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Sírva
«Meri sokan járnak másképpen, kik

felől sokszor mondiam néktek, most pe-
dig sírva is tnondom, hogya Krisztus ke-
resztjének ellenségei». Fil. 3,18.

A fent idézett bibliai versben ez a szó ragad meg minket: sírva. Pál
azokról szól, akik mint Krisztus keresztjének ellenségei: élnek. Akiknek végük a.
veszedelem, Istenük a hasuk és akik mindig csak a földiekkel törődnek. Sokszor
szólt már róluk, most könnyek közt említi őket.

Ezek az elsiratott könnyek míndenekelőtt az apostolról beszélnek ne-
künk sokat. Azt mondják, hogy szívében nagy részvét lakozott az Isten nélkül
élő emberek iránt. Fájdalommal látta elhibázott életüket. Bűnük és hitetlen-
ségük emésztő haragot is keltett benne, főképpen azonban bensőséges bánat
töltötte el.

Nagy erővel jut kifejezésre ugyanez az érzület a Rómábeliekhez írott
levél 9. fejezetének kezdetén, ahol az apostol ezt írja: «Igazságot szólok Krisz-
tushan, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent
Lélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek
fújdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisz-
tus tól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint». Hatalmas !C'rővm ebben
az igében. Igy vagy nagyhangú frázissal szólhat csak ember, vagy a féltő,
szív telj-es odaadása. Pál szavát egy Krisztusért odaáldozott élet hősies küz-
delme igazolja.

;Van Pál apostol rleveleiben egy olyan hely, melyben nem az Isten or-
szágán kívül élőkről .szól, hanem azokról, akik Krisztus követőí lettek, de abba'
a veszedelembe sodródtak, hogy újból elszakadhatnak Megváltójuktól. A Galá-
ciabeliekhez írt levelében olvassuk: «Gyermekeim! Kiket ismét fájdalommal
szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krtsztuss. Oly nagy aggódó szeretete,
hogy ezt össze .meri hasonlítani a szülő, asszony fájdalmával.

Tudjuk, honnan kapta Pál ezt a lelket. Urától, Mesterétől, akinek, míg a
földön járt, megesett la szíve a sokaságon, mert olyanolmak látta őket, mint a
pásztor nélkül való juhokat, aki sírt Jeruzsálem felett, mert nem ismerte fel
meglátogattatása idejét.

Krisztus országáért ebben a világban szívesen akarunk szolgálatot vál-
lalni. Nehéz időben élünk. Pogányság és hitetlenség, közöny és Istentől elszakító
bűn tárul elénk mindenünnen, Erőt akar venni rajtunk a csüggedés. Sokan
élnek mint Krisztus keresztjének ellenségei, sokan járnak a veszedelem útján,
sokan hasukat tették egyetlen urukká. Mennyí bölcseségre van szükség, hogy
megközelíthessük őket! Mennyi kitartás kell ide! Es mindenek felett mennyi
önfeláldozó szeretetre van, szükség!

Ez a Krisztus .iránti, fájó könnyekig elmenő, önfeláldozó szeretet az a
kulcs, mely az elzárkózott lelket felnyitja Krisztus evangéliuma előtt. Bár töl-
tené meg Isten Szentlelke szívünket a Jézus Krísztus szerétetével.

Ézsaiás 6 megragadó 'erővel írja le, tniképpen küldte el az ur az ö szol-
gáját. Látja a próféta az ég dicsőségét, és megretten, mert olyan nép között
lakik, amelynek tisztátalan az ajka. ·~s tisztátalan volt az öv,é is. De a szerá-
fok közül az egyik izzó szenet vett az oltárról és azzal illette a próféta ajk-it,
Ez! a tűz megtisztítja őt, és bűnbocsánat ajándékát nyeri. Megriad a' mi lelkünk
is a bennünk lakó bűn és hitetlenség míatt. Isten tüzére van szükségünk, mely
megtisztíthat és könnyontásig hű szeretetet önthet belénk az örök életre te-
remtett ember iránt. Wolf Lajos.
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"Mivel érdemeltern meg ?'~
Ezzel a kérdéssel a szájukon és a lelkükben fogadják és hordoz-

zák nagyon sokan a betegséget. Két dolog rejlik benne. Az egyik a
tudat, vagy legalább is sejtelem, hogy a betegség büntetés. A másik a
lázadozás Isten ellen, aki ilyen kegyetlen eszközhöz nyúl, amikor büntet.

A betegség valóban büntetés. Oe Isten nem azért szerezte, hogy
legyen, amivel büntessen. Ö míndent "jónak" teremtett. Ami rossz, azt
az ember vitte bele ebbe a teremtett világba, amikor elszakadt a Te-
remtőtől és szabad befolyást engedett a gonosz hatalmának. A beteg-
ség következménye az általános romlásnak, az lsten akarata szerint
való életmód elhagyás ának és így büntetés.

Az embernek nincs joga ahhoz, hogy Isten terhére írja a beteg-
séget. Azt jól teszi, ha adott esetben kérdezi: mivel érdemeltem meg?
Nagyon sok esetben rábukkanhat személyes felelősségére. Oe zúgoló-
dásra akkor sincs joga, ha beteg teste elődök bűnének átka, vagy ha egyálta-
lában nem fedez fel betegsége mőgött emberi vétket. A vétek egyete-
mes, az azt nyomon kővető büntetés is egyetemes. Ez a bűn és bűn-
hődés sorsközösségeben rejlő megrázó szolidaritás f

Isten a büntetésben is kegyelmes. A betegséget is kegyelme szol-
gálatába állítja. Minden betegség kérlelhetetlenül figyelmezteti az embert,
hogy még a' legelpuszttthatatlanabbnak látszó egészség, a legpompásabb
test is mulandó. Minden betegség sürgető intelem, hogy az ember a mu-
landóság világában keresse, ami maradandó, keresse mindenek felett az
örökkévaló Istent. Az egészséges ember sokszor nem hallja meg Isten
hívó szavát. A betegágy csendessége nagyon alkalmas arra, hogy meg-
hallja. Aki meghallja és követi, Istennél békességet találva betegségében
és betegsége ellenére is kimondhatatlanul boldog lehet.

Egyedül az Istenhez való találás fontos, Az egészségnél is fonto-
sabb. Szabad harcolni az egészségért. Szabad érte Istenhez kőnyőrőgni
és ha több volna az igazán hívő ima, több volna a csodálatos gyógyu-
lás is. Szabad orvost és orvosságot is igénybe venni j Isten kegyelme,
hogy vétkünk ellenére sem vagyunk védtelenül kiszolgáltatva a beteg-
ség szenvedésének. Mindenek előtt azonban szabad, sőt kell a beteg-
ség ellen küzdeni annak megelőzéséveI. Az útja ennek az istenszabta
életrendhez való visszatérés, pl. az éjszakának szórakozás helyett pihe-
nésre való fordítása, az üdülésnek a füstös helyiségek helyett a termé-
szetben való keresése, érzékcsiklandozó élvezeti cikkek helyett egész-
séges, természetes táplálékokkal való élés.

A betegséget kiküszöbölni sohasem lesz lehetséges. Mindig lesznek
esetek, amikor Isten a legalázatosabb imádság ellenére sem akarja
elvenni a betegséget. Hozzá is tartozik a váltság után sóhajtozó világ
állapotához. Oe ismeretlen lesz majd az új földön, melyet várunk,
melyben nem lesz többé könny és fájdalom, mert az elsők elmultak.

A betegség csak nevelheti az ez után való vágyakozást. Nagy
kincs az egészség, de nem a legfőbb jó, ahogyan sokan vallják. A leg-
föbb jó az Isten. Az Ö megragadására lehet nevelőeszköz a betegség is.
A büntetést az Ö kegyelme így fordítja jóra.
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Magyal: fele lósségünk.
'Egyházunk az igehirdetésen keresztül szól nemcsak saját tagjaihoz. ha-

nem az egész magyarsághoz is. De micsoda mondanivalója 'van a keresztyén-
ségnea a nemzetek, közelebbről .pedig a magyarság számára? Ismeretes,
hogy az új állam- és birodalomalkotásokból a keresztyénséget mint nem oda-
való elemet egyszerűerr száműzték 'és ahol megmaradt, ott 'is la dekoráció
tizedrangú szerepét kellene vállalnia. A keresztyénségnek és az államnak ez
az újszerű összeütközése olyan felmérhetetlen jelentőségű, hogy következmé-
nyel csak évtizedek vagy' évszázadok mulva bontakoznak ki teljesen.

Nálunk ez .a kérdés látszólag még nem vágott az elevenbe. Dc csak
látszólag nem. .Valójában azonhan 'csendes harc folyik körűlötte. Megoldására
elsősorban a katolicizmus tart számot, természetesen totális igényekkel. Más
vonatkozásban ez a kérdés keresi kifejezési formáját egyrészt ra «magyar
valláss és a «magyarok Istenénelo emlegetésében (éppen a Nemzeti Front nagy-
gyűlésén követeltek erélyes .hangok «államvallást»), másrészt az elspiritualizált
keresztyénségben, amely azt vallja, hogy 3; vallásnak nincs semmi mondani-
valója a nemzet számára. Az első megoldás megfelelhet a «magyarok Istenével»
rendelkezö szittya teológiának, a .másik a nemzet feletti vallásosságnak. de
egyik sem megoldás 'az .élő keresztyénség számára. Azonkívül figyelembe kell,
vennünk a liberalizmust, individualizmust, ateizmust stb., amelyek egyenként
és összesen saját rendszerük szerint ítélik meg kérdésünket.

Égető szükség, hogy a számtalan igénylő felett evangélikus keresztyénsé-
günk nyiltan és bátran képviselje azt az igazságot, amelyre Isten igéje köte-
lezí. Helyzetünket megkönnyíti az, hogy történetileg is biztos talajra helyezked-
heíünk, Egyházunk 'uo i. 'a XVI. század folyamán márátélte és gyakorlatilag
megoldotta ezt a problémát. Ma csak arra van szükségünk, hogy a XVI. szá-
zad evangélikus keresztyénségének, egyházunknak munkáját felidézzük egye",
temes és nemzeti vonatkozása szerint úgy, ahogyan valósággal megtörtént. Es
utána le kell vonnunk a kézzelfogható következményeket.

A Xl'1. század evangélikus keresztyénségének munkájái megalapozza
és körülhatározza Lsten igéje. Ez volt indítéka, ereje, ez adta lényegét, dinami-
káját és kifejezési formáit is. A világi történetírás nem tudja ezt teljes mér-
tékben felfogni, mert a történelemben csak immanens okokat lát és ismer.
.Még Szekfű Gyula sem tulajdonít a reformáció igehirdetésének különösebb
jelentőséget, hiszen véleménye szerint a kőzépkorí katolikus igehirdetés igen
magas fokon állott, s vele szemben a reformátorok igehirdetése semmi újat
vagy különöset nem hozhatott. Ennek ellenére rendkívüli nagy volt a kettő
kőzöttí különbség, Gondoljunk kódexeink magyar prédikációira, amelyek töbl-
bek között Jézus és [Mária nevének «deákos kezdöbetüíröl» beszélnek (rnin-
den betű egy-egy drágakövet jelent, amelyek mágikus erővel ruházzák fel tu-
lajdonosaikat)és hasonlítsuk .össze őket a reformáció igehirdetésével. (Pl. «El-'
mélkedés a Jézus :nevérőh, Keresztyén Igazság 1936. január). Lehetetlen észre.
nem venni, hogy az előbbiek csak babonás meséket foglalnak össze, az utóbbi
pedig biblikus teljességli igehirdetés.

Ebbet: van a magyar rejormáció szauakkal ki nem fejezhető nagy szol-
gálata Magyarországon. Az eredeti, a tiszta, a teljes Igével ismerteti meg a ma-
gyarságot, amely a XVI. századig csak egyházi felsőséget és néhány erkölcsi
tanítást ismert a «kereszténységböl». Most teljességgel megismeri azt. Eddig
csak vezetett volt, a felelősséget más, a közvetítő vállalta. Most a keresztyénség
megharcolt sajátjává válik. Szembe került az élő Istennel, nehéz tusákon ment
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keresztűl, amíg értesült 'róla, hogy Isten teljességgel számot tart életére. Fel-
fogja az Ige, az Egyház, a szentségek, az ünnepek igazi értelmét és jelentöségét,
hiszen számtalan katekizmus, röpirat, prédikáció tanítja erre. Belekerül a ke-
resztyénség eleven életvalóságába. ahol szembeőtlő a multtal szemben a fan
széles terjedelmű ismerete és tisztaságának fontossága, hogy semmi se ma-
radjon, ami eltakarhatja Istent. Ezért a főurak egy~egy nevezebesebb könyv
megjelenésekor zsinatokat, üléseket tartanak, amelyeken teljes számban jelen-
nek meg a környék egyházi vezetői, döntenek a helyes magatartás felől, a hit-
vallási iratok köré csoportosulnak s keresztyénségük kornolyságát mi sem rnu-
tatja jobban, mint hogyagyülekezeteket, akárcsak az öskeresztyénséget, el-
fogjr. az eszkatológikus várakozás. 'Várják Jézus ítéletre jövetelét. (Nagy kár,
hogy az ellenreformáció vallás-cserélgetö módszerével elpusztította ezt a nagy
Krisztus-várást és megteremtette «a magyar lélek metafízikátlanságát-.) A XVI,
század magyar vígehírdetésével foglalkozva, tehát tudatosítanunk kell, hogy
a magyarság, amely eddig a nyugat kullúrközösségében élt, ekkor foglalja el
belyél az élő keresztyén közösségben: az Anyaszente,gYházban.

A uáltozás nagy missziói lendületet hoz maqáual, amelq nem elégszik
meg egyes zárt területen velért eredményekkel. hanem az egész magyarsággal
szemben felelősséget érez. A misszióban nem jelentenek akadályt a határok,
T,örök és német hódoltságú 'területekre egyaránt becsapnak az igehirdetők,
elfogadva vállalkozásuk minden következményét. Hol a régi plébánossal, hol
a török gyanújával vivnak harcot, egyszer üldözik, másszor becsukjak őket,
de utána mindent 'előlről kezdenek. A főurak palotáiban és a jobbágy-portákon
egyaránt otthon mozognak. A földesúr nemcsak pártfogót jelent számukra,
hanem elsősorban lelkipásztori felelősséget. De szükséges is, hogyelsősorban
a földesúr ismerje meg Isten igéjét, mert ő ad engedélyt a saját birtokán lakó
jobbágyokevangélizálására. A főurakkal szemben nem használhatnak a refor-
mátorok politikai eszközöket, mert hatalommal és diplomáciai összeköttetéssel
nem rendelkeznek. Egyetlen fegyverük az evangélíum és ez elégnek bizonyul.
A földesúr után jön a jobbágyság, a legegyszerűbb paraszttól sem sajnáljak az
időt, nekik is éppen úgy feltárják Isten titkait, mínt a főuraknak. A nagy ,misz.
sziói tűz pedig egyre hajtja őket tovább és tovább. Még a leghíresebb magyar
reformátorok élete is szakadatlan vándorlás (Dévai, Batizi, Ozorai stb.), merf
az evangélium üzenetének mindenhova el kell jutnia. Sokszor két-három em..•
ber munkáját is vállalják. Egy személyben prédikátorok, tanítók, kátéírók, po-
lernikusok (Batizi), zsinatokra járnak, .szervezkednek. Munkabírásuk és ter-
mékenységük páratlan. Érzik, hogy sietnlök ken, mert rengeteg munka vár reá-
juk. Mindent vállalnak és elvégeznek. «A kétnyelvű Heltai Gáspár igehirdető"
író, fordító, stílusteremtö, nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő, amire ép-
pen szükség van, fáradhatatlanul és családostub. Bornemisza Péter szin-
tén igehirdető, udvari pap, püspök, író, nyomdász és hitvitázó. Rajtuk kívűl az
ismert és ismeretlen igehirdetők nagy serege végzi ugyanezt a munkát. Meg-
ragadnak minden tisztességes alkalmat ;az evangélium terjesztésére, szegény,
gazdag, hatalmas, nyomorult, tehát 'minden magyar ember iránt felelősséget
éreztek. Igy munkaterűkké 'vált az egész történeti Magyarország. Kátéik, posz-
tilláik, énekeskönyveik és -minden íratuk kiadása mögött ott rejtőzik az a gon-
dolat, hogya ,betűv,el <oda is eljuthatnak, ahol a személyes munkára nem nyilott
alkalom.

Az egész országot 'elárasztó munkájuk igazi jelentőségét csak akkor
értékélhetjük helyesen, ha 'figyelembe vesszük az ország reménytelen helyze-
tét is. A .mohácsi vészben elbukott magyarság közprédává vált, megszünt az
élet- és vagyonbiztonság, a m;3(gyarság szörnyű vérveszteséget szenvedett,
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nemcsak az állandó -háborúskodásban,' de «békeidőben s is, amikor a török rabló-
csapatok a magyar emberrablásból külön üzletágat teremtettek. A férfíak rab-
szolgasorsba, a nők .háremekbe kerültek, s a török dúlását felégetett. kípusz-
tított faluk jelölték. ,A magyar reformátoroknak volt erejük és bátorságuk hoz,
zá, hogy ne 'csak a vigasztalás evangéliumát, de Isten törvényét is hirdessék
ennek a megtiport .népnek, Isten súlyos keze alatt jajdultak fel Bornemisza sza-
vaival: «Ostorodat vonta 'reánk a mi nagy bűnünk» ...• Az nr vetett íme mín-
ket nagy árvaságras. Ráadásul a pogányok még hitükben is kicsúfolják őket
s egyenesen az -Istenhez könyörög a megkinzott magyarság: «Dühösségedet vedd
el már az ördögnek, Szakaszd el már kötelét ínségűnknek- (Pap Benedek éne-
ke). Valóban, az egész történeti Magyarországon az végezte a legflflgyobb seol-
qálatoi, aki ebbeti-az embertelen sorsban fel tudta 'ébreszteni a magyarság Is-
tenbe vetett hitét. ,A logika és a gondolkozás csak pusztulást remélhetett, az
elvesző faj kegyetlen nyomorúsága (verte földhöz a maroknyivá olvadó ma-
gyarságot. Két út.volt lelőtte. Vagy letargikusan elpusztulni vagy csonkán, bénán,
Istlen szerelmébe kapaszkodva 'gyógyulásra várni. Erre pedig a reformátorok
tanították meg népüket. A katolicizmus tetszhalottá merev ült s a nincses föl-
dönfutó oándorprédikáiorok: oették 'uállukra az emberfeletti terhet: lelkei ver-
tek kortársaik ba os 'felébresztették bennük a keresztyén ember 'reményét, Falu-
ról-falura jártak, ezek 'már főúri pártfogók nélkül, a török elől erdőkbe és bar-
langokba menekülő népet 'bujkálóhelyeiken 'felkeresik, tanítják és vígasztal-
'~ák Akad közöttük olyan is, akit a török embertelenül megkínoz (Szegedi
Kiss István). De minél rernénytelenebbé vált a helyzet, annál hangosabb és
erősebb lett a reformátorok .vígasztalása. Farkas András arról- énekel, hogy:
a magyarság Istentől -vette hivatással jár és bukását hűtlenségének köszönheti.
A hűtlen és szenvedö mépet Ezékiel próféta magyarra átültetett szavaival
vígasztalja Heltai Gáspár: «Mert ezt mondja az úristen, Ime enmagam gond-
ját viselem az én juhaimnak ... megkeresem őket ... megszabadítom öket !."
Száz és száz vígasztaló könyvecske, versek tömege, énekeskönyvek -vígasztalják
a népet és hogy áiéltűk történelmünk legvéresebb századát, azt kizárólag oz
élő keresztyénségnek köszönhetjük, ezt pedig a XVI. század reformáci6ján ke-
resztül juttatta el hozzánk az Isten.

Az élet mínden területére kiterjedő teológia kidolgozására nem
volt ideje a -XVl. század reformátorainak. de az eleven Istenre tekintő keresz-
fyénsér/ük révén Isten irJ.~jének uralmát kiieriesztették az Hel minden ierűletére.,
Élő keresztyénségükből fakadó új \ erkölcsiségük, példás életük, evangélíum-
szerü dskolapolitikájuk», a 'tudományok .keresztyén mérték alá való helye-
zése mind ismert .tények, amelyekről nem kell külőn beszélni. De feltűnő, hogy
az ezerfelé elfoglalt 'reformátorok társadalmi vonatkozásban is érnétuiesitetiék
Isten törvényét: meoiátták 'a szociális igazságtalanságot, Hogy szemléletük mi-
lyen tényekre nyúlt vissza, azt nehéz lenne megállapítani, de lényeges; hogy a
szociális igazságtalanság felett - ha primitívűl is, de mégis helyesen - hir-
dettél: Isten ítéletét, 'ilyenformán ,beszélvCi: «Kőnnyhullatás között esszük
most a kenyeret, Mert (földünkön meg nem szántuk' a szegényeket, Szenvedök-
től szemeinket elfordítottuk, 'Azért Isten haragját most rajtunk hordozzuk •.
(Bornemisza Péter éneke.) ,

Nemzeti öná1l6ságunkat is a keresztyén gondolkozás síkjába helyezik,
fajtánk létét lsten 'akaratának tekintve s ebből az akaratból vezetik le önállósá-
gunk fenntartásának szükségét. Teológiai iszakkifejezéseik nincsenek ezen a.
téren, de minden nemzeti irányú megnyllatkozásuk állásfoglalás e tekintet-
ben. Meggyőződésükkel mindjobban 'egyedül maradnak, mert a hivatalos kato-
licizmus a Habsburg-ház 'felé orientálódik s végre kompromísszumot is köt
vele.
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A XVI. század 'magyal' evangélikus igehirdetése jelenti tehát Isten igé-
jének hiánytalan prédikálását. Központban az Isten királyságáról szóló üzenet
áll, s az .ebben rejlő isteni igazság döntött minden más kérdés értéke és jelen-
tősége felett.

Ezzel a keresztuénséqqel szakítani, vagy azt neqatiu irátutban. tnequál-
toztatni Isten iránti' hűtlenség. 'Vett hivatásunk és történeti multnnk teliessé-fre
kötelez. Tehát feladatunkat 'nemzeti szempontból így kell megfogalmaznunk:
az egész magyarságuak kell hirdetnűnk a teljes és eredeti eoatiqéliumoi. A:ZJ
egész magyarságnak. Osztály, rang, felekezeti és társadalmi különbség nélkül,
Gondoskodnunk kell róla, hogy a gyári munkás éppen úgy meghallja az evan-
géliumot, mint az 'arisztokrata, hivatalnok, tanár, orvos, főldmunkás, cseléd,
kívétel nélkül mindenki, 'mert az egész magyarságért felelősek vagyunk. Ige-
hirdetésűnknek: nem szabhat hatá;t a felekezeti kulonbséq, mert kötelezve
vagyunk rá, hogy a felekezetek is megismerjék Isten igéjét. És a teljes eoatujé-
liumoi kell hirdetnűnk, megtisztítva minden liberális, racionalista, faji vagy'
pápás elemtől. Soha 'nem egyezhetünk abba bele, hogy nemzetünk előtt az evan-
gélium a keresztyénségfől 'idegen tolmácsolás által mcgcsonkíttassék és hogy
a szentségek elveszítséle -Krisztus szerint való értelmüket. Világunk és életünkr
valami egészen újra 'vágyik. Nos, az evangéliuru olyan újság, ami bámulatra
és újjászületésre tudja .indítaní még a mi világunkat is!

Itt azonban áriási missziói erő,re van sziikséq és teljes egységre. Isten
kegyelméből ezek az erők benne szunnyadoznak egyházunkban. De nem tu-
dunk bátran és 'kellő erővel kiállani velük a nyilvánosság elé, mert hiányzik
az egységes magatartás. 'Egyházunk arcára kísebb-nagyohb közösségek raj-
zolnak jellegzetes vonásokat. 'Biztos, hogy ezek a közösségek szükséges munkáf
látta« és látnak .el. n,e az összes részmunkákat mindnyájunknak, az egyháa
közösségében teljesen egységben 'kell elvégeznünk. Nagyon elérkezett már az
ideje, hogy őseink 'példája szerint egyszer már ősszeűljűnk 'rni is, öregek.
es fiatalok egyaránt, -és leszámoljunk mindennel, ami még elválaszthat beIt~
nünket. Közösen és -egységesen kell munkára lendülnünk. Mert a magyarság
újra megérett egy' biblikus reformációra !

Ez részletezve azt 'jelenti, hogy kötelességünk nemzeti létünk minden
kérdését Krisztus evangéliumának mérlegére helyezni. Fajunkat. önállóságunkat,
a szociális igazságtalanságot, 'zsidókérdést, gazdasági életrendünket, társadal-
munkat, nemzeti es 'nemzetkőzi problémáinkat egyaránt. Mértékünk pedig
nem valami emberi -és .változásnak alávetett dolog, hanem az örök ige. Igy
találkozik az ígehirdetés és;a nemzeti élet. Olyan egyszerű és világos az egész;

Csak keresztyén emberek, -hívő emberek kellenek hozzá!

Mórocz Sándor.

A hit a szívnek oly bizodalma, kivel a bűnös az ő maga bűne
bocsánatját hiszi és elveszi ingyen Krisztus által, az Istennek igért
irgalmassága szerini.

A hit nem álom, hanem eleven állat (= valóság), ki az Istent meg-
ragadja és hathatós és mint a világ, világosságával másnak is világít.
Igy az igaz hitű ember másnak is használ.

Bornemisza Péter (1535-1584.)
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Középosztályunk válaszúton.
I.

A mai magyar középosztály válságos beteg. Mutatja ezt, hogy mindenki
gyógyítgatja. A baj csak az, 'hogy mindenki másban látja a baj okát, máskép
értelmezi a tüneteket lés éppen ezért ahányan vannak, annyiféle gyógyszerrel
állnak elő. A beteg állapota azonban romlik úgy látszik, az eddigi segítők ku-
ruzslók,

, 'Mik hát e .betegség tünetei? Hossz mindenekelött a középosztály ön-
tudata. Külsőségek tartják össze, Ma már nincs igazi szellemi tartalma. Kisebb-
nagyobb érdekszövetségekben él, vagy magányosan, mindenkitöl elszigetelődve.
Nincs még csak osztály-közösség sem. Közvetítő szerepét nem tölti be. Felfelé
meghunyászkodik, lefelé elzárkózó. Éppen azokkal a széles néprétegekkel. ame-
Iye« jóformán eltartják, egyszerűen nem érintkezik. Az elcsenevészedett úri
szellemböl tengődik. Míhelyt más társadalmi osztálybeli emberrel kerül össze,
tele van előítéletekkel. Belső erőtlenségében úgy véli biztosítani megmaradt
tekintélyét, pozícióját, hogy papiros-jogokkal bástyázza körül magát, kerlátokatr
VOll maga köré és elvágja az utat a feltörekvő rétegek előtt. Minél fenyegetettebb
a helyzete, annál görcsösebben ragaszkodik a hatalom élvezéséhez. a paran-
csoláshoz, az éld kényelmeíhez és felületesebb örömeihez. A munkája is sok-
szor szenvedély, kedvtelés, kárpótlás és kielégülés, de nem öntudatosan vállalt
szolgálat,

A bizonytalan társadalmi közérzet mögött beteg szellemi életet találunk.
Magasabb lelki igények elsorvadás a együtt járt a felületesség elterpeszkedésé-
vel. Ismeretei még vannak, - ha kevesebb is, mint apáinknak, - de nincs
tudása. Hiányzik majdnem teljesen az ítélőképessége. Nyoma sincs önállóság-
nak. Jelszavak után indul, vezércikkek benyomásaiból szívja véleményét. On-
krítikája nincs. Önálló 'gondolkozás fáradságát nem vállalja. Tömegembernea
áll be, a nélkül, hogya közösség felelősségét és terheit hajlandó volna vállalni.
Nem ismer'] a 'maga helyét. Az ügy helyett a személyeskedés területén hadakozik.
Bírálatot nem tűr. Szaval ugyan szociális érzésről, de ennek semmi nyoma
míndennapi életében. Egyoldalú értelmi és individuális műveltsége mellett el-
satnyult az akarata, jelleme. Harcképtelen a mai középosztály, mert nem tud
és nem mer felelősséget és áldozatot vállalni. Irtózik a kockázattól, kezdemé-
nyezéstől. Ezért egyedüli vágya a kicsi, de biztos, nyugdíjas állás. A szabad-
pályáktói és a gazdasági pályáktói fél. Érzi, hogy ahol energia kell, ott nem
tudja megállni a helyét. Ez a szellemi gyöngesége tükröződik vissza hazaí'isá-
gában is. Ünnepi hangulat, meghatódás, történelmi emlék jellemzi. Mindenek-
fölött szép szavak özöne. A cselekvésig, áldozatig, személyes munkáig, közös-
ség-építésig ritkán ér le.

Él·etfelfogásának betegsége talán legjobban a szórakozásaíban ütközlk
ki. A munkát sokan csak szükséges rossznak veszik. Főgondjuk, hogy minél
jobban élvezzék életüket .. Látszatokban mozgó társas életük ürességet takar.
A könnyelműség, léhaság, sőt egyenesen erkölcstelenség előtt ma már nemcsak
szemet húnynak, de szinte magától értődőnek tartják. A magánélet «tabu», amely
mögött a nemi élet szabadossága is rejtőzhet. A fő, hogy bizonyos látszatok
megmaradjanak, szavakban az 'Idealizrnust, eszményeket emlegessék. A «N~
paráználkodj !» parancsolat lábbal .tiprásában látszik, hogy középosztályunk
gyakorlatilag általában véve istentelen. Sokszor okos fejek, munkabíró szelle-
mek állnak előttünk, csak a magánéletüket nem szabad megnézni.

. .Mí okozta ezt a végzetes betegséget? A hitetlenség és vallási közö-
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nyösség, amit az .előző nemzedékben az anyagelvű ség táplált és amit ma az
önzésnek és az .érdeknek egyeduralma erősít. A felvilágosodás óta elveszítette
középosztályunk Krisztusban való hitét. Száz évig tartott még a hitből fakadó
erkölcsiség tartalékja. Az utolsó emberöltőkben kimerült ez az' örökség. Ma
nincs mit átvenni az elődöktől.

Az orvosság? Krisztust megtalálni. Meghallani Isten megtérésre hívását:
elszakadni bűneinktől, bármilyen kedvesek is azok szemünkben és megindulni
az új életben. Isten kegyelme és parancsolatai adhatnak egyedül gyógyulást
és életet, Folytatnitengődésünket: pusztulás. Ez előtt a válaszút előtt állunk.

Urbán Ernő.
II.

Amióta Szekfű Gyula a «Három nemzedélo-ben megrajzolta a magyar
középosztály képét s .ebhen a fentebb elsoroltak közül már sok mindent jóval
részletesebben elmondott, fülünk kezdi megszokni «neobarokk» társadalmunk
bűneinek hangoztatását. Mégis elmondjuk mindezeket még egyszer, mert nem
elég hibáinkat és bűneinket nemzeti szempontból számba venni, hanem keresz-
tyén hitünk világításába kell állítanunk. Nem akarunk tehát lázítani e sokszor
<lázító. bajok emlegetésével, hanem önmagunk elé tartunk tükröt, Mert ró-
lunk, az evangélikus érteimiségről is lehet mintázni ezt a képet. Nem mintha
az evangélikus értelmiség rosszabb volna, mint a többi magyar értelmiség.
De nekünk elsősorban magunkkal van dolgunk.

Akik evangélikus értelmiségünk köreiben járatosak, tudják, hogy «neo-
barokk» társadalmunk hibáinak a felismerése itt még csak kezdetén van. Sze-
retjük előtérbe állít ani értékeinket, jó tulajdonságainkat. Tagadhatatlan, hogy
ilyenek vannak. Tagadhatatlan, hogy éppen ebben a középosztályban még mín-
dig akad sok «kívételes» munka- és áldozatkészség, sok csendes, külsö látszat
nélküli kötelességvégzés, szolgálat. Isten pedig még mindig elfogadja ezt a
szolgálatot, [eléűl annak, hogy még nem vetette el ezt a középosztályt és ad
neki időt a megtérésre.

Amikor' a .kommunízmus .bukásával 1919-ben ez a középosztályunk
szinte csodával határos módon kiszabadult a reá már minden oldalról lesel-
kedö halál torkából, mindenfelé nagy nemzeti és keresztyén megmozdulás jeleit
véltűk felismerhetni. Akkor sokan éreztük úgy, hogy Isten kegyelme azért Ior-
dult még egyszer felénk, azért adta vissza már-már eljátszott életünket, hogy
Istenhez való téréssel új életet kezdjünk. Új életet, mely tisztaságban és szent-
ségben szolgál Istennek, önfeláldozó hűséggel szolgálja a nemzetet, megnyitja
szívét a nyomorultak és jogtalanok felé, békét teremt felekezetek közt és kisehb-
ségek felé, megértő és türelmes megbocsátást gyakorol az elbukoltak felé,
Ma megállapíthatjuk: azok, 'akik ilyen megújhodott életért harcoltak, magukra
maradtak. A tömeg, az átlag ma is benne él a letűntnek hirdetett századeleji
gondolkodásmód életformáiban.

Nem mentség, hogy külföldön sincs másképpen és hogy az erkölcsi sza-
badosság ott is éppen úgy nyilatkozik meg az uj szexuális «moráls-ban, éppen
úgy megtermi gyümölcseit neurózisokban, őngyílkosságokban és felbomlott
családi kötelékekben, mint 'nálunk. Ez méginkább felhív bennünket a meg-
tér-ésne.

A Biblia elbeszélése szerínt Isten Ábrahám könyörgésére hajlandó volt
Sodomának és Gomorrának -megkegyelmezní, ha ott tíz igazat talál. Isten ma
talán nekünk is ilyen «tíz igazért» kegyelmes még és fogadja el a közép-
osztály szolgálatát. Legyen 'evangélikus értelmiségünk, a magyar középosz-
tálynak egyik legszámottevőbb r-étege, az, amely leghamarabb érti meg az
idők jeleit s keresi a megtérés útját! Lic, Dr. Karner Károly.
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Erdélyí levét.")
1.

A «Keresztyén Igazság» szerkesztőjének egy nyári beszélgetés alkal-
mával igéretet tettem, hogy két-három cikkben megpróbálom rajzolni az er-
délyi magyarság jelen helyzetét, felvázolom szellemi arculatát selmondom,
hogyan igyekszik élni, életét biztosítani és átmenteni különböző intézményein,
keresztül. A magyarországi rember szinte kizárólagosan csak az erdélyi irodal-
mon, illetve annak 'néhány kitűnöbb képviselőjéri keresztül ismeri az erdélyi,
magyarság életküzdelmét, vergődését, s egy-<egy .kisebb-nagyobb [elentöségü
diadalát. Úgy gondoltam, .hogy érdemes lesz a magam hasznára is Ilyen át-
fogú beszámolót tadni, IAz ilyen természetű megnyilatkozás arra készteti az
embert, hogy megálljon a munka 'hevében egy pillanatra s lélekzetet véve kö-
rüllekintsen, megállapítson, értékeljen. mindent a maga helyére helyezzen,
s az események sodrában és zűrzavarában a maga helyét is újból világosan
lássa. \

Ez a pillanat, íme, már hetek, sőt hónapok óta tart. Amikor igéretet
tettem, nem gondoltam, milyen kínos és gyötrelmes feladatra vállalkoztam,
Azt hittem, csak le kell ülnöm és a sorokban futni fog az évele alatt felgyűj-
tölt mondanivaló. De mikor végiggondoltam mondanívalóm tervezetén s megpró-
báltam ebben atervezetben rendszeresen, áttekintöen, s lehetőleg tárgyila-
gosan elhelyezni mindent, akkor láttam, hogy milyen nagy fába vágtam fej-
szémet, Tisztázni valamit mások számára, lehetőleg krístálytiszta, hideg, biz-
tosrajzú képekben, melyeket lne fűtsön át az életharcban álló ember szeave-
délye, elfogultsága, sokszor 'érthetetlen gyűlölete, vagy éppen mértéket nem
tartó indulatos szerelme, - emberfölötti felülemelkedést, ugyanakkor nagy
alázatosságot s Istennek e földön nemzetek, társadalmak harcai, tűlekedéseí
közepette kibontakozó terveit kutató felelősségteljes, imádságo san komoly.
magatartást követel, Az ígéretről és tervről nem mondtam le. De a vállalt
munka még nem érett meg ahhoz, hogy vele lapunk nyilvánossága elé mer-
jek lépni. Ezért választottam részint egy egészen friss, időszerű, míndany-
nyiunkat, idebenn éppen úgy, mint odakint érdeklő tárgyat ez írásom alap-
jául, és pedig a lapokban, emberek között annyit vitatott, de az erdélyi ma-
gyarság sorsában feltétlenül sorsdöntő marosvásárhelyi találkozót. S hogy le-
vél formájában írom meg ezt a pár sort, az azért van, mert az esemény nagyon
közeli még. AlevéIforma pedig, ha nem is ment f.el teljesen a tárgyilagosság
követelményétől, mégis megengedi a friss benyomások sokszor nem is eléggé
végiggondolt, de talán annál jellemzőbb' s mindenesetre őszinte közlését. Úgy
érzem, erről a találkozóról frissen .kell tudnia míndenkinek, akiket érdekel
itteni s mostani sorsunk. Most már aztán így menjünk hát rendben! .

Körülbelül másfél évvel ezelőtt Tamási Áron cikksorozatot jelentetett
meg a «Brassói Lapolo-ban, amelyben elmondotta, hogyan látja az erdélyi
magyar ifjúság helyzetét, milyen csoportokat lát, melyiknek milyen értéket
és jelentőséget tulajdonít. Cikksorozatát azzal fejezte be, hogy kisebbségí'
helyzetünkben minden ellentéten túl egymásra találó és cselekvő erdélyi ma-
gyar ifjúságnak kellene .megszületnie, A cikksorozatot heves viták követték,

*l A marosvásárhelyi találkozóról azért hozzuk ezt a két egymástól függetlenül
keletkezett beszámolót, mivel az ügy jelentősége megérdemli a két többszempontú és
végső eredményében azonos állásfoglalású ismertetést. A második közlemény szemtanú
munkája s ezért is figyelemreméltó. Szerk.



Annál is inkább, mert a valamikor szinte egységes magyar ifjúság az idők
sodrában háromfelé, vagy legalább is háromfelé tagozódott. Az ifjúság magára
eszmélésének idejébenmegszületett Erdélyi Fiatalok csoportjából az úttörő;
és hősi kerszak lassú elteltével kivált először az oroszországi események hatása;
és folyományaképpen egy baloldali színezetű szárny, majd az olasz és nérnet
események hatása, folyományaképpen a jobboldali, termész,etesen mind
a kettő valami egészen különös erdélyi zamattal. A három csopor-
tot, elgondolásaikat, törekvéseiket jellemezte irodalmi elhelyezkedésük, A kez-
deti hagyományokat ápoló s az idők változásához hozzáformálódó erdélyi fiata-
lok orgánuma az «Erdélyi Fiatalok» című lap maradt. A baloldal pár tagja
egészen balfelé sodródott s ezek a baloldali, szociális irány ú «Korunk» köré
csoportosultak. A jobbszárny új folyóiratot alapított a maga kifejezése és har-
cai számára, a «Hitels-t. Ez a háromfelé szakadás nagy veszéllyel fenyegette
kísebbségi életünk jövendőjét. A félelmetes nemcsak az volt, hogy oktalan
világnézeti harcok tépik szét azt az ifjúságot, amelyiknek kezébe lassan áto
megy az erdélyi magyarság jövendője, hanem az is, hogy az eszmények és elvek
harca mögött egyének személyes érdekei és érzelmei, rokonszenvei és ellen-
szenveí húzódnak meg. .Egy ilyen kis területen, mint amilyenen az erdélyi
magyarság él, mindig fenyeget a veszély, hogy az elvi és eszményi harc szemé-
lyivé és személyeskedövé válik. Az emberek túlközelsége magával hozza ezt.

Tamási cikksorozatát, bennefoglalt állításait csakugyan lehel vitatni,
lehet támadni, de a személyi kérdéseken, a müvészí, erkölcsi irányokon s pár-
tokon felűlernelkedö, mélyen emberi rnegkötöttségeiben is független és szabad
író, költő álmának .igazságát, valóra válásának szükséges voltát megtagadni
nem' lehet. Ez az álom valósult meg legalább is első felvonásáhan, az október
r.2-3-4-én tartott marosvásárhelyi -találkozón s az azóta megindult írásokban,
beszélgetésekben, kísebb, helyi jellegű találkozásokban. Ezentúl pedig abban
is, hogya marosvásárhelyi találkozó erkölcsi magatartása egyeseket éppen
úgy, mínt csoportokat arra késztetett, hogy kifejezzék álláspontjukat a talál,
kozó eszményi célkitűzéseivel és tartalmával szemben. Hogy csak kettőt említ-
sek példaképpen: a marosvásárhelyi megyei magyarpárti tagozat elhatározta,
hogy a közelebhi választásokra való tekintettel nagyobb mértékben igyekszik
a ruunkásságot szóhoz (és hatáshoz juttatni; a bánsági magyarpárti tagozat pe-
dig örömmel ismerte .el kötelezőnek az egyetemes magyarságra nézve a találkozó
eszményi célkitűzéseit és tartalmát. Mindenesetre a «Scheidung der Geister»
ideje érkezett el. Es ez magától értetődö. Hiszen az itt érintett ifjúság a ma-
gyarságnak az a rétege, amelynek lassan már fontos szerepet kellett volna kap-
nia a helyes elgondolás és magasabb értelemben vett tervszerű politikum mellett
a magyarság életében, IHa ez most önként jelentkezik és kér meghallgatást.
helyet, akkor egy ilyen egységes állásfoglalás mellett az előző generációnak
szin tén állást kell foglalnia vagy mellette, vagy ellene. Azt mindenesetre le
kell szögezrrünk, hogya kezdeti idő különbözö döntései óta ez az első törté-
nelmi jelentőségű új döntés a Helikon megalakulását kivéve. Történelmi jelen-
tőségű azért, mert itt az erdélyi magyarság férfisorba jutott fiatalsá~a, ame,
lyik már a mai körülmények között, tehát szinte kízárólagosan kisebbségí sor-
ban nőtt fel, :talált egymásra és határozta el egységes elveit. A legalkalmasabb
időben, szituációban és ,a legmegfelelőbb alkotmányos formában.

Alkalmas és kellő (időben, mert munkavállalása idején nem játszhat ja
tovább a különcsoportok .sokszor békaegérharcait. Alkalmas időben azért is,
mert a mostani kétségbeejtő helyzetben, melyben a magyarságot öntudatlan-
ság és szétszórtság, lellenfeledt a tervszerű támadások jellemzik, csakugyan
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utolsó órája az -egymásratalélésnak és a közös alapokon nyugvó cselekvésnek,
A döntés formája pedig a legszerencsésebb: pártoskodás felett álló költő, mínt
a találkozó elnöke lés a nem parlamentáris forma, hanem egyénenkénti önkéntes
részvétel.

A száznyolcvanhét, anyagi-, idői- és erkölcsi áldozatot nem- kímélő
magyar ifjú komoly és felelősségteljes 'tanácskozásából pár nap alatt kialakult
az erdélyi kisebhségi élet lehetőségének bíztató irány ú Hitvallása. Ez a Hit-
vallás a kísebbségi 'rnéltó télet eligaaító és útmutató szabályainak rendszerét
Akarja magában foglalni. 'Irányvonalát és az általa előírt szellemi magatartást
hadd Jellemezze a (Tamási által egy a magyar közvélernényt tájékoztató cikk-
ben kiemelt pár pontja: (

d. A középeurópai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget ké-
pez, melynek! a romániai magyarság is alkotó része. 2. A romániai magyarság és
annak itt (Marosvásárhelyen) ősszegyűlt ifjúsága a román néppel való testvéri
együttélés és megbékélés szükségességét vallja és ennek megteremtésére őszinte
készséget és tiszta szándékát hangsúlyozza. Teszi ezt annál is inkább, mert
meggyőződése szerint a,román és magyar népre a Dunamedencében maga-
sabbrendű közös hivatás vár. 3. A román nép és a romániai magyarság közöttí
békés együttélésnek míndenekelött álló feltétele az, hogy az állam biztosítsa
a magyarság népkisebbségi .jogait úgy is, mint állampolgársági egyedeknek s
úgy is, mint nemzeti közösségnek. 4. Az erdélyi magyar kisebbségi élet irányí-
tása csakis a 'keresztény erkölcsi és demokratikus nemzeti követelmények sze-
rínt történhetik. 5. A «Vásárhelyi találkozós-u megjelent magyar fiatalság az
erkölcsi megigazulásban es szellemi nemesedéshen, a nemzeti öntudat foko-
zásában látja jövőnk egyedüli útját. Elítéli azt a szellemet, amely személyí
torzsalkodásokkal, mások elgáncsolásával es azépít-ő erők megbontásával
akadályozza meg a kibontakozás útjáb.

Jellegzetes, amit ebben az új életre való szővetkezésben a nemzeti ess-
mék és a keresztyén erkölcs hirdetői kimondtak, arrsint Tamási Áron írja:
«Valljuk, hogy életünkben a krisztusí elvek és tanítások alapján a szociális
igazságnak érvényesülnie kell és vállalj uk a közösséget a munkássággal a ki-
zsákmányoló tőke elleni rkűzdelembens. A munkás szellemiségnek megjelent
képviselői pedig vallották : «A munkásság első parancsolatának tekintjük együt.
tesen küzdení az egész romániai magyarsággal a nemzeti jogainkat bíztosíté
demokratikus jogokért. Igy 'elsősorban a szervezkedési, gyülekezési és szó-
lásszabadságért, az ostromállapot és a cenzura hatályonkívüli helyezéséért,
melyek nagyrészt gátolják a munkásság nemzeti, gazdasági és politikai védel-
mének szervezkedésí lehetőségeit, közkegyelemért a nemzeti és emberi jogok
védelmi harcában börtönbe jutott politikai foglyok részére».

A határozatok és a Hitvallás a magyarság éJ.etét, jelenlegi helyzetét fel-
tüntető kornoly, szakszerű előadások után, határozati javaslatok és viták alap-
ján születtek meg. A bölcs, pártatlan, felelősségtudata magaslatán álló elnök
vezetése alatt csodálatos légkör alakult ki. A kisebbségi élet veszélyezettsé-
gében és védelmében előzékenyen siettek áldozatot hozni elvekben, ellentétek-
ben, személyi indulatokban a szélsőségek. A jobbold'ali ifjúság megértéssel
szemlélte a szociális -eszményekért hevülő .baloldalt gazdasági küzdelmeit
kísebbségi, nemzeti harcnak ismerte fel, s evangéliumi törekvést látott meg
az elnyomottak szolidáritásában, A baloldali ifjúság feladta a makacs, világ')
megválto nemzetköziségre való merev támaszkodását, 'távolról sem hangoztatta
a gazdasági rend forradalmi átalakulásába vetett hitét. Talán fából vaskari-
kának látszik míndez, Dc, hogy -Marosvásárhelyen ma az erdélyi magyar
kisebbség ifjúságának kiválósága nem mondhatott mást és nem helyezkedi
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betett más, mint nemzeti, demokratikus keresztyén alapra, nem kétséges. Hogy
a jövő ebből az elvből és Hitvallásból rrtit fog megvalósitaní. azt nem tud-
hatjuk, de hogy ez a szellem és ez a légkör, ez' az érzűlet ésez a lelkűlet
egyedül alkalmas életatmoszféra ,most itt Erdélyben, az egészen bizonyos. S
hll! a marosvásárhelyi találkozó egy jottányival sem jelentene többet annál, mint
hogy rámutatott erre és legalább is egy találkozóban megmutatta egy ilyen
magatartásnak, hacsak egyszeri megvalósulását is, ez a mí életünkben akkor
is sorsdöntő [elentőségű, példaadó.

Járosi Andor.
II.

A Vásárhelyi Találkozó az erdélyi magyar fiatal szellemiség képvise-
lőinek, illetve rajtuk keresztül az erdélyi magyar kisebbségl életnek jövőbeni
célkitűzése, programmalkotása és imegvalósításának beindító ütemezése volt.
Hihető, hogy mindez ia magyarországi evangélikus magyarságot mélyen érdekli
es szívesen fogadja ,egy feltörő magyar' szellemiség megnyilatkozásának híreit,
hisz-en az erdélyi 'testvér szelleme, felfogása, jövőbenézése és jővőtmunká-
lása jut el ezen a 'beszámolón keresztül a testvérhez. Hihető, hogy az a szel-
lern, mely a magyar nyelvterület erdélyi részén, a hitnek, a szabadságnak, és
a hősies munkának a multban is állandóan termő televény földjén ma is kivirult,
olyan hajtás, amit az egész magyar nemzettest örvendezve üdvözöl. Hihető,
hogy testvéri szívvel érti át .e folyóirat nrinden olvasója. hogy a talál-
kozó történelmi jelentőségű volt. Történelmi jelentőségű, mert erdélyi magyar
egységet akart és 'három napon át, felölelve a kisebbségi nemzettest minden
egyetemes életproblémáját. az egységes magyar szellemiség kisugárzásának igaz
fényében megmutatta a sokat hányatott erdélyi magyar nép igazi arcát. Úgy
rnutatta meg, amilyennéf.S'z ifjú magyar lélek a nemzete elötti felelős tusakodá-
sában formiálta a 'magyar nép alapvonásaihoz igazán illő vonásait.

Ha a találkozot történelminek, azaz az idő folyásában az erdélyi ma-
gyarság életére irányadó valóságnak tartjuk, akkor a találkozó indító okait az
erdélyt magyarság közelmultjában .kell megtalálnunk. hogy a jelenben leo-
mérní és a jövőre nézve értékelni tudjuk.

Senki előtt sem 'ismeretlen teljesen az a tény, hogy az impérium-változás
az erdélyi magyarságot készületlenül találta. A változás kivette az addigi'
magyar értelmiség, illetve vezető réteg lábai alól a talajt. A földomlást kő-
vette a repatriálásnak a mai 'nemzedék által már megértően, de mégis megíté-
Iöleg lemért kerszaka. .Ez a kerszak (szornorú valóság, hogy egyesek még ma
is ebben a kerszakban élnek) azt jelentette, hogy a vezető értelmiség legjobbjai
engedték ki a kezükből az erdélyi magyar nemzetvezetés hatványozottan meg-
nőtt és szeríntük az elviselhetetlenségig megnehezült hivatását. Viszont, akik
az idősebb nemzedékből .itt maradtak, a feleszmélés lassú és szívós munkájával
vetették magukat a sokszor élete alapjában támadott és sohasem támogatott
romániai magyarság önvédö küzdelmébe. Mellettük a'z a nemzedék, amely
akkor még az iskola padjaí között volt, pár éve jutott abba a helyzetbe, hogy
az erdélyi magyarság helyzetél és lehetőségeit megvízsgální és felmérni tudja:
'es hogy felkészüljön népe irányításának természetes hivatására. A fiatal nem-
zedék a számadást előbb egy, majd több folyóirat köré csoportosultan végezte,
de c kezdő próbálkozásokban nem tudott egységre jutni. Az elkülönülés okait .a
későbbi vásárhelyi találkozó előkészítője és magának a találkozónak elnöke,
Tamási Áron Író tárta fel a Brassói Lapok-ban megjelent "Cselekvő erdélyi
magyar fiatalság» címíí 'cikksorozatában, Még egy esztendőnek kellett eltelnie"
hogy az idő -és a szükség sürgető volta mellett a <Független Újság- ankétja
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az igenlö nyilatkozatok alapján megérlelje a vásárhelyi találkozó alapos elő,
készítését.

Az előkészítő bizottság az erdélyi .magyar nemzeti egység zászlót,
bontó alapgondolat ával a nép minden, intézményesen és világnézetileg elkülö-.
nült rétegéből hivatalos .képviselés, yagy kiküldetés nélkül egyéneket hívott
egybe. Igy a találkozó nem lett, mert nem lehetett, az erdélyi magyar fiatalság
«képviseleti parlamentje», nem lelt, mert nem is akart lenni «szervezet» sem;
csak egy szellemet alakító, célkitűző és prognammalkotó szabad közösség.

A találkozó október 2-án, Tamási Áron elnöklele alatt indult meg. Az
elnöki megnyitó leszögezvén, 'hogy mcstoha idő jár a legalább másfél mil-
liónyi erdélyi magyarságra .és hogy 'ez a sors alapoz za meg az összegyűlt ön-
kéntes magyar követek .hivatás- és felelősség-tudatát, megállapítja, hogy 18 év
alatt először gyült egybe a magyar kisebbségi társadalom minden színét tük-
röző, hatalmi vagy érdekbefolyástól mentes érett ifjúság. Ez az ifjúság világ-
nézeti, vallási és osztályárnyalatában átérzi a közös sors es a nemzeti :felelősstég1
gondolatát. Ez a gondolat magában hordja a társadalom átforrnálását. Ehhez
a munkához meg kell jelölni azt a világnézeti formát, amit a kisebbségi ma-
gyar nép magáénak wallhat. Ez<a világnézeti forma a demokrácia lenne abban
a helyes, tudományos értelemben, «mely szerint 'a demokrácia az összes er-
kölcsi, szellemi és anyagi javak igazságosés helyes felhasználása a társada-
lom javára». «Egy .bíztos, az erdélyi magyarság 80 %-a falusi kisbirtokos és
munkás, Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemzeti javainknak és erőinknek
a nép az őrzője, Ebből a' ketfőből természetszerűleg kővetkezik, hogy társadal-
munkat népünk megerősítése és megtartása céljából kelt átformálnunk és [ő-
vendől csak erre ta rétegre építhetűnk-. Végül az elnöki megnyitó egy felhívás sal
végződik: «Ahogy férfiakhoz illik, adjátok vissza a szönak erkölcsi tartal-
mát, nemzeti súlyát 'és emberi .hítelét ... Vizsgán álltok népetek előtt ... AJL

erdélyi magyarság történelme rajtatok keresztül .azt ia generációt fogja meg-
mérní, amely ma la legnagyobb felelősséggel tartozik népének, ... Hősnek kell
lenni és miért ne lehetnétek, hiszen hősei isteni törvény szerint mínden nép-
nek vannak súlyos időkben?!»

Az elnöki megnyitó után október 4~éndélig az erdélyi magyarság sors-
kérdéseit teljesen felölelő kilenc előadás következett,m~lyekhez nyolc hatá.
rozatí javaslatot terjesztettek lelő. Az elfogadott határozati javaslatoknak je-
len beszámolóban csak néhány legfontosabb pontját lehet a rendelkezésre áUő
hely kötöttsége miatt közre adnh s .azt igyekezünk az alapvetés megismerteté-
sének szempontja alatt kiválogatni és egyben 'az elfogadásuk sorrendjében
adni.

a) «Az erdélyi magyars,ág társadalmi alkata, erkolcstana, éialakuui-
sátiak útjai' és képe» c. előadás határozati javaslatának első pontja leszögezte,
hogy az erdélyi imagyar népkisebbségi élet irányitása csakis a keresztyén er-
kölcsi és demokratikus memzetí követelmények szerint történhetik.

b) «Az erdélyi magyar netnzetkisebbséq közjogiés nemzelközjogi hel,y'"
ute» c. előadás határozati javaslata al11ag)ya<r önkormányzat teljes jogú es
súlyú igénylésére az .erdélyi magyarságot a ikövetkezö szükségesség kimondá-
sával készíti elő: «A teljes összefoglas a felekezeti, osztály és nernzedéki kü-
lönbségek kíkűszöbőléséve] tisztán, azon az alapon, .hogy mindnyájan egy nemzet
fiai vagyunk és egy sorsban 'élünk».

IC) 4z iskolai és az iskolán kiuűli népneuelésseI foglalkozó előadás kap-
csán elfogadott javaslat e helyen terjedelme .miatt még részletekben sem közöl-
hetö. A gyakorlati 'vonásokban gazdag határozat alapelvileg kímondja, hogy
a nemzetnevelést egyetemes magyar kiseblfségi feladatnak tekinti, amelytől
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benső megújhodásunk és fennmaradásunk függ, sezzel az alapelvvel Igyekszik
felkelteni népünkben a nevelésügy iránti teljes felelősséget és azt az áldoza-
tot, ami nélkül az állami támogatást nélkülöző, sőt támadott kísebbségi nem-
zetnevelés meg nem valósulhat. .

d) A tudomámj, irodalom, színház, zene, .művészetről szóló előadás
utáni határozat alapelve: ,«Meggyőződésünk az, hogy az alkotó szellem szabad
és szabadnak kell lennie megnyilvánulásaiban is, a vásárhelyi találkozó azonban
csak azokat a tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat vallja magáénak,
melyek a kísebbségí magyarság nemzeti és 'erkölcsi értékeit és érdekeit nem:
veszélyeztetik, A vásárhelyi találkozó szükségesnek tartja az erdélyi magyari
szellemi. élet európai tájékozódását, e tájékozódástárgyilagossá tételét és a ro-
mantikus önszemlélet tehertételétől való mentesítését. Meggyőződésünk, hogy
szellemi életünk és a népi (valóság egymásra utaltsága és kölcsönhatása bizto-
síthatja csak a magyar szellemi oszthatatlanságot». A gyakorlati javaslatok;
pedig a magyarság számára míndenütt, de különősen a kisebbségí magyarság
számára annyira egzisztenciális, problémákat ölelik fel, mint amilyenek a
nyelvtisztaság. néprajz, társadalom-kutatás, iírö és nép közeledése, erkölcsös
színdarabok, mükedvelés, magyar népi zene, népművészet és műernlékek
őrzése.

e) A napi ,és idő/Szaki saitá ügyére vonatkozó határozat elkötelezi a
sajtó munkásaít a .keresztyén erkölcsi és nemzeti demokratikus elv és élet
szabad és felelős szelgálatára.

:f) «Az iparos=és munkás tömegek nevelése és szérepe» c. előadás után
is az erdélyi magyar kisebbségi életben történelmi jelentőségű határozat fogad-
tatott el. A határozatban a fiatal magyar értelmiség mint a keresztény erkölcs
és a· nemzeti eszmék hivatott hirdetője kinyilatkoztatja: "Valljuk, hogy éle-
tünkben a krisztusi .elvek és tanítások alapján, a szociális igazságnak érve-
nyesülnie kell és vállaljuk a közösséget a munkássággal a kizsákmányoló töke
elleni küzdelmében. Helyesnek tartjuk, hogy a magyar munkásság és iparos.
ság más nemzetiségű 'rmmkásokkal és kisiparosokkal kizárólag gazdasági es
szakmai érdekeinek védelmére a szak- es szakmai szervezetekben helyet fog-
laljon. Ezzel szemben la munkástörnegek és kisiparosok nemzeti, erkölcsi es
magyar kultúrális nevelése :a magyarság .megíelelö szerveiben és íntézmé-
nyeiben történjék Szükségesnek tartjuk, hogy a m'unkásság és kisíparosok
erkölcsi felkarolása érdekében egyházaink az eddiginél is fokozottabb munkáí
fejtsenek ki>.

A munkás résztvevők pedig valljálc .A 'munkásság első parancsolatának
tekintik együttesen küzdeni az egész romániai magyarsággal, nemzeti jogainkat
biztosító demokratikus jogokért». A határozat többi elfogadott pontjai szerint
a nemzeti alapon álló munkásság a magyarság többi rétegeivel együtt akarja
kiharcolní önmagának is az összes emberi jogokat.

g) Végül a gazdasági előadások utáni határozat első két pontjában a
következőképpen határozza meg .az erdélyi magyar kisebbséq .qazdasáqi életét:
«Minden egyéni és közösségi gazdasági tevékenységnek legfőbb célja a nem-
zet erkölcsi, gazdasági és szellemi vagyonállományának a megtartása. fejlesztése
és védelme a népi érdekek és szükségletek szerínt. A vásárhelyi találkozó 3

magyar népi érdekeket szolgáló és a közvélemény ellenőrzése alatt álló
gazdaságpolitika feltételének látja, hogy összes gazdasági intézményei közőtí
munkamegosztáson alapuló tervszerű együttműködés jőjjönIétre s ez az együtt-
működés egy gazdasági I tanácsban, mint gazdasági életünket irányító és annak
nemzeti kereteit meghatározni -törekvö csúcsintézményben öltsön 'állandó for-
mát», I
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Az utolsó délután a találkozó a megnyilatkozott szellem ápolásának és
megvalósításának módjait beszélte meg, majd a találkozó záróhatározatának
a «Hitvalláss-nak meghallgatás ával és ünnepélyes elfogadásával fejezte be az
erdélyi magyar fiatalság három ünnepnapját.

A találkozó valóban történelmi [elentöségűnek, azaz ,az idők folyásé»
ban az erdélyi .magyarság életére irányadó valóságnak .nevezhető. Az
irányi adásban benne 'van egy bizonyos leszámolás a multtal, illetve míndazzal,
am'i a magyarság közelrnultjában a népi egység létrejövetelének megakadályozója
voll. Benne van egy új, forradalmi átalakulásnak a zászlóbontása is. Sokak
és nemcsak egyesek, .hanem intézmények, közösségek, ·népi szervek előtt is
Iátszhalik ez, ha .nem is hornlasztónak, de fájdalmasan erjesztőnek, ha nem
is ellenszenvesnek, de walami olyannak, amit tartózkodással kell fogadni. Le-
helne is, kellene Is bizonyos ellenállás alapjára helyezkedni egy lassan, mindent
áthatni és átformálni \akaró mozgalornmal szemben, ha annak elindítói felelől-
lenül, lelkiismere li tusakodás nélkül, önző érdekből és végül nem a legmélyebb
erkölcsi alapra építve nyilatkoztamák ki a keresztyén erkölcsi és demokratikus.
nemzeti alapon álló magyar egység szükségességét. De amikor száznyolcvanhét
ifjú ember felelős tusakodásball adja vissza a nemzet szónak erkölcsi tartalo
mát, súlyát és emberi hitélét éserre az erkölcsi megújulásra építi egész népe
jövendőjét, akkor hinni kell minden erdélyi magyarnak és be kell állani a le-
számolök és új életre térők tömött soraiba, hogy a mostoha idők járásában
és ostromló viharában .a válaszfalak további emelése helyett megépít se az
egysé,gerős várát.

Rédei Károly.

Mi célja van az eucharisztikus
kongresszusoknak?

1. Ez a kérdés ma bennünket, magyar evangélikusokat is ele ven e II

éri nt. Nem nézhetjük úriott közörnbösséggel, hogy a hazai katolikusságot ve- •
zetői hogyan kezdik már most felkészíteni nagy napjaik ünnepi köszöntésére ..
Nem vethetjük oda .íélvállról: ez az ő dolguk, ők a vendéglátók ! Igy csak négy
fal között, bezárt ajtók és lefüggönyözött ablakok mögötr lehet elmélkedni.
Azok a katolikus (napok valóságosan, nyilvánosan, szemmelláthatóan és hangos
szóval toppannak majd .elénk ; talán nyájasan, talán talpig fegyverben, -' s mi
döntés elé kerülünk., Nincsen kellemetlenebb és kockázatosabb dolog annál,
mint amikor hirtelen' kényszerűséggel egy ismeretlen valakivel szemben kell
állást foglalnunk. Ismerjük meg hát idejekorán a kőzeledő idegent. Ime, a kér-
désünk nem hajánál vfogva előráncígált 'kérdés/ hanem valóságosan szemünkbe
villogó; nem tehetünk mást, mint hogy mi is a szemébe nézzünk.

S ráadásul mennyire é r d eke s! Alig sejthetné előre az ember. Nem
mí tesszük azzá, Maguk a 'tények és az események lehelik ki magukból ellen-
állhatatlanul a sok furcsa, meglepő fordulatot, mint valami édes-fanyar illa-
tot . reánk csapódik s így éreznünk kell. Szigorúan történeti úton indulunk el,
s nem «elfogult. dogmatikai ösvény szorosán, noha nem szégyelljük a taní-
tásunkat sem és a maga idején hitet is teszünk róla, De most megelégszünk a
történeti adatokkal, dokumentumokkal és eset-leírásokkal. Ez a cikk nem egyébi
egyszerű gyűjtő-munkánál. Igy önmagában is kielégitő választ ad kérdésünkre-
mi céljuk van az eucharisztikus Iconqresszusoknak'i
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2. Vissza kell mennűnk a 13. század elejére. Élt Liége-ben egy apáca,

névszerint Julianna. Ez egyszer fekete foltot látott a napon s ezt azzal magyal
rázta, hogy még nem teljes az egyházi esztendő, hiányzik belőle egy külön
ünnep J-ézus teste tiszteletére, úgy, amint az az oltári szeniségben (az :eucha-
risztiában) van jelen. Életében nem 'valósult meg ez az álma. De innen került
a pápai trónra IV. Orbán, s ő .életet adott ennek a gondolatnak. 12M-ben egy
dekrétumot adott ki .Krisztus testének évenkint egyetemesen megtartandó ün-
neplésére (festum corporis Domini). Mi volt a célja'! Idézzük: «hogy ez által
legalább egyszer esziendőnkint -űnnepélijes és fényes alkalom adassék az eret-
nekele Iiiietlenséqének: és esztelenségének meqzavarására». Valóban a 14. szá-
zadLól kezdve ez i,az ünnep körmene les és demonstratív jellegű: az ünnep fé-
nyével meg akarja szégyeníteni az eretnekeket. Ekkor persze még nem volt
protestantizmus. A tridenti zsinat (1545-63) azonban gondoskodott arról, hogy
a reformáció népével szemben megerősítse álláspontját. 1551-ben a XIII. ülés
V. fejezete szerint az úrnapi ünnepségek célja: «Bs fgy mégis a győztes igazság-
nak kell diadalt arainia a hazugság és eretnekség felelt, úgyhogy annak ellen-
séget ekkora ragyogás láttán és az egyetemes anyaszentegyház ekkora öröme'
közepette lesujtottan. uagy megcsilggedten és meglörötten elsoroadjanak, vagy
pedig szégyentől érve és tneqzaoaroa, valamiképpen észre térjenek l» Ezen a,
határozaton mind a mai napig semmi változás nem esett. Sőt az utóbbi években
egyre tudatosabban és rendszeresebben kezdik kiépíteni mindenfelé ezt az ünne-
pet. 1935-ben Dániából és Norvégiából jelentették, hogy különböző helyeken
egyszerre tűntek fel meglepő újdonságként ezek a körmenetek. Németországban,
Hollandiában és Eszakamerikában vpedig erősen protestáns területeken is egy-
szerrc csak ott vterrnettek. - Ez a római katolikus egyház legnagyobb ,ünne.•
pének . Úrn apj á nak a története. Azért volt szükség erre vísszaemlékeznünk,
mert rJrnapja az eucharisztikus kongresszusok őse 1

Magának az e u c har isz t i á nak külőn ünneplése egy francia leány-
nak, Tatnisier Máriának (t 1911) lelkében fogamzott meg. Szívét nyomta Krisz-
tus magányos elhagyatottsága az oltári szentségben. Pedig azért van ott a szent-
ségtartó mélyén, hogy oda vonzza az emberek sokaságát. Ebből született meg
egy búcsú Avignonba 1874-ben. Elnyerte IX. Pius (1846---78)áldását Majd két püs-
pöknek (Mermillod ésde Ségur) ajánlatára nemzetközi összejövetellé akarta tenni
az ünnepet. Közben 'azonban szahadköműves áramlatok jöttek és Máriának Bel-
giumba kellett mennie, de innen is terjedt az eszme. Végre mégis gazdag párt-
fogásra talált hazájában .és 1881-lYen létre jött az első nemzetközi eucharisz-
tikus kotujresszus Lille-beti. Ezen már 330 idegen országb eli vett részt. Azután
gyorsan hódított. Egy-kettőt már Franciaországon kívül tartottak meg, ami
később állandósult. A háború elötti legfontosabb kongresszusok helyei: Metz
(1907), London (1908), ,Köln (1909), Montreal (1910), Bécs (1912), Lourdes
(1914); itt elhatározzák, hogy ezentúl kétévenkint találkoznak. A háború alatt
szünetelnek. 1922-ben újra kezdik Rómában. Azóta a következő helyeken volt
kongresszus: Amsterdam (1924), Chicage (1926), Sydney (1928), Karjhágo (1930)..
Dublin (1932), Buenos-Aíres -(1934), Manila (1937). 1938 májusában lesz Buda-
pesten. Az előkészítéssel Ia pápa már egy 'évvel ezelőtt Heylen namur-i püspő-
köt bizta meg, aki egyébként még XIII. Leó (1878-1903) megbízásából a mozga-
lom hivatalos vezetője és a kongresszusok elnöke. 1940-re Prágát személték ki.

3. Hogy az eucharisztikus kongresszusok egyenes folytatásai éskivi-
rágzásai az úrnapi körmeneteknek, melyen az oltári szentséget hordozzák kö-
rül, azt formai és tartalmi megegyezésükön kívűl c élj aik a z o ill o os s ága:
is igazolja. R6ma toborzoja ez! A világhatalmi katolicizmus fáklyalobogtatáse,
és igény-kiáltása. Harsonafúvás, 'mellyel nemcsak a saját katonáit hívja egybe,
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,

hanem azellenfelekre is rá akar Ijeszteni. Demonstrálás és propaganda a 'pápa-
ság rnellett. Visszatérítés kísérlete az egyedül üdvözítő egyházba. De honnan:
vesszük Ielzeket? Hiszen erre nézve nincsen pápai bulla, vagy alapítólevél, mint
az Úrnapjánál. Ezt sem úgy álmodtuk, Erről is történeti adatok beszélnek.

1908: London. A pápai legátus, Vanulelli kardinális mindjárt a bekö-
szöntő beszédben annak a reményének adott kifejezést, hogy az euchariszti-
kus kongresszus gyümőlcseképpen Anglia püspökeível, királyával, hercegeivc1
és népeivel együtt oisszatér a katolikus egyházba 1 1912: Bécs. A pápai legá tiliS,

van Rossum kardinális, a római propaganda-kongregáció prefektusa a záró ősz-
szejövetelen Róma felé hívja a híveket: megállni a hitben, az egyház mellett,
a pápaság oldalán; ez a «nap»; ahol ez a nap nem ragyog, ott sötétség és
tévelygés van. Ez a protestantizmusnak szólt. 1924: Amsterdam. Az 5/6 részben
protestáns holland fővárosban az előkészítés kapcsán van Noorl lelkész aJ
kongresszus jelentőségéről így .szólt : «Az eucharísztlkus kongresszus olyan,
mint egy pünkösd-űnnep, melyen Isten igéje oly megelevenítően hatott, hogy
tízezrek lettek az egyház tagjaivá. - Hadd tudja meg és érezze meg .ísmét egy-
szen a világ, hogy itt az ideje Roma felé venni az útját. A 'protestáns szekták-
nakés egyházi közösségeknek nincs több erejük, nem nyujthatnak életet, mert
maguk is hollak .. Nemsokára megtartják a protestantizmus felett a halotti be-
szédet». Ennek a' «halott» protestantizmusnak széltak a zárógyűlésen a holland
származású van Rossum bíbornok következö szavai: «Könyőrőgjűnk honunk
azon fiaiért,akik a keresztyén hit tökéletességet eloeszitették. Oh, micsoda
űresséq uralkodhatik azoknak la hitéletében, akik Jézust alig félig ismerik, akik
nem birtokolják lH maguk között;' s ezért Tőle lassan elidegenednek és eltávo-
lodnak. Könyörögjünk valamennyiükért és ajánljuk őket Mária közbenjáró
imádsága által a mi irgalmas Üdvőzítőnknek». 1926: Chicago. Egy bécsi, fon-
tos katolíkus sajtó-orgánum (Der euchar. Völkerbund) közvetlen a kongresr-
szus előtt így álmodozik: .A chicagói eucharisztikus kongresszus biztosan nagy
hatással lesz a <másuallásúakra is, különösen Amerikában és sokaknak meg
fogja mutatni az utat az igaz egyházhoz».

Legyen elég ennyi az adatokból. Visszatérítés, Rómába hívogatás, halotti
beszéd felettünk, legjobb esetben közbenjáró könyörgés értünk, - s mindez
azért, hogy «valamiképpen észre térjünk», ha már el nem enyésztünk.

·4. Ennek az ',alaphangnak felelnek meg és ehhez simulnak hozzá a
ld se r ő-a k ko T dok.

illyen elsősorban a külső pompa. Oriási méretek, tömegszereplésck,
dísz, fény, szín és hang, erős érzelmekre 'hatás, a megrendezett egység kínyil-
vánítása. Róma mint világhatalom akar megmutatkozni a világ előtt.

Ugyanebbe az irányba visznek a történeti utalások. Ha csak lehet,
egyháztörténetileg is megokolják fl f választást, amellyel egyik vagy másik
várost jelölték ki ünnepségeik helyéül. Karthágoban például Augustinus halá-
lának 1500. évfordulóján jelentek meg. Dublinban Irország keresztyénségre
térésének másfélezredes fordulóján. Budapesten Szent István király ünneplése
adja meg az alkalmat. Ezek la történeti napok mind az egyház oolgyságát mu-
tatják. Néha persze Ijelentéktelen dolgokból csinálnak «történetis eseményt
Amsterdam például azzal a megokolással került sorra, hogy ott egy eucha-
risztikus csoda esett. 1345-ben tűzbe vetettek egy megszantelt ostyát (amit
egy beteg nem vett magáhoaj s az sértetlen maradt. Allítólag ettől 'kezdve indul
meg a vándorlás a kís halászfaluba és ennek köszönheti (szerintük) Amsterv
dam, hogy f'ővárossá fejlődö\ttl .Ausztrálía fővárosában, Sydneyben. arról
a helyről olvasták fel a pápai brevet, ahol egy századdal előbb egy katolikus
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telepes őrizte a .szentséget pap híján. Ezek is az egyház terjedésének csocJ.á.
latos erejéről tanuskodnak!

Jellemző továbbá a kongresszusokra, hogy a kor problémáit veszik
elő, s nyilatkoznak .felőlük. De mindent az eucharisztiával hoznak kapcsolatba,
hiszen minden ennek a szimbóluma alatt megy végbe.

Legfeltűnöbb azonban az a vonásuk, hogy (a háttérben vagy a nyilt
színen) mindenűtt a pápaság intézmémjének hódolnak és az iránta való engedel-
mességet igyekeznek megerősíteni. Az eucharisztia és a pápa összetartoznak Ka-
tolikus gondolkodás szerint. 'Az oltári szentségben jelen van Krisztus. A pápa
pedig Krisztus helytartója. ifíogy a kapcsolatot néha milyen merészen merik
megfogalmazni, azt igazolhatjuk a pápai legátusnak amsterdami 'kijelentésével,
mely szerínt a 'pápa éppen úgy jelen van a xongresszussal, mint ahogyan
Krísztus a pápával!

Róma toborzója ez! .Semmí más!
5. Mit tet tap ro 't est ant izm u s az eucharisztikus kongresszusok-

kal kapcsolatban? A legtöbbször csendesen félreáll olt. Nem egy helyen azon-
ban hallgatása beismert vereséget jelentett volna és Róma térítési igényének
jogosságát Ezeleen a -helyeken megszélalt tehát. Először Metz-ben történt meg,
hogya protestantizmus -forrnálisan tiltakozott a kongresszus magatartása ellen.
MáJ' súlyosabb következrnénnyel járt az összeütközés Londonban, 'ahol a visz-
szatérítés szándéka ellen .hatalmas protestáló gy,űlésekel tartottak a kongresz-
S'lUS ideje alatt lés még idejében rábírták a kormányt a katolikus körmenetre
adott engedély visszavonására, úgyhogy ennek el kellett maradnia, Amster-
damban még erősebb volt az összeütközés. Az állam a nyilvános körmenetet
nem engedélyezte, úgyhogy csak nagy pénzért egy magántársaság birtokán
tarthatfák meg azt kis formában. Az állam részéről hivatalosan senki nem vett
részt rajta. A kírálynő a kongresszus idején a norvég partokra ment hajókí-
rándulásra. A református politikai párt a koallcíó feloszlatását és a Vatikán
hollandi követségének eltörlését /követelte gyűlésein ; valamint erős hangú üze-
netet küldött a pápai legátusnak, hogy tovább szítaní ne merje a vallási há-
borúságot! A Sydney.Jb'en megtartott kongresszus előtt az angol presbiteriánusok
tiltakoztak az ellen, :hogy a brit birodalom területén, egy nagy többségében
nemkatolikus városban olyan .nyilvános körmenetet tartsanak, ami az angol
alkotmány szerínt «babonás aktust» ábrázol. A körmenetet azonban mégis
megtarthattak. - Ünnepi istentiszteletek, gyűlésezések, felvilágosító előadások
traktátusole terjesztése a legtöbb kongresszussal kapcsolatban folytak.

6. Míndezek az egyszerű történeti tények útmutatást adnak arra nézve,
hogy milyen legyen ami mag la tar tás u n k a budapesti eucharisztikus kon-
gresszus alkalmával, sőt 'már most is, az előkészület idején.

'Először is csendesen [élreállunk 1 Ez annyit jelent, hogy mi nem zavar-
gunk, mí megadjuk ra hozzánk érkező vendégeknek azt a tiszteletet, amit min-
den más vendégnek 'megadunk. De jelenti azt is, hogy mi ezeken a katolikus
ünnepségeken részt nem, veszünk és sikerét nem szolgálj uk,

Másodszor - és "ez'a fontosabb - saját hiiűnkben megerősödünkl Még
pedig ezt pozitiv formában értjük. Ne az legyen a döntő, hogy mit nem taní-
tunk és miben 'nem tudunk rnindhalálig egyet érteni a katolicizmussal ; erre
csak közvetve kell .ítt-ott kitérnünk. Az legyen a döntő, hogy mi mit ianitunk,
-mii hiszünk, mi az eoanqélikus keresztqénséqt Különösképpen 'Is legyen ez az
esztendő nagyszerű alkalom, az evangélikus keresztyén lÍruacsora megismerésére!
és gyakorlására. Egyetlen evangélikus se akadjon, aki ne ismerné az úrvacsorát
tanításunkat. És egyetlen evangélikus se akadjon, aki Im venné az úrvacsorá-
ban Krísztus szent .testét és vérét. Ez legyen a célunk! Ezt a munkát folyóira-
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tunk is kész örömmel kitűzí és vállalja több cikkben. De fel kell hívnunk min-
denkit a közös .munkára. Minden egyházi lapunknak foglalkoznia kell ezzel II

kérdéssel, Mínden lelkipásztornak .prédikálnia kell erről többször is. Minden
gyülekezet tegye gyülekezeti .napja vagy presbiteri gyűlése programmjává. Na-
gyobb városokban rendezzűnk vkurzusokat, Adjunk ki füzeteket. Bocsássuk
szárnyra Luther néhány úrvacsorai beszédét magyar' nyelven.

Mi azért vagyunk evangélikusok, mert az evangélikus egyházban látjuk
az evangélium igazságát. De akkor éljünk is benne, hogy számot adhassunk
az utolsó ítélet napján!

Scholz László.

Új egyházzenei közízlést i
A magyar evangélikusság lelki keresztmetszetében mint vékony szál hú-

zódik meg az egyházi zene megértése és ápolása. Ha egyházunknak az egyházi
zenéről alkotott véleményét .és törekvéseit tudatos zeneműveszi megnyilatko-
zásnak tekintenénk, még akkor is nagyon mcstoha elbánásban részesül egyházi
zenénk, Hiába vannak ezen a téren modern, kimagasló részlet-eredményeink,
melyek ezt látszólag megcáfolják, a felszín alatt szinte megdöbbentő egyház-
zenei tudatlanság és szűklátókörűségbe burkolt, deformált egyházzenei köz-:
ízlés lappang. Ha .ennek a szomorú jelenségnek az okát keressük, nemcsak a mai
idők kultúrtényezőít, lelki berendezkedésünk formáit kell szétboncolnunk, Vissza
kell mennünk az .előző század világába: ott kezdődik zenei izlésünk fejlődésének
a megakadása s elsekélyesedése,

A 19. század .magyar renéje a romantika európai diadalábán él. Erkel az
olasz, Liszt a ,francia s Mosonyí a német romantika átűltetöje s a-magyar, job-
ban mondva a magyaros szellem megmintázója. Mindhárman romantikus ví-
Iágszemlélettel fokozzák fel a magyar zene kiaknázhatóságát színte wágneri
magasságokat álmodva föléje. Az őket felváltó nemzedék is a romantika késői
virágzásában éli ki magát. A nálunk működő nérriet mcsterek (Volkmann, Koess-
ler) a nérnet romantika szellemében élnek s nevelik fel egész sorát a magyari
zeneszerzőknek. A közénk öregedett utóromantikus irány egészen Hubay és Sta ...•
bados művészetéig tartotta magát, a körülötte zajló új világ hullámai közt. 1905
körül történik meg 'a magyar zeneművészet önmagára ébredése, újjászületésé
Bartók és Kodály' művészetében. A nemzet lelkiségének legmélyebb kíélésében,
a népzene minden .eddiginél alaposabb kiaknázásában s a magyar melodika, a
magyar hangsúly törvény, a népi hangnemek, népi ritmus felhasználásában virul
ki az új magyar zene. Igy szivárog keresztül a magyar zenei izlés a német ro-
mantikán, a nyugati .kultúrán s a népi értékeink felfedezésén.

A magyar evangélikus .egyházi zene ennek a történeti fejlődésnek szer-
ves részeként haladt. Egyházi zenénk régi mult jának a tárgyalását figyelmen
kívül hagyva, a .mult század végén a hazai evangélikus egyházi zene is anémet
romantika és anémet zenekultúra zászlóvivője. Látunk igyekezeteket, ahol a
német keretet magyar tartalommal töltik ki, de a szellem marad idegennek. Né-
met klasszíkus és romantikus utánzatú «magyar» kompoziciók születnek így egy-
házi kórusok, orgona számára. Az első magyar művek megjelenésének az örö-
mét csakhamar felváltja a romantikus sítlus elsekélyesítésének a folyamatai,
gyenge utánzatok születése, a dalár szellem bevonulása templornaínkha, a férfi.
kar túlzott szeretete, 'az érzelgős, [sokszor szentímentálís zeneművéknek n
rnegtűrése, sőt magasztalása. -Mindennek az átélése s ennek az útnak a' meg-
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járása eddig a pontig természetes volt egyházzenei kőzizlésűnk számára. Al
súlyos magyar problémánk azonban ott van, hogy evangélikus zenei közizlé-
sünk a mult század végétől fogva zátonyra, holtpontra jutott, megállt. A ro-
mantikus zene szernléletéből, hangzásí lehetőségéből, dalárda stílusából s el-
mult világának lelkületéből ,még most sem tud egyházi zenénk kiszabadulni.
Az új z·enei. törekvések olyan leszűrt eredményeket hoztak már eddig is (új
kérustechníka, népi vallásos énekek modern feldolgozása énekkarok, orgona-
zene számára, újmagyar prozódia stb.), amiket az egyházi zene nem hagyhat
figyelmen kívül. Evangélikus: közízlésünk azonban annyira elszigetelten s szinte
önmagát bezártan él . a mult századvégi állapotában, hogy ma az új zenei vi-
lág mellett szinte talaját vesztetten a millenáris idők szellemében képzeli magát.
Elzárkózik az új magyar egyházi muzsika elől; de ugyanakkor annyi zeneértő
elit je sincs, hogy céltudatosan ápolni tudná a régi protestáns muzsika kultu-
szát, vagy ennek legalább fontosságát íelísmerné.
. Ha ezeknek a malasztásoknak az okait kutat juk, akkor elsősarban ~
mai közizlés általános 'képét is vizsgálnunk kell. Szomorú körülmény, hogya
nagy tömegek ízlését a zenei életünk felületi tényezői tartják megszállva. a ci-
gány-, a tánc-zene, az érzelgős nótázgatás, filmzene, stb. A közönség érdeklő-
dését ezen kívül könnyen le tudja foglalni a mult század polgári rornantikájú
zeneművészete, a fáradság nélküli átélést nyujtó programmzenéje és a század-
végi elfinomult stílusa. Ennek az izlésbeli szűklátókörnek a következrnénye
azután, hogy ugyanaz; a közönség' a klasszíkus esztétikai ideálok, vagy akár ri
mai népzenéből kinőtt modern művészet előtt nem egyszer értetlenül s érzéket-
lenül áll. Gyorsabb izlésfejlődés s a mult század szelleméből való kivetközés
csak a városi középosztályban mutatkozott. A magasabb zene művelésének
együttes kultusza a mult század közepe után kezdi levetui a germán polgári
ízlés sajátosságait s gyúl ki fokozatosan a magyar szellern számára. Ahol a vá-
rosi kőzéposztály az 'egyes családokban élő zenei adottságot s érzéket közös
zenélésben éli ki s megismerkedik, a kórusművészet szociális örömeível, ott lett
voln-i talaj egyházi zeneművészetünk alapjainak a lerakására. És éppen itt mu-
lasztottuk el a várpsi míívelt osztálynak generációkon keresztül gyüjtött
zenei érdeklődését s ,munkakészségét az evang.élikusházi zene, kamarazene!
(Tellmann, Buxtehude, Schütz) s az evangélikus kóruskultúra medrébe terelni.
Itt jelentkezett a középiskolaí oktatásunkból száműzött egyházzenei nevelés:
hiánya. Ide vezetett .az egyházi zenét félretoló [elkészképzésűnk. Itt hagytuk kí-
aknázatlanu] a mai modern ember régi muzsika felé forduló érdeklődését. Talán
egyházunk észre sem veszi, hogy a legújabb zenei törekvések mint fordulnak
a régi protestáns zeneművészet felé: hogyennek egyszerű tárgyilagossága, nép.
szerű hangja s bizonyos északi ízlésvilága mínt húzza maga felé a romanti-
kában kíélt lélek új művészi szornjúságát. Mint keresi a mai nyugtalan lélek
a romantikus formafelbontás s széteső akarattöredékek helyett a Bach-mu-
zsíkának örök mozgásában, a melódiavonalakat formáló energia feszítő erejé-
ben, aktivitásának lendületében a nyugodt bázist, s a megnyugtató kielégülést.
Ez; a bachi muzsika örök népszerűségének s feltörő sikerének a lélektani titka
s ebben rejlik a régi, 16. és 17. századbeli egyházi zenénk jövendő reneszánsea,
Ha ezt egyházi belső életünk' s gyülekezetnevelő belmissziónk számára hozzá-
férhetővé, érthetővé s 'átélhetövé tudnánk tenni, egyházépítésűnk egy halál-
mas erőforrással gyarapodna. Ennek azonban legelső feltétele, hogy belniisz-,
sziónk a városi müvelt osztályt tudja egyházzenei munkába állítaní. Kodály
Zoltán a magyar kultúrának talán akkor bette a legnagyobb szolgálatot, ami-
kor megteremtette a magyar énekkultúrát éppen a magyar városok középosz-
tályának a kultúrprogrammjául. Csak ezt kellene nekünk is magunkévá tenni.
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az evangélikus középosziályt énekkarok ba tömöríteni. Miért nézi sokszor szinte:
ölbetett kézzel az egyház, presbitérium s lelkipásztor, hogy mijnt viaskodik
egy karvezető, hogy kís, lelkes csapatát összetartsa, kőzszellemét nevelje s a
sportolás, ünnepi kirándulás s hétvégezés korában egy vasárnapi szereplésre
megnyerje? Többezres gyülekezetekben miért van csak pár énekesből álló kis
énekkar? Az érthető, .hogy az alacsonyabb néposztályok nagyobb lelkesedéssel
s szinte kultúrszomjúsággal állnak az énekkari munka szolgálatába. De hol
van a művelt .középosztály ? Egyházi közönségünkeIitje? Egyházunk nehéz
anyagi helyzete' miatt mind gyakoribb a gyülekezetek igénybevétele teák s
egyén műsoros alkalmak során. Eltekintve attól, hogy ezeknek a zenei része s a
már szinte megszokott «müvészis műsora mennyire nem áll az egyházi zene-
művészet s sokszor általában az egyházi szellem szolgálatában, belmissziónk
kell, hogy átfogóbb .célok s nagyobb elgondolások felé is törekedj en. Lelkipász-
toraink elől eddig el volt zárva a teológiai ísmeretszerzés közben az evangé-
liumi muzsika megismerése.v lgy azután nem lehet csodálni, hogy sokak sze-
mében az egyházi zene fogalma egyenlő egy korál eléneklésével, vagy eljátszá-
sával, de ismeretlen (előttük az evangélikus korálelőjáték, az oratőrium és
kantata. Es ha 'az a fiatallelkipásztor falusi miliőből kerül városi gyülekezet
élére, így csak a falusi primitív zenei állapotok mértékével nézheti egyházunk
régi tradiciókból kinövő, sajátosan lutheránus zenei megnyilvánulásait. Közép-
iskoláink nagy részének a zenét száműzö tanítása már eddig is megtermette a
maga gyümölcsét: a magyar evangélikus zenében sokszor dilettantizmus bur-
jánzik. Nem egyszer nélkülözzük a komoly művészi izlés fémjelzéseit. Hiányzik
az általános európai zenei színvonal megközelítése s a régi zeneemlékek ki-
aknázása. Biztató índulások, egyes kiemelkedő események már fel-feltüne-
deznek. De mennyi tévhittel. ízlésbell kisiklással kell még megküzdeni. Nincs pl
egységes zenepolitikánk. Nem vesszük észre koráljaink ritmikai ellaposodását,
ritmusbeli kopását. Nem dolgozunk céltudatosan a hazai szláv dallamelemek
ellensúlyozására a régi ',magyar emlékeink felkutatásában s feldolgozásában.
A polifónia még mindig sok helyen ismeretlen szépségként áll előttünk. Köz-
ízlésünket még mindig Ja férfikari hangszín köti le; nem értékeljük eléggé a
vegyes- s a gyermekkart. Énekkarainkat csak hanganyag szerint szemléljük
s nem kultúraés stílus szerint. Templomi orgonazenénk liturgiai szerepköre
elhomályosult. Korálelőjáték még -mindig kevés helyen hallható. Az utójáték le-
süllyedt a kivonulást .szinte aláfestö és azt elpalástoló zenévé,

Ilyen körülmények között 'az egyházzenei közizlést két úton lehet be-
folyásolnf s a 'helyes irányba 'terelni, Először a már meglévő tömegízlés javí.
tását kell megpróbálni, 'azután az új nemzedék nevelésében kell az egyházzenei
szempontokat érvényesíteni. Ami az előbbit illeti, lényegesen nehezebb egy már
megmerevedett közizlést magasabb .írányba terelni. Az egyházi zene modern
kibontakozása nagy segítséget .nyerne egy emelkedett színvonalú s tisztalátású
egyházzenei sajtóban, Egyházi lapjaink rendeltetésük szerint egyháztársadalmi
eseményekről számolnak be. Ezen híreknek a zenei része bizony meglehető.
sen vegyes. Napisajtó szakkritikusai által is kiemelj események váltakoznak
j-elentéktelen próbálgatásokkal. Éppen itt vár a még hiányzó egyházzenei sajtóra
nagyon fontos közönségnevelö s ízlésfejlesztő feladat. Hogy az a sajtó feltét-
lenül magas müvészet-etikai 'álláspontot képviseljen, meg tudja óvni a művé-,
szet komolyságát minden -műkedvelő próbálgatással szemben, Ha a napi sajtó
által is kíemelt 'egyházzeneí események vannak, ne hallgassa azokat el; új, mo-
dern evangéliumi zeneművek mellett ne menjen el szó nélkül; mert így 'sohasem
születik új magyar kórusirodalom s népi emlékeínken felnövő új evangélikus
zeneirodalom. Az sem míndegy, hogy evangélikus értelmíségünk tudomást
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szerez-e a világi zene egyházias szellemű új alkotásairól s meglátja-e azokban
a régi korálköltészet vfelé való kőzeledést (Schmitt: Zsoltár; Kodály: Te Deum;
Stravinszky: Zsoltárszimfónia stb.).

A fiatal nemzedék iegyházzeneí nevelése a mai középískolaí tantervek
mellett úgyszólván lehetetlen. Egyházunknak kell itt kezdeményező lépése .•
ket tenni,"

Alig van szakemberünk. .kiművelt ízlésű, okleveles zenetanárunk, aki is-
kolája ének- és zenekarával. hátat fordítva aszalonzenének s az operettpiu-
zsikának, intézetében a régi evangélikus muzsíkát szólaltatná meg. Vidéki vác,
rossinkban egész kis fellegvárait építhetnénk ki a régi egyházi zene kultuszá-
nak (Pl. Sopront, ahol a leendő lelkészeink és tanítóink készülnek hivatásukra,
szinte predesztínálja a vhelyzete arra, hogy az evangélikus elemi iskola, az
evangélikus líceum zene-, illetve énekkarai erre az egyházépítő munkára köte-
lezzék el magukat.) Egyházi zenénket "megértő középosztály csak a középískoláink-
ból kerülhet ki, .ha ennek a kérdésnek a fontosságát ískolapolitikánk be fogJa
látni.

Az ez év tavaszán megtartott első Országos Magyar Protestáns Egyház-
zenei Konferenciáns annyi lelkes indulás, egyházi zenénkbe új levegőt, régi,
tiszta muzsikát hozó élni akarás tört elő, hogy egyházunk az ott \megjelölt
utakon könnyen s hamarosan eljuthat az új egyházzenei közízlés megterem-
tésehez.

Kapi-Králik Jenő.

,
5ZELJEGYZETEK

"Rossz dolog a háború!"
Ezt a tételt 'nem Sanghainak és Spa-

nyolhonnak borzalmai mondatják 've-
lünk. Csak egy darabig kellemetlen a
rommá lőtt házak 'és üszkös romok új-
ságképeit bámulni; aztán beleszokik az
ember a vér látásába és elképzelésé-
be. Még csak nem is az adja ajkunkra
ezt a kesergést, 'mert átéltük az első
légügyi gyakorlat gyötrelmes 'sötétsé-
gét s a szírénák üvöltő sikolyáhan
megjelent beteg fantáziánk vásznán
egy magyar sanghai-í képsor. Ez is
csak egy félóráig tartott s utána el-
nyomtuk a ,~~lelmet egy száraz kaca-
gással. - A mult hónapi magyar [ront-
harcos találkozó mondatja velünk e
fanyar igét: «Rossz 'lolog a háborút»
Pedig ez alkalommal nem párolgott
vér, nem omlottak össze köóriások,

nem keringtek feleltünk páncélos ma-
darak. 38.000 katona állt rendben, fe-
szes glédában. Ez a kép nem tűnik
szemünk elől! Miért nem volt elég
nekik künn a fronton együtt menetel-
ni? Miért kellett 'nekik itthon meg-
szervezkedni ? Miért kell 'nekik ma tö-
rötten vagy egészségben is koravé-
nen a közönséges élet jogokat köve-
telniök? Mert rossz' dolog a háború.
Nem öl meg mindenkit, sokakat csak
csunyári kifoszt, úgyhogy soha többé
nem tudják magukat 'összeszedni. Eb-
ben a csendes, 'rendes, fegyelmezett,
katonás felvonulásban van a leglází-
tóbb felismerés: felérhet-e akár egy
győzelem is azzal a rengeteg szenve-
déssel, nyomorral és pusztulással,
amelybe kerül?! A háború több, mint
«rossz dolog»: Isten 'ostora es ítélete.

1 Lásd e sorok irójának tanulmányát a Keresztyén Igazság II. évfolyam ának
245.-248. lapjain.

2) Az ott elhangzott előadásokat a Protestáns Szemle "Egyházzenei előadások"
címen rnost adta ki.



MussoHni és Hitler
találkozóját már elfelej tettük. Mi min-
den történt azóta! Tízszer háború volt
és tízszer kiegyezés az «utolsó pilla-
natban », Már alig is lehet izgatni ben-
nünket a világpolitika játékaival és
eröíeszítéseivel. De annak a két em-
bernek a hangja néhányunknak vala-
hogyan még mindig a fülünkben
cseng. Nem áll az, hogy ők kizáróla-
gosan a tett emberei. Csodálatosan
tudnak beszélni is l .Imponáló azaz
öntudatos, biztos és igényes szózat,
mellyel a nagyvilág elé lépnek Mi-
Iyen kataklizmáktól retteg mindenkí
és ők milyen rendületlenül hisznek hi-
vatásukban és ügyük [övendöjében 1
Mi lenne, ha ·egyszer rni, az evangéliuru
örökösei is kilépnénk· elzárkózottsá-
gunkból, örökös hujócskánkhól, védő
sáncainkhól és bátran, merészen, on-
tudatosan, bizonyossággal, teljes és
egész hittel állanánk a világ elé! Ok
úgy tudnak szólni, mintha sose kellene
meghalniok és népüknek alkonyatot
érnie. Mi meg úgy lapulunk, míntha
Krisztus fel sem támadott volna, s
mint akik éppen ezért semmiben se
bizonyosak és a hitük is hitetlenség!

Rút verekedés
zavarta meg az ifjúság egy csoport-
jának okt. B-iki ünneplését. Gyávaság
lenne szó nélkül hagynunk. Annál is
inkább, mivel bennünket két közönsé-
ges vád sem érhet. Nem érhet ben-
núnket az; a vád, hogy mi a Szent Ist-
ván Baj társi Szövetséget barátságból
védjüle. Nem dőltek -le még a katoli-
cizmustói minket elválasztó vallási és
politikai kinai-Ialak. Es nem érhet
az a vád sem, hogy a körúti zsidó saj-
tóval pendűlűnk egy húron, melynek
persze inyenefalat és édes csemege
volt ez az esemény. Nekünk ehhez
a táborhoz sincs közűnk. És mégis szót
emelünk a nyilas verekedés ellen.
Gyalázatos az a módszer, amellyel el-
veiknek igyekeznek érvényt szerezni
(elveikre még nem tudunk ítéletet mon-
dani, mert cseppet sem világosak). Mi
egyszertien lsten tizparüncsolaiát hir-
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detiűk ebben az esetben. Ez ellen vét-
keztek a verekedők. Az államnak, ha
semmi más okból, de az ötödik pa-
rancsolat megőrzése okából, .köteles-
sége minden ilyen durva hajbaka-
pást erélyesen rnegtorolní. -Nem a mí
zászlónk az a 'szűzmáriás bajtársi
zászló, de azt 'megtépdesni szernűnk-
ban is: mocskos .dolog volt!

Világnézeti hasadásnak
nevezi Márai Sándor egyik Vasárnapi
Krónikájában azt az -áthidalhatatlan
űrt, amely egyf.elől a kommunizrnus és
szociáldemokrácía, másfelől pedig 'a
nemzeti szocializmus ideológiája 'közt
tátong. «A világ 'ideológiailag jóváte-
hetetlenül két frontra 'szakadt». 'Ez
magában véve is 'elég ok volna a meg-
késeredéshez. Mi azonban, akik az
evangéliuru és a keresztyén egyház
közösségéből szernléljük a ' dolgokat,
még ennél is 'súlyosabbnak .és kompli-
káltabbnak látjuk a 'helyzetet. Nem
egyszerű hasadással állunk ma szem-
közt. Teljes kaosz borong a föld ke-
rekén l Nincsen világos .tagozódás. A
jobboldal is tele van baloldali erő-
szakkal és a .baloldal is tele van jobb-
oldali kincséhséggel. Mi nagyon sok
közös vonást látunk a faji alapra he-
lyezkedő nacionalizmus és az inter-
nacionális kommunizrnus között. Egy-
formán rabtartá akar lenni mind a
kettő. A magyar nyilasok többek kö-
zött ilyen programmot adtak: «Kö-
tözzétek gúzsba a társadalmakat ! Kis-
korúsítsátok őket és alázzátok meg a
porig, hogy megjavuljanak l» Sztalí-
nél. programmja se .más. De nemcsak
egyformán rabtartók ők, hanem egy-
formán foglyok is: rabjai bukott ön-
maguknak! A mi látásunk szerint nem
egyik vagy másik világnézet csavaro-
dott el veszélyes ösvényekre, hanem a
világnézet általában bukott .meg í Maga
az emberi világnézet mondott csütör-
tököt! Mert központjában a bukott
ember, az Istentől magát függetlenítő,
autonóm, s ennyiben Isten trónja ellen
lázadó ember áll. Saját magából «né-
zi a világot». Nem csoda, ha e rossz
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helyről rosszul lát és végzetes vermek-
be hull. Mi egyik világnézet mellett
sem dönthetünk, mi valamennyivel
szemben állunk; mi, akik olyannak fo-
gadjuk el a világot, amilyennek lsten
látja azt. Hangozzék bár papi csacso-
gásnak, «naiv» megoldásnak és gúny
tárgyául szolgáló nevetségnek mi egy-
formán ítéletet mondunk ezeknek a
mai, egymással farkasszemet néző vi-
lágnézeteknek fejére és .megtérésre hív-
juk őket. Persze úgy értjük ezt, hogy
elsősorban rajtunk, szólókon és olva-
sókon, van a.sor ne csóváljuk a ~oejün-
ket a világnézeti hasadás felett, ha-
nem minden emberi filozófiát, mate-
rializmust és idealízrnust egyaránt ott
hagyva, forduljunk Istenhez. Krisz-
tus sosem uilágllézetetkövelelt tőlünk,
hanem hitet!

A pápa
egyik újabb enciklikájában igen sa-
játságos eszközt ajánl a kommunizmus
és az újpogányság elleni küzdelem-
hez. A szokásos gondolatmenetlel és
szóhasználattal veszi szemügyre ez az
enciklika az «istentelenség» e két új
formáját, s azt állapítja meg, hogy
«egyrészről a kommunizmus üti fel a
,fejét s odáig .megy, hogya magántulaj-
donhoz való jogot is megtámadja.
másrészről pedig az államkultusz ; s a
kommunizmus üzelmeivel szemben a
rend és közhatalom helyreállításának
vágya elfeledteti az evangéliura isme-
retét és pogány tévedéseket, szokáso-
kat elevenít meg». A gondolatmenet
ott kezd sajátságossá válni, hogy az is-
tentelenség veszedelmével szemben az
«Isten szent anyjától» várja «oa ke-
gyelmet» (!). "A Szent Szűz elhárítja»
a veszedelmet, hiszen a történelem
folyamán is «gyakran győzelmesen el-
riasztotta a keresztény országokból az
albigensek borzalmas szektáját», már
pedig a «kommunizmus sok hasonla-
tosságot mutat fel a régi eretnekség
gonoszságaíval», A páp a tehát azt
ajánlja, hogy mint a keresztes hadjá-
ratok idején, úgy most is forduljon
«egész Európa minden népe» Máriához

a rozsaiűzér-imádsáqqal, ami «a Má-
ria-tisztelet megkülönböztetett eszkö-
ze». Igaz, hogy a pápa csak a «keresz-
tény műveltséget» félti ezektől a «sze-
rencsétlen, gyászos, új szektáktól», de
nem túl nagy marészség mégis a tisz-
teletreméltó, de csak ember Máriára
bízni az ügyünket? Jól mondta Mura-
közy Gyula, hogy a katolicizmus Má-
riájának "ölében még mindig nem tu-
doll megnőni a gyermek Jézus». Mi-
kor jut el a pápa és nyája a meghalt,
feltámadott, élő Krisztusig, aki egye-
düli Kőzbenjárónk, s aki egyedül gon-
doskodhatik az ő Anyaszentegyháza-
ról? Mi egynek érezzüle magunkat ka-
tolikus testvéreinkkel a kommunizrnus
és pogány nacionalizmus 'elleni küzde-
lemben; de vajjon nem esik-e bele
az ilyen érvelés maga is a «gyászos
szekták tévelygésébe- s az. egyházi
«rend és közhatalom helyreállításának
vágyában elfeledteti az evangélium is-
meretét és pogány tévedéseket, szoká-
sokat elevenít meg»? ..

Iuterjut kért
egy újságíró a budapesti katolikus
egyetemi hallgatók lelkiatyjától a mai
fiatalság problémái és 'a köztük vég-
zett munkája felől. Megtudjuk ebből,
hogy a katolikus pásztor felkeresi a
különhözö pesti kollégiumokban lakó
ifjúságot, az egyetemen állandó idő-
ben fogadó Órákat tart és a háza is
mindig nyitva van mínden fakultás
minden fia előtt. Es jönnek is útmuta-
tásért. Ez valami. Még sincsen vele a
pásztor megelégedve: «Még többet
kellene tennünk az ifjúság szellemi és
lelki gondozása terén». Milyen jól esik
ezt hallani: «még többet»! Csak ott
mondhatják ezt, ahol már készen áll
Legalább az alap. Hol vagyunk mi
ettől? Sajnos, mi még csak a «kezd-
jünk» szavánál topogunk. Nem tudom,
meddig akarunk még várni? Addig,
míg az evangélikus ifjúság lelki ta-
nácsért másfelé megy? Közegy házunk
nagy-nagy érdeke, hogy az egyetemi
ifjúság lelki gondozásának kérdését
tüstént megoldja és útnak indítsa a



mentő sereget, Elismerjűk, hogy itt-
ott vannak jóakaratú kezdeményezé-
sek. De ezt az ügyet még ebben az
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esztendőben a hivatalos egyháznak kel-
lene teljes felelősséggel kezébe vennie!

SZELLEMI ÉLET
Komáromi János.

Komáromi János kezéből kihullott a
toll. Azok kÖ2Jéaz írók közé tartozott,
akiket közel éreztünk a szívünkhöz. Nem-
csak azért, mert jól esett elhallgatnunk,
haa maga közvetlen hangján - a nagy
magyar mesélök : Jókai, Mikszáth, .. Gár-
donyi hangjára emlékeztetve bennünket,
- beszélt nekünk «császári és királyí
szép napokról», pataki diákéletröl, kuruc
időkről. Alighanem az érintette meg leg-
többünk szívét, hogy megsejtettük azt,
ami ott rejtőzött Komáromi János igény-
telensége mögött akkor is, ha az id'i1~kus
tájakról meSS2Jesodródva - gondol~~
a «Rejtett zúgv-ra - egyenest homérosi
stílus formákkal kísérletezett, amikor az
«Ordasok» komor képsorozatát vonultatita
el előttünk. Mert az életet leegyszerüsítö
igénytelenség mögött ott rejtőzött a~ em~
beri lélek nagy várakozása. Ha Komaromí
János olyankor érett volna íróvá, amilcor
az evangélium az irodalmat is alakíthatja,
ez a várakozás bizonyára az evangélium
szolgálatába vonta volna. P.

A Jézusfarag6 Ember
előadása nagy sikert hozott a Nemzeti
Színháznak. Valóban új szín ez az üde ha-
vasi játék tacsinált drámák szürkeségében,
Főhőse egy nyomorgó sYJ?~rászmü,vész.F~-
saületet farag, s belevájja a faba sze-
kely népének minden keservét. Olyan csu-
/Ilya a szenvedő Krisztus alakja, hogy a
plébános nem meri megvenni temploma
számára, mert «a vallásnak szeretetet,
békességet kell hirdetnie, ez, pedig láz!,t
és megöli a hitet [ll A2J l!tol"? remé~~l
is elesvén, beáll a favágók közé egyikük
[ószívű felajánlás ára, de ügyetlenségévei
jótevője halálát okozza. S itt jön a leg-
megrázóbb je1enet: a favágó haldoklása
és kimúlása. Ez az élmény, a ravatal
mellett, találtatja meg vele Istent, meghal
benne a, szenvedő, borzalmas Krisztus
képe és megszületik a Kisjézusé, aki a
szeretet. Ez a megoldas, sajnos, nagyon
deus ex machina-ként jön es nem oldja
fel azt a .nagy feszültséget, ami a 'mf1sod'ik.
felvonásban csúcsosedik ki. Ezért mi nem-
csak ezerkezéti szempontból, de tartalmi-
lag is nagy esést érzünk a befejező szín-
ben. Csodálkozunk ezen a megtutamoda-
san a komoly megoldás elől. Ebben a
darabban Nyírö egészen porba ejtette a

bibliai üzenetet. Mert az Irás ezerint
éppen a megfeszített Krisztus szerzi meg
a váltságot és nem a Kicsijézus. Ezért a
legendafényű záróakkord valóságos élet-
küzdelmünkhöz nem sok erőt ad. Ebben
a darabban sem született meg az a régóta
epedve várt színmű, mely az élet halálos,
drámai valóságán semmit sem szépít és
erre a létproblémára az át-nem-szelle-
miesített, teljes, való ágos keresztyénség-
gel adja meg a megoldó feleletet.

S. L.
Günther Ramin,
a lipcsei Thomaskirche orgnnaművésze
játszott a Zeneakadémián. Hangversenye
igazi élménye volt a budapestieknek. Stí-
lusos, de mégis az élettől duzzadó" szin-
te drámai telítettségü 'bachí művészetet
rajzol nagyszerű játékában. Szinte benne
rezeg a lipcsei régi evangélikus tradició,
a korálművés2Jetalázatos, tiszta lelkü-
lete. Itteni vendégszereplése ismét elénk
állítja egyházi zenénk egyik célját: az
orgonamuzsikánk egyházi felkarolását, fel-
használását, jó orgonák építését, minél
több szakember alkalmazását. Kár, hogy
ennek a nagy evangélikus müvésznek az
eseményszámba menő koncertjén nagyon
sokan hiányoztak. Mígkatolikus lelkészek,
papnövendékek és egyházkarnagyok egész
sorokat fioglaltak el, evangélikust annál ke-
vesebbet láttunk. - A lipcsei Thomamer-
chor nagy hírű gyermekkórusa, Straub~ ve-
zetésével hozta el Budapestre a Bach-í ha-
gyományokat lelkesen ápoló müvészetét.
Az igazi evangéliuma zene áhitata, ne-
mes egyszerűsége, tisztán megmintázott
polifóniája s a kórusmüvészet anyagsze-
rű technikajának szinte a legmagasabb
foka jellemzi éneklésüket. K. K; J.

A kaleudárium
hosszu időkön keresztül 'az egyszerű em-
ber egyik legfontosabb 'lelki tápláléka
volt. Az evangélikus népünkért való fele-
lősségtudat egyik első jele volt, míkor
Hetvenyi Lajos megindította a Luther-
Naptárt, mely az ő, majd ~ed~g Németh
Sámuel szerkesztésében teljesítette ne-
gyedszázadon át áldott feladatát. Most
az evangélikus naptár ügye új fordúlóhoz
jutott: a Harangszó vette 'áto A «Ha-
rangszó-Naptár» első évfolyama méltán
sorakozik elődei mellé. Adja Isten, hogy
mínd tökéletesebben végezhesse szolgá-
latát egyházunkban 1 K.
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Az 6j magyar filmek
üzleti gyártói úgy látszik lassanként be-
lenyugosznak abba, hogy csak tapsot ara-
tott sz ínpadi müvek «reprodukcióit» kell
hozni és kész a siker. Tekintet nélkül ar-
ra, hogy mit .bír el a film természete,
belegyömöszölnek mindent: a közönség'
kedvencelt fényképezik le, sokszor a leg-
természetellenesebb helyzetben énekelte-
tik (ha prózai szinész, akkor is) és tele-
aggatják reklámízű magyar specialitás-
sal, úgynevezett magyar miliövel. Ra-
talmás parádéval indul el egy magyar
film, s sokszor a magyar kultúráért küzdő
s önzetlenül harcoló jelmezben állitják
elénk. Hiába keressük. a film igazi mű-
vészét: a rendezőt, annak képzeletet,
müvész! fényképezését, az ember és miliő
müvészi meglátásait.

A müvészet-etikai s erkölcsi szempon-
tok is meglehetősen alacsony színvona-
lon állnak a magyar f;ilnlekben. Szí-
nészekre szabott szerepek s a kő:nnYü
zenétöl kölcsönkért kísérözene 'nem enged:
élménnyé felgyúló filmbenyomást 'szerez-
ni. Nincs nagy: 'alakítas, igazi ember-áb-
rázolás; megelégszik, ha másfél órán át
elszórakoztat: talán nem is készült más
célra. Egyiknek-másiknak a 'tárgya, vagy
részlete ellen a -jóízlésűnk is tiltakozni
próbál. Fonák dolog 'egy férj megszégye-
nítően alárendelt szerepe ' (Hotel Kikelet ) ;
az izléstelen tréfáv-al kevert bibliaolva-
sás (Torockói menyasszonyj j :jegyesek bol-
dogságának a megzavarása (Édes a bosz-
szú, 120-as tempó). 'Végül úgy látszik:
nem lehet magyar -miliőt festeni cigá-
nyos kocsmázáa és boros duhajkodás nél-
kül (Mámi, Torockóimenyasszony).

Kapi-Krállk Jenő.

Aki a zsidókérdés
problé:m.áiról tájékozódni akar, annak
szükségképpen vízsgálnda kell a' keresz -r-
tyénség és zsidóság viszonyát a történe-
leln folyamán'. Ehhez most igen jó se-
gítséget nyujt Huber Lipót kalocsai pre-
látus «Zsidóság és kereszténység Krisz-
tustóla középkor végéig» c. müve (Kalocsa,
1936, ára 15 P): rengeteg érdekes és tanul-
ságos adatot gyüjt össze, főként a középkori
viszonyokról és zsidóűldöeésekről. Különö-
sen értékesek azok 'a fejezetek, melyek
arról szólnak, hogyan 'nyilatkozik a Tar-
mud Jézusról és Pál apostolról, ismertetik
a «Tóledót .Iesú» .c. zsidó pamrjetot, va-
lamint a nemzsidőkravonatkozó zsidó
rendelkezéseket és jogszabályokat. A
könyv értéke a, bö kívonatokban és réSZi-
letes anyagközlésben van. Kár, hogy a
szerző forrásain nem gyakorol elegendő
kritikát. Érthető. ha müvében a kateli-

kus álláspont és a katolíkus egyház védel-
me állandóan érezhető. De kár, ha ez
az igazság rovására történik, mínt pl.
többször annál, amit az ínkvizicíórój
mond (amit .az autodaféről ir, az a kateli-
kus «Lexikon für 'I'heologie :u. Kirche»-
vel is ellentétben van). Aki kritikával tud
olvasni, ennek ellenére is sokat tanulhat e
könyvböl. K.

KüUöldi folyóiratok.
A Eurche (Berlin, Furche-kiadás) ez-

évi 9. füzeteben Lilje Homne a keresztyén
időszámítás kapcsán a «Krisztus utáni»
életről», Dehn Fritz Novalisszal kapcso-
latban keresztyénség és romantika viszo-
nyáról, Bornhiiuser Karl Pál apostol be-
tegségéről, Müller Eberhard népszerű dog-
matikájában Istenről, mint élő Istenről ír.
Munt8ehÍ!ek Georg igehirdetése, további
Albrecht von Hallerról és a württembergi
bibliatársulat történetéröl, végül az Apo-
kalipszis képeiról szóló kisebb tanulmá-
nyok kerekíttik ki a füzet tartalmát. - A
10. füzet közli Hans-J oaehim Haecker
egy Luther-költernényét, Lilje Hanns egy
a reformáció erejét és vigasztalását vizs-
gáló tanulmányát, Nebe Otto Hennig az
egyházban tapasztalható idegesség ellen,
Müller Eberhard a .halottak feltámadásá-
ról ir. Tillieh Franz aratási hálaadási ün-
nepi ehnélkedést közöl,

A Irutherium (Lipcse, Deichert-kia-
dás) ezévi 9. füzetében a következö ta-
nulmányokat közlí : Nebe Otto Hennig: A
lutheri teológia nehézségei és lehetőségei ;
Matthe8 Heinrieh: Shakespeare tragédiát
teológiai szempontból; a széljegyzetekben
a kiadó Brunner Emil most megjelent
nagy anthropológiai művét méltatja. A
10. füzetben Sehott Erdmaa: az egyház
vezetöségét evangélikus szempontból vi-
lágítja meg, Laueret Hans Jézusnak a
közösségekhez való viszonyáról íro

Az Evangeli8ehe Theologie (Münehen,
Kaiser-kiadás) ezévi 8. füzetének két ta-
nulmánya az egyházról szól: Eichholz
Georg az egyház eredetéről ír, Lehmann
Kurt az egyház .és a szekták viszonyáról.

A Deuische Theolo qie (Stuttgart,
Kohlhammer-kiadás) ezévi 7-8. füzete
kőzli Schwmawn Friedrich 'Karl «Kinyi-
latkoztatás és teremtés» 'c. tanulmányát,
Gerber Hans tételeit a keresztyénség es
nemzetközi kapcsolatok viszonyáról, 'Ma-
cholz Adol] Wilhelm 'befejezi «Az egyház
az időben» c. tanulmányát, Rul! Walter
János evangéliumáról ad Tövid tartalmi
áttekintént, Mühlhaupt Erwinpedig «meg-
figyeléseket» közöl teológia, 'prédikáció és
személyiség viszonyáról Kálvin 'prédiká-
cióiban. K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karoer Károly.
Nyomatott: Széke~yés Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerü1et 66.
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Maradj velünk! cimen jelent meg a Fébé 1938. évi leszakítós

naptára. Aki a naptárt ismeri, az megvásárolia azért, mert nem tudja nél-
külözni, annak pedig, aki még nem ismeri, szeretettel ajánljuk. Ára 1'40
pengő, fekete egész vászonkötés es könyvalakban 1'60 pengő j kapható a
Fébé Könyvkereskedésében Budapest VII., Damjanich-utca 25/a ..

Kivonatos téli menetrend.
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A "Keresztyén Igazság" konferenciái.
Pécs.tt november 19-től 21-ig lesz a "Keresztyén Igazság" koníeren-

ciája evangélikus értelmiségünk számára. A konferencia köz-
ponti témája:

Erős magyarságért!
A konferencia tárgyrendje :

November 19-én d. u. 5 órakor: Bevezető írásmagyarázat. (Lic. Dr. Kar-
ner Károly.)
Erős magyarságért I (D. Dr. Pröhle Károly.)
Gyengeségünk okai. (Dr. Vető Lajos.)

November 20-án d. u. 5 órakor: Erős magyarság felé. (Dr. Jánossy
Lajos.]
Keresztyénség az üldözések tüzében. [Schulek Tíbor.]

November 21-én d. u. 6 órakor vallásos estély a templomban, amelyen
Lic. Dr. Karner Károly tart előadást és Peschkó Zoltán or- .
gonamüvész orgonál.

Szegedea december 7-én és 8-án lesz a "Keresztyén Igazság" máso-
dik konferenciája, melynek központi témája:

Magyar a határszélen ..
E konferencia részletes munkarendjét decemberi számunkban fogjuk

kőzőlni, Előadói előreláthatólag Dr. Hilscher Zoltán, Lic.
Dr. Karner Károly, Dr. Wiczián Dezső és Wolf Lajos lesznek.

Konferenciáinkra szeretettel hívjuk egész evangélikus értelmíségűnket,

Megjelent folyóiratunk két munkatársának

Scholz Lászlónak és Urbán Ernőnek

KRISZTUS HATALMÁBAN
című predikációs kötete. 25 igehirdetés, vala-
mennyi a reformátori teológia üzenetét kívánja
tolmácsolni az Ige alapján.
Erre a munkára folyóiratunk olvasóinak figyel-
mét szeretettel felhívjuk1,

Ara - a porló beleszámításával -. 3 pengő.
Megrendelések Budapest, IV. Deák-tér 4. alá kéretnek szerzők nevén.

Csekkszámla: 46.200.
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