-

liumát; meri Istennek hatalma tninden hivő-
nek üdvösségére, zsidónak el6ször, azután. a
görögnek is. Mert az Istennek ,igazsága az ál-
tal jelentetik meg hitből hitbe, 'miképpen meg
vagyon irva: Az igaz ember ,hitből él.

'Róm. 1,16.1"7.

Sokat idézett szavak ezek, különösen a 16. versben foglaltak. Ki tudná
megmondani, hány reformáció-ünnepi beszédnek volt már ez a bibliai mon-
dat az alapigéje, hány konfirmandusnak az élet útjára emlékül adott jelmon-
data? De gondolunk-e mindíg arra, .hogy mit is jelentenek ezek a szavak? Ma-
gunk ellen szólunk, ha frázissá válik ajkunkon ez a hatalmas bizonyságtétel.

Pál apostol átérezte e szavakat; legszentebb meggyőződését fejezte ki,
amelyért kész helyt állani mind halálig. Pedig amit maga körül látott és tapasz-
talt, az éppen az ellenkezőjét hirdette annak, ami őt boldogítja: s ami miatt
nem szégyenli a Krisztus evangéliumát. Fény, hatalom, dicsőség, - mind a
világ oldalán vannak; Mi ezzel szemben az apostol a maga tianításával ? Leki-
csinylés, gúny, üldözés az osztályrésze - és pedig éppen azért az evangéliumért,
amelyet hirdet. Mégsem szégyenli a Krisztus evangéliumát.

Azóta az evangélium bejárta a világot. Hatását az egész földkerekségen
látjuk. A kereszt jelvénye ott van mindenütt. Az egyház alkotásai hirdetik az
evangélium új életet szülő erejét. Egész kultúránk az evangéliuru talaján nőtt
és abból táplálkozik. Krisztus a legbensőbb kapcsolatban van az embe-
riség történetével, egész szellemi életével. Ki tagadhatná ezt? Lehet-e józan
gondolkodású ember, aki ezt szégyenlené'l Nem kell-e inkább jogos büszkeséggel
és hálával emlegetni? '

Es mégis, az emberiség nagy része szégyenli az evangéliumot. A keresz-
tyénség kebelén belül százezrek, sőt milliók vannak, akik szégyenlik az; evan-
géliumot, Igaz, hogy ez óriási mértékben arra vezethető vissza, hogy nem is
ismerik. Amit korunkban az evangélium elleni gyűlölet szőrnyű bizonyságaiból
látunk, az vetekedik Néró garázdálkodásával. az üldözések véres századainak
legbcrzalmasabb képeivel. Honnan van ez? Mert elhitették az emberekkel, hogy
Krisztus nem megmentője, hanem megrontója az embereknek és népeknek, mert
szeríntük csak egy törvény van: az önző én, egy valóság: az anyag, egy cél élni
a test kénye-kedve szerint. Az ilyeneknek nem kell az evangélium, ezek Krísz-
tust ellenségüknek tartják, - s iez nem is lehet máskép.

Az a kérdés: elmondhatjuk-e mi, akik szeretjük egyházunkat, óhajt juk
felvirágzását és minél áldásosabb működését és győzelmét. - elmondhatjuk-e,
hogy nem szégyeljük a Krisztus evangéliumát? Csak az mondhatja el, aki nem-
csak a külső hatásait, s az emberiség életében véghezvitt nagy munkáját látja,
hanem Istennek hatalmaként tapasztalta meg a saját lelkében és életJében. Az tehát
a kérdés: Evangélium-é neked az evangélium ? Az az örömhír-e, amely mindenek
felett boldogít, irányít és díadalmassá tesz bűn, világ és halál felett? Mert ezt
akarja .elérni az evangélium. Istennek igazsága van benne kijelentve a hívő lélek
üdvösségére. Az igazság Krísztus maga, akinek élete tökéletes összhang a meny-
nyei Atya akaratával. Ezt az ,igazságát, ezt a tökéletességét, ezt az isteni szentsé-
gét pedig nem ellened érvényesíti, amint megérdemelnéd, hanem melléd áll,
'felveszi ügyedet, érted él, érted hal s bűneiddel szembe állítja nagy szeretetét,



a Golgotán örök érvényű áldozatot hoz éretted l Igy léssz te, akinek Igazsága
nincs, aki Isten előtt meg inem állhatsz, igazzá, - kegyelemből. Csak higgy, -
csal, tárd ki remegő kezedet a kegyelem után s ragadd meg teljes bizalommal
Ez ad békességet, örömöt, új életet s így haladhatsz fokról-fokra s önmagadon
tapasztalod, hogy az igaz ember hitből él. Hite teszi igazza, mer-t az Igazra
támaszkodik, hite rnerít új meg új erőt a kűzdelernre s hozza meg számára a
diadalt. Ez mondatja Pál apostollal: "Nem szégyenlem a Krisztus evangéliu-
hiát l» Igy vallhatta azt Luther is. Igy valljuk mi is, mint a reformáció örökösei,
mint az evangéliuni egyházának tagjai, élő, személyes hittel: «Nem szégyenlem
a Krisztus evangéliumát r. \

D. p,.őhle Henrik.

ft lelekezeti szétbuzás.
A keresztyén egyházak összetartásának és együttdolgozásának a szüksé-

géröl állandóan olvashatunk. Közéleti férfiaknak - politikusoknak és nem-poli-
tikusoknak egyaránt - minden jelentékenyebb megnyilatkozásában szóba kerűl
a «felekezeti kérdés». Minden ilyen .megnyilatkozás hangsúlyozza annak szüksé-
gét, hogy ma, amikor nemzetünk létét és életét politikai veszedelmek és a holse-
vizmus «világnézeti» front ja egyaránt támadják, a keresztyén egyházak harca és
vetélkedése ne veszélyeztesse a magyarság nemzeti egységét és ellenálló erejé-
nek belső töretlenségét. De a 'keresztyén egyházak maguk 'is érzik az összefogás
szükségét. A megindult új esztendőben nagy keresztyén világkonferenciákat ter-
veznek, a keresztyén ség belső egységének munkálása érdekében. Katolikus rész-
ről is lehet olyan megnyilatkozásokat hallani, melyek az istentelenség ellen az
összes keresztyén erőknek felekezeti különbség nélkül való összefogását köve Le-
lile De éppen ez mutatja, hogy az egység a keresztyén egyházak körében nincs
meg, sőt, hogy a felekezeti «béke» is (ami sokkal kevesebb, mint az «egység» l),
csak megvalósítatlan eszmény. A valóság az, hogy a legnagyobb keresztyén egy-
házak a széfhúzásnak és lappangó, egymás ellen irányuló közelharcnak a vigasz-
talan képét mutatják élénk örömére a keresztyénség ellenségeinek.

Nemcsak hazánkban ez a helyzet, hanem így van szerte Európában, sőt
még a keresztyén missziók előretolt állásai közt is. De fokozottan súlyossá, sőt
végzetessé válhatik a lappangó harcnak ez az állapota nálunk, ahol a felekezeti
széltagoltság a nemzeti és a keresztyén erőknek egy harcvonalba való tőmörí-
tését jóformán lehetetlenné teszi. Mert a felől nem lehet kétség: ahogyan az el-
lenrefcrmácíótés a vallásháborúkat nyomon követte a hitbeli ellentéteket a jó~
zan ész segítségével kiegyenlíteni törekvő felvilágosodás és racionalizmus és vele'
a hitbeli közöny, úgy ma fokozottan megvan az a veszedelem, hogya hitükben
amúgy is megrendült tömegek. ,hátat fordítanak az egyházaknak. Hiszen marako-
dásukban, féltékenységükben világi uralomra tőrekvésüknek nagyon is önző em-
beri indokokból fakadó álcázásat vélik Ielisrnerhetni. Hogy nemzeti szempontból
milyen súlyos, sőt talán végzetes.megterhelést jelent a keresztyén egyházak vetél-
kedése, azt mindannyían érezzük és e helyen felesleges részletezni.

Ez a helyzet kényszerítő és sürgető követeléssel hívja fel a hazai keresz-
tyén egyházakat arra, hogy keressék a kibontakozás útját és az igazi egységet. Ez
nem lehet emberi belátásokhoz és szükségletekhez Igazodo. egyházpolítíkaí tár-
gyalások eredménye. Mert ezek révén csak a felekezeti «béke» közelíthető meg.
Ez pedig azonnal fölborul, míhelyt a hatalmi tényezők, az egyházpolitikai viszo-
nyok változnak és valamelyik fél «érdekeit» nem látja eléggé biztosítottaknak. A

j
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reverzálls-ügy története a legutóbbi száz év alatt ennek a meg'állapításnak fényes
igazolásául szolgálhat.

A kérdést sokkal mélyebben kell megragadnunk. Meg kell látnunk t. i.,
hogya keresztyén felekezetek az évszázadok folyamán egymástól elidegenedtek;
egymás számára idegenekké lettek. Ennek az elidegenedésnek a gyökereit kell fel-
tárnunk és ennek révén keresnünk a gyógyulás lehetőségeit. Rendkívül tanul-
ságos e tekintetben az a két tanulmány, melyet e kérdésről a «Deutsche Rund-
schau» c. tekintélyes német folyóirat 1935. évi júliusi és 1936. évi februári füze-
teiben a protestáns Paul Fechter 'tett közzé. A jezsuiták híres német folyóiralá.~
ban, a «Stitnmen der Zeit» ·1935. évi októberi és 1936. évi szeptemberi füzeteiben
az ismert nevű német jezsuita. tudós, Max Pribilla válaszolt Fechternek s megál-
lapításai nemcsak a magyar katolikus olvasóknak lehetnek (tanulságosak, hanem
nekünk is.

Fechter természetszerűleg elsősorban a német viszonyok közt .állapítja
meg a két felekezet tagjai közt az elidegenedést. Németországban az evangéli-
kusok és katolikusok életútja a mult század utolsó évtizedeiben talán még job-
ban elvált egymástól, mint nálunk. Hiszen a német katolicizmus társadalmilag
és politikailag önálló alakulatokat létesített, amelyekhez hasonlókkal anémet
protestantizmus nem rendelkezett. Ennek következtében a németek nagy többsége
a katolikusokat egyenesen idegen testnek érezte a nemzetben.

Ennek a sajátságos helyzetnek az okai messze visszanyúlnak a mult év-
századok történetébe. Az északi és déli német .törzsek, illetve államok meg-meg-
újuló háborúi 1648 után nem voltak ugyan ,vallásháborúk és mégis úgy nagyjá-
ból a protestáns és katolikusnémeteket állították egymással szembe. Az egymás-
tól való elidegenedés azonban nem kizárólag politikai ellentét. Fechter joggal mu-
tat rá arra, hogy annak mélyebb szellemtörténeti okai vannak. Eredetileg a luthe-
ranizmus és a pápaság harcában hit állt hittel szemben, úgyhogy minden ellentét
ellenére is volt valami, ami a két .Ielet összekapcsolta. A XVIII. században azon-
ban ez megváltozik. amikor a felvilágosodás rohamléptekkel terjed el. A felvilá-
gosodás nem speciálisan protestáns jelenség. Csak II. Józsefre és a francia kato-
tikus polgárság forradalmára kell utalnunk, hogy ezt megértsük. Ennek ellenére
világos azonban, hogy a protestantizmus terül etén a felvilágosodás sokkal na-
gyobh hatalomra tett szert, mint a katolicizmusén. Ismeretes, hogy a raciona-
lizmus milyen széles árad attai árasztotta el a protestáns országokat. Igy alakult
ld a efelvilágosodctt» protestáns embernek a típusa, aki, ahogyan Fechter talá-
lóan kifejezi, «saját hitét önmaga szimpatikus lépcsőfokának tekintette» és az
evangéliumból táplálkozó életformát helyettesítette a sátoros ünnepeken temp-
lomba is eljárogató becsületességgel és relativisztikus szkepszissel 'mindarra
nézve, amit nem lehet tapasztalatilag igazolni. Ilyen módon a felvilágosodás
protestáns területen megteremtette azt a szellemi magatartást, amelynek minden
emberi tiszteletreméltósága mellett sincs már semmi köze a vallásos élethez. Ez
a «protestáns» gondolkodás felvilágosultságából táplálkozó 'nagyfokú öntudatá-
ban megvetéssei tekint nemcsak a türelmetlen orthodoxiára, hanem még inkább a
«sötét» középkorra és vele együtt mindarra, arrfit a katolicizmusban baboná-
nak, pogányságnak és elmaradottságnak miuősített. Fechter joggal. hangsúlyozza,
hogy a felvilágosodás, amely a protestantizmust hitbeli tartalmától széles
területeken majdnem teljesen megüresítette, tette áthidalhatatlanná a szaka-
dékot a két nagy keresztyén tábor, a katolicizmus és protestantizmus közt. A
katolikusok megszokták, hogy a protestantizmus lényegét a szabad kutatáshan,
illetve pontosabban az egyénnek minden korlátot ledöntö autonómiájában, a
végsőkig fokozódott individualizmusban keressék. Viszont protestánsok még ma
is hajlandók a katolicizmusban elsősorban a patologíkus vonásokat észrevenni.
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A pápaság vagy szerzetes rendek történetében előszeretettel mutatnak rá a bot-
rányos jelenségekre, szívesen időznek a katolikus népvallásnak sokszor a babona
felé hajló kinövéseinél és a katolíkus egyház megnyilatkozásaiban elsősorban.
azokat a mozzanatokat hallják meg, amelyek a •.protestáns öntudatot> sértik.
Ilyen módon a katolicizmus számára a protestantizmusban majdnem teljesen
elsikkad annak az evangéliumi tartalma és a protestánsok nem veszik észre a
római egyházban is működő vallásos erőket.

Pribilla fejtegetései nagyrészt igazat adnak Fechter gondolatmenetének,
különösen abban a vonatkozásban, hogy az egyházak közti elidegenedés Iőokát
a felviIágosodásban keresi, azonban olyan szempontokat is hoznak, amelyek
a kérdés megoldását előbbre vihetik. Pribilla maga is például szolgálhat annak
az igazsága mellett, amit különben ő maga is hangsúlyoz, hogy 1. i. katolicizmus
és protestantizmus kölcsönösen nem ismerik egymást, illetve rosszul is'merik
egymást. Pribilla is hajlandó a protestantizmusban elsősorban a katolicizmus-
nak a «szubtrakcíóját» látni, azaz olyan szellemi alakulatot, amely a katolícíz-
mus gazdagságából sok értéket egyszerű en elhagyott és lényegileg mintegy a
katolicizmusból végzett kivonási műveletnek az eredményeként jött létre. Ennek
a feltevésnek a helytelenségét katolikus egyházi férfiak már abból is felismer-
hetnés, hogyaprotestantizmusnak üldözésekkel és szenvedésekkel teli története:
teljesen érthetetlen volna, ha ez a katolikus felfogás csak valamennyire is helyt-
álló lenne. A protestantizmus eredeti életvalósága szerint a keresztyénségnek
biblikus megújhodása. Ez a protestantizmus mindannyiszor eleven életerővel
tör elő, ha Isten Lelke megszólaltatja az Újtestámentom Igéjét. Ennek a meg-
állapít ásnak a fényében annál sürgetőbbé válik Pribillának a követelése: «A
felekezetek hű tükörben lássák meg egymást, nem pedig torzító tükörben.»

A mí viszonyaink között ez azt jelenti, hogy helytelen képet alkotunk
magunknak a katolicizmusról, ha azt pl. kizárólag a «Magyar Kultúrás-ból, vagy
a «Szívs-újságból, vagy egy-egy türelmetlen hangú rádió-prédikációból próbálj ul{
megismerni. Viszont katolikus testvéreinket is arra kell kérni, hogy a hazai pro";
testantizmust elsősorban ne azok szerint a megnyilatkozások szerint ítéljék meg;
amelyek még mind!i.ga liberális rfelvilágosodás szellemét tükrözik. A mai magyar
protestantizmus a megújhodás útján halad és csak ez; a hitében megújhodó pro-
testantizmus alkalmas arra, hogy az eredeti evangélíumí keresztyénséget igazi.
mivoltában tükröztesse.

«Micsoda nézőpontokból és milyen érzülettel kell a munkát megindítani
a felekezetek közti elidegenedésnek' a .legyőzésére ? - kérdi Pribilla. - Ne kezd-
jük kővetelésekkel és igényekkel a -másikkal szemben. Tudatunk előterében ne
az a kérdés álljon, hogy míj 'kelljen a másiknak tenni, vagy megváltoztafni,
hanem inkább mit kell nekem 'tennem, hogy a másiknak igazságot szolgáltass ak,
vagy még jobban szolgáltass ak igazságot. Ez az evangéliumnak az igazi szel-
leme: .Többé már ne egymást -ítéljűk meg, hanem ellenkezőleg, igyekezzünk
mindent elkerülni, ami testvérünk számára megütközés köve vagyok lehet hol-
ránkoztatásra' (Róm. 14,113,). Ennek következtében senki sem vehet részt ered-
ményesen munkánkban, ha az önigazság bűvkörében áll». Pribilla első köve-
telményként azt állítja oda, hogy abba kell -hagyní a tisztára negativ ellent-
mcndásnak a magatartását. Ilyennek Pribilla iazt \ll szellemi beidegzettséget mi-
nősíti, amely «tudatosan arra törekszik, hogy az ellentéteket szükség nélkül ki-
domborítsa. a másik felekezet et csak kritika, nevezetesen a lekicsinylő kritika
tárgyaként tekinti, benne csak a rosszatés 'a hibásat látja és elrettentés céljából
állítja oda. Gondoljunk azokra abegyakorlott polemikusokra, akik mintegy
mindig karddal és sarkantyúval [árnak és saját kíválóságuknak nagyszerű tuda-
tában mindig fényes diadalt aratnau a semmirekellő ellenfél fölött (Lk. 18, 11).



ilyen magatartással elzárjuk magunkat a helyes megértéstől és egyúttal elked-
vetlenítjük a másikat, hogy saját vallásfelekezetünk helyes megértésére töre-
kedjék. Ide tartozik az a szerencsétlen szokás is, amely az ellenfél nézetének
olyan kiélezett és ezzel együtt olyan torzító módon ad kifejezést, hogy az el-
idegenedés ezáltal csak nővekedhetik.»

Ha Príbillának ezeket a nagyon is megokolt és sok igazságot tartalmazó
szavait figyelembe venné pl. magyar rend társa, Bangha' Béla és egynémely mun-
katársa, akkor minden valószinűség szerint sohasem iródtak 'volna meg, vagy:
legalább is nem láttak volna napvilágot olyan tanulmányok a «!Magyar Kultúráj-
ban, mint amelyek Luthert és VI. Sándor pápát állitják egymás mellé, vagy út-
leírás alakjában sajnálkeznak Kálvin János fölött. De ne essünk mi sem,
abba a hibába, hogy csak a másiktól várjuk a javulást. Protestáns egy-
házi sajtónkban is igen sok olyan megnyilatkozás van, amelyre joggal alkalma zi..
hatók a fentebb idézett szavak. Akármennyire érezzük is magunkat kisebbségi
sorsunkban igazságtalanul megbántottaknak és elnyomottaknak 'vagy sértettek-
nek, ez ne arra indítson, hogyakatolicizmusban csak a hibákat keressük és
lássuk meg, hanem inkább arra, 'hogy a benne sokszor egészen rejtélyesen fel-
törő evangéliumi életerőket is észrevegyük.

Másocik követelményként Pribilla azt állítja ,fel, hogyatanbeli ellen-
téteket nem szabad személyi térre 'átvinni. «Legtitkosabb gondolatainkban is
ellent kell állnunk annak a -kísértésnek, hogy a többieket mar csak azért is
rosszabb embereknek vagy rosszabb keresztyéneknek 'tartsuk, mivel hitük kü-
Iönbözík a míenktöl. Hiszen a 'felekezeti határon túl nem halálos ellenségünk
áll, aki ellen hadakozni kell, 'hanem olyan keresztyén, aki ugyancsak Krísztus
tanítványa akar lenni és aki 'talán nagyobb mértékben az, mint mi magunk.
Az élettapasztalat mindig újra igazolja, hogya személy iránt tanusított tiszte-
let a tárgyi megértést is 'megkönnyíti». Ebben az összefüggésben Pribilla kitér
arra a körülményre is, hogy 'a katolikusok a protestánsokat «eretnekek--nek
nevezik s igyekszik; ennek a szónak az élét letompítani. Szerinte «katolíkus
tanítás szerínt senki sem lehet a szó igazi értelmében eretnekké súlyos személyes
vétek nélkül>. o!.Egészenmás azoknak a keresztyéneknek az esete, akik [óhísze-
'műleg és jó lelkiismerettel ragaszkodnak valamely nem-katolikus 'egyházhoz
vagy szektához. Talán tévednek a Ihit dol,gaiban, de nem eretnekek a szó igazi;
tulajdonképpeni értelmében; nincs jogunk ahhoz sem, hogy őket eltérő hitbeli:
meggyőződésük miatt erkölcsi szemrehányással illessük. Sőt még tovább me-
gyünk. Mivel mindlen ember tartozik követni lelkiismerete 'szavát, azért annqk
a protestánsnak, aki egyházának ~gazsága felől meg van győződve, nemcsak
joqa, hanem egyenesen kötelessége megmaradni egyházában». «A jóhiszemű
nem-katolikus keresztyén csak annyiban nevezhető a teológia nyelvén .materiá-
lis eretneknek, amennyiben tényleges (materiális) hitvallása a katolikus hit .•
igazságtól eltér, ' . A materiális eretnek lehet akár szent is•.

Milyen sok enyhülést hozhatna hazai 'viszonyaink közt is, ha Príbillának
ezeket a fejtegetéseit, melyeknek igazolására még külön hivatkozik is egy hires
jezsuita teológusnak, Lehmkuhlnak az erkölcstanára, megszívlelnék magyar
rendtársai! Akkor pL a «Magyar Kultúra» a .reverzálisügynek arnúgy is rend-
kívül kényes kérdését nem mérgesítené el még avval is, hogy a katolikus állás-
pontot az Egyháznak az eretnekekkel szemben elfoglalt álláspontj ával igyekezik
igazolni. Igaz persze az is, hogy ha katolikus dogmatikai szempontból Lehm-
kuhl és Pribilla fejtegetései helytállóak, akkor a saját kortársaíhoz beszélő leato-
líkus teológusnak általában el kellene ejtenie a materiális eretnek fogalmát és
helyeUesítenie kellene azt a «nem-katolikus keresztyén» fogalmával, hogy ne,
adjon okot félreértésekre. Ez pedig annyival is indokoltabb volna, mert hiszen
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annak az «önigazság--nak a veszedelme, amelyet Pribilla is emleget, nemcsak
az egyes keresztyéneket vagy teológusokat ejtheti meg és ejti meg, hanem
állandóan kísérti az egyházaklat is. Sem az egyház, sem a zsinat, sem pedig!
a «csalhatatlan» egyházi tanítói hivatal nem ül Isten királyi székében, hogy
a tévedés veszélye nélkül ítéljen elevenek és holtak tanútása fölött. Krisztus
pedig, ha ítéletre jön, nem k,ifogástalan dogmatikai rendszereket fog az egyhá-
zaknál és azok tanítóinál keresni, még csak nem is azokat üdvözíti, akik «Uram!
Uram l» kiáltással takarják el Istentől elszakadt életvalóságuk bűnét, szennyét,
hanem azokat, akik «jó és hű szolgái» voltak (Máté 25.).

Egyébiránt azonban Pribilla intelméből mi is tanulhátunk : számunkra
is nagy a veszedelem, .hogy nem tudunk különbséget tenni a személy. és az
egyház hivatalos tanítása közöt.'t s egyszerűen «Hórna» exponensét látjuk abban,
aki pedig ugyancsak igyekszik, ha a maga módján is, Krisztus tanítványa lenni.
Sok bizalmatlanság szünhetne meg a mi részünkről pl. a reverzális üggyel kap-
csolatban, ha e tekintetben tanulni hajlandók volnánk. Jobban megértenénk
a katolikus álláspontot, azt is, ami helyes benne és azt is, amit elítélünk, - és
jobban tudnánk egyházunk védelmében szolgálni Krísztus ügyét.

Az immár több mint négyévszázados elkülönülés folytán megszoktuk és
színte természetesnek tartjuk, hogyakeresztyénség felekezetekre oszlott. Leg-
feljebb a felekezeti «békét» áhít juk, de nem a keresztyénség egységét. Üres szó
Lett számunkra Krisztus imádsága: «Kőnyörgök ... azok/ért, ... akik az ő DC-
szédökre hisznek majd én bennem: hogy mindnyájan egyek legyenek» (Ján,
17,20-21.). Pedig akik ezt az egységet nem keresik, azok maguk is állandóan
részekre osztják a Krisztust (1. Kor. 1,13). Van ilyen egység, van minden feleke-
zeti széthúzás, marakodás és hatalmi féltékenység ellenére is, mert Krisztus
Anyaszentegyházának egysége, hála Istennek, nem emberi összetartás és nem is
egyházi hivatalok dolga, hanem időfölötti valóság. Nekünk pedig nem azt kell
várnunk, hogy mások dolgozzanak érte és valósítsák meg, hanem nekünk ma-
gunknak kell érte imádkozva munkába állni. Nálunk magyar evangélikusoknál is
sok lmindennek meg kell változni evégből. Nem mondhatjuk azt, hogy ezekkel a
dolgokkal várhatunk addig, amikor majd a másik részről bekövetkeznek bizo-
nyos változások. A mi kötelességünk független attól.vhogy más mit cselekszik;
nekünk akkor is Krisztus tanítványaiként kell viselkednűnk, ha mások nem
azok. El kell nyomrrunk magunkban mindazt, ami kisebbségi érzetünkből vagy
az üres «protestálásból» származik, ami csak tüntetés különállásunk mellett.*)
iE helyett inkább azt kell keresnünk, ami összeköt és a rég elfeledett egység
megnyilatkozására, ápolására alkalmas.

!EuanrJélikusegyház, azaz a Krisztus evangéliumából táplálkozo «egy
közönséges (katolikus) Anyaszentegyház» egyházunk akkor lesz, ha mindjobban
kirajzolódik berme Krisztus Egyházának az egysége és mindjobban háttérbe
szorul benne az emberi «protestálás». Luther egész reformátori életműve ezt az
egy közönséges (katolikus) keresztyén Anyaszentegyházat szolgálta. Hozzá is
csak akkor leszünk hívek, ha igyekszünk magunknál megszüntetni míndazt,
ami táplálja a széthúzást és keressük az igazi egységet.

Kérve kérjük Istent, hogy a mostani, a keresztyénségre oly súlyos idők-
ben 'Világosítsa meg egyházunkat Szeritlelkével az igazi egység keresésére s anja
Szeritlelkét a többi keresztyén egyházaknak is, hogy azok is megtalálják ezt az
egységet. Lic. Dr. Karner Károly.

*) Például: ha az egységet keresnénk, nem lehetne választófal közöttünk a kereszt
jele, a keresztény-keresztyén szóalak, vagy egy köszöntési forma: a "Dicsértessék". Hiba
a mi részünkről, ha új köszöntési formulát próbálunk alkotni (••Erös várunk"), vagy ha
a Luther-rózsa elkülönítő jelvénnyé lesz!
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JBÖLC5ŐTŐLA KOPOR5ÓIG.
Szülói gondok.

"Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond." Ez így megv,
mig ki nem kerülnek a gyermekek a szűlők szárnyai alól. A szűlői
gondokat egyszerűen nem tudjuk nem-Iétezőkké tenni, velejárói a szűlői
tisztnek.

Minden gyermek életében jelentkeznek aggasztó tünetek, amelyek
a szülök homlokára egymásután szántják a barázdákat. Eleinte a testi
bajok gondja veszi legjobban igénybe a szülöket. Szeretnék, ha egész-
séges, az élet küzdelmeire erősen felfegyverzett lenne a gyermekük.
Ezért a család mindenféle egyéb gondja, anyagi nehézsége háttérbe
szorul, mikor a gyermekek betegek. Valóban fájdalmas kép, amikor a
vidám arcocska egyszer csak bágyadttá válik és különösen, amikor na-
pok, hetek mulnak el betegségben. Súlyosabb gond, ha szellemi téren
tapasztalunk hiányosságót gyermekeinkben, mert több türelemre és
szeretetre van szűkségűnk, Milyen sokféle a szűlők nehézsége gyerme-
keik erkölcsi élete körül is. Mennyit kell küzdeniök gyermekeik önzése,
engedetlensége, dacossága és a többi hibája ellen. Annyival nehezebb
ez, mert saját hibáikat látják bennük viszont. Milyen súlyos feladat
komolyan és következetesen irtani a rosszaség legkisebb jelentkezé-
sét is! Hányszor kikap a gyerek, ha egy poharat eltör, de kisebb ha-
zugságain csak nevetnek. Hányszor akadály a fáradtság, az idegesség,
a társaság az egyébkent jó elvek energikus keresztülvitelében. A ke-
resztyénség dolgában még inkább különböző a szűlök igénye. A szűlők
hitbeli állapotán mulik, hogy mi aggasztó nekik és mi közömbös gyer-
mekeik életében.

Általános kortünet a felelősség alól való kibúvás. Mind több há-
zaspár riad vissza a gyermek körüli gondoktól, a felelősség terhétől.
Félnek a gyermektől egyáltalában, vagy a több gyermektől, pedig ezzel
nem szabadulnak az Isten előtt való felelősségtől. Ne gondolják azok,
akik megakadályozták, hogy szűlők legyenek, hogy rajtuk kevesebb a
felelősség! Minden ember felelős a gyermekért j a szűlöknek az a ki-
váltságuk, hogy felelősségükkel öröm is jár együtt.

Akkor tudjuk szűlői hivatásunkat igazán betölteni, ha Isten tíz
parancsolatának megalkuvás nélkül érvényt szerzünk gyermekeink éle-
tében. Neveljük őket szelgálatra. szeretetre embertársaik iránt és hitre
Isten iránt. Ez a nevelésünk nemcsak intésekben és tilalmakban áll,
hanem elsős or ban saját életünk példaadásában. Meg kell látniok gyer-
mekeinknek, hogy az emberekkel és Istennel személyes közösségben
élünk. Hallgassuk az Igét a családi körben is, imádkozzunk gyerme-
keinkkel közösen is.

Az átöröklésnek néha szörnyű tényeivel, a környezet rontó hatá-
sával, az otthon fogyatékosságával, az anyagi nehézségekkel, a beteg-
ségekkel és a jövendő bizonytalanságaival. általában a gondokkal szem-
ben csak egy vígasztalásunk és segítségünk van: Isten irgalmassága.

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
(1. Péter 5, 7.)
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Víláqfcrradalcm.
Azon már túl vagyunk, hogy ennek a szónak az értelmét és jelentését

meg kelljen magyarázni. De nem .vagyunk túl azon, hogy történeti életvalóságát
a mult számára elkönyveljük. Annyira belevág az életünkbe, hogy a figyelmes
szemlélő színte erőtelennek érzi, ha az «időszerű» divatos jelzőjét alkalmaznők
reá. Sőt ott tartunk, hogy már pusztán az is végzetes hiba lenne, ha: a fent meg-
adott témát áttolnők az' európai .szellemnek arra a kedves sétahelyére. amelyen
már igen sok komoly történeti realitást sétáltunk agyon, mert megtettük őket
problémáknak.

A világforradalom nem probléma, hanem tény. Olyan tény, amellyel ka-
tasztrófális lenne ma is csak elméletileg foglalkozni. Azért mínden szokásos elö-
készítő bevezetés helyett egyenesen a tényekre utalok.

A világháború befejezése óta nem volt a világnak olyan napja, amely
békességben telt el. 1918-1937-ig közel 200 olyan forradalmi erupció rázta meg
az öt világrész földjét, amely. a sajtó és a rádió útján került a világ nyilvános-
sága elé. Ezek közt volt.a mi hazánkat pusztító gyászos és szégyenletes «proletár-
díktatura- Is, mínt az «őszírózsás -forradalom- nemzeti töviskoronája; nem is
szólva azokról az izgalmas és véres sztrájkokról, éhségmarsokról. gyujtóga-
tásokról, homhamerényletekről, emberrablásokról, politikai eltűnésekröl, ame-
lyek napirendszerűen jutnak tudomásunkra. Pedig ezek mellett hány olyan po-
koli gaztett történik, amelyről sem az ujságok, sem a rádió nem beszélnek 1 Az
abesszin háború nyomása alól alig szabadultunk fel, máris ránkzuhant a -spa-
nyol ember-mészárlásban egy újabb réme enn-ek a világhipnózisnak.

A munkanélkülíség, társadalmi nyugtalanság, politikai konszolidáció he-
lyett keletkezett politikai zűr-zavar és bizonytalanság, a vallási, erkölcsi és esz-
tétikai lecsúszás egyetlen nagy erőfeszítéssel szeretn é leplezni magát: az esze-
veszett fegyverkezéssel. Shakespeare mondása szégyenletes 'életszűkséglet-számba
megy: «Az embernek hétszer kell hazudnia, hogy egyetlen hazugságát elhigy-
gyék». Nemzetközi fegyverkezés és nemzetközi hazudozás az a két világhatalmi
szövetséges, amely a világ népeinek állami aktlvitását napjainkban a legjob-
'ban Iekőti. S ez az eszeveszett fegyverkezés épúgy ll-em választható el az esze-
veszett ember-mészárlástól, mint ahogyan a gyilkosságok sem választhatók el'
a hazudozásoktól. Az élet felforgató forradalmi gyilkosságokat zengzetes hazug-
ságokkal, a zengzetes hazugságokat pedig forradalmi gyilkosságokkal leplezik;
Minél több a hazugság, annál több a gyilkosság s"minél több a gyilkosság, annál
több a hazugság. A kortátlan rhazudozás korlátlan gyilkolás. Pokoli állapot ez
é" ezért mindnyájunk élet-érdeke, hogy az Élet Világosságával leleplezzük. Azo-
kat kell. leleplezni, akik irányítják és táplálják ezt a véres, füstös és jaj-os "élet-
programot»: "Ti az ördög-atyától valók vagytok ... az emberölő volt kezdettől
fogva, ... mert nincs benne igazság; hazug és hazugságnak atyja ..... > (Ján. 8,44).

'Már akkor is hazudtak, amikor elkezdődött ez a szörnyű «munka». Bé-
kéről, kenyérről, szabadságról beszéltek és háborút, éhséget, rabszolgaságot te-
remtettek. Arról a felszabadító forradalomról hazudnak mindenütt, .amellyel
1919-beP a mi magyar népünket is r ászedték és megölték szabadságunkat. Akkor
azt mondták, hogy csak ideiglenesen gyilkolták meg a szabadságot, csak arra
az időre, míg el nem.jön az egyenlőség. Naiv és teljesen tájékozatlan elgondolás,
ha túlzásnak minősítik ezt az 'állítást. Aki visszaemlékezik 1919.re, az nem
vonja kétségbe, hogy a magyar «proletár-diktatura» kazánfűtői és pribékei nem
voltak normál-tudatában annak, hogy mit tettek, mert oszl'ásnak indult ember-
mivoltukban a fogalmak értelme is -oszlásnak indult. A jó volt nekik rossz és -a
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rossz volt jó. Ezért lettek olyan rabszolgatartókká, akikben többi a sátáni, mínt,
az emberi.

A békével hasonlóan bántak el. Marx Károly tanításán nevelődve az egye-
teme; osztályharcban hirdetik a béke zálogát. A legutóbbi spanyol példa mu-.
tatja, hogy az «osztályharc» hazugságok és gyilkosságok pokoli összeházasítása,
amelyben a békesség csak azoknak jut osztályrészül, akik meghaltak, mert min-
den osztályharc vérbosszú s a vérbosszúnak nincs vége.

Hazugság az is, amit a kenyérről beszélnek. «Nem kenyér kell nekik,'
hanem az éhség. Nemhogy harcoln ának az éhség ellen, hanem erre építenek:
egész hatalmuk az éhségen alapul. Már rég belátták, hogy egy jóllakott nép fel-
zendül és szabadságra törekszik, de egy éhes nép megalázkodik: minél éhesebb,
annál alázatosabb. Már rég felfogták ők, hogy az éhség bilincsei a legerősebbek.
Minden emberi aggodalom futólagos és részleges az éhségtől való egyetemes és
örök aggodalomhoz hasonlítva. Tűzzel-vassal csak az egyes embert kínozzák, de
az emberi tömegeket éhséggel. Az egyes emberek más és más módon halnak
meg, minden ember a maga módján; de az éhh,al.ál módja egyfortna. Ha a
Földanya semmit sem terem, akkor az ember olyan fiú, akit az anyja megátko-
zott. A Föld átka a legsúlyosabb átok valamennyi között.

Nincsen a föld ajándéka,
Tiszta étel asztalukon ;
Csak embercsont pörkölődik
Irtózatos oltárukon.» (Mereskouszkij: A pokol tornácá-

ban. 6-7. lp.)
'Ez a rém falta fel Oroszországot, fenyegeti meg rádión naponként Euró-

pát és akarja felfalni az egész világot S ezt a vilálgfeLfalást villigforradJalomnak,
világ-bolsevizálásnak nevezik. Vezetői nyiltan vallják, 'hogy célj uk: világhata-
lom, amelyben triindennek össze kell omlania, el kell tűnnie a föld színéről, ami
eddig volt.

S a történelemnek ezek a -vakondjai megdöbbentő rendszerességgel és
alap os programszerűséggel dolgoznak. A Moszkvában 'székelő komintern élén
olyanok állanak, akik a napnak 'egyetlen órájában sem feledik, hogy a világot
lángokba kell borítani, vérben kell imegfürdetní ; mert ha csak egy pillanatra is
íelednék, már nem bolsevisták. Itt a hivatástudat egyet jelent a forradalmi tu-
dattal, a kötelességteljesítés a világ-izgatással és rombolással. a hűség az em-
beröléssel, vagy ember-csalással.

Alfred Norman «Bolschewístische Weltmachtpolitik» c. könyve 288 olda-
lon át foglalkozik a bolsevista internacionálé azon terveivel, amelyeket a moszk-
vai komintern a világ forradalmasítása céljából készített. A könyv anyaga a
moszkvai kommunista centrum pártnapjain elhangzott -bolsevísta vezérek auten-
tikus nyilatkozataiból áll, amelyeknek hitelességéért a szerző felelősséget vállal,
(i. m. 279. lp.). Az .ítt közölt bolsevista jegyzőkönyvekből is kitűnik, hogya bol-
sevista világforradalom irányítói nem olyan -emberek, akiket mirrden további nél-
kül figyelmen kívül lehetne hagyni. A moszkvai komintern tagjait «vas-fegyelem»
tartja össze, amely vak engedelmességet követel. A bolsevista nem lehet más;
mint vezetői rendelkezéseinek feltétlenül fejet .hajtó ember, akinek nemcsak más
véleménye nem lehet felsőbbsége rendelkezéseíről, de egyáltalán nem lehet véle-
ménye. A bolsevista nem a vélemények, hanem a végrehajtás embere, aki-
nek pontosnak, gyorsnak és mindig agilisnak kell lennie.

A moszkvai komintern nem mechanikus irodai központ, hanem a legszí-
vósabb, legrugalmasabb, legelszántabb hivatásos nemzetközi forradalmárok mín-
denkit és egymást is ellenőrző szövetsége. A nagy vörös és véres világgyuj toga-

~-~----~~--------------~--------------------~
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tásnak ez a fekete szíve. A 'iilág forradalmasításának legfinomabb selyemszálai
ide futnak össze. Nem akarjuk-leszólná a nyugati kultúr-ember politikai, katonai
és társadalmi megfigyelő képességét, de az igazsághoz híven megállapíthatjuk,
hogya moszkvai centrum hírszerző szolgála~nemcsak kitűnő szervezettel bír,
hanem kitűnően működik is. Sztalin sokszor hamarabb értesül a spanyol esemé-
nyek egyes mozzanatairól, mint bármelyik 'állam külügyi hírszerző irodája. Kü-
lönös érzéke van a komintern embereineki e téren a bombarobbanások, gyilkos-
ságok és gyujtogatások iránt, mert -a vezető-emberek a háborús és a háború
utáni nemzedékből verődtek össze, amely -tűzben és vérben látott napvilágot.

A bolsevizmusnak a tagjaival szemben támasztott követelményei teljesen
a kommunísta internacionálé részére kötík le a bolsevistát, A bolsevista a komín-
terné ; neki nincs hazája és .nem polgára egyik államnak sem. Ha' akomintern.
úgy rendelkezik, hogy pil. a magyar anyanyelvű bolsevista Honoluluban űssön
tanyát és maradjon ott 10 évig, akkor is a komintem a gazdája és parancsolója.
Es tartozik ott maradni mindaddig, amJg a komintern nem rendelkezik másként
felöle. Ha az állam kiutasítja, 'akkor is tartozik visszamenni, ha szökve is, ha
álnév alatt is.

Fínom lelkű és művelt ember .nem alkalmas erre az ördögi életre és sze-
repre, A művelt lélek mindíg tudatában van a saját képességeinek, ismeri és
elismeri azok határát. De a bolsevista nem ismer lehetőségeket és határokat.
Ezért a legelszántabb bolsevísták, ha civilizáltak is, de nem műveltek a szó tel-
jes értelmében. Számukra nincs evolúció, csak revolúció s innen van, hogy
miért nyúlnak mindig a legradikálisabb megoldási módokhoz és eszközökhöz.

A világ felforgatására és lángbaborítására alaposan átgondolt és meg-
döbbentöen részletes haditervet készitett a bolsevizmus és azon van, hogy ezt a,
haditervet a legkisebb részletében is maradék nélkül keresztülvigye. Az egész
haditerv Leninnek marxista tejjel táplált szörnyszülötte. «Sokan vannak ugyan,
akik ezt mondják : Marx ártatlan a bolsevizmusban ; megfordulna a sirjában, ha
tudná, mít csináltak vele a bolsevisták. De ez a ma annyira elterjedt állítás csak
{cum grano salis' igaz. Mert laz a gondolat, hogy az osztályharcot minden nem-
zetközi háborút elnyelő világ-polgárháhorúvá kell fejleszteni s hogy az osztály-
harc az egyedüli kívánatos és hatásos forradalmi dinamika, - éppen ez a gon-
dolat az, amely a bolsevizmust 'a marxizmussal egyesíti, mint a köldőkzsinór
a gyermeket az anyja testével. 'Éppen ezen a gondolaton ismerik fel, hogya
bolsevista alma nem messze esika marxista fától.» (Mereskovszkij, A pokol tor-
nácában. 9. lp.).

'Kun Béla 1934-ben «A leninizrnus alapelvei» c. alatt «méltattas Sztalin
egyik pornografikus könyvét s ebben a «méltatásban» Lenint vallja a bolse-
vízmus atyjának és fővezérének, aki mindenféle eszközt válogatás nélkül fel-
használt, hogyamarxista uralmat diadalra vigye. (Bolschewík-Zeítschríft der
Kompartei der Sowjetunion. 1934. IV. 30.) Akolmintern haditerve a gyakor-
lati «lenínizmuss , amely Lenin kezében elsősorban is arra szolgált, hogy maga
Lenin jusson hatalomra. Es Lenin oly «zseniálisan» fogott haditerve végrehaj-
tásához, hogy még Trotzki is elismerőleg állapította meg róla: «Lenin a leg-
tipikusabb utilitaristája» a világtörténelemnek. (Trotzky: ,O Lenine. 20. lp.)

A Lenin-féle haditerv alapelgondolása az, hogy ami a világforradalmat
előmozdítja, azt nemcsak megengedettnek, de egyenesen kötelezőnek klell tekin-
teni. A világforradalomnak nem állhatja útját sem vallás, sem erkölcs, mert a
világforradalom politik um s a politikumhoznincs köze sem vallásnak, sem er-
kölcsnek. A valláserkölcsi követelmények és tilalmák nem igazolhatják a világ-
forradalom eszméj ének helytelenségét, mert minden 'forradalmi célszerűség mái;
magában véve is igazolt. A világforradalom vezérkara tehát nem vehet figye-
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lembe semmiféle evolúcíonisztikus, vagy reíormisztíkus közvetítő és áthidaló
megoldási lehetőséget, mert minden evolúcionista és reformer megalkuvó. Ha
pedig megalkuszik, már elárulja a bolsevista internacionálé világforradalmát.
Azért minden evolúcionistát és reform ert falhoz kell állítani és lelőni.

A bolsevista taktika nem ismer más utat, mint a «vagy-vagy» útját. A
komíntern minden országban hirdeti, hogy anagy leszámolás órája ütött és a
polgári világrend napja lealkonyult már nemcsak a kultúr-államokban, hanem
azok gyarmatain is. A fennálló rend ellen mind több lesz a kifogás, a zúgolód'ás ,
sztrájkok sorozata, lázadások, elégedetlenkedéseli és merényletek bizonyítják a
világforradalom taktikájanak helyességet. Minden bolseyístának 'tehát az a köte-
Iessége, hogy e taktikai eredményekből vonja le a legmesszebbmenő következ-
tetéseket, ha még oly csekélyek is ezek az eredmények. A levont konzekveuciák
azonban a bolsevistának csak stratégialak lehetnek.

E stratégiai konzekvenciák levonásánál a bolsevista nem érezhet mást
volt hazája, népe, nemzete és ezek történelmi mult ja iránt, minf gyűlöletet és
bosszúállást. Ezért nem számít, hogy tniként gondolkodik, érez és ítélkezik az az
állam, ahol a bolsevista a .világforradalornért «dolgozik». A bolsevistának nép-
törnegekre kell támaszkodnia, ahol teljesen «elkenőd'ött» már mind'en nemzeti,
históriai kultúrájú, erkölcsi és vallási vonás, mert az ilyen tömegek már nem
gondolkodnak, nem okoskodnak, hanem rázúdulnak arra, amire akomintern
akarja. De a nem-bolsevista tömegekkel, főképpen a parasztsággal csínján kell
bánni és velük szemben nemszabad azonnal ellenségképpen fellépni. Barátainak,
megértölnek kell mutatkozní, hogy gyanút ne fogjanak és ne óvakodjanak. Sőt
az intelligens társadalmat is lehetőleg úgy kell kezelni, hogy ne erőszakos'
külső beavatkozások hatása alatt, hanem önmagától legyen hűtlen önmagához.
Ne a bolsevista erő vigye diadalra a világforradalmat, hanem az ellenfél erőt-
lensége. Erőtlenség már az iS,lh!a az ember kritizálja kenyéradóit, kételkedik
vezetőiben, fájlalja egyéni értékeinek mellőzését és közőnnyel végzi polgári
teendőit. Itt kell résen lenni 'a bolsevistának, mert itt vihetők sorozásra a vörös
hadsereg rekrutái. A bolsevista munka módját itt is megadja a kornintern jel-
szava: «Izgatni, hogy felbomolj ék a rend; rendet bontani, hogy gyengülj ön az
ellenfél; gyengíteni, hogy győzzön a 'bolsevízmus !»

A komintern terve arról is gondoskodott, hogy e pokoli munkát ember-
feletti gondolat és erő fűtse állandóan. E célból belevitte az örökkévalóság gon-
dolatát. A Lenin-féle «doktrinák» fennen hirdetik, hogy örök élete nincs másnak,
csak a bolsevistának, mert igazán 'bolsevista csak az lehet, aki egész életén át
minél jobban igyekszik azzá lenni. Nz elődök törekvését az utódoknak kell fo-
kozni egy hallatlan és most még elképzelhetetlen világfelforgató erőfeszítéssé.

Kihasználandó, hogy a polgári világ nem ismeri valójában a bolseviz-
must. Kihasználandó, hogy a kultúr-vílágban ig-en sokan nem hiszik el, amil
akomintern «árulói» hellyel-közzel kifecsegnek a szovjet belső «életfejlödésés-
ről. Különös gonddal és figyelemmel kell kísérní azokat, akik naiv pátosztói fű-
tött «ostoba utópiás-nak nevezik a komíntern pártgyűlésein elhangzott beszéde-
'ket és a polgári élet biztonságába vetett hitben kézlegyintéssel intézik el d
Ill. internacionálé bejelentett haditervél. Meg' kell hagyni a polgári világot ab-
ban a gondolatban, hogy a bolsevista «csak nevetséges prófétája a világégés-
nek», de annál jobban kell vigyázni arra, hogy a bolsevistában fel ne ismerjék a
világ «Ieghívatottabb» és legelszántabb gyujtogatóit és «Iíkvídálóít».

Ez a stratégiai' terv arra kötelezi a bolsevistát, hogy sohase tudjon
megpihenni, hanem meggyőző, bomlasztó és támadó aktivitás legyen legfőbb
és legvégsöbb «hivatása». Gyorsítani, siettetni a vílágforradalmat, hogy minél
előbb kirobbanjon a már kitervelt és előkészített teljes világháború, - ez a hol-



sevísta napirendje. Minél lázasabban «dolgozik», annál erősebbé teszi az orosz
szovjetúniót, de annál hatalmasabbá a világforradalmat is.

Csak nagyjából vázoltak a moszkvaí komintern haditervét, de vázla-
tosságában is tiszta visszhangja ez Lucifer szavának: «Nem adhatok mást, mint
mi Iényegem.» Mert valóban azt adja, amiből lett és ami alkotja. Vérből, jajoól.
életösszeomlásból és történelem-gyilkosságból lett; és addig nem szabad meg-
nyugcdnia, amíg az egész világ nem lesz vérré, jajjá, összeomlássá és történelem-
gyilkossággá.

A polgári világ egyáltalán nem mondhatja, hogy akik jól látják a Sátán
fiainak pokoli tervét, nem figyelmeztetik rá a világot. Csak az a tragikus, hogy
e figyelmeztetéseket nem veszik komolyan, vagy pedig egyáltalán nem is veszik
tudomásul.

Akik Makkai Sándornak «A sárga vihar» c. regényét mély lelki megrázkó-
dással olvasták végig; akik számbaveszik, hogy a Skandináv-államok, Dánia,
Csehszlovákia, Románia, Törökország, Kína, Franciaország, 'Spanyolország és
Trotzki l etelepülésével újból Mexikó is a «pokol fajzatainak- emberirtó érdek-
szférájába kerültek; akiknek nem közömbös, hogy Kun Béla mivé tette 1919-ben
!hazánkat, Esztoniában mílyen leírhatatlan kegyetlenséggel uvagdosták dara-
bokra a földmíveseket és a Krím-Iélszigeten ugyancsak Kun Béla 70.000 (het-
venezer) halász-vadász pásztort géppuskáztatott le a szabadság, egyenlőség és
testvériség nevében; akiknek nem mindegy, hogy Spanyolország petroleum-
karmás gyujtógatói és a baromiságig Iealjasodott gyilkosai milyen hidegvérrel
verbuválnak príbék-hadsereget az ú. n. anti-bolsevista államokban is a világ
felperzselés ére és az emberiség kiirtására, \- azok tudják, hogy szörnyen dübő-
rÖg!a föld Kelet felől nem a «sárga», hanem a «Vörös vihartól».

Hogyan védekezzünk ellene!?
Elsősorban is lássuk be már .végre, hogy a bolsevizmus mindig ott veti

meg a lábát és ott erősödik meg, ahol a társadalmi,lelki, szellemi, vallási és
erkölcsi egyensúly megbomlott, vagy már huzamosabb idő óta inog; más szóval:
ahol az ember nem ismer és nem akar mást ismerni, mint önmagát és szinte már
vak az önigazságától és csalhatatlanságától, - Ez a belátás az első védelmi:
vonal!

Szakítani kell azzal a végzetesen könnyelműen vett fél-igazsággal, amely
szerínt a levest sohasem eszik olyan forrón, mint amily-ennek főzik; es:
amelyik eb ugat, az nem harap; - mert a bolsevizmus halálosan kornolyan
veszí véres tervét. Különben is a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy 1919 óta
a világ-halálnak ezek a vörös .veszett ebjei csak addig csaholnak és szűkőlnek,
amíg a kerítésen kívül vannak; de miután belül kerültek, halálos lett minden
marásuk, - Ez a felfogás-változás a második védelmi vonal! De innen már
lehet támadni is!

A támadás fegyvere azonban nem teológiai, politikai, vagy lélektani új
elméletek divatba-hozása, hanem képmutatás nélküli 'eleven evangéliumi hit;
olyan hit, amely az embert Istennek való engedelmességre szorítja, a felebarát
erkölcsi és anyagi segítésére sarkalja és az élet materiális vonatkozásaitói sem
taszítja el. .

Nem a repülögép. a tank, a gáz és az ágyú a legjobb fegyver ellene, ha-
nem az Isten hamisítatlan Igéje; az Ige a családban, a társadalomban, a mű-
helyekben, a politikában! Ez ad üdvbizonyosságot és nem a világnézeti refor-
mok l A bolsevizmusnak ez a vége l Csak az Élet Vize olthatj a el a vörös pokol
halál-tüzét] Aki nem keresztyén vallásos egyéniségevel fordul szembe vele, az'
elveszett. Aki nem az evangéliuni 'istenadta értékeivel állja útját, az más helyen
mindenütt kaput nyit előtte.
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A skorpió öngyilkos lesz a parázs-gyűrűben. A galamb szárnyat bont és

a magasba emelkedik, ha körötte ég az erdő.
Köröttünk ég a világ!
A menekvés és a győzelem attól függ: van-e a kultúr-ember lelkének

magasságokat, Istent kereső galamb-szárnya és használja-e azt.
Vitéz Magas sy Sándor

Hz ímádsáqről.
Keresztyén körökben sokszor előforduló beszédtéma az imádság. Beszél-

nek az imádság szükségességéröl, arról, hogy mikor és mit kell/imádkozni, az
dmádkozó élets-ról stb. Csak éppen arról nem igen esik szó: micsoda is volta-
képpet: az imádság?

rAzelső, amit le kell szögezni, az, hogy az imádság felelet. Felelet Isten
hozzánk intézett megszólítására. Istennek hozzánk intézett megszólítása, a ki-
nyilatkoztatás döntés elé állítja az embert; felelnie kell reá. Csak kétféle feleleb
lehetséges: hit vagy hitetlenség. Ez a felelet elkerülhetetlen, mert nem felelni
is felelet: elutasítás. Isten megszólítására tehát az ember részéről az egyetlen'
lehetséges felelet a hit. A hit pedig a m aga konkrét megnyilatkozásában: imád-
ság és bízonyságtevés, szolgálat,

Általánosságban azt szekták mondani, hogy az imádság olyan párbe-
széd, amelyben az ember kér, kérdez és az Isten felel. A.zihízonyos, hogy az
imádság beszélgetés Istennel. De ezt a beszélgetést mi nem kezdhetjük! Beszél-
getést csak olyan valakivel kezdhetünk, aki előttünk áll, már megszólított min-
ket, vagy legalább is tudomásunkra hozta, hogy létezik és hajlandó velünk szó-
baállani, mínket meghallgatni. E nélkül nem jöhet létre beszélgetés, legfeljebb
magánbeszéd, mono log, amelynek szavai az üres semmibe konganak,

Az imádság azonban nemcsak általában tételezi fel az Isten kínyilatkoz-
tatását, hanem esetenkini js meg kell, hog.y előzze az ember imádságát Isten
megszólító igéje. Mi olyan természetesnek vesszük azt, hogy leülünk imádkozni.
Nem gondoljuk meg, hogy Istennel, mint urával, kírályával és bírájával éppen
az az ember áll szemben, aki őt m.ár. megismerte. Es vajjon beszélhet-e meg-
szólítás nélkül a szolga az ő ura, a vádlot-t a bírája előtt? Luther egy helyen ír
arról, hogy csak akkor imádkozhatunk, ha Isten erre engedélyt ad: szabad,
jöhetsz.

Az imádságnak tehát mindenképpen előzménye, elkerülhetetlen feltétele
az Isten megszóIítása. Isten szólott, ezért, ennek alapján szólhatunk, Ielelhe-
tünk mi is az imádságban. «Az,imádság kinyujtott Réz Isten adományainak el-
fogadására, - amelyek már előbb megvoltálo. (Calvin.)

Istennek hozzánk intézett megszólítása azonban nemcsak előfeltétele a
rni imádságunknak, han/em annak tartaimát teljesen meg is határozza. Az imád-
ság szigorúan meghatározott kötött beszéd. A tartalma lehet sokféle, de ez
a sokféle tartalom mind szigorúan csak arra vonatkozhatik, amit Isten már
előbb mondott. IlStlennek kinyilatkoztatása pedig, amellyel minket megszólít,
míndíg itélet és kegyelem, törvény és evangélíum, az ember bűnéről és Isten
haragjáról és irgalmár-ól beszél. Minden olyan imádságnak nevezett emberi be-
széd, amely erről megfeledkezik, amelyiknek a mondanívalóját nem ez szabja
meg, az nem imádság. Az lehet leegyes elmélkedés, magasröptű monológ, jel-
lemfejlesztő lelkigyakorlat, - de az nem imádság, az embernek az Isten igé-
jére adott remegő és mégis ujjongó, kétségbeesett, dc bizodalmas felelete.
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Az imádság lsten által elrendeli és szájunkba adott, tehát egyedül legi-
hm módja a feleletnek. Jézus nem elmélkedni, hanem imádkozni tanított min-
ket. Luther Márton mondja: «Jézus míndnyájunknak megparancsolta, hogy imád-
kozzunk és ehhez a meghallgattatás igéretét fűzte. Mikor imádkozunk, ezzel
Isten parancsának engedelmeskedűnk».

Ezek szerínt tehát az imádság· Isten megszólító igéjére adott felelet"
amelyet ez az ige határoz meg. Amikor pedig Isterrnek élő és ható igéje szóí
hozzánk, akkor mindig megítél mínket, megmutatja a bűneinket: kik vagyunk
es hol vagyunk. Isten igéje ezért megrémít minket, kétségbeejt. úgyhogy félel-
münkben kiáltani kezdünk. Ez a kiáltás: imádság! Ettől a kiállástói visszhang-
zik az egész Biblia, 0-, és Üjtestámentom. (Zsolt. 5, 30.) Ez a kiáltás a mélysé.g-
ból való kiáltás (Zsolt. 130,1; 1. Luther mélyéruelmü fordításában: Aus tie fer
Not ... ) Annak az embernek a 'kiáltása ez, aki leszámolt már minden emberi
szabadulási lehetőséggel, aki tudja, hogy nem segíthet saját magán és tudlja
azt is, hogy itt életről és halálról van szó. Aki így kiált, az életveszélypen. van,
végső szükségben, azért ez a kiáltás egzisztenciális kiáltás. Igy kiáltottak Jézus-
hoz. a vakok és betegek) a bélpoklosok és a nyilvánvaló bűnösök, a vámszedők
és az ördöngösök. «Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk l» Igy kiáltottak a ta-
nítványok a süllyedő csónakban: «Uram,' segíts, mert elveszünk!»

Azoknak a vakoknak, betegeknek, ördöngősöknek -a nyomorúsága ak-
kor 'Vált elviselhetetlenül égetövé, amikor Jézus odalépett kőzéjük. Jézusban Isten
ítélete lett nyilvánvalóvá számukra, az életük tőréseiben, konkrét nyomorúsá-
gaiban mint külső szirnptórnákban most meglátták az egyetlen nagy, halálos
betegséget, a bűnt. Es rnost ez kezdte égetni őket: a bűnmardosás.

De kiáltanak az Újszövetség nyomorultjai Jézushoz azért is, mert benne
látják a szabadulás egyetlen leheiőségéi. Isten haragja, a bűn következménye
elől Isten kegyelméhez menekülnek. A haragvó Istentől a kegyelmes Isten-
hez, kétségbeesve a saját bűneik felett, de bízva Isten irgalmában. A keresztyén
ember állandóan úton van, menekűlőben Isten haragja elől Isten kegyelméhez,
ie~ a «megvígasztalt kétségbeesés» (Luther, Zsolt. 22,6). Igy lesz az imádság ki-
áltása a megszabadított ember hálaénekéve. Azzá a kiáltássa, amellyel Jeruzsá-
lern népe fogadta a bevonuló Jézust: «Hozsánna a Dávid Fiának, áldott, aki
jő az Úrnak nevében 1»

Az imádság mint kiáltás azután hallgatózó kiáltás. Olyan kiáltás, amely
a visszhangra figyel, a feleletre, amelyet Isten ad; - ahogyan l>fallgatózik a
szakadél fenekére zuhant ember: jőn-e válasz a segélykiáltásra, nyúlik-e fe-
léje mentö kéz ? Az imádság ezért: várakozás. Nemcsak várás, rövid ideig
tartó megállás, futó megpihenés, hanem állandó, kitartó uárakozás. Az egész
Oszövetség nem egyéb, mint egyetlen hatalmas várakozás. De ez nem a mínden-
ben csalódott ember fásult nemtőrődőmsége, .vagy a számítgató szerencselovag
jósors várása; hanem határozott, bizonyos várakozás; Isten ígéreteinek betöl-
tésére. Igy várták a próféták .az eljövendő Messiást. Ez a várakozó imádság is-
meri a bűnt (Ezs. 59, !t0-1Q), Ide megemlékezik Isten ígéretéről is és minden
!bünnek, halálnak és ördögnek ellenére egyedül azokon csüng (Zsolt. 130,5--6),
Ha minden látszat azt mutatja is, hogy mínden elveszett, Isten elhagyta, akkor
is bízik! «En várorn az Urat, aki elrejté orcáját és benne bízom ]» (Ezs,
8,15.).

Az imádság azonban nemcsak azért kitartó várakozás, mert ismerjük
a mí bűneinket és tudjuk, hogy Isten sokszor joggal megvárakoztat bennünket;
nem is csak azért, mert .ismerjűk Isten ígéreteit és azokban bízunk; nem is csak
azért, mert arra maga Jézus lis buzdított bennünket (Luk. 18, 1) és mert az
apostol is int: «Szüntelen imádkozzatok» (1. Thessz. 5,17), hanem valami másért
is. Valami másért, amin rnindezek .alapulnak,
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.Meg kell látnunk, hogty ez laz egész vi1ág bűnben leledzik. Amint az ige
reávetíti a maga könyörtelenül kijózanító fényét egyházra, államra, nemzetre,
társadalomra, történelemre, kultúrára, családra és .mindezekben benne a mi éle-
tünkre, meg kell látnunk, hogy 'ebben a világban ma is az ördög, a halál és
a bűn az úro Nincs -előrehaladás, felfelé ívelő fejlődés, nem igaz, hogy győzedel-
mes előrehaladásban van Isten országa, .hogy növekedik azegyh'áz, - sőt en-
nek éppen az ellenkezője áll. Minderre az ige döbbent reá bennünket. Ebben a
uiláqbat: él Istennek egyháza, élnek az ő gyermekei; idegenek, nem evilágból

.valók, vándorok és üldözöttek, akiknek nincsen maradandó városuk a földön.
Az ige ezt úgy fejezi ki, hogy Krisztus váltságműve még nem teljesedett be egé-
szen. A világ kiengeszteltetett ugyan Istennel, Isten nem haragszik többé, szabad'
odajárulásunk van az Atyához, - de a bűn kővetkezményeit, halált, háborút,
betegséget viselnünk kell: «reménységre váltattunk meg» (Róm. 8,24). A meg"
váltás majd akkor lesz teljessé, amikor Krisztus másodszor is eljő, az utolsó
itéletkon s rnindent újjá teremt (ezért nevezte ezf a napot Luther az ítélet «ked-
ves» napjának). Akkor eltöröltetik a halál és megkötöztetik az ördög és az Isten
eltöröl minden könnyet és nem .lesz gyász ... sem kiáltás (Jelen. 21,4). Csak akkor
szünik meg az imádság, mint kiáltás ésvárakozás, - azután már csak örök dicsé-
retet zeng Isten megváltott egyháza. De addig az imádság kiáltás és várako-
zás (Róm. 8, .19-23). «Az igazi 'imádság sóhajtozás és szívböl fakadó vágyódás»
- mondja Luther.

Ime, ez Isten egyházának imádsága: eszkatologikus kiáltás, kitekintö
várakozás, «Várja az én lelkem az Urat, mint az őrök a reggelt». Jézus Krisztus
mennybemenetele és újbóli visszajövetele között csak ez lehet az egyház imád-
sága, mert az egyház a .Iöldön keresztet hordozó ecclesia militans.

Az imádság tehát nem betanult formulák elmormolása, kötelességszerű
lelki torna. kegyes gondolatok olvasó-pörgetése, túlterhelt lelki feszültségek biz-
tosító szelepe, hanem ilyen egzisztenciális, végveszedelemből feltörő, és eszka-
tologikus, - Isten megváltó igéretén csüngő kiáltás.

Ha ezek után megkérdezzük magunktól: tudunk-e, szoktunk-e mi igy
~mádkozn:i? - a felelet csak I «nem" lehet. Fásult darálás, erőtlen dadogás leg-
többször imádságunk, EIUlIeka belátásnak az alapján fel kell hogy törjön a sZÍ-
vünkből a tanítványok szorongó kérésé: «Uram, taníts minket imádkozní !»
S IeZ a fohászkodás, ez a kinyujtott üres kéz, ez már imádság, - ez az imád»
ság! Abban a pillanatban, amikor, meglátjuk azt, hogy mi nem tudunk imád-
kozni, akkor alkalmasak Íettünk arra, hogy az imádság valóságga legyen az
életünkben, - boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak.

De csak azok vigasztaltatnak meg, akik sírnak! Fel kell, hogy meredjen
előttünk; a 'rnagaegész döbbenetességéhen a valóság: mi nem tudunk imádkozni!
Sőt, mi nem is szeretűnk imádkozni, nem is akarunk sokszor imádkozni! Mene-
külünk az igazi imádság elől, mert az Lsten elé állít bennünket, - ha pedig
mégis akarnánk, akkor csukott ajtókon dörömbölünk. Legyen égető számunkra
az imádságunknak ez a krízise, 'hogy végérvényesen odakergessen Isten elé,
hogy Isten maga tanítson meg -minket imádkozni.

A Bibliában sehol sincsen arról szó, hogy mi majd tudunk imádkozni,
- de Jézus megígéri a tanítványoknak: ti fogtok imádkozni (Ján. 16,23-24) .
•Az én nevemben», vajjon mit jelent ez? Talán azt, hogy minden imádságunk
végére oda kell illesztenünk a, «varázsmondást» : a Jézus nevében? Ez a felfo-
gás feltűnöen hasonlít a pogány gondolkodáshoz, amely varázsigékkel idézi
isteneit. Vagy talán azt jelenti a Jézus nevében imádkozni: vizsgáljuk meg ké-'
réseinket és kívánságainkat, vajjon megfelelnek-e a Jézus «tanításának», szóval
imádkozzunk a Jézus «szellemében»? Ez a sivár racionalizmus, amely törvény-
könyvet csinál a Szentírásból, színtén megtalálja a maga követőit. Mindezek
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a próbálkozások valamiképpen fel akarják állítani az imádkozás aranyszabályát,
hozzáférhetővé akarJ,ák. tenni a szentek szentjét, emberi lehetőséget akarnak
csinálni abból, ami csak mínt isteni ajándék valóság a számunkra. Mert az
ígében az áll: «ti imádkozni fogtok az én nevemben azon a napon». A:n a nap
pedig, amelyről itt szó van, pünkösd napja (Csel. 2,17.21.). Pünkösd nélkül,
Szeritlélek nélkül nincsen igazi, keresztyén imádság. Isten csodát tesz: rnostanáíg
csak dadogni tudtunk. Ezután imádkozni fogunk. Kinyujtott kezünk ugyan ez-
után sem éri el az eget, '-:- .mí ezután sem fogunk imádkozni tudni; de üres ke-
zünk megtelik királyi ajándékokkal, - mi fogunk im:ádkozni! Minden igazi
imádság a Szeritlélek müve szívünkben. (Róm. 8,26.15-16.)

.Ez a Jézus nevében való imádság: a Szentlelke által való imádsáq, aki
bennünk, érettnük, velünk imádkozik. Mi kiáltunk és várván várakozunk, de
mit használna ez, ha Istren újra meg újra meg nem szólítana minket, ha kifogy-
hataLlan atyai türelemmel nem várakozna reánk. Az imádság legmélyebb tit-
kát fejezi ki a 'próféta .igéje «Míelőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek,
és én már meghallgattam». (Ezs. 65,24.)

Mielőtt kiáltanának. .. Az életünk kezdetén, amikor még valóban nem kiál-
tottunk Istenhez, megkereszteltek bennünket. Isten már akkor ott állott mellet-
tünk, előnkbe jött, amikor még' mí nem is hívhattuk őt, nem félúton, hanem
eqészen előnkbe jött, hogy a .gyermekévé fogadjon, Ez a «bennünket megelőző
kegyelem» (gratia praeoeniens). Erről a kegyelemről bizonyosodunk 'meg újra
meg újra az (J)'vacsora szentségében, amelyben az úr testét és vérét adja ne-
künk, zálogát a vele való teljes közösségnek, amelyet várunk. Akkor majd nem
fogunk többé kiáltani hozzá, hanem .meglát juk Ot színről-színre, amint van.

,A mi imádságunk, az egyhláz imádsága e földön be van ágyazva a ke-
resztség és úrvacsora közé, - Isten kégyelméből él és Isten iqéreteinek beteljese-
désére vár, - kiáltás és várakozás, arra, aki a kezdet és a vég, -, a mi imád-
ságainknak iselkezdője és bevégezője. G,oó Gyula.

A modern civilizáció technikai és gazdasági haladása az emberi
személyiségei a maga eszközévé tette. Szüntelen tevékenységet követel tőle.
életének minden pillanatát a maga céljaira aharia kihasználni. A modern
civilizáció meghiusiija a kontempláció minden lehetőségét és kiszorítja ezt
teljesen életünkből. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember nem imádkozik
többé, nem tudja többé nézni a szépei és nem szomjazhatik többé az
igazság után, - tehát hogy megsziinih a kapcsolata Istenhez. Ugyanis
a kontemplációban érintkezik az ember a magasabb hatalmak és értékek
szférájával; a tevékenységben pedig a földi világ felé fordul és azon
fárad, hogyakontemplációban elnyert gazdagságot alkotással és munkával
ebben a világban realizálja. Ha a kontempláció végérvényesen elmarad,
az ember elveszti életének szellemi tarta Imát ; alkotásában megbénul és
exisztenciájában van Ienyegetue,

A modern civilizáció egyoldalú aktuálizmusa megrontja az emberek
és a hultúra viszonyát az időhöz és az örökkévalósághoz. Prédául dobja
az embert a mulandóság hatalmainak. Az emberi élet egy pillanata sem
képes az idő dimenzióiban valami létértéket elérni; a modern aktuális-
mus ban p'edig minden pillanat csak a következőért van, hogy aitól, amilyen
gyorsan csak lehet, leváltassék. Az élet maga szakadatlan gyorsulást kap
és átalakul őrjítő száguldássá. Ebben a rohanásban és vágtatásban a
személyiség nem tudja magát fenntartani és saját létének értelmét nem
tudja többé felfogni. mert az értelem vonatkozás az örökkévalóságra. és
az idő folytonos árja lényegében minden értelemtől mentes.

Bllf'djajfllJ.



Protestáns egybázművészeti kérdések.
A protestantizmus épp úgy, mint bármely más keresztyén egyház, nem

nélkülözheti a művészeteket. Az egyes protestáns egyházi épületeken és azok be-
rendezésein - különösen Magyarországon - tapasztalható idegenkedés okát a mű-
vészétekkel szemben nem annyira az egyházak tanaiban kell keresni, mint inkább
a reformáció idejének és az azt kővető begyökerezés korának művészi hagyomá-
nyában. A reformáció kora hazánkban művészi mélypontot jelent. A 18. szá-
zadban meginduló templomépítés is olyan időben folyik, amikor a korizlés a
klasszicizáló és később az empir 'stílust hozta. Ez az id\5k folyamán szinte
protestáns stílussá lett, melyet egyes' helyeken ma is alkalmaznak. E stílusok
a szertelen barokk visszahatásaképpen minden felesleges sallangot mellöztek,
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy gyülekezeteink szegénysége is aka-
dálya volt sokszor :a nagyobb szabású rnűvészi alkotásoknak.

A művészet bármely ága spirituális foglalkozás. Amint azonban a. té-
velygő vallásosságban a babona és bálványimádás is helyet kap, úgy a művé-
szet is néha szellemi térről anyagi területre téved, miáltal üres, 'tisztán esztéti-
kai és anyagi élvezeteket nyujtó mesterséggé fajul. Ennek oka a kor felfogá-
sában rejlik. Szellemi és anyagi' áramlat: e keltő egymásközti feszültsége hozza
létre a nagy kezdeményezéseket a reformáció korában úgy, mint ma, vallási
és művészi téren egyaránt. A .vallás tana ép úgy, mint a művészetek az isteni
szikra megvilágosító erejéből fakadnak, egymást nem nélkülözhetik károsodás
nélkül. :(!

Protestáns egybázrnűvészet csak kezdeti fokon mutatható ki. Legjellegze-
tesebben az építészet fejlődött eltérő en a többi egyházakétól, bár ez sem sajá-
tos. Ez az építészet a vallással hasonló elvekből indult ki: az ősi, eredeti for-o
mákhoz igyekezett visszatérni. Formáiban a legutóbbi éveket leszámítva, máig is
megmaradt olyannak, hasonlóan a népvíseletekhez, melyek egy dicsőbb fény-
kor formáinak hagyornánytiszteletéböl fakadtak. A többi képzőművészeti ágaknái
kevésbbé beszélhetünk protestáns jellegről, csak egyes egyéni tőrekvésekről,
melyeknek - mint Lechner ödön és Torockai Wiegand magyar archltektónikus
törekvéseinek - nem ,lett átfogó, uraló hatásuk,

Hazánkban nem beszélhetünk protestáns egyházi festészetről, a néme-
teknél pedig csak egyéni stílusok «beíogadásáról», így pl. Gebhardt és Uhde
stb. stílusokról, melyek bővebb alkalmazást nyertek. Nagy kár, hogy a mult
század vége felé, amikor a festészet addíg nem tapasztalt lendülettel tört előre,
úgyhogY(e kort a festészet kerának is nevezik, egyházi festészetre oly keveset
áldoztak E kor egybeesik a 'kapitalizmus fény kerával. Az anyagias világszem-
lélet nem kedvezett semmiképpen az egyházművészetek fejlődésének. Az em"
lített festők közül Uhde több lelkiséget adott, stílusában modern. Mint .Mim"
kácsy barátja, kitől művészetébe sokat áfvett,. a lélekábrázolás modern rnes-
tere. Képei Munkácsyénál lazább festői struktúrájúak, A színes naturalizmus
híve akkor, amikor az építészetben a stíluskeresés kaotikus állapota uralkodott.
Mi sem természetesebb, hogy művei nem jól illettek a történelmi, vagy sze-
cessziós stílusú környezetbe. Alkotásai helyenként nagyon bensöségesek, de
festői problémázásuk és szegényember-míliöjük miatt kellő elismerésben nem
részesültek. Gebhardt biblikus témáinak keleti kőrnyezetét a 'reformációéval
helyettesíti. Művészete konzervatív, Sokfigurás képein 'az egyforma hangsú-
lyozás mellett, mellékes részletekbe téved. Képeit nem festői meglátás sugall-
ja, hanem a vallásos tárgy. Vallásos Gebhardt piktúrája, de a kínálkozó vallá-
sos tendenciát túlzott valóságfestéssel elhomályosítja. Az ő Iestészete bármeny-
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nyire «bevetté» lett, nélkülöz valamit, arnlit úgy fejeihetünk ki, hogy a kép
tartalma és a szemlélő között túl sok a kőzvetítő, Gebhardt az egyes Iiziognó-
míáx, mozdulatok utolsó részleteiben is kifejező munkájába ölte erejét.

Uhde ,és Gebhardt művészete alkalmas lett volna egy új egyházi festészet
alapjául szolgálni, de az utánuk következő, gyors ütemű míívészi Irányok mín-
den kezdeményezést újra elsöpörtek. Az utánuk következő 'kornak (a jelen szá-
zad elejétől fogva egészen az összeomlás utáni időkig) művészi variációi és
izmusai közül az eccpresszionizmns (a' «kifejezés») művészete az, amely legelső
sorban. jöhetett tekintetbe egyházi festészet szempontjából. De ez sem követ-,
kezelt be, mert ezt a .festőí irányt nem. a belső kényszer, vagy külső szükség-
szerűség hozta létre (bár a 'festészetben expresszióra mindig szükség van), ha-
nem a világháború körüli exaltált idők tudatos és ideges stíluskeresése. Ha az
expresszionizmust felkarolták volna, a pangó egyházművészetet soha nem re-
mélt fejlődésbe ragadhatta volna. A hatása azonban így is kimutatható, azok-
ban: a modern szintétíkus művészi törekvésekben, melyeket neoklasszikus névvel
jelölünk Ezekben klasszikus formákon keresztül, a hangsúlyozottabb belső
tartalomra törekszenek, acél: a' lélek, az eszköz: a hagyományos forma, me-
lyet mindenki megért. Ez az 'összegező munka azonban a mostoha művészi
viszonyok közepette még gyenge és nem általános jellegű. Félő, hogy ha kedve-
zőbb légkört nem teremthetünk, úgy ez a teljesen korszerű, egyházművészeti
törekvésekkel minden tekintetben egyező áramlat újra ellassul és megáll.

Hogyan állunk az egyházművészet terén hazánkban?
Lotz, Székely Bertalan, Benezur templomi freskói akadémikus jelle-

gűek, a mílléníum körüli történelmi stílusutánzó építészetbe szervesen illesz-
kednek bele, művészi megoldásuk makulátlan. Azonban amint az építészet sem
az Illető kor szülötte (ezért nem fogadhatta el a modern építészet kiindulási
alapul), épp úgy a festészetben is megszakadt a folytonosság e nagy hazai mes-
tereínk művészetével. Mai, egyházművészettel foglalkozó művészeink, Nagy
Sándor, Aba-Nouálc Vilmos és Molnár C. Pál" mindegyike más-más úton ha-
lad. Az Idősebb Nagy Sándor művészetét leszámítva, piktúrájuk a kísérletezés
jegyében áll. Mindhjárom a vallási jelleg kidomborításáu fáradozik, számot-
tevő sikerrel, mert művészetük - Nagy Sándorét kivéve - határozottan kor-
szerű áramlatokba kapcsolódik, eredményeket összegező jellegű. A ma már
kikristályosodó új építészetbc szervesen illeszkedő piktúcijukban azonban -.
az említett egy kivételével - 'a bensőségesség. az igazi hitből fakadó egy-
házi bélyeg, még hiányzik. Szekatlan formaképzésük miatt festészetük hűvös
fogadtatásban részesül, de tagadhatatlan, hogy kezdeményezésük irányt és utat
jelez. Hogy rnerre fog haladni és hogyan fog kibontakozni az új egyházművé-
szet, azt nem tudhat juk. Ez jórészt az illetékesek hajlamosságán is múlik és
annak a szükségnek a Ielismerésén, hogy az egyház és a művészet érdekében
egyaránt van szükség korszerű és igazi egyházművészetre.

Milyen legyen ez az új egyházrnűvészet és közelebbről a protestáns
egyházművészet ? Elsősorban tisztáznunk kell a fogalmat: egyházművészet. E
szónál a hangsúly az egyházon van, tehát alkalmazott művészetről van szó,
melynél az egyháznak nem művészi, de egyházi intencióit kell a tiszta mű-
vészet nyelvén érzékeltetni. Az egyház a művészetet csak eszközül használja,
földöntúli, értelmünkkel sokszor fel nem fogható valóságai interpretálására.

*) Meg kell persze jegyeznünk. hogy mint Lotz Károly és Székely Bertalan, úgy
az itt emlitett festök sem protestánsok. azonban az utóbbiak a modern magyar. egyház-
művészeti törekvések elismert úttörői.
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A hit valóságai fenséges ek és Iszépek, dc nem érzéki szépségek, mint az öncélú
művészetben (l'art pour l'art). Eza tény stílusmeghatározó erővel bír. Az a
művészet, amely a hit igazságait ·tisztán esztétikai motívumokkal igyekszik kife-
jezni, helytelen utakon jár, a lényeg, a főldöntúliság benne elsiklik A csak esz-
tétíkumot nyujtó egyházi piktúra a sugallás, a látomás és megindítás helyett ér-
zékeinket foglalkoztatja és művel csupán. Az egyházművészet kifejező eszközei
tehát new. öncélúak Ebből önként következik, hogy a művésznek is, akinek:
ilyen művet alkotni kell, egyházias jelleműnek kell lennie és örök emberi tulaj-
donságokkal kell rendelkeznie. Ha nincs meg a művészben az a lelki strus-
túra, amelyet az egyház megkíván, hogyan alkosson teljes értékű művészetet? Az
emberen múlik tehát, a művészen, aki maga is hisz abban, amit kifejeznie kell,
akiben a hit igazságai a művészi átélés formájában jelentkeznek.

Az egyházművészetröl alkotott nézet minden egyházéra vonatkozik, de
vajjon az egyes felekezetek művészetében miben mutatkozzék a különbség? Nem
kap felekezeti jelleget a művészet akkor, ha csak rornán, vagy barokk, klasszi-
cizáló, vagy em pír stílusban épít. A vallási hagyományokkal összetévesztett
rnűvészí hagyományok tiszteletének olyanformán való magyarázása, hogy az a
stíluso1: szolgai utánzása által alkosson megfelelőt, éppen 'a legtermékenyítöbb
forrástól, az önmagából fesztelenül buzogó, őszinte alkotási készségtől fosztja
meg a 'művészt. Történelmi-stílusos egyházművészet: tragikusan félremagyarázott
elv, melyből kifolyólag legfeljebb sikerült 'utánzat készülhet, mely a saját
korában élő hívőt idegen mdliőbe -kényszeríti. Ezzel a művészet eleven nyelvét
veszi el, a leghatásosabb eszközt: a tudat kikapcsolásával való közvetlen hatás
lehetőségét.

Az egyházművészeten belül felekezeti jelleg nem a művészi formán fog
mutatkozní - formailag akár az összes egyházak művészete megegyezhet, -
hanem az egyházá felfogások különbségének a kídomborításán. A különb-
séget még a tárgy megválasztása sem adhatja, mert az egyházi festészet nem
lehet csupán illusztráció, hanem a tárgy mögötti tartalomban kell mutatkoznía,
melyet kizárólag a tárgyról alkotott felekezeti felfogás adhat. Ez a tartalom he-
lyenként más felekezetéhez hasonló lehet, éppen azért a felekezeti jelleg kidom-
borítása nem lehet mindig Ieltűnő-és éles. Amint a 'nemzeti jelleg sem lehet min-
den jó művőn feltűnő. Ha pedig még hozzávesszük azt a követelményt is, hogya
hazai egyházművészetben a nemzeti-faji jelleg is hangsúlyozandó, akkor belát-
hatjuk, hogy a felekezeti jelleg, mint az egyházinak függvénye, csak az igazi,
elsősorban egyházművészeti szempontból kifogástalan művészetben lehetséges,
A felekezeti jelleg pedig a festményen végigvonuló alapakkord.

Mühl Gusztáv.

Nem vagyunk királyokra. fejedelmekre, vagy a tömegre megkeresz-
telve, hanem magára Krisziusra és Istenre, nem is hivnak bennünket
királyoknak, fejedelmeknek, vagy tömegnek, hanem keresztyéneknek. A lé-
leknek senki más nem parancsolhat. hanem csak az, aki meg tudja mu-
taini neki az utat a mennybe, De ezt nem teheti meg ember, hanem
egyedül Isten. Azért azokban a dolgokban, melyek a lélek üdvösségél il-
lelik, nem szabad mást tanítani és elfogadni mint csak Isten igéjét.

Luther,
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fl következő negyedszázad
elé különös feszültséggel tekint Európa népei közül talán elsősorban is a ma-
gyarság. A történelem egyik alaptétele, hogy sztatikus.helyzet nincsen, mégis úgy
[érezzük, hogy a mi korunk fokozott dinamikával görgeti az eseményeket.

A közeljövőnkbe igyekszik belenézni Móricz Mikló~nak az a tanulmánya,
amelyet a Magyar Szemle januári számahozott a fenti cím alatt. A cikk népese-
dési viszonyaink várható alakulásával s az ezzel összefüggő kérdéstömeggel fog-
lalkozik. A nem statisztikus olvasót lenyűgözi és meglepi az, hogy pusztán lét-
számalakulásból, az életkorcsoportok számszerű arányának megváltozásából, a
nemele megoszlásából milyen következetességgel fejthetők fel és teríthetöx ki
ld a nemzet szellemi, erkölcsi, gazdasági életnyilvánulásai és megoldandó prob-
lémái. I ( t •

A tanulmány a következö negyedszázadra egy viszonylag «sztatíkus»
állapotot tételez fel, amelyben nem lesz minket érintő tháború, forradalom, a ha-
táraink nem változnak meg' s általában a józan racionalizmus, alapján dolgozik
s békében él a nemzet.

Emeljük ki a tanulmány főbb adatait és eredményeit: A születések szá-
mának csökkenése már állandó irányt vett a ,háború előtt. A háborús csonka-
nemzedék eredményezi azonban azt, hogy a következő 8 évben ezen a csökkc-
nésen kívül évenkint 20.000-rel kevesebb gyermek .születík. A születési veszte-
ség már 1930-35. között 70.000 volt. Az ország népessége ennek ellenére szapo-
rodott, mert kitolódott az idősebb rétegek élettartama.' A szaporodást tehát nem
a nemzet regeneráló erejének köszönhetjük. - A háborús születés-csökkenés
következménye az, hogy a házasulandó leányok és .Iérfiak számaránya végletek
között fog mozogni s így négy év Irnulva 'visszatérnek azok a nőtöbbletből szár-
mazó bajok, melyeket a huszas évek elejéről ismerünk, amikor is 220.000 leány
maradt pártában. Lazulnak majd az erkölcsök. A születések számának csökke-
nése, a gyermektelenebb, csendesebb ütemű korok magukkal hozzák ugyan az
általános életszínvonal emelkedését s ez a jómód nem fog kedvezően hami a
további időben várható gyermekáldásra. .

Ha pedig 1960. körül nem kezd emelkedni a születések száma, akkor az
idősebb rétegek kihalása uriatt a nemzet léJekszáma rohamosan apadni fog. A
népsűrüség addigra a mai 97-ről laS-ra emelkedik s 100 munkabíróra alig' esik
ötvennél valamivel több eltartott. A fiatal munkábalépők számának esők-ce-
Illése'már megindult. Ez folytatódni fog s a fiatalok hiánya a munkapiacnak ad
gyökeresen új képet. Szükségessé válik rnunkásproblémák megoldása, különben
zavargásokra, bérharcokra kerül a sor. Újra előtérbe kerül a gépesítés s na-
gyobb arányokat ölt a városbaözönlés.

Az élettartam meghosszabbodása és a munkabírók számának emelke-
dése sokféle anyagi haszonnal jár. Megérzi a változást az iskola is. 1-1 tanítóra
jóval kevesebb gyermek esik. A szülőki a gyermekeiknek inkább szaktudást igye-
keznek biztositani. Tovább folyik a szakiskolákra való tagolódás ; viszont a tár-
sadalmat fáradtas, kedvetlen szakemberek vezetik. A közép- és középfokú iskolák
nem néptelenednek el még, ellenkezően: egészen különös fontosságot fog kapni
az oktatásügy, mert a szülők jómódja is általában növekedni fog. A gazdasági
helyzet javulásával a zsidókérdés is enyhül.
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A munkapíac alakulása folytán agrárnépességünk aránya leszáll az egy-
harmadhoz, mert Igazán és véglegesen csak az van földhöz kötve, akinek
valóban van földje.' A föld könnyeblben mobilizálódik s a birtokreform bizonyos
fokig önmagától megvalósul. A nagybirtok egy bizonyos határon felül egészen
eltűnik. Legnagyobb problémánkat, az önálló törpebirtokosok életszínvonalá-
nak emelését a következő' negyedszázad sem képes megoldani. Ebben a kerban
az alkalmazotti állapot kívánatosabb lesz az önállóságnáL lA sok idősebb ember,
és sok egyke gyermek olyan lelkületű, hogy ez a társadalom nem csinál forradal-
mat; legfeljebb bérharcok lesznek, A sok munka!b'író öreg ember esetleg felemel-
tetí a kiskorúság határát talán a negyven évig is.

A magyarság élete tehát, - ha minden körülmény nagyjából így ma-
rad, - nem fog felfelé lendülni. Az öregedő nyugalom, kiszámítottság, békés
leíelémenés azonban aggodalommal kell, hogy eltöltsön, mert -körülöttünk nagy
és kis nemzetek éppen most bizonyítják be fizikai és szellemi fiatalságukból ki-
rohbanó tetterejűket.

Igaz, hogy Móricz Miklós tanulmánya feltevésekkel dolgoziks épüljön
a következtetések levonása bármennyire is a népesedési statisztika számoszlo-
pain, aj övőt bizonyossággal nem tudhat juk ,még 25 évre előre sem. De kétség-
telen, hogy ezen a ponton nagy veszedelem fenyegeti a magyarság jövőjét. Az
ország Kormányzója mondotta az egyke-kérdéssel kapcsolatban Harkányfűrdőn
«Aki elbukik a küzdelemben, az hős, de aki önmaga ítéli pusztulásrajsaját faj-
táját és engedi át másnak ősei őrökét, az sem szánalomra, sem' megbecsülésre
nem tarthat számot».

Beméljük, hogy az itt ismertetett «sztatíkus. helyzet pusztító jólétét va-
lami erős dinamikájú belső megújhodlás s a keretek szétroppanása zavarja meg
s félrelöki a temető felé haladó békességes útjáról a nemzetet.

Tk.

5ZÉLJEGYZETEK
A prolesláns-katolikus gue-

rilla harcokról
írja a «Vigilia» egy a magyar katoli-
kus ifjúság feladatairól szóló tanul-
mányban: E harcoknak «elemi hibá-
ja, hogy ellentétes szellemi házisokon
indulnak és eleve meddők és kilátás-
talanok. E vitáknal és kis harcoknál,
-- melyek csak arra jók, hogy kis tör-
tetők nagy érdemeket szerezzenek ma-
guknak, már. a fogalmak sem kongruál-
nak, melyekkel a két oldalon dolgoz-
nak. Ezek a harcok nem eredményez-
helnek belső missziót, csak felületes
gyűlöletet s a magyar keresztény egy-
házak széfhúzását. Pedig aligha szo-
rul magyarázatra. hogy alveresztény

egyházak egymás közti békéjére s ft

világveszélyt jelentő közös ellenségek
kel szembeni összefogásra, milyen
reudkívülí parancsoló szükség van. A~
említettekkel 'szemben talán azt fogják
felhozni, hogy hiszen ezeknek a gue-
rilla harcoknak nem mi vagyunk ok-
vetlen a kezdeményezői. Ennek a vizs-
gálatába nem érdemes belemenni ;
míndannyíszor, ha protestánsok vizs-
gálják a kezdeményezés kérdését, az
«sül ki», hogy a katolikusok a kezde-
ményezők s ha a katolikusok vizsgál-
nak utána, akkor ugyanilyen lélektani
szükségképpeníséggel a protestánsok
azok, akik nem tudnak békében ma-
radni» , «Az új korszerű magyar ka-
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lolikus nemzedéknek minden tapintat,
ügyesség, jóakarat latbavetésével meg
kell szüntetni ezeknek a villongások-
nak kiáltó anakronizmusát». Mivel a
szerző úgy látja, hogy a víllongások
előidézője «maga az attitüd, melyet
egymással elfoglalnak» , azért úgy vé-
li: .A vallások egymással szembeni
egész attitűdjének kell megváltoznia,
korszerűbb szemléletnek jönni, mely
kölcsönösen túlemelkedik kicsinyes
zsörtölödések Iehetöségein. . . Termé-
szeteseu a változásnak kölcsönösségen
kell alapulnia s kétségtelen, hogy egy
más attítüdnek meg teremtése az új,
a sorra jővő nemzedékre vár s mivel
a többség részén van a kezdeményezés
erkölcsi kötelme, elsősorban a fiatal
katolikus nemzedékre». - Örülünk an-
nak, hogy a fiatal katolikus nemzedék
meggyőződése, mínt e tanulmány mu-
tatja, lényeges pontokban megegyezik
avval, amit folyóiratunk már évek óta
hirdet. Kivánatos, hogy az ilyen kato-
likus megnyilatkozásokat is észreve-
gyék és megjegyezzék azok a protes-
tánsok, akik a katolikus sajtóban ál-
landóan figyelemmel kísérík a pro-
testánsokat sértő megjegyzéseket.

EvangéUkus kiállításról
adott hírt az Evangélikus Elet egyik
legutóbbi száma. A csanád-csengrádi
egyházmegyében két helyen, Hódmező-
vásárhelyen és Szegeden rendezték. az-
zal a tervvel, hogy másutt is, minél
több helyen bemutassák. Örömmel ál-
lunk meg e híradásnál. örülünk, hogy
a kopott erejű szó mellé egyházunk
szolgálatába állították a szemléItetés
kőzvetlenebb eszközét, a képet. A
beszéd világszerte és mindenféle vi·

. szonylatban elvesztette hitelét, egyhá-
zunkban is igen csökkent a hatása.
Sajnálkozzunk-e ezen? Felesleges len.
ne, sőt ezt a hitelromlást úgy kell 'te-
kintenünk, mint büntetést azért a sok
visszaélésért, amelyet a beszéddel kö-
vetett el az ember. A retorika bűneiért
az egyszerű szónak is meg kell szen-
vednie. Igaz, hogy a kép, a grafikon
sem mentes a nagyképűség, megtévesz
tés lehetőségétől, de reméljük, hogy
egyelőre nagy szolgálatot fog végezni
egyházunkban a kiállítás tervének mi-
nél sűrűbb megvalósulása. Szükségünk
van rá, hogy az elgondolások, teóriák,
ideálista tervezgetések világából ki-
lépve megismerkedjünk a teljes való-
sággal, legyen az akár felemelő, akár
megalázó számunkra.

Bizalmamat egyed ű1 magára a láthatatlan, felfoghatatlan, egyetlen
Istenbe helyezem, aki a mennyet és földet teremtette és egyedül áll min-
den teremtmény fölött. De nem rettenek meg a Sátánnak és hatalmai-
nak semmiféle gonoszságától sem, mert Istenem náluknál is hatalmasabb,
Hiszek, ha mindjárt szegény, értelmetlen, tanulatlan, megvetett vagyok is
és ha mindenben hiányt szenvedek is. Hiszek, jóllehet bűnös vagyok.
Mert hitemnek mintegy fölötte kell lennie mindennek, ami van s ami
nincs, legyen az erény vagy bűn vagy bármi más, hogy tisztán és hami-
sítatlanul Istenhez ragaszkodjék, amint arra az első parancsolat tanít.

Nem is kívánok jelet, hogy Őt próbára tegyem. AUandóan. benne
bizom, ha sokáig távol lenni látszik is, és nem szabok neki célt vagy ha-
tárt vagy időt. Hanem szabad, igaz hitemben mindent az ő isteni aka-
ratára bízok.

Ha ő mindenható, mi hiányozhatik nekem, amit nem akarna nekem
megadni vagy megtenni ? Ha a mennynekés földnek teremtője és ura
mindennek, ki vehet el valamit tőlem, vagy árthat nekem} Sőt hogyan
nem szolgálna nekem minden javamra, ha szerei engem 0, akinek min-
denki alattvalója és engedelmességgel tartozik?

Luther.
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SZELLEMI ÉLET
A Badapesti Ének és Zene Egyesület
200. hangversenyén Bach, a nagy kántor
egyik leghatalmasabb alkotását, ah-moll
misét hallottuk. Talán sokan megütköz-
nek rajta, hogy az evangélikus Ba;ch rní-
sét írt. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy a mise állandó részeinek szövege
nemcsak, hogy nem evangélium-ellenes,
hanem igen nagy részében biblikus. Kü-
lönben sem liturgikus célokra készült
(már rnéreteinél fogva sem alkalmas er-
re). Benne Bach a keresztyénség egyete-
mének zenei hitvallását énekli! Erre pe-
dig nehezen találhatott volna a hosszú év-
századok alatt kikristályosodott Ordina-
rium szövegénél alkalmasabb szavakat.
A h-moll misének ilyen értelemben fel-
fogott nagyságát még a gyenge előadás
sem tudta elhomályosítani. Sajnálattal
kellett azonban megállapítani, hogy evan-
gélikus társadalmunk, me ly pedig oly
szivesen hangoztatja Bach evangélikus
voltát, ezúttal ismét csak az üres sza-
vaknál maradt.

A tanyák festője,
Koszta József most rendezte az Ernst-
múzeumban gyüjteményes kiállítását.
Bennünket több szempontból is érdekel
ennek a legnagyobbak közül való, izig"
vérig magyar festőnek egyénisége és mü-
vészéte. Legkedvesebb témaköre az a kü-
lönös világ, amely a magyar evangéli-
kusságnak is egyik elég tekintélyes, de
teljesen ismeretlen részét zárja magába.
A művész maga is kint él a nagy magyal'
tanyabirodalom kellős közepén és cso-
dálatos teremtő erővel közvetíti azokat
az üzeneteket, amelyeket mélységekbe
léhatoló szeme meglát és magába szív.
A sötét háttérből elösugárzó, hófehérfalú,
megroggyant-tetejü kis tanyaházak. mint-
ha utolsó kétségbeesett kiáltást külde-
nének, mielött elsüllyednének a kímélet-
lenül előtörő sötétségben. Magánosan ha-
zafelé ballagó, fáradtlépéaű, az alkony-
fénytől körülölelt, csodálatosan élő em-
berei a magárahagyatottság remény te-
lenségének szimbólumai. Szemmel nem
követhetően elnyúló tájai a végtelensé-
get reveláljak. amelyben olyan elmosó-
dó epizódként. jelentéktelen pontként té-
velyeg egy~y élőlény vagy emberi al-
kotás. Mindezen keresztül pedig felénk
néz egy mindenkivel megbékélt, tiszta
harmónikus lélek derűs biztonsága; elő-
tünik valaki, aki tökéletes, alázatos kö-
zegként tudja átadni az örök, tiszta szép-
ségek tündökleset. rn,

A harmincéves Nyugat.
A Nyugat, az újabb magyar irodalom

legnagyobbhatású folyóirata, most ünnep-
li fennállásának harmincadik évforduló-
ját. Megjelenése a századforduló kiet-
len, epigonok által irányított irodalmi:
életének vetett véget; rendkivüli tehet-
ségekben páratlanul gazdag irógárdájá-
val, határozott programmjával, a mögötte
álló anyagi erők bőségével hosszas és
bangos harcok után megnyerte maga szá-
mára a különben is elfelejtett és önzet-
len irodalmi kísérletek által elökészdtett
közvéleményt, A meginduló folyóirat leg-
jellegzetesebb vonásai a fiatalság új erői-
nek a külföldet járó, Nyugat-Európa és
Magyarország összehasonlításától megke-
seredett szívű magyarok kritikáinak,
álomlátás ainak és egy duzzadó, színes
forrnanyelvnek szintézíséből formálódtak
ki. Az induláskor azonban nagy ballasz-
tok is rakodtak a folyóiratra : mecéná-
sai, második és harmadik írógarnitúra-
ja, különösen esztétikusai és társadalom-
tudósai, majdnem kivétel nélkül a re-
lativetika, ködös utópizmua felületes
európaíság, egyoldalú radikálizmus vag.v
a materialista szocializmus képviselői vol-
tak. Ezeknek közreműködése tette nehézze
a sikert. - A mai Nyugat a réginek már
csak másolata. Egyszer minden fiatal-
ság megkopik és minden programm rá-
szorul .a felfeissítésre. Ha ez nem történik
meg, akkor nem marad más hátra, mint
az emlékek utánérzése és az enyészet
felé vezető vegetálás. -án.

Kós Károly
monumentális drámáját, a Budai Nagy
Ant.alt január 21-én mutatta be a buda-
pesti Vígszínház. Kós az első nagy pa-
rasztforradalmat, a Zsigmond korabeli
kelyhes felkelést először mint kultúrtör-
ténész, majd mint elbeszélés író, most meg
mint drámaíró dolgozta fel. Ez a hosszú
érlelés csodálatos gyümölccsé fejlesztette.
ezt a böerünek nem igen nevezhető té-
mát. A darabnak csak a névleges főhőse
Budai Nagy Antal, aki Krisztus vélt pa-
rancsát követve, feláldozza egyéni élete
minden igéretét és minden jelenvaló ér-
tékét a husziták vallásmozgalmának Er-
délyben való szabad terjedéséért és a pa-
rasztság terheinek könnyítéséért. A dön-
tő pillanatban éppen azok ölik meg, akik
a felkelés élére kényszerítették, de akik
nem értették meg sohasem vezérük nemes
lelkét. A tulajdonképpeni főhős azonban
az erdélyi parasztság. összefogva a bocs-
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vátl! Jenőnek «A külmisszió lényege, a
külmisszió református theologiai alapve-
tése» címü tanulmánya foglalja el. A
széleskörű irodalomismeret alapján ké-
szült tanulmány arra a református beál-
lításon kívüi is érvényes és helyes ered-
ményre jut, hogy «nemcsak a misszió-
nak kell egyházinak lennie, az egyház-
nak is missziói egyháznak kell lennie».
Dr. r'Ú-gonfalvi Kiss István «Az egyházi
rend közjogi helyzete Erdélyben és Beth-
len Gábor armálisa», továbbá Dr. Nagy
Gésa «Kálvin hatása Erdélyre» c. cikkei
érdekes bepillantást adnak a régi Erdély
szellemi történetébe, míg Dr. Módis
Lászlo a Biblia első fejezetéhez közöl lii-
gyelemreméltó jegyzeteket.

ALuthertum (Deichert-kiadás, Leip-
zig, előfizetési ára negyedévenként kül-
földre 1.13 RM, megjelenik havonta) de-
cemberi számában Liermann erlangen.
jogász-professzor az anglikán egyházzal,
nevezetesen az államhoz való viszonyának
újabb alakulásával, a protestantizmus ée
katolicizmus közti sajátos középhelyzeté-
vel és jelentőségével az ökumenikus moz-
galmakban foglalkozik. Söe kopenhágaí
professzor Luther tanítását érvényesíti a
keresztyén szeretetnek a hivatásteljesítés
számára való jelentősége tekintetében.
Schomerus a széljegyzetekben a thürín-
giai «nemet keresztyéneka-kel foglalkozik.

A «Deuische Theologie» (Kohlhammer
kiadás, Stuttgart, előfizetési ára negyed-
évenként külíöldre 1.13 RM, megjelenik
havonta) október-novemberi és decemberi
füzeteiben Ioückert, a szerkesztö elutasít-
ja a' polémiának azt a módját, mellyel
H. GoIlwitzer Hirschnek a «Deutsche
Theologie»-ben megjelent s a teológta
helyzetével foglalk.ozó, egyébként súlyos
aggodalmakat keltő tanulmányát kritízálta.
Haenehesi folytatja és befejezi Kierke-
gard-tanulmányát, Kittel Helmuth egy ér-
tekezése a német felsőoktatás történe-
tének keretében a német hadiiskola tör-
ténetét tárgyalja, Feze!" elmélkedése és
Bornkamm «felelete» Hauernak es Her-
mann Schwarznak a korszerűségen iliI
is eleven aktualitást kölcsőnöznek e foJ.yó-
iratnak.

Az «Evangelische Theologie» (Kaiser
kiadás, München, előfizetési ára negyed-
évenként külföldre 1.50 RM, megjelenik
havonta) decemberi száma Barth Károly-
nak egy elmélkedését, valamint a teoló-
giai gondolkodás alapformáiról szóló ta-

Foly6lratszemle. nulmányát közli, továbbá Wydernek egy
A Theológiai Szemle 1936. évi köte- értekezését a bibliai alapfogalmaknak a

tében Csikesz Sándor szerkesztönek az kínaí nyelvbe való átviteléről. Hellbardt:
elhúnyt Baltazár Dezső püspökről «Én vagyok a te Urad, Istened» értelmét
lelkes hangon irt emlé.kezé~e után a taglalja. K.

. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lio. Dr. Kal'ller Károly.
Nyomatott: Székely 6s Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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koros nemességgel, kolduló barátoktói fa-
natízálva Krisztus nevében fegyvert .fog.
eleinte diadalt diadalra halmoz, elemi jo-
gait kívánja, de aztán elnyomói csele, fő-
képpen pedig saját bűnei kudarcba kerge-
tik. A felkelők Krisztust csak az ajkukon
hordták, de nein a sztvükben. Leverő, na-
gyon leverő a tanulság: «Transzilvániában
csudák nem történnek ... » A darab eré-
nyeiben és hibáiban osztozik a legkivá-
lóbb magyar drámákkal. Fogyatkozásaí
közül csak a legkiemelkedőbbet akar-
juk megemlíteni, hogy t. i. a cselek-
ményt nagyon sok helyen a dikció pótolja.
A darab nem a számára' legmegfelelőbb
helyen, a Nemzeti Színházban került
színre. Nagyon érthető, hogy az első elő-
adások válogatott közönsége után a Víg-
színház könnyű fajsúlyú darabokhoz szo-
kott és csak olcsó szórakozást kereső
törzsközönsége közönyösen fogadta. Hoz-
zájárult ehhez az is, hogy - mint 'ná-
lunk majdnem mindenből, - ebből is
felekezeti kérdést csináltak bizonyos kö-
rök. Kós drámájának sorsa tehát a siker
szempontjából is azonos lesz a többi nagy
magyar szomorújátékéval. Az előadás
nem mindig volt méltó adarabhoz.

-án.

SzteMó Gábor 6s Urbáu El'Ilö:Krisz-
tus a Kirá1y1lllkI
(A «Harangszó» könyvtárának kiadása.)

Az evangélikus Északnak tiszta egyházi
lelkülete nyilatkozik meg ebben a finn
konfirmandus-káté nyomán összeállított
tartalmas füzetben, amely Luther Kis
Kátéját. kívánja megszólaltatni. .Konfir-
mandus-káténak szánták a szerkesztői, de
meggyőzödésünk szerint túlságosan ke-
mény eledel a mi viszonyaink között a
konfirmandusoknak.

Annál nagyobb örömmel köszöntjük ezt
a káté-könyvecskét, mint a gyülekeze-
teinkben annyira szükséges «felnöttek ok-
tatásának» vezérfonalát. Mindazzal, amit
a keresztyén hitélet summájaként olva-
sója elé tár, valóban a tiszta evangéliumi,
lutheri keresztyénség mélyságébe, egyet-
len életkérdéséhez és egyetlen megoldásá-
hoz vezet el: hogyan nyerhetek kegyelmet'
Istent én, a nyomorult bűnös. Bár-
csak minél több magyar evangélikus éle-
tében végezhetné el áldott küldetését és
minél több lélekből törhetne elő a bold09'
meghódolás vallomása: «Krisetus a Kirá-
lyunk l» J. 1..
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