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Tamás.
Ján. 20,24-31.

Kétféle Jézus iránt érdeklődő ember van, húsvét elötti és húsvét utáni.
A húsvét utáni a bizonyosságra jutott és bizonyságtevő hívő. Hogy a húsvét
előtti emberből hogyan lesz húsvét utáni hívő, arról beszél nekünk az Ige. S
nem ok nélkül. Az örönrüzenetnek célja van: «Ezek pedig. azért irattak meg,
hogy higgyélek, hogy Iézus a Krisztus, az lstennek Fia és hogy ezt hívén, éle-
tetek legyen az ő nevében». Ami megiratott, azon gyujtja föl Isten a mi hitün-
ket, vele állíttat a szent asszonyok, a tizenegy, s az Anyaszentegyház millíó
meg millió húsvét utáni odatúl újjongó, idelenn szenvedések közepette is bol-
dog martyriumot, bizonyságtételt tevő ú;r Jé1JUSKrísztus-hívők közé, Ha az egy-
házi esztendő évszázadokon át tartó kialakulásában először a húsvét lett ün-
neppé, azután meg a pünkösd, magától értetődően formálódott olyan gazdaggá
a két nagy ünnep kőzötti időtartam, hogy Tertullianus megjegyzésének, - a
pogányoknak egész esztendőben együttvéve az összes ünnepeket, nincs annyi örö-
mük, mint amennyi a keresztyéneknek húsvét és pünkösd között, - ma is igaza
van. Aki egyházunk Iíturgíkus rendjét ünnepenként és naponként éli, annak ez-
alatt az ötven nap alatt tengernyi öröme van, több és igazabb, mint másoknak
nemcsak egy esztendőn, hanern egy egész életen át. S hozzá még a mi örömünk
egészen más.

Mert lehet úgy is örülni az úrnak, ahogy Tamás örvendett; mikor földi
útján kísérte s kész volt még meghalni is Érette (Ján, 11,16). A húsvét elötti
ember is becsülheti, szerebheti az Urat. Ragaszkodhatik hozzá, igyekszik Vele
élni, sőt az Igazért még meghalni is kész. De ez csak addig van, amíg nem;
csalódik Benne. Az ilyen ember az Or bűvkörébe kerül ugyan, s mellette is
marad addig, amíg az úf az ő g.ondolataí és vágyai szerint szépen és igazán
tanít, sőt csodát tesz, de kiábrándul és csalódik, sőt csalódottan még azoknalo
köréből is m'enekűl, akik vele együtt ott voltak a kiábrándulás és csalódás előtt
az Ür mellett, A Tamás-ember becsületesebb, mint a Jézust általában eszmény-
nek és eszmének tekintő idealista, aki pedig Tamástól eltérően elfogladja a nagy-
pénteki önfeláldozás nagyságát és szépségét, de annak, ami az ő számára is
megiratott, hogy ezt hivén élete legyen az ő nevében, nem hisz. Tamás nagypén-
teken nem hitt. Es ennek levonta a következményeit. A legirtózatosebb utat vá-
lasztotta, a 'magányt. A többiek legalább együtt maradtak: ha kétségbeesve is,
die bizonyára egymást vígasztalva. Tamásnak a halál halál. És az élet is el-
intérett ügy. El míndentől, ami csalóka egymástvígasztalás, vagy hitetlenkedő>
reménykedés. Ez a kemény beletörődés, három csodálatos évnek a meg' nem
történtté tevése, irgalmatlan leszámolás. De a Föltámadott éppen Tamást nem
akarja elejteni. Neki nemcsak a szent asszonyokra. Péterre, Jánosra és a többire
van szüksége, hanem a hitetlenné vált Tamásra is, akit kívánságára maga tesz
hívővé magamegmutatásával. Aki a halállal leszámolt, s meghalttá akar lenni
annak számára, aki nagypénteken kíszenvedett, annak nem elég a mások hite:
mások újjongó bizonyságtétele, Neki kell a tapintásával meggyőződnie arról,
hogy Jézus él, De aIIlÓ.kora Föltámadott megmutatja sebeit, már nem nyúl
hozzá, a látás is elég. A megjelenésre az Anyaszentegyház bizonyságtétele szólal
meg benne: «Én Uram és én Istenem». Az ő mozdulata, az ő leborulása azért
iratott meg ami számunkra, mert mi nem láthatjuk Ot. «Boldogok, akik nem
látnek és hisznek». Dicsőség legyen a Feltámadottnak, hogy ezt megiratta szá-
munkra, hogy nem látva is híhessünk és újjongó húsvét utáni emberekké vál-
[un«, örömmel téve mártyriumot mellette, Járosi Andor.
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fl bit harca.")
1. Stein bach Ernő «Die Auílösung des Protestantísmus» c. rnűvében (134.

Ip.) azt mondja, hogya píetízmps újra fölfedezte a szívet és pedig a nyugtalan,
szorongatott szívet, «A pietizmus szorongattatásból született». Ez onnan ered,
hogya píetízmus az egyént egyedül hagyja az üdvösség dolgában, saját lelki-
ísmeretétöl, személyes döntésétől teszi függővé azt. Steinbach meglátása találá;
azonban ugyanannyi joggal azt is mondh:atta volna - már akár érdemnek tartja
valaki ezt az eljárást, akár híbául rőja f~l, - hogy a reformáciőnál ugyanez a
helyzet, Hogy valaki reformátorrá legyen s egy reformátori életnek a munkáját
végezze el, ahhoz feltétlenül szükséges a «megrettent lelkfismeret». A katoli-
cizmus és protestantizmus közötti különbséget valóban nem lehet mélyebben
kifejezni, mint ezzel a tétellel, hogy a katolikus egyház az üdv biztosítására;
szolgáló intézmény, amely gondjaiba veszi az egyes emberi lélek üdvösségét és
így Isten és az ember közé valami harmadik tényezőt helyez oda: egyházat,
papságot, szentségeket, Viszont az evangéliumi keresztyénség kifejezetten egye-
dül hagyja az embert üdvösségének dolgában Isten előtt, coram Deo. Kier-
kegaard Sören találóan mondja, hogy; a keresztyén hit feladata volt az embert
Isten elötti magányossá tenni. Az evangélikus egyház sem intézményeivel, sem
személyeível nem (kar semmi mást, mint elvezetni az embert erre az Istennel
való személyes viszonyra.

Az embernek ezt az Istenhez való egészen személyes viszonyát mondjuk
Luther nyelvhasználata szerint hitnek. Ennek a szónak az evangélikus keresz-
tyénség körében végtelenül gazdag jelentése van, amely világosan elkülönül a
hit katolíkus fogalmától. A katolicizmusban a hit mindenekelött tudásszerű
igaznak tartás és mínt ilyen objektív, távoli és hideg. A hit nem egyéb, mínü
bizonyos előkészítő foka az Istenhez való viszonyunknak, - az igazi viszony a
szerétet vagy helyesebben «a szeretet által formált hib. De a református hít-
fogalomnak sincs meg evangélikus hitünknek sem belső gazdagsága, sem vallá-
sos mélysége. A reformátusok szerínt a hit mindenekelőtt törvényszerű és for-
mális-erkölcsi engedelmesség. Úgy Pál apostol, mint Luther küzdelmeiből na-
gyon jól tudjuk, hogy az engedelmesség azért veszélyes, mert megnehezHi .a
személyes viszonyt a parancsoló és az engedelmeskedő között. A reformátorok
a hitre vonatkozólag a «bizodalom" (fíducía) szót használrák. Ez azt jelenti,
hogy az evangélíum ig!éJéb~ nyilatkozott meg a lélek számára Isten vi-
lága. A lélek megérezte és elismerte, hogy csak két lehetőség van szá-
mára: vagy üdvözülni «tisztára kegyelemből», vagy megsemmisűlni. De ugyan-
akkor az evangélíum felajánlotta Isten tékozló jóságát, bűnbocsánatát, békes-,
ségét, az istenfiúság állapotát Jézus Krisztus «rni érettünk» véghez vitt engesz-
telő áldozata alapján. Ige és hit, Kriszfus és hit Luther gondolkodásában el-
választhatatlanul összetartoznak, «Krisztus éppen a hitben van jelen» - moudja
Luther (W. A. 45, 1228.). A hívő és Krisztus közöttí viszony közvetleuségét,
rnélységét Luther gyakran fejezi ki, pl. «',Akeresztyén ember szabadságáról» c.
iratában és a Galáciai levél nagyobbik magyarázatában egy a középkori Ú. n.
menyasszonymisztíka szóhasználatáhól kölcsönzött hasonlattal és beszél «üdvö-
zítő cserekereskedésről», amelyben a hívö és Krisztus kicsenélik tulajdonsá-

*) Sormunen Eino a Helsinki-í egyetem tanára és a finn teológia egyik legala-
posabb müvelője. Orülünk, hogy e mélyenjárő tanulmányával, melyet a "Keresztyén Igaz-
ság" számára írt, éppen most ismertethetjük meg olvasóinkat, mikor egyházunk a finn
és észt lelkészek magyarországi látogatását várja. Szolgálja ez a tanulmánya finn-magyar
evangélikus testvériség kimélyítését I Szerk,
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gaíkat «Te vagy az én megigazíttatásom, én vagyok a Te bűnöd». «En érettem»,
«trni érettünk», ez teszi az igazi hitet és különbözteti meg mínden más hittől,
amellyel a történelem folyamán találkozunk.

Ha az északi keresztyénség éhredési mozgalmai egyfelől óvnak a «holt'
hittől», vagy «észhittől», amikor csak értelmünkkel fogadunk el egyes «igaz-
ságokat», másfelől az «önmagunk által csinált hittől», akkor ugyanarra törek-
szenek, mint Luther: megőrizni az Istenhez való személyes viszonyt elevennek,
közvetlennek, szívbelinek. Luther küzdelmeit, melyeket átélt, hogy eljusson az
igazi megtérésre, a kérést sem váro teljes szeretetre, a teljes alázatosságra és
önmagának megüresítésére, személyesen átélték és átszenvedték Finnország
vadcnaínak igen sok szegény kunyhó'jában. Luther tanítása a bűnösnek «egyes-
egyedül kegyelemből, egyesegyedül hitből, a Krísztusért» történő megigazula-
sáról, valamint a bűnős IDiegnem szűnő bűnösségéről (simul justus et pecca-
tor), a finn kegyességi élet «győngyszemei•. De mível számunkra a hit Isten-
hez való egész, személyes viszonyunkat jelenti, éppen azért telve van feszült-
ségekkel. A megtért, a megigazított bűnös ernber mindennapos Istenhez való:
viszonyához, azaz a hitélethez hozzátartozik minden, ami a szent és a hűnös
közötti viszonyban míndennap történik. .A hitbe beletartozik az evangélikus
alapmeglátás szerint a bizodalom mellett az áhitatosság, a tiszteletadás, a terem-
tettség tudata, félelem, függésérzés, szabadság, csodálat, öröm, békesség, dc,
különösen az engedelmesség s egyszóval minden, ami hozzátartozik az Isten-
hez való eleven viszonyhoza (Píetilá).

2. Luther hite a lelkiismeret szorongattatásaiban szűletett (<<terrores
conscientiae») és éppen szorongattatások és megpróbáltatások által edződött és
erősödött meg. A következökben néhány vonással azt akarjuk megmutatni, ho-
gyan épít a valódi és sajátosan finn kegyességi élet ugyanazokra a mélységekre,
amelyekből Luther hitfogalma táplálkozik.

A hit megpróbáltatásai, kísértéseí és szorongattatásai Luther számára
saját életében folytonosan megújuló valóságok ~voltak. Megindító annak meg-
figyelés-e, hogy a megpróbáltatás kérdése hogyan foglalkoztatja szakadatlanul
mint teológiai probléma is. 1517 márciusában írja Luther első németnyelvű
írását a hét bűnbánati zsoltárról. Azok a BOndolatok, melyeket itt a szoron-
gattatásról ír, különféle változatokban, egyre mélyebb tapasztalatot bizonyítva
megismétlődnek egész életéri keresztül, különösen annak két utolsó évében..
Figyelmet ébreszt míndenekelött az a tény, hogy a hit kísértései, «az igazi ne-
hézségek», teljesen lelkiek. A külső szerencsétlenségek az élet természetes felté-
belei közé tartoznak. Még akkor sem ígazi a kin, mikor testi szenvedések szo-
rongatnak, de a lélekben békesség van. Ha tudjuk, hogy Luther mennyire isme-
rős volt a testi, még p'ed,ig a súlyos testi szenvedéssel, akkor csodálkozni kell
azon, hogy milyen könnyen el tudta viselni ezt. Szerinte világos és természetes az
is, hogy valamánt az egyes keresztyén embernek, úgy a Krisztus egyházának
élete is megaláztatás, és kereszt alatt jár: az igiazi keresztyén élet ismertető
ide a Krisztus nevéért való szenvedés, A szenvedést bizony nem kellett keres-
nie, hiszen az nem saját maga csinálta kegyességi gyakorlat volt, hanem Isten
adta azt a maga idejében. Szerinte az számunkra a leggonoszabb kísértés,
ha semmi kisértésben nincs részünk, hanem minden jól sikerül. Újra meg újra
ismétli Luther ezt a rnondatot : «Nem járja, hogy a fő töviskoronát hordoz-
zon, a tagok pedig puha párnán üldögéljenelo. A hit valódi harca azonban
csak akkor kezdődik, amfleor a megrettent lelkiismeret háborog, amikor lsten
rettenetesnek mutatkozik, amikor minden meglevő vígasztalás és öröm elveszett
és amikor csak az ítélet fenyegetése van közvetlen közel. Luther a kísértésexet
az ördög munkájának mondja ugyan, dc istenképéből következik, hogy az ördög
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kísértései is végsősorban Istennek, «az elrejtett Istennek» a küldöttei. Rendszerint
a következő kísértéseket különböztetí meg: test kísértése, «tentatío carnalis»,
méltatlanság kísértése, «tentatío de indignitates és a predesztináció kísértése,
«tentatío de praedestinatíone sive de blasphemia».

A test kísértéséről ebben az összefüggésben bővebben nem beszélnetűnk,
mert az a kolostori életet érintő megnyilatkozások tárgyalásához vezetne. Ismert
dolog, hogy a katolíkus teológusok csaknem kizárólag erről beszélnek. Luther
Ollegis rója őket ezért, mivel ö ezeken a kísértéseket 'könnyűeknek tartja a lelki
kísértésék mellett,

A méltatlanság, illetve félénkség kisértése azon a ponton találja a \büszke,
önmaga felől biztos embert, ahol már lehetne alázatos. Előzetesen határtalanul
felmagasztalta magát, végtelenűl meg volt elégedve magával. Most a bűnbánat
e~a bűn miatti szomorúság összetörte és a bűnök bocsánata kicsinnyé és csen-
dessé tette. A bűnbánat egészen úgy, mínt Staupitz tanácsolta Luthernek, az
Isten iránti szeretetböl származott. De most, míkor hozzászokott ahhoz, hogy
vizsgálja állapotát, akaratának végső, legtitkosabb megmozdulásait is és észre
veszí, hogy a gőg és önzés még m$nd'ig ott lakik bennük, hatalmába keríti saját
nyomorúságának és méltatlanságának érzése, Hogyan is mer egyre újra Isten
elé állani, hogy elimádkozza az 5. kérést? Igy jut azután sivár egyedüli ségre.
Elete és kísértéseí valami módon rendkívüliek, kivételesek. «Senkinek sincs ez
a kísértése, csak neked ». Most jutott el az igazi alázatosságnak, az igazi semmi-
ségnek a kapujához. De a kísértés megidt csak felemeli a fejét. Tudja, hogy
az ember nem' szenetne beletörődni abba, hogy jelentéktelen és értéktelen
legyen. Végül is az embemek valaminek kellene lennie, hogy Isten számára
alkalmas legyen. Pietilii megértette ezt, amikor dogmatikájában (III, 402. Ip.)
ezt mondja . •Szabályként tartandó, hogy az istenfiúságot teljes bizodalom
követí Isten iránt, még abban az alakban is, hogya 'megigazított meg van győ-
ződve megigazított állapotának tartósságaról. Különben nem érezn é azt, hogy
a Míndenhatö kezében van és akkor hitében emberi alkotóelem lenne, 'neveze-
tesen az a félelem, hogy Isten végül mégis csak kővetel valarri.it tőle magától
is és ezt nem tudja betölteni". Ha a kísértő nem tudja az embert hitetlenségbe
és reménytelenségbe vinni az által, hogy feltárja előtte hitének gyengeséget, éle-
tének bűnösségét, akkor megragadja a legbiztosabb eszközt: cselekedeteket kö-
vetél tőle, de megurutatja neki azt is, hogy csak vonakodva, .akarata ellenére és
rníndíg csak tökéletlenűl engedelmeskedik Istennek, «lsten haragja sujt, ha végül
is be nem töltöd a törvényt». Vagy a kísértőnek van még leleményesebb eszköze
is. Ha az ember nem ~ud semmi pozitiv' értéket Isten előtt felmutatni, elhiteti
vele, hogy van negatív értéke: bűneinek nagysága és különlegessége. Az ember
elkezd büszkélkedni különleges bűneivel. «Az ördög eljön és egyedüliségbe cipel
é" istentkáromló gondolatokat sugdos füledbe és azután azt gondolod, hogy
ilyen kísértésekben csak neked van részed. Ilyen szemtelenül nem tud meg-
támadni az ördög, ha eszedben tartod, hogy nem v'~ egyedül. Nincs jól és
nem is lehet eltűrni, hogy fiatal ember már azt vélje, hogy neki Péter és Pál
keresztjében van része és hogy azt tudja is hordozni. De amikor (azután) egy-
szer nagy kísértésekben lesz része, akkor nem szabad azt mondanía és gon-
dolnia, hogy csak neki vannak ilyen nehéz kísértései, amelyek kétségbeesésbe
űzik, meggyűlöltetik vele Istent, Isten feletti ítélkezésre és Istent kárhoztatni
késztetik, sőt már-már azt a gondolatot ébresztik benne, hogy valójában nem
is Isten, hanem az ördög korrnáriyozza a világot. Ekkor az ember könnyen azt
gondolja: «Igy sem Péter apostol, sem Pál nem szenvedett». Ebből következík
azután, hogy a híínős ernber azt képzeli, hogy Isten kegyelme ő reá nem vo-
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natkozik. «Ez csak Péterre vonatkozik, de nem rám» (Calwer-kíadás, Ill, 318.).*
A bűn ilyen nagyítgatásában való ilyen büszkélkedést Luther igen élesen osto-
rozza. «Isten mindenkinek ad keresztet, hogy hordozza és ad hozzávaló erőt is
A gyermek nem tudja forgatm a kardot, hiszen még nem is küldik a csatába •.

A méltatlanság érzetének kísértése annyiban mégis könnyebb még, mert
az ember, bár nyomorúságának tudatában, de mégis közvetlenül Istennel van
kapcsolatban. Az istenkáromlás kisériésc azonban magát Istent okolja a bajért,
Az ember nem juthat más eredményre, mint arra, hogy Isten kegyetlen, önké-
nyes, szeszélyeskedő. <'Nem' akarlak téged. Nem akarom neked adni Krisztust.
Én Isten vagyok, nem szabad-e azt tennem, amit akarok r» (W. 'A. 24,383). Ez
a legmélységesebb borzalom: ha Isten velem van, akkor kitartok, de 'nélküle
elbukom, Most Isten elhagyott] A fődolog az, hogy csak ebben 'a kísértésben
mond le hitünk saját boldogságának legvégső képzelgéséről is és belenyugszik
Isten kárhozatra ítéléséhe is (resignatio ad infernum). Ezt itt Finnországban,
két okból is mleg kell említenünk, Először: a resignatio ad infernum a feléb-
redtek kőzponti tana. Másodszor: a resignatio ad infernum-ot minden hívőnek
meg kell tanulnia, mert míndannyiunkat meglep egyszer a legutolsó és Iegna-
gyobb. a halál egyedülléte. (W. A. 10, Ill, 16; 12,482; 17, II, 202.).

Éltem fogytáig hálásan emlékezem arra az estére, amikor tiszteletre-
méltó érsekünkkel, Kaila Erkki-vel beszélgettünk erről a kérdésről. Beszélgeté-
sünk közelebbí tárgya Luther «Készülés a halálra» c. munkája volt. 'Az est fogé-.
kennyá tette lelkünket arra, hogy a valóságos alappal bíró hitről beszéljünk,
arról, amely megmarad életben és halálban. Másnap a vasárnapi iskolai 'taní-
tókhoz és vasárnapi iskolás gyermekekhez intézett beszédében többek közötf
ezeket mondotta az érsek: «Az embernek nem jó egyed'iil lennie 'életének leg-
utolsó perceiben sem. Senki se szeretne közülünk teljesen egyedül lenni, amikor'
jön a halál, amikor érezzük, hogy a halál hideg keze leereszkedik reánk. A ke,
zünkkel talán megfoghátunk valakit, aki kedves nekünk, feleséget, gyermeket,
testvért, de azok' nem követhetnek bennünket azon a határon túl, 'amelyet a
halál jelent. Jézus azonban követ. Nekünk nem szükséges tehát egyedül átmenni
azon a határon, hanem kezünkkel megragadhatjuk Jézust és megdicsőült szem-
mel nézhetjük őt a tulsó oldalon •.

Luther sohasem beszélt mélységesebben, gyönyörűbben, vígasztalóbban,
mint amikor végső nyomorúságunkról, az Istentől való elvettetés szörnyűségé-
ről es a pokolig való lemondásról írt. (lW. A. 42, 345, 494, 553; 43, 446). Hang-
súlyozza, hogy Jézus sem volt kedvezőbb helyzetben, mint mí. Amikor a keresz-
ten kínszenvedésében felkiált, megtapasztalja az ember legvégső nyomorúságát:
az Istentől való elvetett ség állapotát. Dc mindez «mi értünk» történt. Ez azt
jelenti: nem jöhet olyan sötétség, a reménytelenségnek és a kínn ak olyan mély-'
sége, amelyben Ű ne állana melletlünk. A hil oldaláról ez a feszültség végtelen:
megnövekedését jelenti, de egyúttal azt is, hogy a hit szárnyakat 'kap, amelyek
hordoznak a viharban. «Ez a végső és legnagyobb próbája a hitnek. Aki ebben
megáll, az megáll míndörőkre, mert ez legyőzi a haláltól és 'a pokoltól való
félelmet minden rettegéseivel együtt, amelyek ezen és a másvilágon érnek.
Ezek a legerősebb keresztyének és a legnemesebb lelkek» (Luther). A hit
minden érzés ellenére belekapaszkodik Isten igéretébe, sőt küzd Isten segítsé-

*l Ismeretes az az egyetemi hallgatókról szóló kis tőrténet, akik felkeresték Mal-
mivaara Vilmost. Közülük egyik igen erősen állította, hogy bűnei olyan nagyok, hogy
azokra nem nyerhet bocsánatot. Malmivaara hozzálépve ezt mondotta: "Hiszen hallot-
tam én már akkor, mikor te születtél, hogyan küldött Isten üzenetet a pokolba: "He-
vitsétek még egyszer olyan izzóra, mert most olyan fiú jőn ide, akinek kevesebb
nem elég."
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gével maga az Isten ellen. «Szerfelett bőséges bizodalmunk lehet Isten igé-
rétei alapján nemcsak az ördög. a test és a világ ellen, hanem ez ellen a leg-
nehezebb kísértés ellen is. Mert ha Isten angyalt küldene el, aki ezt mondaná:
Ne higgy azokban az ígéretekben, azt felelném neki: Távozz tőlem, Sátán. Vagy
ha Isten maga jelennék meg teljes fenségében és azt mondaná: Nem vagy méltó
kegyelmemre, megváltoztatom elhatározásomat és nem tartom meg neked adott
igéreteímet, én akkor sem térnék ki, hanem a 'legell~eseredettebben harcolnék
maga az Isten ellen •. (W. A. 44, 97, 99; 6, 208.)

De aIrítnek ezekben a legnehezebb harcaiban Luther számára még egy
vígasztaló érv van, amelyre a kutatás eddig kevés figyelmet fordított. A szoron-
gattatás és halál pillanatában legnehezebb az egyedüllétet elhordozni és csak'
a hit küzdelmeíben világosodik meg lelkünk számára ez az igazság: nem va-
gyunk egyedül, hanem körülöttűnk van «a bizonyságok fellege». Krisztus egyháza
a világban «kereszt alatti közösség», s ez a szenvedők, küzdők 'es kegyelemből
élők közösségét jelenti. Amikor a küzdő és kísértésben álló ember nem vonul
a magányba, - ott a legerősebb a kísértés, - hanem megmarad az igében és
a gyülekezetben, akkor csodálatos, fenntartó és hordozó közösséget talál az
illető. «Ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok 'mind». (1. Kor,
12,26.) Sormunen Eino,

Egyházunk és a szociális kérdés,
Az evangélikus egyháznak, mint közösségnek sohasem szabad szem elől

téveszteníe, hogy minden közösségi életnek sok az olyan ifilsz6Iag anyagi terme-
szetű vonatkozása, amelynek meg nem látása vagy elhanyagolása végzetes lehet.
De ettől eltekintve, Krisztus példája és tanítása is kötelezi az 'egyházat és egyes:
loeresztyéneket, hogy napról-napra szemébe nézzenek ezeknek a különböző ko-
rokban különböző mérléldben jelentkező tényeknek. amelyeknek nagy részét,
Legalább is a Iegkiáltóbbakat és a legfenyegetőbbeket társadalmi' kérdés néven
szekták összefoglalni.

A társadalmi kérdés az általános felfogás szerínt a különböző okokból
eredő vagyoni és jövedelmi viszonyokban, politikai és társadalmi hatalomban,
[elentkező különbségek következménye, Megoldásának lehetőségére vonatkozóan
általában kétféle állásfoglalás uralkodik. Az egyik, amelyet társadalmi optímiz-'
musnak nevezhetünk, hisz a mai társadalmi szerkezet megváltoztatásának, egy
igazságosabb, vagy éppen igazságos társadalmi berendezkedésnek a lehetőségéhen.
E felfogás vallói között a megvalósitás eszközei tekintetében, nevezetesen, hogy
a célt fokozatos fejlődéssel vagy pedíg forradalmak útján lehet-e elérni, igen
nagy véleménykülönbség uralkodik. A másik felfogás, a társadalmi pesszimiz-
mus hirdetői tagadják, hogy állandóan vagy csak hosszabb időre is 'meg lehet
a szocíális viszonyokat változtatni. Véleményük szerint ezen a téren örök kör-
forgás van és a folyton kiújuló harcok eredménye nem több, mínt a nevek és
a fogalmak kicserélődése, illetve megváltozása.

Az utolsó évtizedekben általában a társadalmi optimizmus volt az ural-
kodó irányzat. A marxi szocíalizmus jövendőt hirdető tanai, de különösen az
idealista szocializmus különböző irányzatai megtermékenyítették a keresztyén
köröket is, és bátor reménységgel hitték; hogy Isten országa szorgos és hűséges
emberi tevékenységgel itt a föl<:'r,önis felépíthető. Emberi optimizmusnkat az
evangéliumok szociális vonatkozásaival igyekeztek alátámasztani. A gazdasági
leromlás, a marxízmus szárnos kudarca és általában a minden emberi 'erővel
végzett munkában bekövetkező krizis megtörte ennek a túláradó, váradalmakkal
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teli optimizmusnak erejét. E csalódásokkal majdnem egyidőben más írárivokból
új formákban jelent meg a társadalom határtalan fejlődésébe vetett, tömeg-
szuggesztíótól táplált reménykedés.

Nálunk a társadalmi optimizmus eddig csupán a szociálpolitika bizonyos
részleteinek végzésében, elsősorban szociális intézmények létesítésében látta megi
a feladatkörét és így ha e társadalmi irányok itteni értékét akarjuk megállapítani,
ezeknek az intézményeknek műkődését és [elentőségét kell megvizsgálnunk.

Szociális intézményeink Iegnagyobo része külföldi alkotások másolata.
Ezek szervezését nem előzte meg a megmunkálandó terep pontos felkutatása és
felmérése. Igy a különleges magyar viszonyok ismeretének hiányában már az
indulásuknál is rendkívül súlyos szerkezeti hibákkal kellett megküzdeniök, ame-,
lyeket semmiféle foldozással sem lehe lett eltüntetni.

Másik nagy hibájuk ezeknek az intézményeknek az, hogy olyan tőme-
geknek akarnak szolgálni, amelyek egyáltalán nincsenek előkészítve a szociális
gondoskodás megértés éne és méltánylás ára. Éppen ezért az önsegélyezésre fel-
épített intézményeket a legtöbbször. kényszernek, nyűgnek érzik, amelyekért!
súlyos. a szolgáltatásokkal arányban nem álló áldozatokat kell hozniok és ellen-
séges szemmel nézik őket. .

Az ilyenféle társadalmi politika mindig homokra épít, mert nagy sor-
rendbeli hibát követ el. Az emberi megértésben, belátásban, jó természetben
feltétlenül bízik, holott ez 'önmagában véve végtelenűl önző. Az a szociálpoli-
tika, amelyet nem előz meg, vagy legalább is nem kísér nyomon erőteljes ke-,
reszfyén társadalmi nevelés, állandóan a válságok útján kénytelen haladni és
az eredmény csak a kudarc lehet.

Társadalmi politikánk harmadik nagy hibája az, hogy nem rendszeres
es nem profilaktikus, hanem csald a meglévő és legtátongóbbaknak látszó réseket
igyekszik betömni. Ahol a legnagyobb- a hang, a legkíméletlenebb! a fenyegetőzés
és ennek következtében legnyomasztóbb a kényszer, külőnösen pedig ahol a
jelenlegi társadalmi rendet pillanatnyilag a legnagyobbnak hitt veszedelem fe-
nyegeti, ott kezdik el a segítest. Pedig a legtöbbször a legnagyobb, a közösség
[övendőjére legsorsdöntöbb következményű nyomor a legnémább. Amíg pl.
mezőgazdasági munkásságunk végtelen nyomorának megszüntetése érdekében
annak szervezetlensége és politikai súlytalansága miatt alig történik valami,
más, kevésbbé sürgős pontokon lázas tevékenység uralkodik.

Társadalmi politikánk negyedik végzetes hibája: amellékszempontok
szakadatlan érvényesülése. Politikai érdekek és érdekszövevények, egyéni becs-
vágyak és akarno ki törekvések döntő tényezők a szocíálpolitíka irányításában,
Mindez magán hordja értelmíségünk egyik legkiáltóbb bűnét: a szociális kép-
mutatást. Ezen a ponton nincs különbség a generációk között.: mindegyik egy-
formán megérdemli a legsúlyosabb elmarasztalást, A szociális érdeklődés nálun
elsősorban alkalmi vagy időszakos jelenség, kényszer vagy pedig titkolt sZÍ-
nészkedés. A jelszavakon túl legfeljebb csak potemkini tetteidg jutnak el, sőt
még az itt-ott jelentkező aktivitásra őszintén törekvő jószándékot is megfojtja
vagy elf'ajzottá teszi a mindenfelé dühöngő dilettantizmus. Ezek alapján igazán
nem látszik indokolatlannak az a többször hallott merész állítás, hogya szociá-
lis képmutatás több bajt okoz, mint it nyomor, mert évtizedekig lerázhátatlan
terheket rakhat a társadalom nyakára és hosszú időre lejárathat nagy elgon-
dolásokat.

Nem nyugodhátunk bele azonban a társadalmi pesszimizmus álláspont-
jába sem. E mögött legtöbbnyire a tehetetlenség vagy a tenni nem akarás rej-
tőzik és alapjában véve sokkal alsóbbrendű állásfoglalás, mint az eredendő hi-
bákkal teli optimizmus. Míndezekhez azt is hozzá kell tennünk, hogy e két irány
két szélsóséget képvisel és ezek között számtalan válfaj található.



116

Most már az a kérdlés: meg lehet-e egyáltalán találni azt a helyes állás-
foglalást, amely számol a szükségletekkel és a lehetőségekkel, de nem az arany
középút, az opportunizmus, hanem az igazság szemszögéből nézi a dolgokat
Az alábbiakban ennek az álláspontnak, amelyet társadalmi realizmusnak lehetne:
nevezni, a megvilágítására az evangélikus egyház szempontjából történik kísérlet.

A legtöbb társadalmi felfogásnak már a klíndulásí pontja helytelen.
Akármilyen szemmel nézzük is a szociális kérdést, az tagadhatatlan, hogy a tár-
sadalmi nyomorúság a bűnbeesés katasztrófája után zuhant az emberiségre. Az
egész szociális kérdés magva az a három átok: a verejtékes munka, a nemek
feszültsége és a haláltól való félelem, amelyeket Istentől való elszakadásakor:
hívott magára az ember. A szociálís kérdés végoka a bűn. Aki erről megfe-
ledkezik, vagy ezt nem akarja tudomásul venni, az végzetes tévutakra indul és
törekvéseinek eredménytelensége nem lehet kétséges. A szociális kérdés meg-
oldási kísérleteí tulajdonképpen a bűn elleni lázadások és harcok, - 'igen sok-
szor a bűnnek újahb bűnnel való gyógy'íMsi kísérlete. Megoldásának problé-
mája pedíg azonos a bűn eltörlése lehetőségének kérdésével. Ezeken az axió•..
mákori kell alapulnia mínden olyan társadalompolitikának, amely a valóságra
akar építeni.

Ezek után nem szükséges több szót vesztegetni arra, húgy az 'egyházak-
nak igenis van közük a társadalmi kérdéshez .. De azt is imindjárt meg kell je-
gyeznünk, hogy a megoldási kísérleteknél rendeltetésük egyáltalán nem az, amit
igen sokszor kemény szemrehányások közepette tulajdonítanak nekik, sőt igen
sokszor az sem, amit az egyházak hivatalos vezetői feltüntetni szoktak.

A katolikus és a református egyház az általános hiedelem szerint a tár-
sadalmi kérdés terén sokkal nagyobb aktivitást mutat, mint az evangélikus
egyház. A katolikus egyház, arnírn a Quadragesimo anno pápai enciklika -és az
ezt magyarázó hatalmas irodalom is mindenekfölött hangsúlyozza, feltétlen
beleszólast követel, mint az etikai törvények egyedüli illetékes szabályozója, a
gazdasági és társadalmi élet mínden mozzanatába. Ez a követelés és az ennek
megvalósítására irányuló kísérletek nyilvánvalóvá teszik, hogy a katolikus fel-
felfogás csak más, korszerűbb kifejezésekben jelenik meg, de a lényeg: a világi
hatalom irányítására való törekvés, teljesen azonos a középkori egyház hiva-
talos álláspontj ával. Ennek a felfogásnak hatalmas rohamcsapatait az Actio
Catholica bámulatosan ak/tív szervezeteí alkotják.

A református egyháznak szinte állandó programmja lett a corpus chris-
tíanumnak regnum chrístianummá való alakítása. Ez a már Kálvinnál is meg-
található törekvés az idők folyamán számos formában jelentkezett, igen sok-
szor mint határozott teokratikus tendencia, Az emberi aktivitás tartósságának
végletekíg menő hangsúlyozása, elsősorban a református egyházról Ieszasadt
szekták révén az úgynevezett szociális euangéliumban érte el tetőpontját. Csak
a legutolsó évek nagy kiábrándulásai tudták megtörni az ebbe vetett hit varázsát.

Az evangélíkusságnak nincsen ilyen «programms-ja. Ezért hangzott és
hangzik a vád, amelyet Tröl tsch fejtett ki a legrészletesebben, az evangélikus-
ság szeciális tehetetlenségéröl, a gyakorlati kérdések iránti érdektelenségérő'l,
az adott helyzet előtt való meghunyászkodó viselkedéséről és az államtól valór
örökös függés kárhozatos következményeiről.

Az evangélikus egyház magatartása időnként kétségkívül jogot adott e
vádra, de csak akkor, amikor elhalványultak vagy eltűntek az egyház életéből
eredeti evangéliumi értékei. Viszont ahol az evangélikusság nagy karizmái meg-
elevenedtek. ott egyházunknak míndíg döntő befolyása volt a társadalmi életre.

Luther közvetlenül és rendszeresen sohasem fejtette ki a társadalmi
kérdésr-c vonatkozó nézeteit. De magatartásában és teológiai gondolkozásában
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számos olyan vonás van, amelyeknek segítségével a belemagyarázás leghalvá-
nyabb gyanúja nélkül is kimutathatók társadalmi felfogásának jellegzetes
vonásai. Ehhez mindjárt azt is hozzá kell tennünk, hogy Luther felfogását már
a reformáció korában is elhomályosította Melanchthon utópisztikus elemekkel
telített tanítása.

Luther a társadalmi realizmus képviselője. Ez a realizmus nem felületi
tünetekkel, hanem gyökérjelenségekkel, őstényekkel foglalkozik, nem elmélete-
ket gyárt, de a betegség tulajdonképpeni okára és a gyógyulás 'feltételeire igyek-'
szik rámutatni.

A lutheri reformáció egyik első nagy cselekedete az volt, hogy központi
helyre állította az egyháznak, mint közösségnek a valóságát. A középkori katoli-
cizmusból lassan elsikkadt az őskeresztyén egyháznak az az eredeti jellege, hogy
az a Krisztus teste, és hogy ez az Ú:r Jézus Krisztus kegyelmében, az Atya sze-
retetében és a Szeritlélekben való közösséget jelenti (II. Kor. 13, 13). Az egyház,
olyan közösség, amelynek tagjai egy testté kereszteltettek és egy kenyérből ré-
szesednek, és amely a hitnek, az imádságnak" a bűnbánatnak, a 'cselekvésnek
a harcnak és a szenvedésnek a közössége (Althaus). Nincs hatalmasabb és iga-
zabb közösség, mint a szentek közössége és forradalmíbb gondolatot senki sem
képviselhet a mai társadalomban, m'int az, aki ennek alapján áll. 'Sajnos, az
evangélikus egyházban is nagyon sokszor egészen háttérbe szorult ez a nagy tény.

Luther társadalmi felfogásának másik jellegzetes vonása az emberi sza-
badságról szóló tanítása. Ezen a ponton lehet leginkább nyilvánvalóvá a Lu-
thert és az utopisztikus szocializmust (idesorolhatjuk Morus Tamástól kezdve
Marxori keresztűl ~ legújabb kollektivista mozgalmak mínden válfaját) elvá-
lasztó végtelen hasadék. Luther szerínt az igazi szabadság elsősorban megsza-
badulás a bűnbeesés átkaitól, amelyek, amint feljebb említettük, a szociális kér-
dés alapokai. Ez a szabadság szabadulást jelent a bűntől és a törvény kény-
szerétöl, Jelenti Isten szabad szolgálatát, amelynek külső megnyilvánulásai a:
közösségnek és a felebarátnak szolgálata. Jelenti a szolgálatra való örök 'készen-o
létet, amely független minden földi viszonylattól. Ez a szabadság, ez a készen-
lét a hit gyűmölcse. Ahol htit van, ott eleven erővel -folyik a szolgálat, a szociá-
lis tevékenység. Ennek azonban a megfordított ja is igaz, és szörnyű ítéletként
hangzik minden emberi szociális munka felé.

Ez a minden földi vonatkozástói ment szabadság jelentkezik Luthernek
a parasztkérdésnél tanusított magatartásában is. Ű nem a pártok, az osztályok
érdekeit képviselte. Nem törődött a reformáció látszólagos életfeltételeível, nem
a saját életével, sem/ a fenyegető közvéleménnyel. Az egész németség igazi érde-
keit szem előtt tartva, halározottan és rettenthetelenül hirdette az ítéle-
tet. A parasztság Isten nevében Isten parancsa ellen vét, és 'míndenkí, önmaga;
számára is romlást és pusztulást hoz. A nemességnek. amelynek kiszolgálásá-
val Luthert annyiszor megvádolták, a legkeményebb őszinteséggel a szemére
lobbantja, .hogy csak uralkodni és élvezni akar, holott neki nem azért adatott
a hatalom, hogy a saját hasznát és kedvét keresse, hanem 'hogy arája bízot-
taknau szolgáljon. Luthernek a parasztkérdésben kiadott iratai a szociális fele-
lősségérzetnek elemi kitörései és megdöbbentő erővel jelenítik meg azt a fe-
szültséget, amely minden keresztyén lélekben ott él a nem e wilágból valóság és
az; e világban élés paradoxonja következtében.

Luthernek a parasztkérdésben tanusított magatartása még egy, az egyhá-
zak szempontjaból nagyon lényeges dologra világít rá: az egyházi és 'a világi
dolgok és feladatok félreérthetetlenül határozott szétválasztásának szükséges-
ségére. Mínden esetben a legkeményebb en elleneszegült, ha politikai ügyeknek
vallásos [elleget akartak adni, vagy fordftrvia. Világosan látta azokat a kísér-
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téseket, amelyekbe az egyház akár a világi hatalomért való tülekedés, akár a
világi hatalomnak való kiszolgáltatottság veszélye által kerülhet. Még evangé-:
líkus körökben is nagyon sokszor passzív álláspontnak bélyegzik ennek a fel-
fogásnak következetes megtartását, pedig csak ez teszi lehetövé az egyháznak
adott missziói parancs fenntartás nélküli teljesítését. Az egyházakban uralkodó,
feszültségek jórészt éppen e két hatáskör összeelegyítésére vezethetők vissza,
és azt is hozzá kell tennünk, hogy akkor végzi el az egyház a leghatásosabban.
és a legmaradandóbban a világi viszonyok átalakítását, amikor kizárólag Krisz-
tustól kapott hivatását teljesíti. OU formálódik át legtökéletesebben a társadalmi
éIet, ahol az egyház csakugyan az élő keresztyének közössége.

Luther társadalmi felfogásának legmélyebb rétegeibe éppen annak a ki-
jelentésnek nyomán [uthatunk le, amely látszólag a legnagyobb passzivitást.
árasztja, éppen ezért a legfurcsábban hat szociális szempontból a legfontosabb
munkájában, a parasztság 12 követelésére írt iratában (<<Ermahnung zum Frie-
den»). "A ~ keresztyén jogaink, kedvtes barátaim, szenvedés és szenvedés,
kereszt és kereszt; ez a keresztyén ember joga és semmi más». Itt válil~ a !eg-
nyilvánvalóbbá, hogy a szociális kérdés megoldására való törekvés a bűn Ielleni.
harc egyik mozzanata. Ez a harc önrnagunkért és embertársainkért, önmagunk-
ban és a világban szakadatlanul folyik. Onmagunk számára akkor oldódik meg:
ez a kérdés, ha megismertük és megtanultuk. hogy Krísztus, az élő Isten fia.
a mi Megváltónk, akiben a mi életünk el van rejtve. Az Isten irgalmába és a
Krisztus szeretetébe vetett hit veszi ki az önmagam életéből a szociális kérdés
átkát, de ugyanakkor a másokért való igazi felelősségérzésemnek és szeretetem-
nek hatásaképpen fokozódó súlyú igaként nehezedik reám. Minél közelebb en-
gedett magához Krísztus, annál szörnyűbbnek látszik a bennünket körülvevő
világ lelki és testi nyomorúsága, és minél inkább életprogrammommá teszi Krisz-
tus missziói parancsát, annál jobban meglátom a bűn hatalmát, amely vég-
telenné és maradandóvá teszi a nyomort és vele együtt a szociális kérdést is.
Igaz az a paradoxon, hogy akármennyi búza teremjen is, még sem jut minden-
kínek kenyér; akármennyi szövetet készítsenek is, mégis lesz rongyos ember;
és akármennyi ház épüljön is, mégis lesz mindig hajléktalan. Ez a szociális
kérdés örök keresztje a keresztyén ember számára.

Az evangélikus egyház akkor tölti be a hivatását a társadalmi kérdés
terén, ha valóságokká lesznek életében Luther szocíális felfogásának a fen -e

tiekben nagyon kuszán felvázolt lényeges vonásai, ha - Althaus szavaival élve
- «a hit egyháza' a szeretet egyháza is tud lenni •.

Most már azt kell megvizsgálnunk, melyek ennek az álláspontnak mai
gyakorlati következményei.

A mai társadalomtudományok legalapvetőbb hiányossága az, hogy rend-
szerük felépítését nem előzi meg tudományosan tárgyilagos, egyetemességre
törekvő társadalomkutatás, Tanításukban ezért van annyi irrealitás és törek-
véseikben annyi kudarc. A társadalmi tények pontos és határozott ismerete nél-
kül nincsen tudományos szocíológía, még kevésbbé eredményes szociálpolitika.

Ez a megállapítás azonban nemcsak az elméleti társadalomtudományok-
nál érvényes, de a gyakorlati szociális munka végzésénél is. Minden ilyen tevé-,
kenység megindulásánál az egyetlen helyes kiindulási pont a megrnunkálandó,
terep részletes felkutatása és megismerése. A mi köreinkben folyó munkát a
legtöbbször nem a szükségtetek és az adottságok irányítják, hanem az 'egyéni:
ötletek és az esetlegességek. A munka legfőbb tényezői nem a gyakorlati és elmé-
letí képzettségre felépülő szakszerűség, a szükségletekkel és az erőkkel számot-
vető szervezettség, hanem a dilettantizmus és a szentimentalizmus. Mindenek-
előtt a mai evangélikusság helyzetének feltárása lenne a legégetőbb feladat. Eg)
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olyan helyzetképnek elkészítése, amelyből elevenen elődomborodnának a mai;
evangélikusság fogyatkozásai és értékei, a lehetőségek és a szükségletek, Egy
ilyen vizsgálat hihetetlen meglepetéseket tartalmazna a közvélemény számára,
amint ezt márciusi «falus-számunk i•• bizonyítja. Bizonyosan feltáruina például
az a határozott pusztuló irányzat, amely emberi számítás szerint nagyon is
belátható időn belül a felére apasztja csonkaországí létszámunkat. Értelmisé-
günk különbőzö okokból bekövetkező széthullása, birtokos parasztrétegeink kis-
polgáriasodása és a születéskorlátozás következtében való lassú elfogyása, me-:
zőgazdasági munkásrétegeínk elproletárosodása és szörnyű nyomora nilatti le-
süllyedése nem a rémképeket látó pesszimizmus megállapításai, de a legtárgyila-
gosabb és szerivtelen tudományos kutatás eredményeivel is bizonyítható tények.

A kutatásnál nem a mai divatos dilettáns szociográfiai pepecselésre gon-
dolunk, hanem komolyan felkészült emberek rendszeres kollektív munkájára,
amelybe mindazoknak bele kellene kapcsolódniok, akiknek mindennapi emésztő
kérdése a magyar evangélikusság jövendő je.

A társadalomkutatás által feltárt hibák kiküszöbölésére és a társadalmi
betegségek megelőzésére a legfőb.b eszköz a társadalmi nevelés. Amint fen-o
tebb is említettük, ez mínden eredményes szociálpolitikának az előfeltétele.
Igazi szocíálpolitikát csak a társadalomneveléssel arra alkalmassá tett értelmi-
ség tud megteremteni és annak jótékony hatásait csak az ilyen nevelésben része-
sült tömegek tudják megfelelöen értékelni és hasznosítani. A társadalompoli-
tika mínden válsága a szociális nevelés hiányára vagy hiányosságaira vezethető
vissza.

Az egyháznak egyik legfontosabb feladata a társadalomnevelés. Ezen a
döntő [elentöségű területen kell kivenníc a maga részét a társadalmi munkából.
Igazi szociális embert csak az élő keresztyén egyház tud nevelni. Mert van-e
szociálisabb ember a hívő keresztyénnél ? Kiben él hatalmasabban: a társadalmi
kérdést előidéző bűntől való iSZO'IlYO'dás?Kinek a lelkében feszeng több társa-
dalmi felelősségérzet? Ki lehet függetlenebb és éppen ezért ki lehet bátrabb,
mint az, aki élete urának Krisztust vallja 'í Kiben él nagyobb, 'az embertársaiért
önmagát is boldogan odaadó szeretet, és kinek a tevékenysége függetlenebb min-
den emberi megértéstöl., elísmertetéstől, megfenekléstől és elíáradástól, mint azéi
az emberé, aki Krisztus igáját veszi magára és az evangélium: e világ szerintí
bolondságát követi, Az utópiákat valóra váltani akaró törekvések minden eset-
ben bekövetkező kudarca nagyszerű negatív bizonyítéka mindennek.

Amikor az egyház az igét hirdeti és a szentségeket kiszolgáltatja, ezt a
társadalmi nevelést is végzi. Minél tisztábban és hatalmasabban hangzik az ige,
mínél több lélek lesz Krísztus foglyává, annál kísebb a bűn hatalma és annál
kevésbbé érezhető a szociális kérdés átka.

Az egyháznak a társadalmi nevelést nevelőintézetei által is végeznie kell.
Éppen ezért a nevelőintézetek létesítésénél és fenntartásánál nem az egyoldal ú
osztályérdekek vagy a hagyományok az irányadók, hanem a szükségletek, Milyen
katasztrófalis következmlénye lehet a magyar evangélikusság életében annak,
hogy mai nevelésügye iskolatípusok szempontjából olyan egyoldalú. Egyetlen
nevelő intézete sincs, amely a serdülő, vagY;a felnőtt falusi 'ifjúság nevelésévei
foglalkoznék. Pedig hogy ezen a téren milyen megújító hatással lehet az egy-
ház életére is egy-egy ilyenféle intézmény létesítése, arra legjobb példa az északi
népfőiskolák munkája, Ennek a tipikusan evangélikus eredetű intézménynek ha-
tásában látják szinte Európa-szérte a parasztság felemelés ének legjelentősebb'
eszközét, Sőt Magyarországon is vannak kezdeményezések katolikus részen, de
a mi egyházunkban egy a magárahagyatottság miatt félbemaradt kísérleten
kívül ebben az irányban semmi sem történt. Nagy revíziókra és 'nagy meg-
indulásokra van mulhatatlanul szükség ezen a téren is.
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Hogy ebben az irányban komoly fejlődés következhessék be, elsőrendű
szükségesség, hogy lelkészeink, tanáraink és tanítóink komoly elméleti és alapos.
gyakorlati társadalmi és közgazdasági műveltséggel rendelkezzenek.

Az egyház társadalmi nevelésének kétirányúnak kell lennie. A felsőbb
társadalmi osztályokban állandóan ébren kell tartani a szociális felelősségérzetet,
kérlelhetetlen komolysággal kell rámutatni a társadalmi igazságtalanságokra,
mulasztás okra és visszaélésekre. Hogy ezt az egyház megtehesse, éber gonddal'
kell ügyelnie arra, nehogy olyan kapcsolatok szövevényébe bonyolódjék, ame-
lyek ebben a munkájában megakadályozhatják. Sok éles és méltán emelt vád
hangzott már el a megkötözött és a néma egyházak ellen.

A másik irányban folyó munka az alsó néposztály felemelkedésének elő-
segítése. Mind ennél a munkánál, mind; a fentebb említettnél az az egyház ren-
deltetése, hogy híveinek serege benne keresztyén közösséggé, Krisztus testévé
lehessen és ezáltal a kovász szerepét tölthesse be az egész magyar nemzet életé-
ben. Tudatában kell azonban lennie, hogy ez a munka örökös; hogy azt való-
sággal mindigt újra és mindig előlről kell kezdeni és hogy az elért eredmények
leglényegesebb alkotó részét nem lehet sem átadni, sem örökölni, amint hitet
sem. A Szeritlélek kegyelmének minden emberre külön kell kitöltetni.

Az egyedül célravezető: a rendszeres és szervezett szociálpolitika állami
illetve községi feladat. Az egyháznak, ha nem akar tévutakon járni, nagyon vilá-
gosan és nagyon határozottan látnia és követníe kell ezt az igazságot. Ha azon-
ban a kőzületek nem tudják, vagy nem akarják elvégezni ezt a feladatukat, az
egyháznak is részt kell vállalnia ebben a munkában, Az itt ·felmerülő munkák
közül elsősorban azokat kell magára vennie, amelyekben a szeretet ellenáll-
hatatlanul nevelő hatására van feltétlenül szükség, és amelyekben a szociális
munka az azt végző gyülekezeti munkásokra van fejlesztő hatással. Különösen
fontosak ebből a szempontból a patronázs, az árvaházi és az elaggottak gon-
dozását végző munkák.

Ezeket a feladatokat az egyház akkor tudja jól elvégezni, ha :a munka
életrekeltője nem az ember hivalkodási vágya, az emberi tenniakarás. a szá-
nalom, hanem ha annak minden mozzanata a keresztyén szeretet gyümölcse. 'E
munkák végzése közben az egyháznak egy pillanatra sem szabad megfeledkeznie
a maga tulajdonképpeni feladatáról: az igehirdetésről. Mínél nagyobb a nyo-
mor, annál fennebben kell hangoznia az ítéletet és a kegyelmet 'hirdető isteni'
igének. Mert ez az egyetlen komoly eredményeket teremtő módszere annak, hogy
a felelős vezetők hivatásukra ébredjenek és igazságosabb társadalmi bereude-
zés által önmagától megkísebbedjék a szocíálpolitika szükségessége és jelen-
tősége, i' .,I

Az evangélikusság mai helyzete számos olyan szociális cselekedetet kö-
vetel, amely szorosan véve nem tartozik az egyház tevékenységi körébe, de
viszont más tényező ezidőszerint ezen a téren komoly és hathatós .munkára nem'
vállalkozik. Ezek felsorolására nincsen terünk, elég, ha példaképpen megemlítjük,
a földmunkás-rétegeink felemelés éhez szükséges tennivalókat.

_.. Az evangélikus egyházban időnként csodálatos erővel buzogott fel a szo-
ciális felelősségérzet és a tettekre indító szerétet. Bővebb bizonyítás helyett
legyen elég egész futólagosan utalni a fentebb említett népfőiskolai mozga-
lomra, az egyetlen pozitiv lépésre, amely valaha a parasztok felemelése érdeké-
ben történt, anémet evangélikusság hatalmas szociális alkotásaira, a stockhol-
mi mozgalomra és míndenekelött arra a számunkra, magyarok számára komolyan
biztató tényre, hogy a magyar értelmiség körében a parasztság irán tit felelős-
ségérzet felkeltői és ébren tartói Tessedik Sámueltől, Berzeviczy Gergelytől kezdve
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Kossuth Lajoson keresztül egészen Szeberényi Lajosig az evangélikus egyház;
hivatalos munkásai: lelkészei és felügyelői voltau. Mindezek nem a Max Weber'
óta annyit emlegetett hivatástudatnak voltak az eredményei, de a keresztyén
hitnek és szerétetnek nagyszerű gyümölcsei.

Az ő példájukon tájékozódva kell ma is elindulnunk, nehogy beteljesed-
jék egyházunkon az az ítélet, mellyel Krísztus a terméketlen fügefáról szóló
példázatában fenyegeti azokat, akik csak ajakukon hordozzák az evangéliuta
igéit, de azokat tetté nem váltják. Dr. Hilscher Zoltán.

Mikor a villanyelalszik.
Elvész a fény,
A földi esték arany dicsősége.
Csak a menity éber ezüstszemei
Tekintenek a csöndes szobamélybe
És bennem villózik egy költemény.
Elvész a fény,
Mely minden fény-elődjét
Nagy-büszkén megaetette
És még az lsten házát is beoette.
Kezünk öreg szer után tapogat:
Egy árva gyertya hazajáró lángja,
Ősi, magas ezüst-tartóban állva,
Kezdi riasztgatni az árnyakat.
Riasztgatja - és idézgeti őket.
Minden eszembe jut, I
Mi akkor törlént, az új fény előtt ..•
A gyertyalángon átmerengoe látom
Gyermekkorom, a csöndes hegytetőt,
Honnan már csak lefele viff az út -
És Tündérország hrisiály kapuját,
A ködbe süllyedt, rég bezárt kaput.
Nézd ezt a lángot, hogy ágaskodik,
És hogy roskad magába -
Most, mint egy sziv,
Oly elkülönült, számhiueiett, árva.
A villanyfényezredmagával ég
- Ö kollektivitás! -
A gyertya mindig, mindig csak magába.
De most, most nézd! Elkeskenyül a lángja!
Most olyan, mint egy tőr,
Brutus tőre, mely a sötétbe döf,
És Caesar szivét mégis eltalálja!
Mint élesre fent lelkiismeret -
Mely tompán hull majd ismét önmagába.
Elvész a fény,
A földi esték arany dicsősége.
Csak a tnenny sok-sok ezüst lámpása int
Vigasztalón s fenyegetőn a mélybe.

Kolozsvár, 1936. október. Reményik Sándor.
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BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG.
Mi lesz a gye-rmekeimmel?

Ma minden szűlő számára százszorosan kínos ez az egyébként is
súlyos kérdés: mi lesz a gyermekeimből? Megnyílik-e vagy megnyitható-é
egy parányi rés, amelyen a sok gonddal, rengeteg költséggel és mér-
hetetlen szerétettel felnevelt fiú vagy leány besurranhat vagy bevere-
kedheti . magát a biztos állás erődítményébe ? Vajjon neki is át kell-e
szenvednie az állásnélküli diplomások testet-lelket emésztő keserü
sorsát, a szellemi szűkségmunka-akciók könyöradományszámba menő
céltalan és reménytelen kényszer-tevékenységet, a politikai és a társa-
dalmi élet hatalmasainak kegyéért való versenyfutást, egy rideg és
képmutató társadalom ellen titkos vagy nyilt lázadásokat ? Rá is a
kényszerű családnélküliség vagy ami ezzel egyértelmű, a gyermektelen-
ség sivársága várakozik?

Ma, amikor titkos belső remegések rázzák a társadalom testét és
a jövő bizonytalansága kétségbeejtően nyilvánvaló, ki merne a legnagyobb
vagyon és a legkiválóbb összeköttetések birtokában is ezekre a kérdé-
sekre nyugodt szívvel határozott és bizakodó választ adni? Milyen
furcsa ellentétként hangzik, hogy a pályaválasztási tanácsadásnak
tudományos alapját épen napjainkban sikerült megvetni és így a társa-
dalmi irányítás, a "megfelelő ember a megfelelő helyre" elv ma lenne
legjobban megvalósítható.

Amíg e materialista világ törvényszerűségeinek rabja valaki és
amíg gyermekei jövendőjének elgondolásánál előítéletek vezetik, fiát
vagy lányát. karrierre, pozicióra, kenyérkeresetre neveli, amíg azok
jövendőjének intézésénél csak a maga és a pártíogők erejét veti latba,
addig valóban naponként és örökösen küzdenie kell ezekkel a kínos
gondokkal.

Isten Igéje szerint minden erkölcsös foglalkozás Isten előtt egyforma
értékű és mindegyiknek Istentől rendelt hivatássá kell lennie. Ezek
betöltésénél a kenyérkereset csak ráadás, Isten adománya. Az egyedüli
feladat a kapott szolgálat betöltése. Ezért a pályaválasztás kérdése
egyértelmű Isten személyhez szóló akaratának minden fenntartás nélküli
imádkozó kereséséveI. A szűlő számára gyermekei jövendőjének egyetlen
biztosítéka Istennek Krisztus által nyilvánvalóvá lett atyai szeretete.

A pályaválasztás az Istentől nekem kirendelt szolgálat megkere-
sése. Mondhatja-e valaki, hogy nálunk kevés a szelgálatra való alkalom?
Hiszen népünk gazdasági életének új szervezésére van szükség, a
szellemi és magyar tudományos élet pedig új óriási munkafeladatok
előtt áll. Aki vállalja ennek az önzetlen, odaadó szolgálatnak a kocká-
zatát, annak mindig lesz kenyere is. Isten ma is csodatevő Isten.

A kétfelé sántikálóknak, a lágymelegeknek és e világ bölcseinek
mindez bolondság, de a hívőknek Isten megtartó kegyelme.
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"Zsidóké~dés".
1. Az utóbbi hónapokban színte rejtélyes módon aktuálissá lett a «zsidó-

kérdés». A mult év tavaszán a katolíkus «Új Kor» rendezett egy ankétot a 'Zsidó-
kérdésről. Már akkor is érezbető volt a kérdés súlyos volta, sőt az is, hogy a
helyzet telve van feszültségekkel, de a megnyilatkozások még inkább elméleti:
síkban mozogtak. Azóta a «zsídókérdés» problémakomplexurna, vagyis a zsidó-
ság hazai helyzete, részvétele a magyar kÖL- és gazdasági élet külőnféle ágai-
ban, befolyása a magyar életre egyik legégetőbb kérdésűnkké lett. Nem múlix
el hét, hogy valamelyik politikus vagy vezetőember ne tartaná szükségesnex a
nyilvánosság előtt is állást foglalni e kérdésben. Röpiratok, újságcikkek árasztják
el a közvéleményt és sokszor egyenesen azt a benyomást ígyekeznek kelteni,
mintha a «zsidókérdés. megoldatlansága volna szülőoka minden bajnak.

Mi ennek az oka? Egyesek - elég átlátszó tendenciával - külföldről tá-
mogatott, illetve szított «szélsőséges mozgaloms-nak állitják oda a közhangulat
felkavarásat s tiltakoznak az «idegenből hozott eszmék» terjesztése ellen. Holott:
nyilvánvaló, hogy semmiféle agitáció nem kavarhatná fel a 'közélet vizeit, ha a
zsidóság maga nem szolgáltatná az izgató és gyúlékony anyagot. Valóban, a ha-
zai zsidóság elhelyezkedése, társadalmi állása, viselkedése súlyos társadalmi
kérdéssé lett.

Ennek az igazolása végett általában három mozzanatot szoktak hangsú-
lyozni' először, hogy a zsidóság «idegen faj», másodszor, hogy kisajátította ma-
gának a magyar gazdasági életet s vele megnehezftí a magyarság életlehetősé-
geit, sőt azokat egyenesen elveszi tőle, végül harmadszor, hogy túlsúlyra jutott
a magyar szellemi életben s azt saját gondolkodásával és ideológiájával megfer-
tőzve elidegenítette. .

2. Ismeretes, hogy a zsidóság már az ókorban is elkülőnült a pogány'
népektől s ezzel kihívta maga ellen azok ellenszenvét. Jeruzsálem pusztulása
után a zsidóság fennmaradás ának egyetlen menedékét elkülönülésének a végletes
keresztülvitelében látta. Évszázadokon keresztül élt a gettóban. hol vísszaszoríttat-
ván oda, hol pedig önszántából. A zsidógyalölet az évszázadok folyamán ismé-
telten fellángolt, hol ösztönösen ennek a népnek elkülönülése és idegensége miatt,
hol azért, mivel visszaélt a vendégjoggal. hol azért, mert a vendégfogadó nép.
bűneinek és a belőlük származó nehézségeinek a megoldását kereste, amikor a
zsidókkal szemben útat engedett aljas ösztöneinek. A zsidógyűlöletnek ezek a ki-
robbanásai még nem tartoznak az «antlszemitízmus» körébe, Aniiszemitizmus-
ról tulajdonképpen csak azóta beszélhetünk, hogy a zsidóság az európai felvi-
lágosodás hatása alatt nagyobb rnértékben kezdett keveredni az európai, népek-
kel. A zsidóság asszimif.ációja, vagyis a beolvadása a nemzsidó népekbe és az
emancipáció, vagyis a zsidóság vendégjogából származó korlátozások és meg-
kötöttségek megszüntetése és vele együtt a zsidóság «egyenjogúsítása» teremtette
meg az antíszemitízmust a mai értelemben. Az emancipáció nyitotta meg a zsidó-
ság előtt a mult század derekától fogva rohamosan kialakuló világkapitalizmus
gazdasági életének a külőnféle területeit s vele együtt a nyugati kultúra területén
létesült ciVlilizáció világát. Az a mohóság, mellyel a zsidóság némely rétegei
a nyugati népek közt asszimilálódni, felszívódni, a gazdasági és szellemi életben
résztvenni, sőt irányító szerepre szert tenni igyekeztek, nemcsak a régebbi érte-o
lemben vett zsidógyűlöletet váltotta ki, hanem küzdelemmé lett a zsidóság ellen.
A harcot főként az antiszemitízmus propagálja, melynek alaptétele, hogy a
zsidóság «alacsonyabbrendű faj» az európai fajokhoz képest s már ez az ala.
csonyabbrendűség is ellenállásra és védekezésre kényszeríti a «magasabbrendű»
fajokal
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Hazánkban a 18. század elejéig viszonylag nagyon kevés zsidó lakott.
1720 táján alig voltak 12.000~en.Bevándorlás következtében ez a szám a század
végéig az addiginak kb. ötszörösére ugrott fel s azóta is állandóan növekszik.
Különösen erős volt a bevándorlás a Bach-korszak idején: 1840-től 1870-ig a
zsidók száma kb. 200.000-rel szaporodott és csak a legutolsó másfél évtizedben
esett némileg vissza. Igy is a lakosságnak 5.1 %-át teszi, amii azt jelenti, hogy
Európában Lengyelország, Litvánia és Románia után viszonylag nálunk él a
legtöbb zsidó.

'E vázlatos statisztikai adatok is mutatják, hogy Magyarország a Keletről,
Galicíából, illetve Lengyelországból Nyugat felé vonuló zsidóságnak egyik leg-
fontosabb átvonuló területe. A beszivárgó zsidóság a Trianon elötti Magyaror-
szág északkeleti megyéíben s még mai' hazánk keleti részeiben is Galiciában is-
mert életszokásait mutatja, itt az országban veti le azokat hol rövidebb, hol
hosszabb idő (legfeljebb két generáció) alatt és veszi fel az európai civilizáció
életstílusát.

A m:ult század első felében a zsidóságnak kb. háromnegyed része nálunk
falun 'élt. A negyvenes évektől fogva, amikor a törvények! a zsidók letelepedésé-
nek egyik korlátozását a másik után oldják fel, megkezdődik özönlésüle a vá-
rosba. Ma háromnegyedrészük városban lakik s majdnem felerészük (204.000)
Budapesten, mely legtöbbjüknek az első állomás a nyugati országok és Ame-
rika felé. -

Köztudomású, hogy a zsidóság előszeretettel helyezkedik el azokban a
foglalkozási ágakban, melyek modern viszonyaink közt a legnagyobb mozgási
szabadságot biztosítják és legkevésbbé követelik a helyhez kötöttséget (kereske-
delem, hitelélet. szabad pályák). A városi lakosság, különösen a nagyvárosi,
magában véve is gyökértelen. elvesztette közvetlen és sorsszerű kapcsolatát a
földdel, az ősbermeléssel. Ez fokozott mértékben áll a zsidóságrá. Falun élő kis
hányada is vagy kereskedő vagy szab.ad foglalkozást űz (orvos), vagy itt-ott
mínt bérlő és földbirtokos gazdálkodik. Hogy ez magában véve sem mondható
egészséges társadalmi struktúrának, az nyilvánvaló. Nyilván ez a kőrülmény is
közrejátszik abban, hogy a hazai zsidóság mínd terméketlenebb é lesz, születési
arányszáma rendkívül kedvezőtlen. 1931-35 országos átlagban 1000 lélekre
t22!9,a zsidóknál pedig 10.9éJ.v,eszületés esett.

Már ez a néhány vázlatos adat is tanusítja, hogy a zsidóság nálunk a szó
tipikus értelmében uetuléqnép, Ezen nem változtat az a tény, hogy tagjainak egy
töredéke asszimilálódík és véglegesen beleolvad a lakesságba. Ugyanezért a zsi-
dóság nálunk nem is számíthat a népi kisehbségek közé, Hiszen .kisebbségek
alatt is állandóan itt élő és meggyökeresedett lakosságot értünk. A zsidóság ép-
pen meggyökeresedni nem tud, amit különösen [ellemzően tanusít vázolt tár-
sadalmi struktúrája.

3. Az antíszemitizmus szeréti hangsúlyozni, hogy a zsidóság «faj», amely.
nek a vallás csak egyik, de nem szükségképpeni jegyE).Az antiszemitizmus szá-
mára a zsidó akkor is zsidó marad, ha kikeresztelkedett, Az utóbbiak ellen az
antíszemitízmus éppen olyan gyűlölettel fordul, mint a telivér zsidók M a «ke-
verékf'ajú» «félzsidók» ellen.

A fajok kutatásának egyik megindítója és ösztőnzöje éppen az anti-
szemítizmus volb s a una divatos fajelméletek részben ugyancsak belőle táplál-
koznak. Azt az antíszemítízmus is elismeri, hogy a zsidóság nem egységes Ia],
hiszen az évszázadok folyamán minden elzárkózottsága ellenére is rengeteg vér-
keveredésen ment keresztül. A faj elméletek képviselői mégis úgy gondolják,
hogya zsidóság léülönféle csoportjait, így nevezetesen annak két nagy ágát, a
keleti (<<aszkenázi»)és a déli vagy spanyol (vszefardikus») zsidóságot egyegy.

I
J

1
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ségbe lehet foglalni, mível lényegileg ugyanazok a Iajbiológíai elemek hatá-
rozzák meg mindegyiket, csak egyiknél egyik, másiknál másik elem lép elő-
térbe. Ez a fajbiológiai alap, a <vér» d'öntően befolyásolja e faj elmélet szerínf
a Lelki habitust és az erkölcsi magatartást is. Ezért az antíszemitizmus «faj-
véd-elmi alapon» követelí a zsidóság elkülönítését az európai népektől. «A zsidó-
ság számunkra annyira fajidegen, hogy a vele való Legcsekélyebb vérnevere-
dés is káros és végzetes következményekkel jár». «A magyar-zsidó keveredés-
ből félvér, testileg, lelldleg korcs zsidók származhatnak csak. Ezekben a fél
vérekben két egymással idegenül, ellenségesen szemben álló lény folytat har-
cot egy egész életen keresztül. Miután a zsidókkal való ősszeházasódás lényegé
ben véve a magyar faj közösség szempontjából vérfertőzés, tehát minden esz-
közzel meg kell akadályozni» (Bosnyák: «Magyarország elzsidósodása» , 54-
55. lp.). . .

Ez a fajelmélet, mely egyenesen pogányes fajmitológiává lesz, természet
szerűleg hívja ki maga ellen a krítíkát, Zsidók és nemzsidók egyaránt hangsú-
Iyozták a tarthatatlanságát. Az is nyilvánvaló, hogy alapvető fogalmai a ter-
mészettudományos gondolkozás materialista világnézetének a fegyvertárából
valókl s 'már ezért sem kielégítők, A faj kutatás terén azok az irányzatok, melyek
éppen ezeket az alapvető hibákat igyekeznek kíküszöbölní és a lélek által meg-
határozott «stílusa-ból kiindulólag iparkodnak meghatározni a fajt, amint arra
újabban L. F. Clausz tett kísérletet, ugyancsak nem eléggé m-egalapozottak, de
éppen az antiszemita fajbiológiában nem is érvényesülnek.

.1.. zsidóság fajvoltának a kéndését ennek ellenére sem lehet elíntézní a
fajelméletek tapogatódzására, hibáira és a kutatási eredmények bizonytalansá-
gára való hivatkozással. Tagadhatatlan t. L, hogy a zsidóság olyan egységet al-
kot, amely igen sokszor mar a külső megjelenésben (a faj elméletek fogalmazá-
sában mint «fenotypus») is megállapítható, de még inkább jelentkezik mint lelki
magatartás. Az antiszemitizmusnak igaza van abban, ha a kikeresztelkedetteket
általában «zsidók--nak mínösíti, azaz azt hangoztatja, hogy a valláscsere magá-
ban véve nem szünteti meg azt, ami a zsidót zsidóvá teszi. De nincs igaza az
antiszemitizmusnak akkor, amikor ezt a Jaj alsóbbrendűségéből vagy a vér-
keveredésnek misztíkusan káros voltából származtatja. Ennek a jelenségnek az
okai, mint alább látni fogjuk, sokkal mélyebben feküsznek.

4. A zsidókérdést a magyarság számára égetövé és nehézzé nem kizá-
rólag az teszi, hogy a nálunk levő zsidóság szociológiaí szempontból egész-
ségtelen felépítésű vendégnép. hanem kíváltképpen társadalmi elhelyezkedése
a gazdasági és szellemi életben. Annak az oka, hogy a galiciai zsidóság olyan
zárt tömegekben kereste a mult század folyamán az utat hazánkba és igyeke-
zett itt legalább átmenetileg letelepedni, elsősorban az volt, hogy gazdasági éle-
tünk fejletlensége és pátríárkális kiaknázatlansága sokkal több megélhetési és
üzletszerzési lehetőséget nyujtott, mint pl. Ausztria örökös tartományai. A zsidó-
ság ezt a lehetőséget a nála tapasztalható éleslátással ismerte fel és kemény:
rnunkával aknázta ki. Az is tagadhatatlan, hogy a kiegyezés óta a zsidóság kös-
vetítésévei került tőke az országba, élénkült meg a gazdasági vérkeringés, indult
meg az iparosodás. A baj csak az, hogy ez]; a gazdasági megizmosodást az ország
drága áron fizette meg: a gazdasági élet vezetése és irányítása nagy mértékbeni
a zsidóság kezébe került. Ezen nem változtatott a «keresztény kurzus» sem és
jóHéhet a zsidóság lélekszáma az utolsó másfél évtizedben' számbavehetően fo-
gyott, hatalmi túlsúlya a gazdasági életben ma legalább is olyan mértékben érez-
hiető" ha nem még erősebben, mínt a háború előtt. Nincsenek részletes statisz-
tikai adatok arra nézve, hogy a nemzeti vagyon milyen hányada a zsidóság
tulajdona. De könnyen megállapítható, hogy a legnagyobb és legfontosabb ipari
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és kereskedelmi vállalatok óriási többségben zsidó érdekoltségek kezén van-
nak s hogy a kís- és nagykereskedelem egyes szakmáiban a 'zsidóság teljha-
talmú úro Ez tekintettel arra, hogy vendégnépről van szó, magában véve is
aggasztó jelenség. Erre nézve nem megoldás az, amit manapság ismételten han-
goztatnak, hogy! t. i. a zsidóság a számarányához mérten szoríttassék vissza a
gazdasági éld egyes ágaiban. a nagytőke jellegén ilyen intézkedés még akkor,
sem változtathatna, ha azt valóban sikerülne tökéletesen keresztülvinni.

Különösen is súlyosbítja azonban a helyzetet, hogy a zsidóság gazdasági
túlsúlya hátráltat ja és akadályozza a magy.arság életerőinek a kibontakozását.
E tekintetben a multnak sok mulasztása terhel bennünket. Kezdetben jelentékte-
lennek látszó hibák a társadalom nevelésében és a kormányzathan beláthatat-
lan jelentöségű súlyos következménnyel jártak. Legnagyobbrészt saját hibánk-
ból pusztult el a mult század folyamán a középnemesség és húzódtak megma-
radt roncsai szinte kízárólag a hivatalnoki pályára, a helyett, hogy az ipari és
kereskedelmi életben teremtettek volna maguknak létfeltételeket. Mert egyoldalú'
előítélet az, hogyamagyarságnak nincs tehetsége az utóbbira. Ma: a látszat az,
hogy a gazdasági élet irányítás a véglegesen kicsúszott a magyarság kezéből.

5. A gazdasági életben tapasztalható viszonyokkal sok tekintetben rokon
a szellemi élet helyzete. A kiegyezés óta ezen a téren is mind erősebben érez-
hető a zsidóság terjeszkedése. 1930-ban az orvosoknak 34.4, az ügyvédeknek
pedig 49.2 ojo-avolt zsidó. Ez azt jelenti, hogy az egeszségügyre és a jogi életre
a zsidóság rendkívül messze menő befolyást gyakorol. Még ennél is fontosaöo;
hogy a közélet és közszellem irányítása szempontjából legfontosabb napi- és
időszaki sajtóban a zsidóság félelmetes hatalommal rendelkezik. Állandóan szem-
tanui vagyunk annak, hogy a zsidó irányítás alatt Levő sajtó milyen hihetetlen
ügyességgel csinál jelentéktelen vagy nagyon is közepes tehetségekből irodalmi
nagyságokat (pl. Földes Jolán) és hogy milyen súlyos, sokszor kilátástalan küz-
delmer kell magyar tehetségeknek az érvényesülésért folytatni, ha nem áll mö-
göttük a zsidó töke érdekeltsége. Ezeket a közísmert jelenségeket itt nem szűk-
séges részletezní, Lényeges azonban annak a megállapítása, hogy a zsidóság
szellemi érvényesülésének a lehetősége feltételezi a magyar értelmiség világ-
nézeli és politikai széthullását, belső elerötlenedését és tehetellenségét.

Az antiszemita propagandaban a zsidóság túltengő érvényesülését gaz-
dasági és szellemi téren főként oly módon szokták kíaknázni, hogya szunnyadó
nemzeti és faji önzés ébresztésével irigységet keltenek a zsidóság ellen. De hang-
súlyozni szekták azt a szempontot is, hogy a zsidóság' sikereit és érvényesüléset
elsősorban erkölcsi megkötöttségektől és lelkiismereti gátlásoktói mentes életstílu-
sának köszönbetí. Közmeggyőződés, hogy gazdasági téren a zsidók nemcsak ősz-
szetartásukkal és szolídaritásukkal biztosítják maguknak az előbbrejutást, ha-
nem az által is, hogy furfanggal és ügyességgel kibújnak a törvény hatálya alól.
A szellemi életben a széles tömegek alacsony ösztöneire való lelkiismeretlen:
spekuláció látszik elsősorban zsidó faji jellemvonásnak éppen úgy, mint ahogy
a közfelfogás a zsidóknál az átlagot meghaladó ösztönéletet és annak gátlások
nélküli kielégítését tételezi fel. Az erkölcsi élet terére tartozó dolgolmál a bizonyí-
tás természetszerűleg rendkívül nehéz, sokszor színte lehetetlen. Igen nagy a
veszedelem, hogy hibás általánosításokba esünk és hogy típusnak minősítünn
olyasmit is, ami valójában filem az.

6. Míndezek a mozzanatok teszik igazán égetövé azt a kérdést, hogy
,mi is teszi a zsidásáqoi tulajdonképpen a sz6 teljes értelmében «zsid6»-vá. Az
a «faj», amely rövid néhány évtized alatt hazánk gazdasági és szellemi, vala-
mint egész közéletében olyan befolyásra tudott szert tenni és olyan hatalmi po,
ziciót tudott magának biztosít ani, hogy az antiszemiták nem ok nélkül beszélnek
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új «honfoglalás--ról, nem mondható a szó köznapí értelmében tehetségtelennek,
vagy a magyarsághoz viszonyítva alacsonyabbrendűnek. Ilyesmit csak elvakult'
Faji gőg állíthat. A zsidóság szembeszőkö ügyessége, a lehetetlenből is tőkét
kovácsoló, üzletet csináló fantáziája, átlagos intelligenciájának csiszoltsága ta-
gadhatatlan tények, melyekre éppen a zsidóság szívesen hivatkozik is. Annál
fontosabb annak a megállapítása, hogy miért fordul a népek gyűlölete a zsidó-
ság ellen, míért lesz a zsidóság gazdasági és szellemi túlsúlya :elviselhetetlen
teherré, miért érezzük úgy, mintha átok volna mindazon, amít a zsidóság a ke-
zébe fog.

Mult századbeli, az emancipáció eszméjét szolgáló magyar törvényeink
a zsidóságot vallásfelekezetnek minősítik: ebben a meghatározásban mínderr
hibája és fogyatékossága ellenére is jelentős igazságmozzanat van. A zsid6sár/
számára vallása val6ban létének az alapfeltétele; ha vallását elveszíti, akkor vele
együtt menthetetlenűl elpusztul. Vallásához való ragaszkodása óvta meg attól,
hogy az évszázadok folyamán szétszóródottsága ellenére se szivódjék fel a népek
tömkelegében. Azonban a helyzet jelenleg nem az, hogy a zsidóság vallását egy-
szerüen más vallások, pl. a keresztyénség mellé lehetne állítani, mint azzal egyert-
rangut. Sokszor halljuk ugyan azt, hogy a vtallásos zsidó nem probléma szá-
munkra, hanem hogya «zsídókérdéss-t nehézzé a vallástalan, hitetlen zsidóság
teszi. Ezt csak a felületes szemlélet mondhatja, A hithű zsidónak vallásában
igen erős erkölcsi tőkéje van ugyan, mely számára az alapvető erkölcsi törvé-
nyek megtartását nem kevésbbé teszi kötelességgé, mínt a keresztyén embe!'
számára. Tehát a hithű zsidót is kötik pl. 'a becsületesség követelményeí éppen
úgy, mint a keresztyén embert. Ennek ellenére a zsidó vallásnak van egy mozza-
nata, amely abba végretes meghasonlást visz bele: ez pedig az, hogy a zsid6sárh
Krisztust eluiasitotta. Ez míndenek előtt történeti tény. De ennél sokkal több is:
állandó magatartás. Ma sem loehet senki zsidó a nélkül, hogy magáévá ne tegye
a kétezer évvel ezelőtti zsidó döntést és maga is el ille utasítsa Krisztust. E~
más szóval azt jelenti, hogy az a zsidó, aki hű vallásához, kénytelen állandóan
kivonni magát Isten hívó szava alól, mely éppen Krisztus által szól hozzá is. Az
0- és Ojtestámentom, akár akarják a zsidók, akár nem, elválaszthatatlan egysé-
get alkot és ma az Otestámentom alapján sem lehet hinni Istennek, ha valaki
Krisztust megtagadja. Mert az Ötestámentom Krisztusban teljesedik be és űreá
mutat. Erthetetlenné válik az Otestámentom, ha a Krisztusra való vonatkozást
kikapcsoljuk belőle, vagy elhallgat juk benne. Joggal mondja Pál apostol, lt0gy
a világos látást és vele a helyes cselekvést is megakadályozó «lepel» takarja el
a Krisztust tagadó zsidóság szívét, mikor az Irást tanulmányozza (II. ,Kor.
B,14-15). Minél öntudatosabb zsidó valaki, minél jobban ragaszkodik vallásá-
hoz, minél vallásosabb, annál erőteljesebben kénytelen Krisztust tagadni, más-
szóval annál - hitetlenebb. Vallásossága emberi magatartás, mely a maga al-
kotta istennek hódol és az igaz Isten elől menekül, mert épp/en neki nem enge-
djelmeskedik.

A Kriszius-taqadás határozza meg a zsid6ságot legmélyebb rétegeiben,
ez a zsid6 lét tulajdonképpeni titka, benne rejlik a népet szétsz60r6doitsú-
qában és hotitalansáqában is konzeroálá erő, belőle folyik egész életstílusa.
Vallásos buzgóságát, sokszor fanatizmusát és egész erkölcsi életét ezért járja
át mindig az a sajátságos, színte érthetetlen önösség, mely mindig úgy veti alá
magát a törvénynek, hogy annak betűjét megtartja, de vigyáz arra, hogy ebből
necsak kára ne legyen, hanem még nyereséget is húzzon és ösztönei kielégülje-
nek. Megüresedett messíás-várása ezért formálódik át hatalmi ösztőnné és ke-
resi az érvényesülést mások vezetésében és az uralkodásban. Innét vani,a zsidó-
ságnak az a megdöbbentöen tragikus szerepe a népek életében: ahova belép,



128

bomlasztó erövé lesz. Vallásos fanatizmusa és becsületességre igyekvő erkölcsi-
sége sem tudja az életet megszentelni s még kevésbbé új életet teremteni, hanem
a bomlás és vele a halál csiráját rakja le.

Míndennek a megállapítása keresztyén részről nem történhetik mélysé-
ges fájdalom nélkül. A hitében erős keresztyénség számára ezért volt a zsidóság
Pál apostoltól kezdve, aki szívesen odaáldozta volna űdvösségét népe megté-
réséért, mindig súlyos megpróbáltatás és egyben halálosan kornoly figyelmez-
tetés. A zsidóság lényének ezt az alapvető titkát csak a valóban hívő keresz-
tyénség láthatja meg és mondhatja ki a nélkül, hogy az ítélet a saját fejére ne
hulljon vissza. Mert a hitetlenné, sőt istentelenné lett «keresztyén» népeken
ugyanaz az ítélet teljesedik be, mint a zsidóságon. Ha az Isten ítéletet tart «vá-
lasztoll népe. fölött, úgy ítélet alá kerül az elvilágiasodott, hitében megerőtle-
nedett vagy éppen Krisztusát megtagadó, keresztyén nevet viselő nép is. Innét
az a gyakorta tapasztalható j-elenség, hogy a hitetlen «keresztyének» önzés, ha-
szonlesés, nemtelen indulatok kiélése, hatalomvágy tekintetében egy cseppet sem,
maradnak el «a» zsidók mögött, Nincs semmiféle velünk született erő, amely
a gonoszságnak a hitetlen «keresztyén--ben való elhatalmasodása ellen biztosí-
tékot adhatna: az «északi faj» feltételezett jó tulajdonságai vagy az öröklött
«vér. jellernmeghatározó misztikus ereje épp oly kevéssé segít anémet «újpogá-
nyokon», mint rajtunk ugyanezeknek a fogalmaknak magyar nemzeti színekbe
való csomagolása.

7. A «zsidákérdés» végső értelme szerint vallásos probléma, sőt helye-
sebblen a hit kérdése. Nem oldja meg sem az amfiszemitizmus, mely a faj fogal-
mát állítva a központba, sok helyes felismerést ad ugyan, de éppen a lényeges,
ponton csődöt mond, de nem oldja meg az asszimiláció vagy a cionizmus sem.
Az előbbinek a helytelenségét maguk a zsidók is kezdik belátni. A cionizmus
számunkra legfeljebb akkor jelentene a megoldáshoz való közeledést, ha való-
ban tudna földi értelemben vett hazát és új életIehetőséget teremteni az egész
népnek. Ettől azonban a cionizmus ma éppen olyan távol van, mint volt a há-
ború előtt. Az nyilvánvaló, hogy az asszimiláció lehetőségével számoló és az
ennek alapján vett emancipációt létesítő törvényhozásnak a jelenlegi helyzethez
mért korszerű és helyesebb belátások alapján történő revíziójára sürgős szükség'
van. Die a felől sem lehetünk kétségben, hogy a megoldást ez sem hozza meg.

Legtöbbet a megoldás tekintetében a keresztqénséc és pedig a hitében
er8s, Kr'isztusáról életével bizorsjsáqot tevő keresztyénség tehet. Az első és pedig
sürgős követelménye tekintetben az, hogy megszünjenek a «kikeresztelkedéseks.
Annak a zsidónak a megkeresztelésével, akinek a számára a 'keresztség nem .töbO',
mint lépcsőfok a társadalmi érvényesüléshez. vagy az asszimiláció külső jele,
vagy éppen menekülés az antiszemitizmus elől, meggyalázzuk a keresztség szerit-
ségét és vétkezünk Isten ellen, aki ezt a bűnt nem hagyja büntetlenül az egyhá-
zon sem. Viszont nyilvánvaló, hogy a valóban megtérő zsidónak utat kell nyi-
tani a keresztséghez, s akkor ennek a megtért zsidónak sem a faja, sem! a vére
nem alacsonyabbrendű, mint egyéb keresztyéneké. Ezt a keresztyénség kétezer
év óta vallja s ennek igazságát számos eset igazolja.

A «zsidokérdés» megoTdását a keresztyén népeknek első sorban saját ma-
gukon kell kezdeni azzal, hogy valóban, mindinkább keresztyénekké Lesznek,
A saját sorainkban levő hitetlenség és vallástalanság, a vele járó erkölcsi lazaság!
s nem utolsó sorban a pogányossá lett nacionalizmus fő akadályai a helyes
megoldásnak. Rajongás volna azt mondani, hogy addíg, amig ezek a lelki elő"
feltételek nincsenek meg, nem lehet s nem szabad semmit sem tenni. Sőt inkábbí
megfontolt, józan és bölcs, de ennek ellenére gyors intézkedésekre van szük-
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ség, melyek megakasztják a helyzet további elmérgesedését. De jaj nekünk,
ha ezen intézkedések közben a zsidókérdésnek bennünket keresztyéneket illető,
végső értelméről s a benne hozzánk szóló, tőlünk megtérést követelö halálosan
komoly parancsról megfeledkezünk! Lic. Dr. Karner Károly.

Világiak az egyház életében.
A keresztyén egyházaknak az utóbbi időben általánosan tapasztalható

ébredésí mozgalma, amelyet egyrészt Isten parancsa tökéletesebb betöltésének
igyekezete, másrészt a vallásellenes áramlatokkal szemben való ösztőnös véde-
kezés hívott életre, evangélikus egyházunk kebelében mindinkább előtérbe állítja
az egyetemes papság elve helyes gyakorlati alkalmazásának kérdését is. A?-
alábbiakban vázolandó rövid történeti visszapillantás meg fog bennünket győzni
arról, hogy éppen magyar evangélikus egyházunk életében a világiak szerepe
különös jelentőséghez jutott egyrészt, másrészt oly irányelvek mellett nyer al-
kalmazást, amelyek a későbbi századok folyamán az egyetemes papság elvének
egészen helytelen felfogására és a gyakorlatba való átplántálására vezettek.

A magyar reformáció kezdeti időszakában és az ellenreformáció idején
a kényszerítő szükségszerűség a világiak szerepénél a patronáius elvét és az'
anyagi szempontokat helyezte előtérbe. Az élet-halál kérdés felvetődése termelte
ki azt az elgondolást, hogy országos tekintélynek örvendő nagyurak állíttas-
sanak vezető helyekre, akiknek védelmében - mint oltalmat adó erős Lölgy
alatt - a zsenge egyház életlehetőséget találjon a felette zúgó, 'tomboló viharok
víszcntagságaí közepette. A világi elem feltűnése a magyar evangélikus egyhaz-
ban nem is az egyházkormányzatban való részvétellel kezdődik. Valóságos
patronusok voltak ők, akiknek kétségkívül nagy részük volt abban, hogy a val-
lásüldözések szomorú kerszakában a lutheri tanok újra ismét kihajtottak és ké-
sőbb megizmosodni tudtak hazánk talajában. Lényegileg érintetlen maradt ez a
patronusv- viszony akkor is, midőn az 1735-iki pesti értekezlet után megválasz-
tották az első egyházkerületi felügyelőket és a világi elem mint tisztségviselő, mint
az egyház kormányzatában is részes vonul be az egyház közéletébe. Hogy ezzel
a patronusi viszonnyal az anyagi szempontok, - amelyek oda irányultak, hogy
a zsenge egyház a szervezéséhez szükséges anyagiak terén szinte kizárölag
világi urak bőkezű adakozására volt utalva, - szorosan össze voltak 'kőtve, ez
külön magyarázatot nem igényel.

r. A fenti pár soros történelmi visszapillantás szükséges volt azért, hogy
ebből mint előzményből vezessük le azokat a teljesen helytelen irányelveket.
amelyek a világiaknak egylhlázi tisztségekre való valkalmazásánál, illetve ki-
választásánál a közelmultban is érvényesültek. Nevezetesen: a mult század vé-
gén - egészen a háború kítöréséíg - az élt a köztudatban, hogy a magasabb
világi tisztségek betöltésére azt kell megválasztani, aki gazdag és akinek ada-
kozására számítani lehet. Az egyház elanyagíasodásának lehetne nevezni ezt a
kerszakot. Ha kezünkbe vesszük e kerból való egyházkerületi, egyetemes jegyző-
könyveket, de meg ha csak emlékezetünkbe idézzük az ez években történteket,
az alapítványok, az adakozások egész sora vonul fel szemeink előtt. A hívatalaha
lépő világi adakozással kezdte, azzal folytatta és azzal végezte. Ez maga örven-
detes és dicsérendő tény és betöltése az Irás ezirányú intelmeinek. A bajt csak
abban látom, hogy az egyházi -.:..bevallottan, vagy be nem vallottan - ez írány-
elvre alapozza a világi tisztségek betöltését, és köztudattá válik, míszeriní
világi tisztséget csak az tölthet be, aki bírja anyagiakkal és 'hogy, a fontosabb
őrhelyekre az egyházban csak az kaphat elhívást, akinek adakozó készségéhez
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kétség nem férhet. Csak jellemzésül mondom el, hogyegyházunknak egyik nagy-
értékű és nagynevű, anekdotázó kedvéről is kőzismert - de már rég elköltö-
zött - papja, akkoriban hozzám ezt a kérdést intézte: «Ocsém, tudod-e, mi a
lutheránus egyház ?» Es feleletet sem várva, máris folytatta: "Hát a lutherá-
nus egyház azt jelenti: a pap kér, te meg fizess l»

Ez az anekdótának szánt mondás mindennél jobban jellemzi az akkori
- még az évtizedek távlataból is szomorú - felfogást, amely talán az azóta
már letűnt egyházi liberalizmus egyik dudvahajtása volt. Gyakorlatilag enyhí-
tette a helyzetet, hogy - hála a világiak hittől és egyházhűségtől átitatott tá-
borának, - a helytelen szempontok figyelembe vételével megválasztottak leg-
többször valóban buzgó és mumkaerejükkel, tudásukkal kitűnő szolgái lettek
a Krisztusnak.

A világháború után a helyzet lényegesen megváltozott. Az előbbit kö-
vető gazdasági válság az ország lakosságának éppen azt a társadalmi rétegér
sujtotta legérzékenyebben, - a vidéki földbirtokos osztályt, - amely a fen-
tebb emIített helytelen felfogás értelmében anyagi erejénél fogva is leginkább
hivatottnak látszott a magasabb egyházi tisztségek betöltésére. Igy aztán a,
nagy alapítványok, az ezrekre menő adományok lassankint elmaradtak. Nem
mintha a készség hiányoznék, hanem mert a súlyos gazdasági válságtél meg-
tépázott világi elem - nagy általánosságban beszélek - exisztenciája veszé-
lyeztetése nélkül nem képes nagyobb anyagi áldozatra. Ez a jelen helyzet,
amely egyszersmlind az anyagi szempontok előtérbe tolásának bukását is
jelentené.

Napjainkról lévén szó, meg kell azonban még említeni egy, - 'még nem
ugyan általánossá vált - de itt-ott felbukkanó helytelen irányelv alkalmazását,
amely eredményeiben azt mutatja, hogya világi közéletben magas és előkelő'
polera emelkedett egyháztagokat kell elhívni a magasabb egyházi tisztségek be-
töltésére. A közigazgatási értelemben vett egyház anyagi íüggősége az állam-
tól, valamint a felekezetközi helyzet is oly módon alakult, hogy vkézenfekvöneld
látszik olyan férfiakat bevonni az egyház életébe, akik alkalomadtán súlyos
szavukkal hathatós támaszai lehetnek egyházuk törekvéseinek. Igaz azon-
ban az is, hogy ezen - mondhatnám - visszatérés mellett a patronusi elvhez,
a legforutosabb szempont, amire késöbb ki fogok térni, a világiak egyházi hiva-
talra való kiválasztásánál elsikkad, másrészt azt a látszatot kelti, mintha magas;
világi közéleti tisztségek viselőinek részvétele az egyház életében ez utóbbinak
valami kűlönös díszt jelentene, holott megfordítva áll: az egyház ékesíti fel
tagjait akkor, amidőn őket szelgálatra elhívja.

IL Mit jelentett eddig a világi elem szerepe az egyház életében? Ennek
a kérdésnek a megvilágítására, illetve az e téren mutatkozó h$Jáik nyilván-
valóvá tételére idézzük az Egyházi Alkotmány 60. §-ának az egyházközségi fel-
ügyelők feladatkörét szabályozó szövegét. Azért ezt, mert egyházi alkotrnányunk'
mínden hatalmat az egyházközségtöl származtatván, - nyilvánvaló a feltevés,
hogy az egyházközségi felügyelő munkakörének ilyetén meghatározása a fel-
sőbb fokozatokon megfelelöen alkalmazandó és normának tekinthető. Azt mondja
a fentebb hivatkozott szakasz: «Az egyházközségi felügyelő az egyházközség jo-
gainak, érdekeinek és vagyonának, valamint az egyházközség, a lelkész: s a többi
egyházi tisztviselő tekintélyének őre és védője».

A fenti meghatározásból két feladatkör képe bontakozik ki: az anya-
giak feletti felügyel et és a lelkész stb. tekintélye feletti őrködés. Az első meg-
határozást hibáztatni kell azért, mert a világi feladatkörét kizárólag az egyházi
közigazgatásra korlátozza és annak is anyagi részére, amely utóbbi tekin-
tetében a lelkész jogát kétségbe vonni ugyancsak nem lehet. Külőnősen hely-
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telen azonban az a beállítás, amely a felügyelőt elnöktársa tekintélyének «őrévé
és védőjévé» nevezi ki. Lám, a patronusi elv ismét csak vissza int a rnultból
és egy 43 évvel ezelőtt készült egyházi törvénykönyv soraiból bukkanik elő! Mert
az kétségtelen, hogy a lelkészi tekintély, ha hivatása magaslatán álló és attól
áthatott lelkészről van szó, önmagában is megáll és meg kell állnia. Ha pedig'
nem áll meg, akkor a lelkészben van a hiba, aki nem oda való, ahova őt egy-
háza állította és akinek tekintélyén sem őrzés, sem védelem aligha fog segiteni.

Egyébként a felügyelő, vagy általában a világi elem feladatkörét nem
is lehet egy paragrafus béklyóiba szorítva meghatározni, mint ahogy azt. a
sokirányú és minden lelki gondozást felölelő munkát sem lehet semmiféle jog-
szabállyal körülhatárolni, amellyel a lelkész végzi a maga magasztos feladatát

E kérdés tárgyalásánál hadd mutassak rá még valamire, ami ugyancsak
egyházi törvénykönyvünk hiányosságát jelenti, és aminek pótlása, úgy tudom, a.
mos] folyó zsinat segítségével sem remélhető. A világi. elem kifejezetten mint az
egyház tisztviselője - lelkész elnöktársával szemben egyenlő joggal és fele"
lősséggel - vesz részt egyháza munkájában. Következnék ebből a fegyelmi,
felelősségre vonás ugyanazon joghatálya, amelynek az egyház fizetést élvezői
tisztviselői alá vannak vetve. Ezzel szemben az történik, hogy amennyiben a
világi tisztviselő valamilyen fegyelmi vétséget követ el, a felelősségre vonás
rendszerint elmarad. Gondolok különösen az erkölcsi deliktumokra. Ha pedig
valamelyik egyházi hatóság mégis elkövetné azt a vakmerőséget, hogy világi
tisztvíselőjét annak «hivatalának jellegévei össze nem férő» magánélete mían:
fegyelmi eljárás alá vonná, mi következík ? A vádlott mélyen megsértve le-
mond és semnfinemű joghátrány nem éri azért a magata.rtásáért, amelyért el-
nöktársát a legjobb esetben súlyos pénzbírságra ítélnék el.

Nem is kell kűlön utalnom arra, hogy ez az állapot aligha felel meg az
«egyenlő jog és felelősség» elvének, de meg homlokegyenest ellenkezik a vilá-
giak alkalmazásánál követendő azokkal az irányelvekkel is, amikre a követ-
kezökben rá óhajtole mutatni.

Sok kívánnivalót hagy azonban még maga után sok esetben a világi
elemnek a magatartása is, ahogy az egyház által reájuk ruházott tisztüket fel-
fogják és abban eljárnak. Az egyház által elhívott világi gyakran nem tartja.
semmi másnak tisztségét, mint ékess égnek, amivel semmi mást nem kell tenni,
csak viselni kell és el kell raktározni abba a megtiszteltetés-gyüjteménybe, ahol
a különíéle tiszteletbeli elnökségek, címek és más közéleti dekorációk sorakoz-
nak. Az ilyen magatartás nemcsak lelkiismeretlenség, hanem alkalmas arra is,
hogy hovatovább a világi elemnek az egyház életében oly nagyon szükséges
közreműkődését illuzóriussá tegye. Akárhányszor panaszok hallatszanak lelké-
szekr,e vonatkozóan, akik elnöktársukat mellőzve önállóan intézkednek gyüle-
kezetük különféle ügyeiben, tűznek ki és folytatnak le a felügyelő előzetes érte-
sítése nélkül gyűléseket stb., azoknak a rovására kell míndezt írnunk, akik.
hozzászoktatták nemtörödömségükkel a lelkészt ahhoz, hogy világi elnöktársát
mínt a gyülekezeti életnek aktiv résztvevőjét, nullának tekintse. Elvégre azt
már aztán igazán nem lehet kívánni, hogy némely világi urak érdeklődésének
és kötelességtudásának hiánya miatt megálljon az egyházi közigazgatás és fenn-
akadás álljon be a lelkész munkájában!

Ill. Mindaz, amit fentebb az eddigiek folyamán elmondottarn a világi
elem szerepéről az egyház életében, mínd csupa negativum benyomását kelti
az olvasóban. Szeretnék most arról szólni, milyennek képzelern el és milyen
irányelveket tartanék követendöknek az egyetemes papság elvének gyakorlati
megvalósításánál.

Legyünk először is tisztában a lényeggel. A világi elem részvétele az
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egyház életében, sem nem' a patronus szerepe, sem nem anyagi erő, hanem hű-
séges és alázatos szolgálat. Ennek a szolgálatnak a természetéből önként kö-
vétkezik, hogy a világiak kiválasztásánál sem előkelő állás, sem vagyoni álla-
pot, sem semméf'éle más körülmény nem játszhat szerepet, csak egy: hogy az
elhivott hitében, mélységes lelkiéletében és ennek tnindenben megfelelő ma-
gánéletében tanubizonyságot tett légyen arról, hogy alkalmas és méltó ennek a
szolgálatnak a teljesitésére.

Reinold von Thadden-Trieqlajj: «Das Recht und Amt des Laien in der
Kírches c. munkájában gyönyörű képpel szemlélteti az egyház és az elhívott
világial viszonyát. Annyira szép ez a hasonlat, hogy ideiktatom. Egy Rembrandl-
festményt várázsol szemeink elé, A tipikusan rembrandti sötét tónusban tar-
tott kép, egy homályos, középkori szoba belsejét mutatja. Vastag falak, sehol
egy ablak vagy ajtó. A nehéz tölgyfaasztal körül csoportosuló emberek alakja
szinte beleveszne a íélhomályba, ha nem vetődnék azokra a helyiség felső részé-
ről valami alig észrevehető hasadéken át egy ragyogó fénysugar, amely a kör-
nyezet sötét színeivel éles ellentétet alkotva fehér fényével szórja tele az asztal'
körül helyet foglaló kis csoportot. Ez a fénysugár - mondja az író, -. az egy-
ház az Üjtestámentom szellemében, amely bearanyozza világosságának fényé-
vel azokat, akiknek megadatott, hogy ebben az áldást adó fényben füröszthessék
arcukat. A magam részéről ehhez csak azt a meggyőződésemet fűzöm hozzá,
hog)' az egyház ezt a fénykévét egészen biztosan nem a gazdagoknak, a hatal-
masoknak, a nagy tekintélyek hordozóinak szánta, hanem a szolgálatra kész,
alázatos lelkű emberek hívő seregének.

Egyházi alkotmányunk az egyházi tisztségre elhivandó világiakra nézve
felsorolja azokat a szempontokat, amelyek ez utóbbiak megválasztásánál figye-
lembe veendők. Habár helyesnek és jónak véljük, hogyamegválasztandó köz-
becsülésnek örvendő, művelt, feddhetetlen erkölcsű, vallásos stb. magyar hon-
polgár legyen, mégis az az érzésünk, hogy kevés az, ami a fenti felsorolásban fog-
laltatík. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az egyházi tisztségre való megvá-
lasztás Krisztus hívó szava, amelyet a gyülekezet, vagy más egyházi közület
akaratnyilvánítása útján juttatott kifejezésre. Kővetkezik ebből az is, hogya,
megválasztandó olyan egyén legyen, aki magánéletében, cselekedeteiben is ki-
fejezésre jutó módon lelkét a Krisztusnak adta légyen, amit egy rövid mondat-
ban így lehetne kifejezni: lsten enibere legyen az, akit a hívek akaratnyilvánítása
valamilyen tisztség betöltésére megválaszt.

Egyházi alkotmányunk, de meg a köztudat szerint is a világiak szerepe
az egyházkormányzatban, az egyházi közigazgatásban való részvételre korláto-
zódík. VaÍahogy az az elgondolás érvényesült és ez jut kifejezésre egyházi
törvénykönyvünk szavaiban is, hogy a munkamegosztás elve alapján a világi
a kűlső egyház földi dolgaival, a lelkész pedig a lelkiekkel foglalkozzék. Bár-
mily szekatlannak láttassa is az évszázadok bevett gyakorlata megállapításomat,
kifejezésre kell juttatnom azt a meggyőződésemet, hogya világiak szerepe nem
tnerűlhet ki tisztán az egyházkormányzatban való részvétellel, Az után az el-
végzett munka után, amely számadások megvízsgálásában, gyűléseken való.
részvételben áll, nem lehet pontot tenni, Ha igaz az, hogya gyülekezet válasz-
tása Krisztus hívó szavát jelenti, - már pedig igazt. - akkor én nem tudom el,
hinni azt,' hogy Krisztus az ő szelgálatára kízárólag csak hivatalnokokat hiv-
jon, akik összeadnak, kivonnak, ügyesen gazdálkodnak a gyülekezet vagyoná-
val és gyűléseken elnökölnek. .

Kérdés már most. mí lenne az egyházkormányzaton túl eső feladatköre
a világiaknak? Hangsúlyoznom kell már most azt, hogy semmiképpen sem gon-
dolok «világi papokra. a szószeríntí értelemben, akik bármiképpen beleavatkez-
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nának a lelkész alapos teológiai szaktudást igénylő munkájába, Sőt a legtelje-
sebb mértékben károsnak tartom egyházunkra nézve azt a túlzó irányzatot,
amely - talán a kényszerítő helyzet nyomása alatt, pl. Németországban - a
világiak ilyen szerepére gondol, és számol azzal, hogy az egyház világi tisztség-
víselőíre fog' a jövőben háramlani a vallás és kátétanítás kötelezettsége is. (L.
Thadden- Trieglaff hivatkozott rnunkáját).

A felügyelönek a lelkiélet terén nyiló munkáját úgy fejezhetném ki leg-
inkább, hogy éljen együtt gyülekezetével, helyesebben: imádkozzék álland6an
eggiitt a gyülekezettel.

Ennek egyik legelső előfeltétele a gyülekezet és elhívott világi tísztví-
selője között a legszorosabb kapcsolat létesítése. Különösen nagy feladat vár a
világi elemre a gyülekezetek szociális problémáinak megoldása kőrűl, Ismerjük'
meg a gyülekezet tagjait, foglalkozzunk magánéletükkel oly módon, hogy sze-
mélyűnkben meglássák és kövessék a Krisztust kereső embert. Vegyen részt a vi-
lági gyülekezetének minden megmozdulásában, legyen ott a bioekkel akkor is,
amidőn nem az egyházi lcoziqazqatás ügyeinek intézése gyüjti eQ1ybea híveket.
Gondolok vallásos estékre, összejövetelekre, ahol a világiaknak valamilyen val-
lásos tárgyú előadás tartását semmiképpen sem tartom a lelkész ügykörébe való
beavatkozásnak. AId ismeri a - külőnősen falusi - nép lélekrajzát, az értékelni
fogja ennek a munkának a [elentőségét, arra gondolva, hogy mílyen rendkívüli
hatást vált ki a hívekből, ha azt látják, hogy nemcsak' a lelkész, - akinek ez
hivatásából folyik, - hanem a közülök való világi is nemcsak maga él lelki
életet, hanem gondoskodása tárgyát képezi, hogy a gyülekezet tagjai is azt
éljenek.

Hiszen - ezt őszinte örömmel állapíthatjuk meg, - az utóbbi időben
[elentős lépések történtek ilyen irányban. Az egyes egyházmegyékben évenkint
tartani szokott ifjúsági konferencíák, presbiteri koníerencíák, mind azt céloz-
'zák, ho~y ne csak az egyházi közigazgatásban jártas, hanem mélyen hívő, a
Krisztust szolgáló világiakat neveljünk egyházunk számára.

Visszaemlékezem, hányszor láttuk fájó szívvel a gyülekezetek életében
azt a különös felfogást, ami nyilván a világiaknak az egyházigazgatásban való
közreműködése hibás értelmezéséből eredt, hogya jó evangélikus az, aki sokat
jár gyfílésekre és - különösen választások alkalmával - nagy agilitással buz-
gólkodik az egyház dolgaiban, Majdnem olyanná ferdült ez már el az egyszerű
emberek köztudatáb'an, mínt egy «érdemszerző jó cselekedet», amivel minden
bűnöket expíální lehet.

En a bajok okát nem egyházi autonómiánkhan láttam és látom, amelyet,
ezt mínden alkalommal hangsúlyoztam, minden kőrülmények között fenntar-
tandónak vélék, hanern abban, hogy a világiak ténykedése jórészt az egyházi
közígazgatás elvégzés ének hivatalos munkájára szorítkozott,

Ahogy fentebb is utaltam arra, hála Istennek, jó reménységgel nézne-
tünk a jövendő felé és meg kell állapítanunk azt is, hogy vannak nagyszámmal
világiak, akik nemcsak tudásukkal és az egyházkormányzatban való élénk rész-
vételükkel, hanem Istent kereső imádságos lelkükkel is nagy értéket jelentenek
egyházunk számára.

Egyházunk szervezeténél fogva különleges és nagyfontosságú szerep jut
a világi elem részvételének. Döntő és nagyjelentőségű volt ez a multban, fu
még inkább az lesz a jövőblen. Időszerű volt tehát a kérdés felvetése és annak
leszögezése, hogy ez a részvétele a világi. elemnek akkor lesz igazán áldásthozó
közegyházunkra, ha önnönmagunkban látjuk megtestesítve annak lényegét·
a Krisztus alázatos és hűséges szolgálatát.

Dr. Ajkay István.
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KRÓNIKA
Válaszúton.

Közel száz esztendeje nem látott belső feszültségek, áramlások és moz-
galmal. telitik a jelenlegi magyar életet. Akkor azonban a nemzeti élet nyiltszíni
küzdelme folyt megyegyüléseken és díétákon, most pedig a föld alatt zajlik és
moraj lile minden. Annyi nyilvánvaló, hogy a válság gyökerei hosszú évtizedek
hibáira .nyulnak vissza s hogy nem tehető érte felelőssé sem' a hatalmon levő
kormány, sem valamelyik elődje - önmagában, a tőbbiektöí, s a nálunk kiala-
kult parlamentárís rendszertől függetlenül. Annál fontosabb, hogy a válság szo-
ciális okait őszintén, a napi politika érdekeitől függetlenül feltárjuk s a magunk
körében is támogassunk mínden olyan intézkedést, mely alkalmas a felgyült
feszültség enyhítésére és legalább valamit segít a megoldás felé. A válság gócai.
elsősorban a következők: az iskolázott ifjúság sorsa, az alsó néposztályok, főleg'
az agrárproletáriátus sorsa és a zsidókérdés. Látszatra mind a 'három gazdasági
probléma és függvénye a mezőgazdasági világválságnak. valóságban azonban e
bajok társadalomszerkezetí és végső fokon erkölcsi természetűek és materiális
magyarázatukban csak annyi az igazság, hogy egymástól valóban elválaszt-
hatatlanok.

1. Az ifjúság problémájának tünete az, hogy sok ezer érettségizett és dip-
lomás egyén nem tud iskolázottságának megfelelő elhelyezkedést találni. Ennek:
Iegszembeőtlőhb oka a szellemi pályáknak túl özönlése, másik oka bizonyos pá-
lyáknak a nem zsidó ifjúság által való hozzáférhetetlensége.

Ha tudj uk, hogy Csonkamagyarországon állandóan több az egyetemi és
főiskolai hallgató, mint volt annakidején Nagymagyarországon, úgy nincs mit
csodálkoznunk azon, hogy a diplomás koldusok száma esztendőről esztendőre
csak növekedhetik. Mi. az oka ennek az egyetemre özönlésnek, amely lankadat-
lanul tart annak ellenére, hogy már több rrrint tíz éve nyilvánvaló ennek az álla-
potnak a ldlátástalansága? Szerencsétlen társadalmi struktúránk adja meg a
kérdés nyitját: nincsenek szerves átmenetek az egyes társadalmi rétegek közt,
legkevésbbé a középosztály (értelmiség) és az alsóbb osztályok közőtt. A kőzép-
osztály eredetére nézve felette vegyes és már csak kis részben áll a régi tisztes
köznemességből. Szereti magát «nemzetfenntartó osztálynak» mondani s ezért
színte a nemzeti élet kizárólagos hordozójaként szerepel. Minden' szegénysége"
a háborús és az utána következő nehéz évek lerongyolódása ellenére is ma vi-
szonylag kedvező helyzetben van. Ebbe a rétegbe bejutni az alsóbb néposz-
tályok vágya. Az út hoztá nem is járhatatlan, ha könnyebb is egy pesti ház-
mesterségtől vagy bankszolgai állásból, mínt faluról vagy éppen tanyáról: csak
12-15 átkoplalt és átinstruált diákév kell hozzá és asszimilációs készség, amely,
alkalomadtán lenyeli a megaláztatásokat is.

Aki egyszer ebbe a lateiner-osztályba feljutott, annak ott maraani vi-
szonylag könnyű. Tisztviselő apa még a tehetségtelen gyermekét is rendszerint
keresztülpréseli az érettségin és azután már könnyen jogászt farag belőle . Végül'
mükődésbe lép a középosztály közismert rákfenéje, a protekció, amely az egyén
képességei helyett a szülő érdemeit mérlegelí. A protekciókeresés erélyes minisz-
terí rendeletektől sem ijed meg. Ig:'y csak fokozódik a nemzeti vezetőréteg szel-
Iemi-erkölcsi devalvációja. Iparospályára ez az osztály nem adja fiait, keres-
kedelmire meg ha akarná, se igen tudná. Aki érettsegit tett és «emléklapot» szer-
zett, az, ha alulról jött, oda sem térhet vissza, ahonnan érkezett. Gyárban nem
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kell a diplomás munkás, mert félnek tőle, falura sem igen mehet, mert a nép
tele van előítélettel a «nadrágos» emberrel szemben. Lóg a világban gyökértele-
nül, mint szellemi inségrnunkás, vagy mint bankok, gyárak által 50-80 pen-
gős megszégyenítö ingyenkenyérrel «foglalkoztatott» «gyakornok» és akárhány
esetben az elégedetlenek mindenre kész hadát szaporítja.

2. Ennek az ifjúságnak a helyzeténél még sokkalta tragikusabb a legalsó.
néposztály állapota és pedig nem annyira az ipari, mint inkább a mezőgazdasági
munkásságé. Hogy sokak szemében a földet forgató mind egyforma «paraszt»,
aki legfeljebb csak holdjainak száma szerínt különbözik egymástól,-
az csak a «nadrágos» szemléletre, nem pedig a valóságos helyzetre jellemző.
Csaknem akkora szocíálís szakadék van a saját földjéből megélő gazda és az
alatta rétegezödő zsellér, földmunkás, cseléd és béres között, mint a zsíros pa-
raszt és az értelmiség között. Ez a földnélküli földmívesség, amely az ország:
lakosságának közel egyharmadát teszi, és hozzá túlnyomó többségében szín-,
magyar, a száz év elötti [obbágysorsnál sokkal nyomorultabb viszonyok között
él. Lerongyoltsága, kiéhezettsége 1) ennek következtében egészségi helyzete égbe-
kiáltó. Vannak legények, akik életükben főtt kosztot alig ettek, mert dinnyén és
kenyéren tengették élefűket. S ha ezt nem is szabad általánosítani, az ilyen
jelenségek mégis szímptomaükusak. Hogy ebben a rétegben nagyon sok a ko-
moly munkára, katonai szelgálatra teljoesen alkalmatlan egyén, az az illetékesek-
nek legmegdöbbentőbb tapasztalata. Politikailag szervezetlen és szervezkedésre;
egyelőre képtelennek látszó tömeg. A kisgazdapárt nem ezekre, hanem a bir-
tokos para sztságra támaszkodik, a szeeialisták csak csekély befolyással bírnak
közöttük, ellenben a nyilaskeresztes agitáció erősen rájuk vetette magát, - és'
ki tudja, mi huzódik meg a dolgok legmélyén. -

3. A harmadik és városi ember által leginkább szemmel tartható feszült-
ség a zsidókérdés. Hogy a zsidóságnak alig száz év alatt végbement magyar-
országi honfoglalása, a tőkének, kereskedelemnek. gyáriparnak és sajtónak tel-
jes megszállása végeredményben a saját mulasztásaínkból, felelötlenségünkoöl
és bűnös egyéni önzésből született, arra nem gondol senki. De ez a tudatalatti
kisebbrendűségi érzés egyre növekvő gyülölette dagad és a saját mulasztásaíért
is bűnbakot keres. Rontja a helyzetet, hogy a zsidóság a gazdasági és nemzet-
politikai vonatkozású kérdés feltárói ellen a vallásgyakorlatát védő törvények'
sáncai mögül védekezik és bízva hatalmában, lekícsinyli a feléje forduló gyűlö-
letet, a helyett, hogy bölcs előrelátással saját érdekében maga szorgalmazná! a
túltelítettség levezetését és a hatalmi viszonyok arányosítasát. A bankok agrár-
'politikája s a nagyvállalatoknak különösen a Hóman-akcióval kapesolatos
magatartása, mely állást szervez, de az álláshoz juttatott fiatalokat a munkából'
kízárja és számukra az előmenetelt lehetetlenné teszi, valóban megdöbbentően
híjával van az erkölcsi felelősség tudatnak.

A, zsidó kérdés erkölcsi vonatkozásai abban vannak, hogy vajjon az
ostromló ifjúság nem olcsó, esetleg véres préda után szimatol-e csupán; s van-e
benne elég szorgalom, erkölcsi alap, szakismeret, vagy legalább erre való kész-
ség, hogy a maga számára követelt pozíciókat fokozatosan átvehesse úgy, hogy
közben a gazdasági élet össze ne omoljék? Nyilvánvaló, hogy itt a legbölcsebb
és legmerészebb kormány is csak akkor tud segíteni, ha a mögötte álló társada-
lom szent odaadással, önzetlenséggel és önfegyelemmel vállal részt a munkából.

4. A kilenc milliós magyar társadalomban az evangélikusság .maroknyi
kisebbséget jelent. Kísebbségnek azonban, ha' a maga hivatását [ól tölti be, nem-
zetformáló jelentősége lehet. Ime a zsidóság még nálunk is csekélyebb számban
él az országban, mégis válságot hozott a nemzetre; - vajjon 'nekünk van-é
uálsoágenyhítő szerepünk a nemzet életében, vagy szerényebben téve fel a kér-
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dést, a nemzet válsággócai mínálunk, egyházunken belül kedvezőbb képet mu-
tatnak-ej

Az ifjúságunk sorsa az átlagénál még mostohábbnak mondható. Ember-
öltők óta számarányon felűli helyet foglaltunk el az intelligenciában: a zárt
szám és Regnum Marianum egyre jobban érvényesülő világában egyre lehe-
tetlenebb lesz számára a képességeinek megfelelő közpályán való elhelyezkedés.

Dc vajjon saját falainkon belül részesül-e kellő megbecsülésben? A leg-
utóbbi zsinaton pl. a fiatalabb lelkészi nemzedék úgyszólván teljesen hiány-
zott s mínden tárgyilagos szernlélő könnyen megállapíthatja, hogy az egyházi
közélet irányításábóI a negyven éven aluli generáció majdnem teljesen ki van
zárva. Ez kétségkívül egészségtelen jelenség. Eltekintve attól, hogy ebben a fia-
tal nemzedékben sokan vannak, aklk az eleven reformátori keresztyénségből
táplálkozva új, evangélíumibb színt adhatriának a gyűléstermekben folyó élel-
nek is, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzet egyáltalában nem segíti elő az idő-
sebb generációnak a fiatalabb által való sima és zökkenő nélküli leváltását
Nálunk megeshetik olyan eset is, hogy egy fiatal evangélikus építész, aki már
katolikus templomot is építettt l) és titkos pályázatokon első díjakat nyer, egy-
házában nem juthat munkához, mert «túlűatal-.

Roppant költséggel és tegyük hozzá, tiszteletreméltó jó szándékkal utaz-
tatunk 3-5 szórványhívünk felkeresésére mísszíóí lelkészeket, de ugyanakkor
nincsen gondunk - legalább közegyházi gondunk, - agrárproletáriátusunk tíz-
ezreinek gondozására. Az orosházi Rákóczi-telep, a mezőberényi «London», meg
itt-ott egész gyülekezetek mezitláb as nyomorultjaiért magára hagyatva küz-
ködik egy-egy hőslelkű és elszánt lelkész vagy tanító, de hol van egyetemes
közvéleményünknek szociális felelőssége és befolyásának egyesült latbavetése
nyomorúságos sorsuknak megjavítására? - Es papjaink vajjon a népnek lel-
készei-e mindenütt? Felügyelőínk választásánál megdöbb'entően sok részünk-
ről a pártpolitikai és közigazgatási hatalmasságok utáni futkosás evangéliumi'
szempontoknak teljes mellözésével, Szolgabíró, főispán, képviselő, államtitkár,
miniszter kell csaknem mindenütt, még akkor is, ha az illetőt sohasem látni
templomban és a közgyűlési termeket nyilvánvalóan politikai ugródeszkánas'
tekinti. Vajjon politikai rendszerváltozás esetén ez a sok méltóság mind köpe-
nyeget fog cserélni, vagy egyházunkat akarja majd politikai tartalék-hadállát
sokká kiépíteni?

A zsidókérdésben tanusított magatartásban viszont a lelkészi kart ter-
helik súlyos bűnök Míg a keresztyénség első századaiban esztendőkön keresz-
tül kellett a katekuméneknek a keresztségre készülníök, ma a legtöbb gyüleke-
zetben a csaknem mindig társadalmi, Iskoláztatasi vagy politikai szempontnői
történő betérési szándékot fenntartás nélkül elfogadják és «bonyolítják le» egy-
két tessék-lássék oktatás :után. Hogy ezzel a hívő zsidóság megvetését, a szemé-
lyes hitmeggyőződléssel érkezők díszkredrtálását érik el és a nemzetnek is árta-
nak, arra úgyszólván senki sem gondol.

:::

Csak látszat az, hogy az utolsó hónapokban fokozottan érzett válság
most alakult volna ki: benne nemzedékek és elmult hosszu évtizedek súlyos.
mulasztásaínak és bűneinek a gyümölcse érett meg. Ezért nincs is a megolda-
sukra olyan csodaszer, amely máról holnapra hatna. A veszedelmet csak hatá-
rozott, céltudatos és legfőképpen keresztyén hitből fakadó, erkölcsi felelf5ssP[f-

tudattól áthatott cselekvés háríthalja el. Adja Isten, hogy nemzetünknek, egyhá-
zunknak egyaránt legyenek olyan vezetői, akik ilyen értelemben tudnak csele-
kední.l De ne hárítsunk míndent a vezetőkre: valahányan ezeket a sorokat ol-
vassák, tegyék meg a maguk körében mindazt, amit megtehetnek Isten bizo-
nyára meghallgatja imánkat és utat ad a szabadulásra. 1. R.
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5ZÉLJEGYZETEK
A kis egyházkerületek ügye
a tiszai egyházkerület püspöki állásá-
nak a megürülésével újból aktuálissá
lett, Az egyetemes egyháznak az a né-
hány évvel ezelőtt hozott határozata,
mellyel a lkét kis egyházkerületet ideig-
lenes egyházközigazgatási únióra hív-
ta fel, már a legutóbbi püspökválasz-
tás alkalmával is figyelmen kívül ma-
radt s ma újból teljes hallgatással
mellőzik. Valóban nehéz a multtól el-
szakadni, különösen, ha belőle presz-
tizskérdést csinálunk se mögött esetleg
még személyes ambicióknak is helyet
adunk. Annyi bizonyos: a kis egyház-
kerületek önállóságának a megtartása
csak akkor mond ható egyházi érdek-
nek és csak akkor éri meg az egyház-
közigazgatási túlkiadások áldozatát, ha
élükre olyan férfiakat tudunk állítani,
akik személyes súlyukkal, munkabí-
rásukkal és aktivitásukkal közegyhá-
zunk számára jelentenek nyereséget. A
püspöki állás nem az idősebb kornak
járó megtísztelés, sőt egyáltalán nem
«rnegtisztelés», hanem munkára, súlyos
és felelősségteljes munkára való el-
hívás, amelynek terhe alatt még a
munkabírásának teljében levő fiatal
férfierő is összeroppanhat. Ma, amikor
népünk gondolkodásában beláthatatlan
[elentöségű változások mennek végbe,
'egyházunk élén is olyan férfiakra van
szükség, kik a szellemi és lelki élef
új alakulásával közvetlen eleven kap-
csolatban vannak. Csak így irányíthat-
ják biztos kézzel egyházunk ügyeit.
Hogy ezek mellett, vagy még inkább
ezek előtt az egyház spirituális köve-'
telményeinek minden partikuláris
szemponttói függetlenül teljes erővel
kell érvényesülniök, az csak természe-
tes és magától értetődő.

A püspöki állás betöltése nem kizá-
rólag, sőt nem is első sorban az egy-
házkerületek kérdése, hanem közegy-
házi kérdés: a püspök közegyházi mél-
tóságot nyer. Ezért közegyházunknak,

egyetemes egyházunk vezetöségének
fokozott felelőssége van a jelen hely-
zetben.

Külföldi eszmeáramlatokra
nincsen szüksége a magyarságnak, -
ennek hangoztatásátói visszhangzik az
egész ország. Hol az egyik miniszter,
hol egy ellenzéki vezér állapítja meg.
Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy
van-e szükség külföldi eszmeáramla-
tokra, akkor az intelligencia nagy több-
sége válaszol rá azzal, hogy nincsen.
Ha csak ezen az egyvéleményűségen
mulnék a nemzet egysége, akkor már
is kész lenne, De legyünk tisztában az-
zal, hogy az ilyen tételben való meg-
egyezés semmit sem ér. Nem ér sem-
mit azért, mert Európa közepén élünk,
benne állunk az európai szellemi élet
sodrában, eddig is kaptunk hatáso-o
kat nyugatról, nem valószínű tehát,
hogy éppen a mí korunkban fog meg-
torpanni határainknál a sokféle, hatá-
sos eszmeáramlat. Bizonyos, hogy
puszta majmolásból is felvehet valaki
idegen gondolkodásmódot, de majom-
színvonalon élőknek hasztalan magya-
rázzuk az utánzás értéktelenségét és
esetleges kártevését. ennélfogva sajnál-
ni való az az idő, amelyet a leülföldi
eszmeáramlatok ellen való szoharcra
fordítunk. Célszerűbb és eredménye-
s-ebb dolog, hogy általában emeljük a
politikai gondolkodás színvonalát. En-
nél is fontosabb és sürgősebb, hogya
külföldi eszmeáramlatok ellen való
szónoklás helyett pozitív cselekedetek-
kel mentsük meg a népet. Politiku-
saink, akik a keresztyén gondolatot
és a nemzeti eszmét oly szívesen em-
legetik, a nemzet szolgálatában akár
a kormányozó, akár a törvényhozó ha-
talom segítségével hozhatnak létre
olyan változásokat, amelyek felesle-
gessé teszik a határokon túlra tekint-
getést. De ehhez nem elég a keresz-
tyén gondolatról és a nemzeti eszmé-
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ről szónokolni, hanem keresztyén fe-
lelősségtudattal cselekedni kell!

Az Uriember és a kísértet
című cikkében írja Herezeg Ferenc:
«Az Úriembernek, bár nem szeret reá
gondolni, meg kell szoknia a valósá-
got, hogy enyhén fűtött ebédlőjének
szmirnaszőnyege alatt sötét, hideg és
szennyes csatorna van, ahol emberarcú
rétnek tanyáznak. Az ábrázatukori kí-
vül semmi sem emberi. Az életüket és
emberi méltóságukat régen beleejtet-
ték a csatorna feneketlen szennyvizé-
be; ők már nem veszíthetnek semmit;
az egyetlen nyereség, amelyre még
pályázhatnak: az alkoholmámor, amely
pár órára elfelejteti velük az életet. Az
államhatalom a vasseprűjével vissza-
kotorja őket a csatornájukba, vala-
hányszor a napvilág felé nyüzsögnek.
Ezek a szerencsétlenek egyébként kí-
vűle élnek nemcsak az emberi társada-
lomnak, de az emberi logikának is.
Ha például egy «ígazolványos nő» ren-
detlenül viselkedik, akkor büntetésül
elszedik az igazolványát. Azaz: bün-
tetésül eltiltják attól, hogy erkölcs-c
telen életet éljen. Az erkölcstelen élet-
hez való jog a jó magaviselet jutal-
ma. .. Ezek bizony lesújtóan gyászos
dolgok és az Úriember nem is szereti,
ha egy-egy pillanatra megnyílik alatta
a csatorna és a sötétségből baromivá
vadult emberszemek merednek reá. Pe-
dig farkasszemet kell velük néznünk,
mert a föld alatt rothadó emberek is
mink magunk vagyunk, a csatorna is
Magyarország, a csatorna lakói «ma-
gyar testvérek», ahogy újabban a kép-
víselőjelőltek mondják, - az ő szeny-
nyük az ország szennyese, az ő bom-
lásuk a magyar nép betegsége». Her-
czeg Ferenc megszívlelendő monda-
tai mellett nem mehetünk el néhány
megjegyzés nélkül. Az egyik az általa
is idézett államhatalomra is vonat-
kozik. Kétségtelen, hogy az állami fel-
sőségnek kötelessége a züllés meg-
akadályozása és a már züllöttek visz-
szahelyezése a nemzet szervezetébe.
De elkerülhetetlen az a kérdés, hogy

vajjon nem összeférhetetlen-e az állam
ilyen feladata és az a jövedelme, ame-
lyet például a szeszadóból kap. A bor-
fogyasztási adó akármilyen nagy se-
gítség is az államháztartásnak, közvet-
ve akadálya annak, hogy az állam tel-
jesítse legfőbb hivatását. Másik meg-
jegyzésünk a keresztyenségre vonatko-
zik. Hol van a szava a züllés, a ható-
ságilag szabályozott vétkezés dolgá-
ban? A zsinat munkájának befejezése
után sokat foglalkoznak a hivatottak a
legsürgősebb teendők kijelölésével.
Egyöntetű a vélemény, hogya legége-
tőbb feladata egyházunknak az ige-
hirdetés megújhodása. Herezeg Ferenc
szavai tanúsítják, hogy valóban ezt
a kérdést, a törvény és az evangélium
korszerű és bátor közlésének ügyé~
kell legfőként szem előtt tartani.

"Jaj azoknak,
akik a gonoszt jónak mondják és a
jót gonosznak!- Ézsajás szava ma is
időszerű. Vannak, akik azért mond-
ják jónak a gonoszt, hogy így mente-
gessék bűneiket. Vannak, akik azért
mondják a jót gonosznak, hogy fon-
toskodhassanak és közéleti szereplésük
során egy idő mulva úgy állíthassák
be a dolgot, mintha az ő hatásukra
változott volna a gonosz jóra. Vannak,
akik idealizmusból vagy magasabb ál-
Iamvezetési célszerűségből tartják szük-
ségesnek a valóság hamis értékelé-
sét. A felsorolást folytathatnánk, szól-
hatnánk például azokról, akik a való-
ság látására serkentő törekvéseket ár-
talmasoknak mondják, a nemzet javát
szolgáló politikusokat nemzetrontással
vádolják, - ae a végeredmény ugyan-
az: Isten mindegyíkre nézve az íté-
let jaját profétállatja. Hiba tehát leta-
gadni a bajokat, kár szépíteni a való-
lóságot. A valóság őszinte meglátá-
sa nemhogy veszedelmes lenne a nem-
zetre, hanem az első feltétele a meg-
menekülésnek,

"A bürokratikus
tehetetlenség kezdi megzsibbasztani a
magyar életet és az adóterhek mellett



talán a legsúlyosabb kolonc, amit a
népünk hurcolni kénytelen». Szeret-
nénk, hogy az egyik napilap bölcs'
megállapítása minél erősebb vissz-
hangra találna. A magyar közvélemény
hajlandó míndent pártpolitikai szem-
pontból nézni, nem akar tudomást
venni pártoktól független bajokról. Itt
van például a bürokratizálódás folya-
mata. Akármerre nézünk, nincs biztató
jele annak, ~?gy a politikai élet for-
dulatai ezt a nyavalyát meggyógyítják.
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Politikamentes intézményekben, isko-
lai munkában is vészesen emelkedik
az ügyiratok száma, szaporodnak a
paragrafusok. Az élet nem fontos töb-
bé, hanem fontos a rend. Jézus Krisz-
tus idejében az volt a probléma, hogy
az ember van-e a szombatért, vagy a
szombat az emberért? Ma az élet, a
nemzet élete és a kiagyalt rend el-
sőbbsége a kérdés. Jó lenne, ha egy-
házunk tanításban is, példában is bát-
ran hirdetné a helyes megoldást.

SZELLEMI ÉLET
Fiatalok országútján
címmel az evangélikus ifjú értelmmég
új folyóiratot indított meg. Már a puszta
megjelenése is örvendetes. Mulhatatlanul
szükséges evangélikus intelligenciánknak
ezzel a rétegévei végre egyszer komo-
lyan törődnünk s igazán szóba állanunk.
Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak!
világa sajátos problémáival külön világ,
külön réteg intelligenciánk testében. Ezért
folyóiratunk is csak örömmel veheti ezt a
vállalkozást. Többet mondunk: .várakozás-
sal tekint munkája elé, amelynek célja
nem más, mint ifjú értelmiségünket az
egyház közősségében Krisztus lábaihoz ül-
tetni. De örvendetes ez az új megindulás
azért is, mert mozgalom áll II1IÖgötte.
Nem papírfogyasztás az álma, hanem a
magyar evangélikus ifjú értelmiség or-
szágos megszervezése és egy táborba to-
borzása. Eddig a vidéki ezervezetek csat-
lakoztak a mozgalomhoz. Reméljük, hogy
hamarosan követi őket pesti ifjúságunk is.

s-z-ó.

A rossz lelküsmeret
a múzsája Németh László tevékenysége-
nek, a Tanu tanulmányainak épp úg'Y',
mint az azóta írt müveinek, melyek «kris-
tálylapokba zártan» mutatják fel azt, ami-
ért a Tanu harcos kerszakában küzdött.
Színdarabjának (<<Villámfénynéh» hamleti
hősét a rossz lelkiismeret mondatja Je
körorvosi állásáról, hogy szegények kór-
házában szegényeknek élhessen. Új regé-
nyének a címe is (Bűn 1-11. kötet, Bu-
dapest. Franklin) az érzékeny szociálís
lelkiismeretben tudatosult bűnre céloz.
Két főalakjában, a Pesten magára hagya-
tott, esetlen parasztfiúban és a villát épít-
tető, szoeiálís lelkiísmerettől gyötört úr-
ban a szegények és jómódúak világa ta-
lálkozikegymással, de minden ígyeke-

zet ellenére szakadatlanul két malomban
őrölnek. Az új tulajdonos kínzókamrának
érzi a váratlan örökségböl épített villát,
melybe felesége kényszerítette, noha ő pa-
rasztművelö kert-telepről álmodott. Az
ember nemcsak akkor lop, ha elcsen va-
lamit, hanem akkor is, ha elfogadja, ami,
érzi, hogy nem dukál, mondja és azt vár-
ja, hogy házát egy igazságosnak érzett
rend ossza ki neki. A ragyogó elbeszé-
lő müvészettel, szinte pazarló témabö-
séggel megírt regény írója a bűntől való
megváltatlanság marcangoló érzésében
hagyja magára hősét.

»t-

"Viharsarok".
Féja Géza nagy feltűnést keltett köny-

ve, melyet az ügyészség elkobzott, majd
ismét engedélyezett, nem tudományos
munka, inkább színes riport, melynek
célja, hogy a mezőgazdasági proletária-
tus nyomorára felhívja a fiigyelmet. Az
elején történeti visszapillantást ad a népi
mozgalomról és annak - érzésem szerint
ídealizált - vezetöíröl. Utána a mai ma-
gyar falusi társadalom képét rajzolja meg.
A nép szaporaságáról igen szomorú képet
nyujt. Statisztikai táblázattal is bizonyít-
ja, hogy számos törvényhatóság terüle-
tén a termésretes szaporodás egyharma-
dával csökkent. Pusztít az egyke, a gye-
rekek korán munkába állanak, esenevé-
szek, nincs ellenállóképességűk, rossz az
élelmezés, nincs mód a tanulásra. A Vi-
harsarok általános ismertetése után rátér
az egyes vidékek jellemzésére. Minde-
nütt szegénység és elnyomottság képe tá-
rul az érdeklődő elé.

A könyv könnyen érthető, színes, érde-
kes olvasmány, mely alkalmas arra, hogy
a társadalmat közönyéböl felrázza. Elraj-
zolásaí, tévedései és helyenként jelentkező
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egyoldalúságai miatt használatánál mégi-
is óvatosságra van szükség.

J. E.
Az idei illmek
szokatlanul bö termése s a bennük fel-
felcsillanó komoly érték igazolja, hogy a
mai filmgyártás a müvészi célok és arnö-
vészi szin vonal felé is törekszik. A fény-
képezés technikájának a modern irányai,
a legújabb hangfelvevő berendezések tö~
kéletesítése, a szines fényképezés eddigi
eredményei csak elősegítik a filmgyár-
tás müvészi célkitűzéseinek a meg való-
sítását. A hangosfilmre készült, vagy arra
átírt darabok pedig annyira kép- és film-
szerüek s leegyszerűsített menetüek, hogy
úgyszólván kizárják a filmeknek a ssín-
paddal vetélkedő versengését, sőt sok te-
kintetben m~ is előzik a színpad világát.

Igy nem csoda, hogy a film ma egész
társadalmi rétegeknek egyetlen szellemi
tápláléka, s lelki életét kitöltő s azt sok-
szor irányító tényező. Mint ilyen fokozot-
tabb követelményeknek kell, hogy megfe-
leljen. Ez az a pont azonban, ahol a film-
gyártás annak üzleti szempontjain túl fe-
lelős a közönség ízlésének az irányítá-
sáért. A magyar filmek nehéz gazda-
sági helyzetben készülnek. A csonka or-
szág megmaradt népességének filmek
iránt érdeklődő hányada nem ad elég
anyagi bázist igazi nagyszabású, díszes
kiállítás ú világfilm elkészdtéséhez. Ez
azonban még nem ok arra, hogy a ma-
gyar filmjeink egy része s sajnos, a na-
gyobbik része az örökös pesti léhaságok-
nak, a felületes életszemléletnek, vidéki
földesuraink cigányos dorbézolásának túl-
zott rajzolásában éli ki magát. «<Havi 200
fOO>, «Három sárkány», «Tisztelet a ki-
vétetnek», «Lovagias ügy» stb.). Ha pe-
dig filmjeink a nagyváros társadalmi éle-
tének s annak üres mentalitásának a raj-
za után a magyar föld, a magyar paraszt
és a magyar tájak felé fordulnak, akkor
ezt érthetetlenül átengedik külföldi, a leg-
többször német érdekeltségnek es német
rendezőnek. A külföldi szemmel észrevett
slefényképezett magyar vidéket csak iiáj
látni a filmen; miért nem hazai rendező
veszi azt észre s miért nem magyar ope-
ratőr fényképe zi azt (<<Pacsirta»,«Aratás»,
vagy a «Hortobágy» c. film Lajtha László
zenéjével).

Két magyar filmünk a külföldi világ-
filmek mértékével mérve is igazi ma-
gyar értéket s elsőséget képvisel: a Jó-
kai után készült «Aranyember» Polgár
Tibor zenéjével és a «Mária nővér» Lá-
zár István tollából. Míndkettö igazi ér-
téke filmgyártásunknak.

A külföldi fdlmek nemcsak óriási anya-
gi áldozattal készülnek el s így kiállí-
tás s külső hatások révén kerülnek az él-
re. Olyan müvészi rendezöik, olyan mély
és embee-i B e rnellett sokszor a végtelen-

ségig egyszerű tárgyaik vannak, hogy
müvészi értékben s nemes irányzatukban
felszállnak nem egyszar a vallás, az örök-
szép, a lelki nemesség magaslataira, ami
a mai film világában sokszor egészen szo-
katlan dolog. Amerika egy csodálatosan
U;iszta s finomszövésű, vallásos fiilmet ál-
lított ki az idén: az «Allah kertje» c. szí-
nes filmet. Az osztrák fiilmgyártás egy
egyszerű, de örök emberi tragédiát rajzol
a Burgszínházban. A Bécsi Énekes-fiuk
áhitatos élete, vallásos nevelése s ének-
lése tárul elénk a Szent hazugság-ban.
Az angolok Rembrandt-ról készítenek egy
grandiózus filmet Korda rendezésében.

Kapi-Králik Jen6.

Tormay Cecile 6s Juhász Gyula
a magyar irodalom két nagy halottja.
írásaik alaptémáiban, irodalmi szemléle-
tükben és hangjuk bánattal teli líraiságá-
ban nagyon sok rokonvonást mutat. Pedig
alig lehet két ellentétesebb életet elkép-
zelni. Juhász a Nyugat gárdájával indult
neki az írói sorsnak és egy életen ke-
resztül hű maradt aHolnaphoz és annak
vezéréhez. Ady Endréhez. Tormay egy
életen keresztül volt az ellentábor egyik
vezetője és folyóiratának harcos szer-
késztője. Juhász Gyula, a férfi, mint
neuraszténiás alkatú, az élet minden za-
jától menekülő egyéniség, azok közé tar-
tozott, «Kik látva a tolongást itt alant:
közönnyel félreállnak s mosolygva elin-
dulnak szebbfényű csillagokba» és akik
már az induláskor tudják, «hogy az ő

ügyük bukott». Tormay Oecile, a nő, olyan
tusáktói sem riadt vissza, ahol a leg-
súlyosabb sebeket adják és kapják. Mégis
mind a kettő ugyanolyan multakba néző
szemmel, ugyanazzal a fáradhatatlan
pesszimizmussal kutatta önmagának és
másoknak életében a mindig pusztulás-
ba sodró végzet munkáját; ugyanazzal
a tiszta irodalmisággal, a belső feszült-
ségeket hősiesen egyensúlyozó higgadt-
sággal, és valami mondhatatlan .áhitatos
odaadással végezték írói hivatásukat. Mi-
lyen furcsa, játékos ellentét; az élettől
menekülő és örökké fáradt Juhász Gyula
önkéntes elmeneteleker befejezett élet-
művet hagyott hátra csodálatosan finom
versekkel telített, hosszú sorozatot alkotó
köteteiben ; az életet mindig igenlő 'I'or-
may Oecile nagyszerű elökészületek után
megkezdett élete-főművének, nagy triló-
giájának befejezése előtt roppant őssze.
Mind a kettő igazán kereső lélek volt.
Juhász Krisztus-versei nagy vágyakozás-
ról és szomjúságról beszélnek és élénk
erővel vetítik elénk azt az embertípust,
amely - bármennyire szereme is -
nem tud szabadulni a magarajzolta Krisz-
tus-arctói és az igazi felé elindulni. Tor-
may Oecile Assisi Ferenc áldott életé-
nek szemlélésén keresztül igyekezett az
örökkévalóság felé. H.
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Levelesláda ..
Egyik olvasónk figyelmeztet a "Harangszó" egyik cikkére, mely-

ben a következőket olvashatjuk: "Tudjuk, hogy munkásságunk szivében
sok jogos keserűség van. Az istentelen töke sokszor kihasználta őket
és könnyükből, vérükből préselte a maga aranyait. Mindezt a bűn mí-
velte s a bűn ellen ebben a világban igazán és egyedül az egyház har-
col. Munkástestvérek, jőjjetek! A ti helyetek az egyház oldalán van,
mert csak az egyház a ti igazi édesanyátok, igaz érdekeitek bátor párt-
fogója. Hívunk, mert szeretünk titeket, felelősséget érzünk irántatok és
veletek akarunk harcolni az igazságért, abban a társadalomban, ha kell,
ellen, amelynek önző bűnejt ép úgy látjuk, mint ti s kérlelhetetlenül
ép úgyelitéljük, mint ti," Örömmel és hálával idézzük e sorokat, és
tesszük ezt abban a reménységben, hogy evangélikus intelligenciánk
egyetemlegesen és mindenestől magáévá teszi a munkásság keresztyén-
ségének ügyét. Ehhez természetesen az az első lépés, hogy meglátja
és megvallja eddigi mulasztását és vétkes magatartását.

Jelen számunk munkatársai: Dr. Ajkay Isiván, Iöldbírtokos, Kisfalud. -
Dr. Hilscher Zoltán tanár, Budapest. - Járosi Andor lelkész, Kolozsvár. - Dr. Sor-
munen Eino egyetemi tanár, Helsinki. -

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:
Seeberg Reinhold : Christliche Ethik. Stuttgart, 1936. Kohlhammer-kiadás. Ára

6'75 RM. - Heidland Hans- Wolfgang: Die Anrechnung des Glaubens zur Gerechtíg-
keit. Stuttgart, 1936. Kohlhammer-kiadás. Ára. 7'20 RM. - Dietrich Erich Kurl: Die
Umkehr. Stuttgart, 1936. Kohlhammer-kiadás. Ara 18'- RM. - pepke Albrecht: Der
Bríeí des Paulus an die Galater. Leipzig, 1937. Deichert-kiadás. Ara 4'13 RM. - Gal-
ling Kurl: Biblisches Reallexikon. Tübingen, 1937. Mohr-kiadás. Ára !J"78 RM. - Ma-
ritain Jaqaes: Religion und Kultur. Freiburg, 1936. Herder-kiadás, Ara -'98 RM, -
Luther Márlon: A jó cselekedetekről. Fordította Takács János. Budapest, 1937, Ára
1'50 P, - Virág Jenő: A Luther-rózsa. Budapest. 1937, - Kováts J, István: Legyen
békesség J Budapest. 1937, Ára 0'30 P. - Polner (jdön: A reverzális-ügy íeilödése.
Szeged, 1937. - Sallay István: Hiszel? Budapest. 1937. Ára 0'30 P. - Bremond
Henri:' Was würde Christus tun? Freiburg. 1936. Herder-kiadás. Ára 2'as RM, -
Schlatter Adolf: Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus, Stuttgart, 1936, Calwer
Vereinsbuchhandlung. Ára 7'50 RM, - FrllY Hellmuth: Das Buch der Weltpolitik
Gottes, Stuttgart, 1937. Calwer Vereinsbuchhandlung. Ára 4'13 RM, - Calwer Kirchen-
leJdkon, 1. füzet, Stuttgart. 1936, Calwer Vereinsbuchhandlung. Ára 1'88 RM. -
Égő csipkebokor. Rádióprédikációk 1935/36. évről. (Kálvin-könyvtár). Budapest. 1937,
Ara 2'40 P.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. - .<\ német könyveknél a nálunk is
érvényes ú. n. külföldi árak vannak feltüntetve.

Luther Márlonnak "A jó cselekedetekről" írott munkája megjelent magyar fordí-
tásban is, Ma. amikor a Luther-kutatás oly nagy mértékben folyik, amikor az érdeklődés
mindig jobban odafordul a nagy reformátor munkássága felé. na~y értéknek kell mon-
danunk azt. hogy ez a kőnyv magyar nyelven is hozzáférhetővé vált. Minden evangélikus
testvérünknek melegen aiánliuk ennek a könyvnek megszerzését. Ára 1'20 P. Meg-
rendelhető a fordftónál: Takács János hitoktató, Pestszentlőrinc, Gyöngyvirág-u, 34.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lio. D••• K••••e•. Károly.
Nyomatott: Székely 68 Tár •• könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A fo1y6irat elfogaddBa el6fimlsi hltekuttslggel lár.
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Az Ágostai Hitvallás. Fordította Pröhle Károly. 1930. 50 f.
Az Ágostai Hitvallás. Forditotta Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile kiadás. 2 P.
Ugyanaz, a Luther Társaság kiadásában. 40 f.
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
A Schmalkaldeni Cikkek Luther Müvei VI. kötetében. Lásd alább I

Luthertól és Lutherr6L
Müvei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917.

Fűzve 60 P, kötve 80 P. ~A IV- Vl. kötet egyenként: fiizve 8 P.
kötve 10 P.

A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1'50 P.
Biinbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) II 14 f.
A jó cselekedetekrlll. 1937. 1'20 P.
Pröhle Kátoly: Luther Kiskátéja. 1929. 80 f.
Wiczián Dezsö : Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmánakgyakorlati jelentősége. 80 f.
Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenll: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Török István: Luther és a biblia. 1934. 50 f.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1'50 P.
Walter János: Luther Márton üjúkori vallásos fejlődése. 10 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.

A. ige és az imádság szolgálalábaD.
Jánossy Lajos: Az. evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
Járosi Andor: A német evangélikus liturgiai reformmozgalmak.1933.2'30 P.
Kamer Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3'80 P, kötve 4'80 p, másutt 5 P, ill. 6'20 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-től.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3'50 P.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiuk. 3'50 P.
Gyógyits meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936.1'50P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanftása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.

Egyházuak életéhez.
Kamer Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágitásá-

ban, 1931. 4'20 P.
Viszkok Lajos: A hit által való megigazulás elve egysze-ii evangélikus

hivek lelki világában. 1935. 1'80 P.
Túróczy Zoltán: Oldott kéve Isten szérűjén. 1936. 40 f.
Jánossy Lajos: Az evangélikus gyülekezet sajátos életformái. 1936. 60 f.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Gáncs Aladár: Kunszt Irén emlékkönyv. 2'50 P.

FÚID köayvek.
Oravala Ágoston: A parasztpróféta. 6 P.
Pietilii : A bűn mardosása és az Isten békessé~e. 80 f.
Kivistö: Vitézségi érem. Ifjúsági regény. 96 f.
Malmivaara: Miröl ismerhetők meg Isten gyermekei? 14 f.

SzépIrodalom.
Kapi Béla: Isten hárfása. (Gerhardt Pál élete.) 2 P.
Podmaniczky Pál: Megnyilt szemek. 2 P.
Ugyanaz: Nagy Sámuel próbája. 50 f.

E könyvek legegyszerűbben az evangélikus könyvkereskedések útján szerez-
hetők be. Ilyenek pl.: Luther-társaság könyvesboltja, Budapest VIlI., Űllllj-út 24. Fé bé
könyvkereskedés, Budapest VII., Damjanich-utca 25/a.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


