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A KERESZTYÉN
IGAZSAG-ot annak a ténynek a megállapítása
indította el, hogy a magyar evangélikus értelmiségnek szüksége
van egy olyan folyóiratra, amelyik az egyházi élet napi-helyi eseményeinek és kérdéseinek tárgyalásán túlmenően irányftást ad neki az
egyetemes keresztyén tanítás területén és. a személyes keresztyén
életben; a pártpolitikai, világnézeti, társadalmi nézetek mögött megláttatja vele Isten akaratát; szétszórtságában, az ernyesztő kisebbségi
érzetet legyőzve, megmutatja
az igazi egyházi közösséget, felébreszti és fokozza felelősségtudatát;
belevonja az egyházi és nemzeti megújhodás szolgálatába; lehetőséget ad neki az evangélium
meghallására az istentiszteleti igehirdetés és az otthoni bibliaolvasás alkalmain túl.
A Keresztyén Igazság azt a feladatot végzi, amelyet Isten kiJelölt részére. Erre a szelgálatra hívja és várja szolgatársakul a
magyar evangélikus értelmiség minden tagját.
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Nyáron, txapsűtésbeti.
"Nálam

nélkül

semmit sem cselekedhettek."

Ján. 15, 5b.

Igy mondjuk: rekkenő hőség van. Talpunk alatt izzik a föld.
Színültig telt en mindig kézre áll a pohár. Izzadt homlokunkat
szüntelenül törülgetjük. Népteletiné, élettelenné válnak az utcák.
Rohanunk az érnyékbe. Nyár van.
Szabadságot várunk csak és lessük a pihenés alkalmait.
Nincs vallásos estély, hittantanítás. Hallgatag a bibliaórák terme.
Gyenge a templomlátogatók érdeklődése s a prédikációk csendesek, lendületnélküliek, gyakTé~.nhűvösek. Luther-szövetségek és
konlirmandus-körök
szétoszlanak, presbiteri ülés sincsen. Nyár
van. Pihenünk.
Csak az -ördög nem pihen. Keresve sem talál ennél jobb
alkalmat, amikor nem állunk harcra készen s cselekvésünket "ej,
ráérünk mi arra még" igazgatja. Egész nyáron másként hat ránk
á könnyű zene, a virágillat, a napsugár, mint máskor. Nyáron mi
is más emberek vagyunk, nem olyanok, mint máskor. Könnyedén vállat vonunk s hamiskás szemmel hunyorgunk emberi botlások felett. Beleütközünk 'ledér meztelenségbe és "megértjük
ezt is." Szabadjára engedjük fiatalságunkat, hadd gyüjtsék a
nyári emlékeket. Kuporgatott pénzünkkel gyakran külföldön
akar juk a nyugalmat megvenni szaklatott idegekkel rohanunk
haza. Nyár van, lusták vagyunk, kényelmesek. De a bún nem
pihen.
Az Or sem pihen! Eljön már a terhes föld órája is. Gyümölcsök mosolyognak a fákon. Kúszik a szőlőinda. Élet dala zendül
s a pacsirta nem rest felszállni a mezők fölé. Az Or nem pihen.
Sok, sok szabad időt enged, sok lehetőséget elmerülésre, számadásra, beszélgetésekre, külső és belső csendre. Minden munka
elmarad, ami eddig volt? Csak azért, hogya megszokottság veszedelméből kibontakozzunk, mást is lássunk, máshol is, másoknál is mégtaláljuk öt, amint folyton munkálkodik. Oj tereket
nyit meg nyáron, amelyeket nem lehet nekikészülésseI megmunkálni, hanem egyszerre elfoglalni a Szent Lélek ihlette pillanatokban és órákban. A szolgélet nem mindig cselekvés, nem mindig
tervszerű nekifutás. Lehet figyelés, felkészülés, ismerkedés, sőt
lehet Benne megáldott pihenés.
Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, - mondja az Or.
Egészségesen még pihenni sem lehet f1élküle, csak Vele.
Nyáron is, napsütésben.
Várad; Lajos.
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Az evanqéllurn és a termelés felelőssége.
(Olvasandó: Máté 25, 14-30 (talentumokról), továbbá Jakab 4, 17; I. Kor. 10, 26; I. Thess. 4, 11; II.
Thess. 3, 10; 1. Timót. 5, 18., 1. Timót. 6, 10).
A szabadság
és a rend küzdelmében a rend látszik diadalmaskodni,
Ha a szabadság, amelynek csillagzata halványodobau
van, salaknélküli
szabadság lett volna, okunk-jogunk volna gyászolni; ha a rend, amely
felváltani készül, az örökkévalóság üzenetei szerint való lenne, hozsannával kellene fogadnunk.
A gazdasági életben a szabadság az individualizmus
lobogója alatt
indult hódító útjára. Ezzel szemben azok, akik a gazdasági életbe való
és a gazdasági élet főfunkcióit érintő beev stkozés érvényesülését kívánják - nagy fokozati különbségek elismerése mellett is - lényegileg szoc!álistáknak
tekintendők.
Utóbbiak nem bíznak a gazdasági élet terén
fellépő erők szabad játékának összhang-teremtő
erejében. Éppen ezért
annak leglényegesebb jelenségeit: magát a termelést, de ezen keresztül
a szabad piacot és mindezek segítségével a jövedelemeloszlást szabályozzák, megkötik.
1. Közhely már, hogy a szabadság a termelésnek hatalmas lendítő
kereke volt. Az egyéni kezdeményező képesség kibontakozása, a tehetségek kiválasztása, a munka megosztása a jószágtermelés és fogyasztás eladdig nem sejtett gyarapodására vezetett. Szabadság nélkül ez nem következbetett volna be. A szabadság azonban gáttalanabbá tette az emberek ösztöneit is, amelyek lényegileg és túlnyomóságban önzőek. Hogy :!
tisztességtelen verseny a munkabérszerzödéseknek
az erősebb félre nézve
megszolgálatlan előnyöket biztosító sivár szabadság a, a végtelenbe nyúló
munkaidő kártevései, a jövedelemeloszlásban megállapítható
égrekiáltóan
nagy különbségek éppen a liberalizmus termékei volnának, azt állítani
túlzás és egyoldalúság. (A rendiség vagyakasztrendszer
is produkált e
tereken legalább is "részleteredményeket.")
Viszont bizonyos, hogy az individuum feltétlen szabadságát hangsúlyozó kerszakban a fenti, kétes érté:kű
gyümölcsök
dús sar jadzásnak indultak.
Kevésbbé szekták felráni az individualizmus-Iiberalizmusnak
azt, hogy
a szabadság magában foglalta a közületre káros spekuláció
szabadságát
is és nem utolsó sorban annak a mérlegelésnek
szabadságát is, hogy
vajjon a termelés
színhelye
hogyan
és miként használtasséle
ki.
E szerint tehát a nem-termelés
szabadsága
is a szabadság alkotá elemének
tekintendő a felelőtlen liberalizmus elvei szerint. Fontos-e ezt hangeztátni? Perdöntően fontos! Mindazok szemében, akik - a talentumokkal
való sáfárkodást közkötelességnek tartva - tudják, hogy a birtok, a telek,
a föld, a méhében rejlő kincsek talentumul adattak, hogy kenyér, hajlék,
ruha, iparcikk létesüljön bőséges kihasználásuk révén. Ha lakóház építése
helyett a város szívében szabad ölbetett kezekkel várni, amíg a lakosság
gyarapodása és növekvő civilizációja felrúgtatja a telek piaci árát, akkor
ez a felelőtlen magatartás éppen annyira a közösség rovására megy, mint
annak a mezőgazdának a viselkedése, aki pl. a városhoz közelesö, belterjes művelésre
és így sok ember foglalkoztatására
rendelt földön el-
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avult rnódszerrel, égyoídaíci szérntermelésse] gazdá.ikodfk. ~z a viselkedés a
liberalizmus
szerint magánügy,
a szabadság
elidegeníthetetlen
tartozéka.
Miért időzünk ily hosszan e kérdésnél ?
A közgazda
szemében a piacot bőségesen
ellátó termelés a legnagyobb jó, amit - ha megcselekedhetnék
az, aki arra talentumainál
fogva
képes és ez alapon kötelezett
és mégsem
teszi azt: "bűne az annak"
(Jakab 4, 17). A nem-termelés
vagy nem kielégítő
termelés közveszélyes
következményeit
alig kell fejtegetnünk.
Abeépítésre
és nem várakoz ásra
rendelt városi telek ki nem aknázása az iparágak
egész szövevényét
foglalkoztatja
a kelleténél
kevésbbé. A meg nem épült házak miatt a lakáskereslet és kínálat
természetes
egyensúlya
megbillen és a lakások ára felszökik. A munkások iránt való nem kielégitő
kereslet a béreket lenyomja.
A fogyasztó
közönség
vásárló ereje így két forrásból
is csökken, Ha a
növény termelés mennyisége
vagy az állatlétszám
a talaj minőségéhez
és
fekvéséhez mérten fogyatékos,
akkor nemcsak e termékek
és állatok ára
alakul azok vásárlójára
nézve kedvezőtlenül,
de azoknak a munkabére
is,
akik a mezőgazdaságban
alkalmaztatnak
és akik - a föld kellő kihasználása esetén többen lennének.
A nem kielégítő
foglalkoztatás
a viszonylagos
túltelítettség,
túlnépesedés
látszatát
kelti ott is, ahol pedig
a terület népességbefogadó
kapacitása
tulajdonképpen
sokkal nagyobb. Egyfelől az.alacsony munkabérek,
másfelől a bőséges fogyasztásnak
útjában álló,
viszonylag magas fogyasztói
árak az általános
életszínvonalat
leszállítják;
a társadalmi
rétegek között fennálló feszültségeket
annál inkább emelik.
A termelés
és fogyasztás
összhangját
időszakonként
megzavaró
váJ.·
ságok.ért szintén a szabadságot
teszik felelőssé a rend hivei. Azonban rendszerint felejtik azt, hogy nem annyira a termelés szabadsága,
mint inkább
a nem-termelés
szabadsága
és a tetszés szerinti korlátozás
joga felelős
a válságokért.
Van abszolut túltermelés
is. De ez fehér holló számba menő
jelenség. Túltermelésról
édes-kevés joggal lehet beszélni addig, amig iskolapéldaszerűen
hánytorgatiuk
a paradoxonokat
egyfelől
az elégetett
búza,
a tengerbe
süllyesztett
kávé, a leállított
gépek és másrészt
az éhező, rongyos ruhájú, vásárolni nem tudó, egyre összébb zsugorodó
életű emberek
milliói közt! Fölösleges
áruk helyett
beszélhetünk
esetleg részleg es 'túltermelésröl,
méginkább
a vásárlóerő
csökkenéséröl
; talán fölösleges
cmberekről is, ha nem tudnák, hogy a Föld - már csak a mostani technika
mellett is - 6-7 milliárd
embert nyugodtan
eltarthat
a mai 2 milliárd
helyett. Az emberi logika válsága, amely a válságban
merő túltermelési
tünetet lát, van olyan nagy mint a gazdasági
válság, amelyet csak a legkivételesebb
esetekben
írnánk az abszolut túltermelés
számlájára;
lényegileg azonban a fogyasztás
és jövedelemoszlás
súlyos betegségeire
vezetjük
vissza, sokakkal
együtt. A termelés
színhelyének
nem kielégitő
kihasználása e fogyatékos
fogyasztóképességben
és visszás jövedelemeloszlásban
sokkal nagyobb
részt kér, semmint az a köztudatban
él. E miatt is van
krónikus
munkanélküliség,
de még inkább bizonyos
krónikus
tnunksbérdeficit. Pedig ... "l1)éltó a munkás a maga jutalmára"
(Luk. lD, 7).
Másrészt
azonban
a termelés
felelőtlen
és korlátlan
szabadsága
a
megkötés szabadságát is magában
foglalja.
Vagyis ha szabad nem-termelni, akkor ... szabad .a szabadversenyt
is rnegszüntetni.
Ezt csinálják
lényegileg'
a kartellek, amelyek
a nagyobb
és állandöbb jövedelmezőség
13*

biztosítása céljábÓl a termelési költségekkel arányban ném áM, mágasabb
arak kialakításának biztosító szervei. Nincs terünk arra, hogy azt a kevés
jót, amit a kartell adhat, részletesen szembeállítsuk azzal a sok rosszal,
amit ad. A némileg állandóbb foglalkoztatással szemben ott vannak a magasabb árak, a megcsökkent vásárlóerő és a tömörült kínálat felfokozott
és a korrnányzatokra
is néha elhatározó befolyást gyakorlo, szervezett
hatalma. De mindenekelött termeléscsökkentő
hatása az, ami a közösség
érdekeit veszélyezteti a fogyasztók körének szűkítésével:
rokonságban van
ez a hatása
vámokéval, amelyek a normál árat eltorzítjákés
ezzel a
fogyasztást csökkentik. Ürügy és álarc van bőven; amott a válság hatásainak mérséklése, emitt az' önellátás biztosítása. Az eredmények azonban
- ha valahol - itt reávilágítanak a .motivumokra: "minden rossznak győKere a pénz szerelme" (1. Timót. 6, 10).
Zavarban is vagyunk, hogy vajjon a kartelIt mint termelés-szabályozöt a liberalizmus édes gyermekének tekintsük-e (amely fordított Kronosként apját falja föl) avagy egy eszköznek, amely már a felelőtlen liberalizmus tarthatatlansága
folytán a rend felé törekvés előfutára. Azonban,
hogyha a rend lelke alatt a közérdeket értjük, akkor a kartellt mint termelésszabályozó alakulatot - legalább is 90 % erejéig - ki kell rekesztenünk a rend szerveinek sorából. Zavaros korszak átmeneti terméke.
amely kevesebb munkával akar több hasznot biztosítaní, a jövedelemeloszlás és a kollektiv lelki egyensúly nem kis ártalmára.
II. A gazdasági individual-liberalizmus kátyuba jutott szekerét természetesen nem tudja e szervezkedés kihúzni, dc sajátos termelésszabályozásával étvágyat csinál a különbözö
tervgazdaságoknak
és mindenekelött
annak a hatalmas, egy évszázada érlelődő elméleti' megalapozású fegyverietében síkra si álló irányzat számára, amelyet szociaJizmusnak mondunk,
Ez az irányzat a szerinte helyes rend jelszavával a termelési és jövedelemeloszlási anarchiát akarja megszüntetni a földnek, a tökenek és a vállalkozásnak köztulajdonba vétele útján. A munkanélkülí
jövedelmek kialakulásának elítélésévei és az igazságosabb jövedelemeloszlás hangoztatásával, egyszóval a közösség érdekeinek kiemelésével nagy érdemeket
szerzett ez az irányzat. Azonban - egészen eltekintve bölcseleti alapjának,
a történelmi materializmusnak egyoldalúságától - nagyot téved a szocializmus akkor, amidőn a szabad piaci organizmusnak csodálatos szabályozó ereiét-) elveti és ezzel elvéti az optimális termelésre vezető utat. De
legalább ilyen, nagy .a tévedése akkor is, amidőn jövedelemeloszlási politikájában - még tisztultabb változatai szerint is ~ az emberi egyenlőség
hamis dogmájából indul ki. Valami mechanizmus csikorgó gépezetével
akarja szabályozni az egyesnek juttatandó részesedést s ezzel meg akarja
korrigálni a Teremtő munkáját, amely a pszichikai és fizikai képességek
hatalmas különbségeivel
gazdagon állította a földre ez embereket. Ezeknek
egy része talentumaiknál fogva hatalmas kiemelkedés re, más része jó
közepes avagy éppen alacsonyabb színvonalú életre van predesztinalva.
A nagy különbségeket mutató embereknek kimérendő egyenlőség a lehet··
1) Ezt az erőt ugyan kartellel, vámmal, monopóliummal és egyéb jogi
kötöttségekkel
sikerült kezdettől fogva- és egyre fokozódó rnértékben
csodálatos sikerrel megbénítani.
a szocializmus hibáj ától függetlenü!.,:
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séges legnagyobb igazságtalanságok
közé tartozik. Egyedüli igazság az
egyenlőtlenség.') Vannak öt, két és egy talentumos emberek. Az öttalentumosaknak nagyobb a kezdeményező; feltaláló képessége, szervezö ereje,
fantáziája és nem egyszer a szíve is .és mindezek alapján a közvetlen vagy
közvetett termelési kapacitása. Méltó, hogy ez a többlet a lehetőségig
maradéktalanul az övé legyen a [utalmazásbari. A szegényes fantáziájú, de
kiélesitett vonalzójú
és körzöjű szocializmus ezzel az emberrel nem tud
rnit kezdeni, legjobb akarat rnellett sem. Nyilván, mert az ambiciókat, a
termelés és alkotás eredményessége iránti érdekeltséget, mint hatalmas
haitö erőt nem tudja sikeresen bekapcsolni a termelés igájába.")
Ill, Kétségtelen, hogy ma felettébb átmeneti kerban élünk: a liberalizmus
és a szocializmus közt. A kötöttségeket és bénításokat
tekintve közelebb
a szocializmushoz, a felelőtlen és közérdekellenes nem-termelés szabadságát illetően pedig a liberalizmushoz, ha annak elfajulását szabad liberaIizrnusnak nevezni. Korunk kiveszi mind a kettőból azt, ami rossz s - tegyük hozzá - evangéliurnellenes. És éppen ezeket valósítja meg.
Mert evangéliumellenes az, ha a közre gyümölcsöket termelő különbözö talentumok érvényesülését akadályozzuk,
evangéliumellenes dolog
az egyéntúl
elvenni azt, ami tisztán az egyén többlet-munkájának,
szorgalmának, tehetségének a terméke; evangéliumellenes dolog különbözö
és nem szükséges kötöttségekkel, bürokrácia építésével, gazdaság-ellenes
gazdálkodással, azután - ami már inkább a szocializrnus felé csupán kacsintgató, hibrid természetű tervgazdaságok
sajátja ~ égbenyúló vámfalakkal, belső monopóliumokkal dr ág ítani a termelést \. és megnehezíteni
a javakhoz való hozzájutást és ezzel .hatalmi úton létesíteni olyan gazdasági függéseket, amelyekből csak mesterkélt, üvegházi levegőj ú jövedelemeloszlás fakad, abban az' esetben is, hogyha a mai félszocializmus helyett
egész szocializmust csinálnak, amikor is a piaci organizmus öntudatlan
",

2) Más lapra tartozik, hogy még az előbbinél is nagyobb igazságtalanság
az, hogy ha az egyenlő előfeltételek tudatos megvonásával és megrontásával kiélezzük a tényleg meglevő különbségeket és pedig abban az irányban, hogyajutalmazásnála
kisebb képességű és erejű embert - akár
a bérek, akár az árak oldalán - rnegrövidítjűk a bér és ártényezök
előnytelen és antiszociális befolyásolásával.
3) Nem lehet tagadni hogy ennek ellenére is vannak eredmények, nem
is kicsinylendő eredmények a termelés terén. Ezek rnérlegelésénél 'azonban
az .áldozatokat
is figyelembe kell venni. A külíöld
számára olcsóbb fogyasztást biztosító dumping-kivitel és másrészt az életszínvonal süllyedése,
elszíntelenedése 'kísérő jelenségek (nem is beszélve a krónikussá
váló megtorlások
szükségéröl, amelyek a különbözö nyugtalanságokat
klsérik),
amelyek pl. az Oroszországban folyó nagy kísérlet "termelési költségeíként" okvetlenül számításba veendők. A profit lehetőségeinek nagyméretű
megszorítása, a termelés irányának 'az állami célok alá rendelése, az. áruelosztásban való állami közrernűködés, a munkaidö szabályozása, az ár
megállapításába
való messzemenő beavatkozás révén tulajdonképpen a német nemzeti szocializmus is a szocializmus küszöbére érkezett. Félúton
mégis megállott, a gazdasági élet organikus voltát jobban felismerve.
Ezekhez elsőrendű szervezeti érzék, páratlan munkafegyelem járult. Szabad
piacról ugyan nem 'lehet beszélni, de azt. sem lehet állítani. hogy azt teljesen megszüntette volna a német rend. A termelés eredményei nagyok. De
nehéz pontosan megállapítani, hogy rnekkora ebből az a rész, ami kizárólag
a hadfelszerelési ipar folyománya.
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okosságát
felváltják
az emberi ész mechanizmusának nem eléggé köztudott - végességéveI.
Az üvegházi levegő fojtogató,
kirobbanásokra
késztető.
Az ernberek
ritkán hajlandók
meglátni,
hogy a természet
agyonkorrigálásának
milyen
kirnag asló része lehet a levegő megrontásában.
Evangéliumellenes
másrészt
az emberi önzést dúvad módjára
szabadon engedni.
Evangéliumellenes
dolog a gazdasági
verseny
előfeltételei
tekintetében
gyengébbeket
kizsákrn ányolni, a kellektiv életszínvonal
tekintetében
érzelmí közömbösség
et vállalni és megengedni
azt a szabadság
örve alatt, hogy olyan feltételeket
teremtsen
az ember,
amelyek
a kizsákmányolásra
valósággal
ösztönöznek
s amelyek
mellett
a talentumszabta verseny feltétel ei eleve meghamisíttatnak.
Evangéliurnellenes
valami:
úgy helyet foglalni
a földből, hogy azon szabad nem-termelni
(építeni)
avagy éppen spekulálni a hely értékének
a közület által megszolgált
emelkedésére
és ezalatt termeléshez
nem engedni (vagy nem kellő számban)
munk ás kezeket,
munkakínálatot
szükíteni, inséges munkabérek
kialakulását 'előmozdítani.
És evangéliumellenes
elj ár ás a szabadságot
odáig "fejleszteni," hogy szabad légyen az érdekelteknek
terményeket
felégetni, vízbe
süllyeszteni
és olyan megállapodásokra
jutni, hogy a terület bizonyos részét egyenesen azért hagyják vetetlenül, hogy a kevesebb termés folytán az
ár megdráguljon,
tekintet nélkül arra, hogy rnily nagy tömegek maradnak
jószág nélkül. ("Mert az Uré a föld és annak teljessége."
I. Kor. 10, 26.)
A kőzérdekű
termelést
megbolygatni
és megrontani
emberi ésszel
(szocializmus)
és másrészt emberi hatalomvággyal,
profitéhséggel
(felelőtlen liberalizmus)
ha nem is könnyen, de sikerülhet.
Az erőfeszítés
ez iránt
hiánytalan.
Mindebből
csak azt a kettős tételt vezethetjük
le, hogy
1. Nem io a rend szabadság nélkiil,
2. Nem jó a szabadság rend nélkül.
Ebben a primitiv
közhelyként
ható igazságban
összegezzük
a termelés szempontjaból
való kritikát
a szocializrnus
és a liberalizmus
fölött.
IV.- Van-é kiút a kettő között? Lehet-é a mindkettőben
levő jó magot
úgy megörrzni
és csirába szöktetni,
hogyadudva
burjánzó
bozótj ai azt
el ne fojtsák? Lehet-é szabadságot úgy teremteni, hogya
közösség
érdekei
ne szenvedjenek
és hogy "a numkas méltó legyen jutalmára"
s lehet-é
olyan rendet teremteni,
a melyben
a szabadság
szemet gyönyörködtető
virágai nem fonnyadnak
el?
Az a törekvés, amely a termelés helyének termelést
parancsoló
fele/ő!iségét hangoztatja,
szerintűnk
kiválasztia
a szocializmusból
és a liberalizmusból azt, ami jó s ment marad azok salakjatói.
E törekvés lényege a
következő
elgondoláson
alapszik:
a színhelynek
(mezőgazdaság
céljára
szolgáló föld, a városi telek), a közvéleménykialakította
értéke (piaci ára)
arra kötelezi az ezen talentum
birtokosát,
hogy az értéknek
megfelelően
hasznosítsa
a helyet, mert csak így lesz munka- illetve rnunkaadási
kapacitása olyan fokú, amilyenre
a közület
igényt tart. Ezért a hely jó kihasználására
serkentő és a hely értékéhez
szabott adóval (s természetesen
a termelés
hozadékára kirótt adók egyidejű
leszállításával
vagy éppen
eltörlésével)
animalia
azokat,
akik a hely jelentősége
szerint kívánatos
termelésre
készek és képesek s bünteti azokat, akik a közre nézve - elég-
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telen termelésük
okán - nem kívánatasak.
Ez a rendszer a nem kellő kihasználást valósággal
üldözi, a hely értékemelkedésére
irányuló
spekulácíót
költségessé
és végeredményben
lehetetlenné
teszi. Ez az adó olyan volna
mint a lefoglalt
értékes vagy kevésbbé
értékes
terület
megfelelő
kiaknázására
kötelező
helypénz.
Aki az átlagosnál
nagyabb
fáradoz ással esetleg
nagyabb
családj ának építő-segítő
közreműködésével
jobban
hasznosítja
földjét, munka-többletének
gyümölcsét
maradéktalanul
élvezne,
mivel egyébként
egyenlő értékű földek esetén pontosan
csak annyit fag
fizetni, mint kevésbbé szorgalrnas
vagy arra való társa, aki földjét rosszul
használja ki, vagy nem termékeny
s nem. is jövedelmező
mívelési ágakat
erőltet, vagy éppen ölbetett kezekkel várja a jó szerencsét.
Ez szelekció'
Mivel bőségesen
termelni
csak terrnelöeszközök,
anyagak
és emberek
bőséges alkalmazásával
lehet: ez a felelős termelési
rendszer
a munkás
iránti keresletet fokozza. A kereslet-kínálat
törvénye
szerint ennek nem
lehet más hatása mint a munkebérek
emelkedése. Az államszocializmussal
vegyes felelőtlen
liberalizmus
mai napjaiban
a munkás
kétségbeesetten
lehel a munkahely
után. A felelős termelés
rendszere
mellett. a termelés
színhelyének
birtakasát
is zaklató
önérdelee késztetné
arra, hagy munkás
után járjon. Szóval ez a rend nem öli meg a munkapiaci
organizmust
(szocializrnus)
és nem is mérgezi meg a nem-termelés
szabadságából
folyó
és a munkakínálat
elzsibbasztásából
származó
kizsákrnányolási
lehetőségekkel
(felelőtlen
liberalizmus),
de felszabadítja
és egészségessé
teszi
azt. Ennek több termelés a kikerülhetetlen
következménye,
mert a szelekció
alapja (nem-termelök
büntetése
és az átlagosnál
jabb-termelők
jutalmazása) gyökerében
és velejében
egészséges,
az evangélium
parancsaival
egyező. Az egyenletes
és általános többtermelés
jabb piaci ellátottságot
eredményez.
Oe éppen mivel általános a többtermelés,
ez egyben a vásárló
erő fokozódását
is jelenti. A termelési
színhely értékétől
függetlenített
termelési (illetve nem-termelési)
szabadságban
a felelős termelés rendszere
épp úgy monopóliumat
lát, mint a nem kie/égítö termelésre való szövetkezés (kartell)
szabadságában vagy a nem-termelésre
a megcsökkentett
fagyasztás
útján indítékakat
adó vámakban úgyszintén
a javak fargalmának minden néven nevezendő
akadályaiban
(kiviteli, behazatali
engedélyek, kantingensek,
karlátalt
fargalmú
birtokok),
Minél inkább faszladoznak
ezek, annál nagyabb
lesz a termelés.
Igy azután a fizikai
és
szellemi
munkás
nemcsak
azért kapna
jabb béreket,
mert a munkája
utáni kereslet
növekednék,
hanem azért is, mivel az élelem, lakás, ruha,
egyébb iparcikk
ára csökkenvén
a pénz vásárló ereje (reálmunkabér)
is
nővekednek.
A hely értékét ellenőrzésre
és serkentésre
felhasználó
termelés rendszere azt is megkövetelné,
hagy az emberek forgalma is szabad legyen
és az értékesebb területekre
eljuthassan
annyi ember, amennyi azok jelentősége szerint indokolt,
Vagyis nem volna szabad előfordulnia
annak, hagy
termelési
kincsek óriási bőségében
levő területek
(pl. az Északamerikai
Egyesült
Államok)
elzárhassák
területűket
az odavándorlás
elől és ezzel
megteremtsék
azt a további és a világzavarokban
is nagy szerepet
játszó -' monopólium-f'orrnát,
amely a munkás-kínálat
mesterséges
megcsökkentéséből
áll elő. Ez kiváltságas
rnunkabéralakulást
biztosít
egy
területen.
A termelés
ebből szárrriazó
költségernelkedése
az itteni áruk

versenyképességét
csökkenti,
ami vámemelésre
serkent;
ez megint más
országok emide irányuló kivitelének (és természetesen
behozatalának)
elvértelenedését
idézi elő. A meglevő bajok (vámok, monopóliurnok,
elégtelen
fogyasztás
és kiéleződő
jövedelmeloszlási
különbségek)
miatt a csekélyebb értékű,
de sűrűbben
benépesült
területeken
amúgy is fennálló
társadalmi elégedetlenségnek
nehezen kibírható
nyomását
fokozzák
még a
vándorlási
korlátozások
is.
A termelés színhelye jobb és általánosabb
kihasználását
sürgető
reformirányzatnak
kevesebb költsége lenne szociálpolilikára,
népjólétre. Ez
a rendszer
okkal-joggal
hirdethetné,
hogy -igenis: az a legjobb
szociálpolitika,
amelyik
a gazdasági
alaptünemények
sikeres együttműködtetésével jórészt
feleslegessé
teszi a külön társadalompolitikai
intézmények
hálózatát.
Szép dolog az elesetteken
segíteni, de még szebb dolog megakadályozni
azt, hogy bőven termelődjenek
elesettek.
A felelőtlen
liberalizmussal
szövetkezö
államszocializrnus
pedig valósággal
tenyészti
az
elesetteket
vagy az annak határmesgyéjén
állókat. A kollektiv
lelkiisme- retet nyugtatgatja,
altatgatja
az elesetteknek
- a közület terhét fokozó és
végeredményben
a termelésre
szánt tökélcet
és persze ezzel a vásárló
erőt is tovább csökkentő
segélyezése.
Hogyan
lehet ugyanez
a lelkiismeret nyugodt akkor, amidőn látja, hogy jó termelési helyeket haszontalan emberek foglalnak
le, hogy szükség es javakat nem termelnek,
hogy
szükséget látó szájak önhibájukon
kívül nem jutnak el a munkaforrásokhoz?! Kisebb volna a szociálpolitika
költsége, mert esőkkennének
az önálló
(birtokos)
és függö
(rnunkás)
rétegek
életstandardja
közt ma fennálló
szakadékok.
De csakkenne
a bürokrácia
költsége is és ezzel a közháztartás
terhe, amely a termelés és a fogyasztás
éppen eléggé meglátott
és mégis
egyre fokozódó
akadálya.
Mindezzel
persze nem akarjuk
azt mondani,
hogy minden szociálpolitikai
beavatkozás
fölöslegessé
válnék. Nem mondanánk
le a közösség
emberi életmódjához
Iüzödö kellektiv
követelményeknek
néhány kijegecesedett
eszköz éröl, amelyek
nélkül méltó életet
már nem tudunk elképzelni.
(Gyermekmunka
tilalma, női rnunka kerlatozása, védelme,az
egészségre
ártalmas túlhosszú munkaidö
törvényes
tilalma, fizetéses
szabadság,
telephelyek
egészségrendészeti
ellenőrzése,
CS3ládi munkabér
felé irányuló
munkabérrendszer,
népesedéspolitikaí
jellegú
seg ítőeszközök.)
Nagy bizonyossággal
merjük
azonban
jósolni,
hogy a
minden irányú termelés helyének értéke után igazodó adórendszer
mellett
és a különbözö
monopóliurnok
megszüntetése
esetéri a társadalompolitilka
ezen eszközei sem töltenének
ki akkora űrt, mint ma.
Egyszerűnek
látszik
mindez.
Valósággal
rendellenesnek,
abnormisnak ma, a kornplikációkra
kivehetö leg szomjuhozö
és a rendetlenségeket
a rendcsinálás
kedvéért
készséggel
megengedő
kerban.
A felelős termelés híveinek egyikétől
ered a következő
hasonlat:
a mai álliberális és félszocializrnusos
termelési
és jövedelemeloszlási
folyamat
ahhoz a rendhe?
hasonlítható,
amely abban a teremben
tapasztalható,
ahol hosszabb időn
át sok ember van együtt
és ahol a megromlott
levegőt úgy akarják megjavítani,
hogy
nagy
költséggel
oxigénes
palackokat
helyeznek
el
és megszabják, . hogy
egy-egy
ember
mennyi
ideig,
mennyi
oxigént
lélekezhet
be; majd,
amikor
a levegő
így is mínarnar
elégtelenne
válik, akkor az oxigén adagokat
elkezdik kisebbíteni
vagy éppen kidob-

ják

a teremben
iev6 emberei,
egy részét. Á helyett, hogy - kinyitnák
az ablakokat!
Az oxigén-tömlöle
gyártójának
nyilván nem áll érdekében,
hogy az ablakot kinyissák, Az ablak alatt lehet érteni persze vámot, forgalmi korlátozásokat,
monopóliumokat,
nem a közérdeknek
megfelelő helykihasználást
is.

***

Ime van szabadság: a felelős termelés
rendje mellett szabad kifejteni az erőket a minél nagyobb
számú ember szükségletét
biztosító
termelés érdekében.
Fáradozásának
jutalmát
ki-ki maradéktalanul
élvezi. fl.
talentum
megkapja
a magáét. De csak a magáét!
Ime van rend: a termelés a közület hallgatag
és pénzbe nem kerülő,
de annál félreérthetetlenebb
és kikerülhetetlenebb
ellenőrzése
alá kérül, a
hely forgalmi
értékének
nyilvántartása
útján. A termelés
gátjai a lehetőségig elháríttatnak
és a közület érdekében
nem kívánatosak:
a spekulánsok és meddők háttérbe
szorúlnak.
Az ingyen kenyér és ingyen munka bajcsirákat
termő vész es tünetei
az emberi természet ragadozó
ösztöneib61
származnak.
Az emberi
természeten
kiviü fekvő örök normákból
kell erőt meríteni,
hogy azok
legyőzessenek. Hogy bekövetkezik-é
az az állapot, amely mellett automatikusan keressük a más javát és nem is tudunk véteni a másik érdekei ellen??
"Legyetek
tökéletesek!"
Az út rögös és a kapu keskeny. A végső parancshoz vezető úton, amelyen
a legbántóbb
gazdasági
tökéletlenségek
elkövetésének
lehetőségeit
a mainál sokkal szűkebbre
szorítjuk:
a színhely
f'elelös kihasználását
megkövetelő
irányzat fontos állomás.s)
Közbülső állomás? Tökéletesebb
nyilván az a rend, amelyben
még csak ilyen ellenőrzésre sincs szükség. De hol van az még?! Egyelőre
az agyonszabályozásból is folyó mai rendetlenségek
szabadságával
szemben beérnők a lényegileg csak egy pontra szorítkozó
hatékonyellenőrzés
szolgaságával.
Mert
tudnék, hogy ezzel Kinek engedelrneskednénk!
Dr. Schnel/er Károly.

Az irányított gazdálkodásról.
Az utolsó hónapok fordulópontot
jelentenek a magyar gazdaság- és társadalompolitikában:
határozottan
ráléptünk az irányított gazdálkodás útjára. Eddig sem hiányoztak ugyan nálunk
a. gazdasági életet irányító intézkedések, a gazdasági szabadság
messzemenő és sokszor igen fájdalmas megnyirbálása.
az
eddigi intézkedések azonban inkább csak a körülmények kényszerítő hatása alatt, úgyszólván vonakodva életbeléptetett
védőés óvórendszabályok
voltak, gyakran kifejezetten
hangoztatott
átmeneti jelleggel. Nem csoda, hogy a magyar közvélemény nem
4) Erre vonatkozólag
1. még bővebb en szerzőtől:
"Népesedéspolitikatöbbterrnelés."
Sárospatak,
1922. 59 1. és "A magyar
mezőgazdasági
termelés átalakítása
különös tekintettel
a beavatkozás
módjára és társadalompolitikai jelentőségére."
Különlenyomat
aNavratil
Akos tiszteletére
készült
Emlékkönyvból.
Budapest,
1935.
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látta tisztán a fejlődés irányát és [elentöségét, -'- s hogy Itt-ott
még szaktekintélyele is a szükséghelyzet megszüntére s 'az "átmeneti" korlátozások
visszavonására
vártak. Az elmult hónapokban azonban a gazdasági élet tervszerű és tudatos irányitása
és
ezzel együtt szabadságának
megszorítása
is a magyar politika
hivatalos célkitűzéséve lett; most már bevallottan nem csupán
alkalmi szükségrendszabályokról
van szó, hanem egy egységes
vezérgondolat
körül kiépítendő következetes politikáról. A beavatkozás a jövőben programmszerűleg
nem csak passzív óvintézkedésekben fog megnyilatkozni, hanem aktiv és nem kikényszerített kezdeményezésben
is ott, ahol ez előnyöket igér. Ez az új .
programm nem egyéb, mint az eddigi fejlődés következrnényeinek
őszinte levonása: korunk kollektivisztikus fejlődési iránya és az az
út, melyet ennek hatása alatt már mi is megtettünk,
továbbhaladásra kényszeríteneik az eddigi vágányon; saját érdekünkben áll,
hogy ezt bel ássuk és bevalljuk, s a lehetőségek reális számbavételével biztosítsuk magunknak
azokat az előnyöket, melyek a
világ kialakulóban levő új rendjében számunkra elérhetők.
Az irányított gazdaság problémája tehát éppen nálunk sohasem volt még annyira aktuális, mint ma. Amikor itt erről a problémáról szólunk néhány szót, nem foglalkozhatunk
az áramlat
minden szellemi elődjével. A gazdasági élet irányításának
mai
előharcosai szorgalmasan hivatkoznak gondolataik előzrnényeíre,
régmult korokra és gondolkodókra:
Aristotelesre
és Platonra, a
római birodalom államrnűvészetének egyes vonásaira, a skolasztikára és a középkor
gazdasági rendjére, a fiziokratákra
és a
merkantilizrnusra,
Fichtére és Friedrich Listre. Fölösleges volna
korunk törekvéseinek
mindezeket a szellemi rokonságait
közelebbről szemügyre venni; kétségtelen ugyan, hogy ideálj aik, célkitűzéseik, gyakorlati törekvéseik között nem egy olyant találunk, amely azonos a ma ideáljaival és célkitűzéseivel, - ezek
azonban csak részleges megegyezések. Az a rendszer, amely ma
vajudóban van, - s melynek még az irodalomban is csak a körvonalai kezdenek kibontakozni, a gyakorlatban
pedig még ezek
is csak bizonytalanul
sejthetök, - ideáljaiban, eszközeiben
és
nem utolsó sorban lehetőségeiben
lényegesen különbözik valamennyi állítólagos szellemi ösétöl. Ugyanez áll legfiatalabb rokonára: a marxizmusra és a bizonyos fokig abban gyökerező szovjet-orosz tervgazdaságra
is; még ezek is oly lényeges eltéréseket
mutatnak
ideológiában
és praxisban azoktól az irányított ill.
tervgazdasági
törekvésektől,
melyek a mi sorsunkat is közelről
érintik, hogy célszerűbbnek látszik a következőkben
eltekinteni
tőlük.
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Untig hallottuk már, hogy a szóbanforgó, állami beavatkozást követelő irányzat a háború előtti liberális-kapitalisztikus
rendszer reakciója, - azé a rendszeré, melyben a materiális
szempontnak jutott a főszerep, s mely szabadon hagyta érvényesülni a gazdasági erők játékát ott is, ahol ez nem egyedül maga-

sabb emberi szérnpóntokból, hanem még gazdasági szempontból
is romboló hatást fejtett ki. A gazdasági szabadság természetesen a gazdasági liberalizmus virágkorában
sem volt teljes, akkor sem volt állam, amely teljesen mellőzhette volna a beavatkozást a gazdasági élet autornatizrnusába.
Ezt a beavatkozást
azonban akkor még általában
kivételnek,
szükséges rossznak
tekintették. amely a gazdasági szabadságnak általánosan elfogadott elvén a gyakorlatban
itt-ott csorbát ütött ugyan, az elv tekintélyét azonban nem csökkentette.
A világháború
egy csapásra
megváltoztatta
a helyzetet.
A kényszerítő szükség minden elméleti és ideológiai előkészítés
nélkül - különösen a központi hatalmaknal - a szabad gazdálkodás elvévei homlokegyenest
ellenkező gazdasági rendszert hívott életre. Az állami parancs és a hatósági intézkedés volt ennek a gazdasági rendszernek a lelke, s az egyén cselekvési szabadsága, de a gazdasági célkitűzések elsőbbsége is, egy csapásra
alaposan háttérbe szorult. A háborús irányított
gazdálkodást,
amely 'kétségtelenül
igen közel állt már a tervgazdasághoz,
az
azzal élő államok azonban még mindig nem tekintették vívmánynak, egyedüli feladatát a háború súlyos gazdasági problémáinak
megoldásában látták s remélték, hogy a háború befejezése után
lehetőleg gyorsan megszabadulhatnak
megint tőle.
Ez a szabadulás azonban nem ment olyan könnyen, mint
ahogyan azt eredetileg elképzelték. A háború befejezése a gazdasági élet folyamatossága
szempontjaból
ugyanolyan megrázkódtatást jelentett, mint annakidején
a háború kitörése, - az
átmenetet ismét csak az állarnnak kellett megtalál ni. Ez a folyamat hosszú évekig elhúzódott. Utána rövid békekerszak következett (a legyőzött országokban ez a békekerszak az 1924-1930.
évekre korlátozódott),
amely a kényszert, a nyers állami parancsot a gazdasági életben - a szociálpolitika mind erősebb kiépítésétől eltekintve - általában mellőzte ugyan, azonban sokkal
bőségesebben vett igénybe a gazdasági élet menetének az államnak tetsző irányba terelését célzó gazdaságpolitikai
eszközöket,
mint a háború előtti idők. Elsősorban a gazdasági önellátásra, az
autarchiára való törekvést kell itt megemlítenünk,
mely egyrészt
a külkereskedelern
szabad kibontakozását
szorította mindjobban
vissza, másrészt a nemzeti termelés gyengébb ágait igyekezett
minden rendelkezésére álló eszközzel gyors fejlődésnek indítani.
E mellett a háború elöttinél sokkal erősebb mértékben éreztette
ekkor már hatását a gazdasági élet önműködő egyensúlyozó erőivel ellentétben álló erők egy másik csoportja is: a töke és a
munka 'a kartellekben
és a szakszervezetekben
monopolisztíkus
helyzetet igyekeztek maguk számára teremteni, s erre támaszkodva erős nyomást gyakoroltak
az árak alakulására, a természetes vonaltól azt lényegesen elhajlítva.
A fejlődésben tehát
belső törés mutatkozott:
a kapitalista államok a gazdasági szabadság elvét többé-kevésbbé fenntartották,
ugyanakkor azonban
más vonatkozásokban
egyrészt maguk az államok, másrészt tár-
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sadalmi tényezök mégakadályozták
li gazdasági erők szabad érvényesülését.
Ez a hibrid helyzet, mely áldatlan hatásait már a
fentemlített rövid gazdasági békekerszak
alatt is éreztette, volt
egyik főoka az 1929-1931. években a világ minden országában
a gazdasági válság kitörésének,
illetve annak, hogy ez a válság
méreteiben, pusztító hatásában és tartósságaban
minden azelőtti
válságot messze felül mult.
Az említett ellentmondást tehát ki kellett küszöbölni: vagy
a gazdasági életre gyakorolt külső befolyásokat kellett megszüntetni, tehát a gazdasági élet szabad folyását biztositani, vagy pedig tovább kellett menni a gazdasági szabadság korlátozásában:
a beavatkozást
következetesebbé,
rendszerré
kellett tenni. Az
első út ekkor már járhatatlan
volt; aligha akadt volna ekkor
állam, amely hajlandó - sőt hirtelenében akárcsak képes is lett volna lemondani önellátási törekvéséről, ...:.....
másrészt pedig
gondolni sem lehetett azoknak' a társadalmi
csoportoknak
a
gyors letörésére, melyek gazdasági és politikai hataímukra
támaszkodva mélyreható befolyást gyakoroltak
az áralakulásra
s
ezzel a gazdasági élet egész' menetére. Az államok tehát - most
már határozottabban
- tovább haladtak azon az úton, melyen
az első lépéseket már azelőtt megtették s a válság ütötte repedéseket újabb beavatkozásokkal,
kényszerintézkedésekkel
igyekeztek betömni. Ez a művelet elkerülhetetlenül
vonta maga után
újabb repedések keletkezését, tehát az újabb állami intervenciót,
s így az eleinte tervszerűtlenül,
a piHanatnyi szükség nyomása
alatt alkalmazott
intézkedések mindinkább
kapcsolódtak
egymáshoz s mindjobban kezdték sejtetni egy az állam által részleteiben is tervszerűen
irányított
zárt gazdasági rendszer körvonalait.
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Az immateriális előfeltételeit ennek a mélyreható
átalakulásnak a háború utáni idők kifejezetten
liberalizmus-ellenes
szellemi áramlatai teremtették meg. A kollektivisztikus
ideák térhódításának természetes velejárója volt, hogy az új etatizmus hivei
gazdasági téren is az államtól várták minden baj orvoslását s azt
követelték, hogy az állam vegye kezébe a gazdasági élet irányítását.
A végső célok, melyeknek szolgálatába ez eszmék képviselői
a gazdasági élet állami irányítását állítani akarják, igen különbözők. Egyesek a gazdasági élet tervszerűbbé, az emberi gazdasági tevékenység eredményesebbé tételét várják az államtól, azt
remélve, hogy a gazdasági élet egyes berendezéseinek.
intézményeinek tökéletesítése,
racionálisabbá tétele révén sikerülni fog a
kapitalisztikus
gazdasági rend elhibázott beruházásait
és válságait kiküszöbölni
s a gazdasági élet folyását zökkenőktől, törésektöl mentessé tenni. Mások azt kívánják, hogy az állam törekedjék 'a gazdasági életben az igazságosság
és méltányosság követelményeinek érvényt szerezni, a munka jogát és lehetöségét
rnindenki számára biztosítani, teljesítrnénytés
ellenszolgáltatást
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egymással arányba hozni, arányos vagyon- és jövedelemmegoszlást elérni, - egyszóval a szociálís gondolatot 'a gazdasági életben érvényre juttatni.
Ismét mások abban látják a liberállskapitalisztikus gazdasági rend legnagyobb bűnét, hogy a nemzeti érdekekre nem volt kellő tekintettel s a nemzet gazdasági
függetlenségének
és társadalompolitikai
céljainak a megvaiósítását teszik az állami beavatkozás
legelső feladatává.
Az első
-:amely
mint önálló célkitűzés, a legkisebb szerepet játssza a
jelen törekvései között s szélesebb körökben inkább csak mint
a másik két feladat megvalósításának
eszköze talál szószólókra -, végeredményben
tisztán gazdasági célok szolgálatában
kívánja alkalmazni az állami irányítás gazdaságpolitikáját:
célkitűzésében tehát a kapitalizmustói
miben sem tér el, csupán az
eszközök megválogatásában.
Viszont azok az irányzatok, melyek
szociális ill. nemzeti célok szolgálatába akarják állítani a gazdaságpolitikát, a kapitalizmussal
homlokegyenest
ellentétes szemléletből indulnak ki: számukra a gazdasági élet lehető legnagyobb
eredményessége nem öncél, sőt egyáltalában nem cél; ezt a szempontot teljesen alá rendelik szociális és nemzeti érdekeknek
és
megkívánják, hogy a céloknak ez a hierarchiája az állam gazdaságpolitikájában
is érvényre jusson. A gazdasági szempontnak
ez a hátterébe szorítása, heteronom célok alá rendelése, - ez
éppen a gazdasági élet irányítását célzó törekvéseknek'
a leglényegesebb vonása, a legdöntőbb jelentőségű eltávol ódás a kapitalisztikus idők gondolatvilágától.
Láttuk már, hogya szociális és nemzeti szempontok már a
háború befejezése óta tényleg sokkal jelentősebb szerepet játszanak a gazdaságpolitikában,
mint azelőtt. Egy ideig azonban
az uralkodó szempont még a gazdasági szempont maradt s szociális és nemzeti célkitűzéseiket lehetőleg a gazdasági cél sérelme
nélkül igyekeztek az államok elérni. A világgazdasági válság kitörése után a gazdasági élet szervezetének
megváltozásával
együtt - szabad gondolkodás helyett irányított gazdálkodás az állam gazdaságpolitikájának
a célkitűzései is megváltoztak:
a szociális és nemzeti szempontok mindjobban előtérbe nyomultak, sőt egyes államokban a vezetöszerepet
is magukhoz ragadták, s a gazdasági szempont csak ezek keretein belül érvényesülhetett. Demonstráljuk ezt egy plasztikus példán: Nérnetország kisbirtok és kisipari politikáján. Az állam ma ott szociális és nemo.
zeti okokból minden eszközzel a mezőgazdasági
és ipari kisüzemek, kisegzisztenciák
szaporítására
és megerősítésére
törekszik
s nincs tekintettel
arra, hogy 'ezek a kisüzemek gazdaságilag
kevésbbé eredményesen
működnek,
termelékenységüle
kisebb,
mint a nagyüzemeké, - másrészről viszont igyekszik e kisüzemek racionalizálása
és mechanizálása révén munkájuk eredményességét fokozni. Vagyís politikajának
első síkjában függetleníti magát a gazdasági szemponttói s csak másodsorban törekszik ezt is érvényre juttatni.

a
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Az eszközök, melyeket az irodalom a gazdasági életnek szociális és nemzeti célok szolgálatába
állítására ajánl, illetve melyeket az irányított gazdálkodás útjára lépett államok a gyakorlatban tényleg alkalmaznak,
rendkivüli változatosságot
mutatnak. Teiljes felsorolásra
itt nem is gondolhatunk,
mert még
ugyanaz a rendszabály is más-más egyéni szinezetet nyer a különböző íróknál, illetve a különbözö
államok törvényhozásában.
- legfeljebb csak a főbb rendszabálycsoportok
erősen általánosító áttekintését adhat juk itt.
Elsősorban szociális, e mellett azonban természetesen
nemzeti, politikai célokat is szolgálnak a jövedelemeloszlás
befolyásolását, egyenletesebbé tételét, továbbá avagyonmegoszlás
megváltoztatását,nivellálását
és a tulajdonjog
korlátozását
célzó intézkedések. Első helyen kell ezek közül az árak ideértve a
rnunkabért és a tökekarnatot
is - befolyásolására
ill. meghatározására irányuló politikát említenünk, mivel ez a legközvetlenebb, leghatékonyabb
és leggyakrabban
alkalmazott
módja a
jövedelemeloszlás
irányításának.
Az árbefolyásolás
módjai széles skálát mutatnak az árelemzéstőlés
a nem-kényszerítő befolyásolási törekvésektől, az ár- és bérrninirnálásokon
és maximálásokon keresztül, egészen addig a rigorózus, alaposan megszervezett hatósági ármegállapításig,
amit bizonyos fontos árucsoportokat illetően Németország valósított meg. Közvetlen célja ezeknek az intézkedéseknek
általában a gyengébbek védelme, a társadalmi állásnak megfelelő, méltányos
életnívó biztosítása s a
gazdasági hatalom, a töke nyujtotta helyzeti előny céltudatos
csökkentése. Ezért szolgálják ezek az intézkedések a fogyasztási
javak árainak megállapításánál
a vagyontalan
néposztályok
érdekét, ezért igyekeznek
megfelelő
munkabéreket
biztosítani,
ezért törekszenek az iparban, különösen
a kartellalt iparban leszorítani az árakat, ezért lépnek fel ellenségesen a nagyüzemekkel, pl. az áruházakkal s szórványosan
a nagyiparral szemben is
és ezért biztosítanak kedvező árakat a mezőgazdaságnak,
amely
szervezetlensége
és tökeszegénysége
következtében
általában
inkább rászorul a támogatásra,
mint az ipar vagy a kereskedelem; ezért, másrészt 'azonban nemzetpolitikai
okokból is.
Ugyanez áll a kamatpolitikára
is: a tehermentesítés,
kamatlábleszállítás, konverziók,
állami hitelek nyujtása és a hitel szövetkezetekfejlesztése,
mind a 'kedvezőtlenebb helyzetben levő adós,
főleg pedig az eladósodott kisegzisztenciák védelmét szolgálják
a banktöke nyomasztó hatalmával szemben.
A vagyonmegoszlásba
való beavatkozásnak
a céljai ugyanazok, mint a jövedelemeloszlás
befolyásolásáéi.
Leggyakrabban
követelt és alkalmazott eszközei a kényszerkölcsön,
a régebberi
erősen elítélt vagyonadó, a földosztás, az ennél formájában enyhébb, lényegileg azonban esetleg igen radikális kisajátítás,
pl.
nagy közmunkák céljaira, s a kisbirtokképződés
előmozdítása
(telepítés, parcellázás, örökbérletek).
Nem szociális, hanem elsősorban nemzeti célkitűzések szolgálatában áll egyes, a közösség
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szempontjaból nagyfontosságú iparágak, üzemek és a kereskedelem bizonyos ágainak állami kezelésbe vétele, ill. állami felügyelet alá helyezése. Hasonlóképpen nemzeti célokat szolgál a tulajdonjog korlátozására
irányuló legtöbb intézkedés is: az elidegenítésí és végrendelkezési jog korlátozása ill. megvonása (elsősorban a mezőgazdaságban:
parasztbizományok,
anémet Reichserbhofgesetz), a tőkevagyon feletti szabad rendelkezés megszorítása, tökekiviteli tilalmak, devizaforgalmi
korlátozások
révén,
kényszerkartellek
alakítása, a beruházások
mérvének kötelező
előírása magánüzemeknél,
a bankok üzletvitelének ellenőrzése és
befolyásolása, stb.
A nemzeti célokat szolgáló beavatkozásokat
a gazdasági élet
menetébe általában két nagy feladatkörbe csoportosíthatjuk:
az
egyik a hazai gazdasági élet függetlenítése
a külfőldtől,
vagyis
az önellátásnak, az autarchiának a megvalósítása,
a másik a nemzeti társadalom struktúrájának
céltudatos formálása, esetleg étgyurása. A két célkitűzés kiegészíti egymást, mint ugyanannak

az éremnek két oldala. Gazdasági önellátásra nemcsak katonai
okokból törekszenek az államok, - bár természetesen ez a legfőbb indíték, - hanem azért is, hogya nemzeti társadalmat erősítsék, struktúrájában
harmonikusabbá,
az új ideáloknak megfelelőbbé, "egészségesebbé"
tegyék, viszont a társadalom átformálására irányuló törekvések nem csak az új politikai ideálokban,
a foglalkozások
és osztályok átértékelt rangsorában
gyökereznek, hanem abban a felismerésben is, hogy az autarchia megvalósításának egyik előfeltétele a társadalom struktúrajának
bizonyos irányú átformálása. Ennek megfelelőleg az egyes konkrét
rendszabályokban
többnyire mind a két célkitűzés felismerhető
egymás mellett, - legfeljebb a szerint lehetne osztályozni őket,
hogy közvetlenül
a gazdasági önellátásra irányulnak-e s a társadalompolitikai célt csak mint másodIagos eredményt, mint melléktermélcet érik el, vagy pedig megfordítva:
közvetlen céljuk
valamely társadalmi átalakulás előidézése, amely azonban alkalmasarra
is, hogy az önellátást egy lépésseI közelebb vigye a
megvalósuláshoz. A par excellence autarchisztikus intézkedéseknél
is (agrárállamokban
az ipar, ipari államokban
a mezőgazdaság
fejlesztése vámvédelem, szubvenciók és kényszerrendszabályok
útján, a külkereskedelemnek
s általában minden külföldi gazdasági kapcsolatnak állami ellenőrzés alá helyezése, a tulajdonjogkorlátozás fentemlített
esetelnek jórésze) szembeötlő a gazdasági függetlenülés
törekvése mellett a nemzeti társadalom harmonikusabbá és teljesebbé tételére irányuló' törekvés. Viszont
azok a rendszabályok,
melyek elsősorban a társadalmi tagozádást, a társadalom összetételét vannak hivatva átformálni (a parasztság védelme és konzerválása s a kisipar pártolása, vagyis az
önálló kisegzisztenciák
megszilárdítására
és szaporítására való törekvés, ipari államokban a mezőgazdasági népesség számarányá~
nak emelése sokszor erőszakos eszközökkel is, apályaválasztás
befolyásolása kamarák, zártszámok
és nyers tilalmak, ill. kény-
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szer útján, a bevándorlás

megakadályozása),

e főcél mellett vilá-

gosan szolgálják az autarchisztikus
célkitűzéseket is. Végső vonatkozásban ide kell sorozni az alsóbb néposztályok
gazdasági
helyzetének javítására
irányuló
intézkedéseket
is: mindazok a
jövedelem- és vagyonmegoszlást
befolyásoló rendelkezések, melyeket fönt mint elsősorban szociális célokra irányulókat jellemeztünk, egyúttal ennek a tágabb értelemben vett társadalompolitikának, tár sadalomforrnáló
törekvésnek
s így közvetve az
autarchisztikus politikának a szolgálatában is állanak.
A célok és eszközök tehát nagyfokú összefonódottságot
rnutatnak, - ez természetes következrnénye
a társadalmi és gazdasági élet organikus jellegének. messzeágazó bonyolult vérkeririgésének. Ez az organikus jelleg az oka annak, hogya beavatkozás kényszerítőleg
vonja maga után az újabb beavatkozást: minden izolált gazdaságpolitikaikényszerrendszabály
reakciót idéz
elő, - még pedig nem ritkán sokszoros reakciót, mely esetleg az
organizmus távoli szerveiben jelentkezik s ezért gyakran nem
látható előre. A reakciók ujabb beavatkozásokat
tesznek szükségessé s így az állami irányítás mind nagyobb területeket ölel
fel. A lavinának a dolgok kényszerítő logikájánál fogva rnindaddig növekednie kell, amíg a fejlődés el nem érte a részletekre
is kiterjedő következetes és vasmarkú teljes tervgazdaság
rend-:
szerét. Megállás a félúton nem lehetséges, - ezt nem csupán az
elméleti spekuláció bizonyítja, de az eddigi tapasztalatok
is mutatják. A marxistáktól és az állami irányításért síkraszálló újabb
autoroktól tehát, akik végcélként a teljes tervgazdaságot
jelölik
meg, nem lehet elvitatni a következetességnek,
a rendszer zártságának érdemét.

*

Ez a konkluzió megfelelő alapot szolgáltat az irányított gazdaság rendszerének értékelésére is. Nem kétséges, hogy minden
kényszerítő
beavatkozás csökkenti a gazdasági tevékenységnek
- mely szabadjára hagyva automatikusan
a leghatékonyabb,
legelőnyösebb
megoldások felé törekszik, - az eredményességét, még pedig csökkenti akkor is, ha az állam irányító tevékenysége visszaélésektöl
mentes és oly tökéletesen funkcionál,
hogy pótolni képes a visszaszorított
egyéni kezdeményezést:
Minél intezívebb és átfogóbb a beavatkozás, annál nagyobbak az
anyagi áldozatok, melyeket az ember a gazdasági életen kívül
álló célkitűzéseknek hoz. Nem tagadható ugyan, - s a tervgazdaság hívei nem is mulasztják el' erre hivatkozni, - hogy e heteronom célkitűzések erkölcsi értékeket helyeznek a puszta anyagi
célkitűzések fölé s ezzel kétségtelenül bizonyos belső értéket adnak a rendszernek. Ezzel a nyereséggel azonban szemben áll az
egyéni szabadság elnyomorodása,
az egyén önrendelkezési jogának elvesztése. Ha meggondoljuk,
hogya
tervgazdaság,
amely
felé olyan nagy igyekezettel halad ma az emberiség egy része,
nemcsak gazdasági vonatkozásban
teszi az egyént az állam rabszolgájává, hanem a gazdasági fogantyú segítségével külső éle-

tének minderi más megiiyiivátiufásábari is~'sőt végül' if rendszer
védelmében szellemi életét, egész gondolatvilágát
is hatáskörébe
fogja vonni, irányítani fogja, - akkor aligha zál"kózhatunk el a,
konkluzió elől, hogy a szellemi és erkölcsi értékek
mérlegé
ugyanúgy a tervgazdaság
ellen szól, mint a gazdaságlaké.
.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti ",m'ét~·
leg" felállítása ahistorikus vállalkozás.
A történelem
mát ki"
mondta a döntő szót: a kisiklás a szabad gazdasági élet vágán.yá~
ról már a háború előtt megtörtént s a háború végleg elvágta a
visszatérés
útját, korunk kollektivisztikus
tendenciájáról,
melynek a gazdasági fejlődés csak függvénye,
nem is szólva.
A fejlődést visszafordítani
nem lehet; különösen nem gondolhat
erre egy oly kicsiny és gazdaságilag
gyenge ország, mint
Magyarország,
amely gazdasági boldogulásának
útját csak a világ új rendjéhez való gyors és határozott
alkalmazkodásban
találhatja meg.
Dr. Domanovszky Akos.

Bibliaolvasás.
Kevés keresztyén ember olvassa a Bibliát. Pedig lelki élet
nincs lelki táplálkozás nélkül, - épen úgy mint testi élet sincs
evés és ivás híjjan. Mi az oka ennek az annyira elterjedt mulasztásnak ?
Többféle is lehet az ok. Az egyik csoportjába
akkor tartozunk a Bibliát nem olvasóknak, amikor azért nem olvassuk, mert
nem értjük. Valamikor belekezdtünk. de annyi nehezen érthető
részt találtunk, hogy belefáradtunk
és abbahagytuk.
Nem gondoltuk meg, hogya Biblia nem emberi beszéd, hanem Isten beszéde, lelki beszéd s a testi ember nem értheti meg olyan magától
értödö természetességgel
az Isten Lelkének dolgait. Istenhez képest sokkal inkább gyermek, mint a saját esztendős kisfía őhozzá
képest. Az a kísgyerrnek se érti mindjárt
az anyja beszédét, de
figyel rá, s amit meg tud fogni belőle, azt megjegyzi, elsajátítja.
Igy aztán rnindig többet ért- meg s többet ér neki, mind nélkülözhetetlenebbé
válik az anyai szó.
A másik csoportba
akkor tartozunk, amikor túlságosan is
értjük a Bibliát. Azaz hogy helyesebben: érteni véljük. Amikor
részben vagy vegészben már olvastuk, sőt talán "tudományos"
színvonaion mozgö többé-kevésbbé liberalis és racionalista bibliai
bevezetéseket.
kritikai műveket is nézegettünk;
felboncol tuk a
Szentírást, mint az anatórnus a hullát és megvan róla a véleményünk. Vagy pedig nem olvastuk ugyan, de azért nem kisebb
rnértékben alkottuk meg a "véleményünket"
felőle. Sajátságos
dolog, hogy épen a Szentírásról milyen könnyen születnek meg
az emberi vélekedések! Milyen könnyen képzelünk - ha tudat
alatt is' ~ mellérendeltségi
viszonyt a Szeritírás és önmagunk

KÖzt,:. vagy pedig épen 'felülről

kezeljük.

Nem hiszünk benne
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olyan térrnészetd tudatlanságból,
amely túlsokat vét tudni, s li
tudat alatt olyan ösztönös ellenszenvből, mely megérzi, hogy a
bőrére menne a dolog, ha hinni találna benne. A Biblia az egyetlen könyv (a belőle fakadó biblikus könyveken kívül), amelynek
középpontja Isten és amelynek minden sugara Istenre mutat, azaz "theücentrikus"
és nem "anthrüpücentrikus",
(azaz a középpontjában nem az ember áll, gondolkodása 'számára nem _emberi
mértékeink az irányadók). Ezt nem bírja ki a természeti ember.
A nern-anthropocentríkus
könyv már magában véve se rokonszenves (pl. Swift Gulliverje), de azt még ki lehet bírni, sőt szórakozni is lehet rajta. Arn ha ez-en felül theocentrikus is, - akkor már vérre megy a dolog. Ha igaz lenne, ami benne van ...
De nem lehet igaz! S máris teremnek az okok. Tudományosnal
tudományosabb ellenvetések. Mindegyik kor megtermi a magáét.
De amelyek az egyik korban megdönthetetleneknek
látszottak,
azok a következöben ugyancsak tudományos alapon dőlnek meg.
A Biblia pedig áll és marad. ÉI, és megítéli a megítélőit. "Az
Istennek beszéde élő és ható ... és megítéli a gondolatokat
és
a szívnek indulatait." (Zsid. 4, 12).
Kirakat előtt áll két ember. Nézik és bírálgatjak a kitörnött
madarat. Rossz az egész, - rnondja az egyik, - rosszul van kitömve. - Sohase is volt igazi, - szól a másik, - csak összetákolta valaki. Milyen kicsi feje van, - lehetetlenül rakta össze,
aki csinálta. - A következő pillanatban a madár megmozdul. S
elnémulnak a .Jcritfkusok."
A Bibliát nem olvasó emberek harmadik csoportie nem sokat
foglalkozott
még a kérdéssel. Lehet, hogy ehhez a csoporthoz
tartozunk, Nem értünk még rá, hogy kornolyan meggondoljuk
a dolgot és kornolyan, rendszeresen
vegyük elő a Szentírást.
Igaz, egy csomó szépirodalrni könyvről szégyennek tartanánk,
ha nem olvastuk volna, de aBibliát ... ? Sőt épen naponként 0.1vasni? Erre még sohasern gondoltunk
igazán. Nem törődtünk
vele. Időnk se volt rá.
A zsidókhoz írt levélben mondja az apostol: "Mi módon
menekedünk meg, ha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?" Kérdés, amire még senki sem tudott felelni. Pedig valaki már pályadíjat is tűzött ki rá.
A legtöbb ember nem azért kárhozik el, mert nem akar üdvözülni, hanem azért, mert elhanyagolja, hogy a lelkével és az
örökkévalósággal
törődjék. Végzetesebb nemtörődömség
nincs
ezen a világon. Naponta százak és százak mennek miatta a halálon át a kárhozatha.
Sajátságos
dolog, hogy mennyire vigyáz minden ember
arra, hogy a büntetőtörvénykönyvvel
összeütközésbe ne jusson.
Mennyi becsületére kényes ember ismerkedik meg a becsületkódex-szal. A lelkiismerete szavára pedig minden jóérzésű
ember hallgatni igyekszik. Pedig ezek emberi mértékek. Isten nem.
ezekkel füg mérni az ítéletkor, hanem a saját mértékével,
Ha
valakinek pere van Prágában, nem a magyar magánjogot
tanul-

nincs

hozzá. Varl annyi eszé, VaJJort rníért
tigyanetiy-nyi belátásunk az isteni-emberi viszonylatban
is? Az ítéletkor
hiába hivatkoznánk arra, hogy Uram, én becsületes - vallásos -lelkiismeretes ember voltam! Ezek emberi kategóriák. S ami az
ember előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. Elég a Hegyi
Beszédet (Máté- 5-7. rész) figyelmesen elolvasni, hogy meglássuk: mit érnek ezek az emberi mértékek s mennyire ítélet alatt
vagyunk. Már az első (5.) fejezet után megállapíthatja
ezt minden egyenes ember (a 22. versből persze hagyja ki az "ok nélkül-"t
az, akinek a fordításában
benne van). S megállapítja
ezzel azt
is, hogy micsoda rettenetes nemtörődömségben
élt.

ményözza

*
Bibliaolvasó ember is sok van, aki előtt zárva marad az írás,
jóllehet több-kevesebb
rendszerességgel
állandóan olvassa. Lehet, hogy egyházi-lelki
természetű
szolgálatokat
is végz-ünk,
tisztségeket töltünk be, s azokban talán már 40 esztendőt is jubiláltunk, de még mindig nem tudjuk elmondani, hogy "a régiek
elmúltak, ímé újjá lett rninden." Pedig újjászületés nélkül nem
láthatjuk Isten országát (Ján. 3, 3.). - Nem mindegy, hogy miként olvasom a Szentírást!
Mindenekelőtt
is: szentségtelenüJ szoktunk közelíteni Isten
igéjéhez. Nem gondoljuk meg, hogy mit jelent az élő Isten szavát olvasni, hallani. Aki audiencián volt valaha a királynál, élete
végéig se igen felejtheti el, hogy mit mondott neki az uralkodó.
Már a közeledés is tisztelettel történt, - épen úgy a meghallgatás is. Köszönés nélkül pedig hogyan is mehettem volna be a
fogadóterembe?
- Isten szavát meghallgatni:
ünnepélyes
és
szent pillanat. A könyv kinyitásakor szabad-e elmulasztani a köszönést, az imádságot? S szabad-e elfeledni, hogy abban a köszöriésben, imádságban a királyok királyához, az élő Istenhez szölok? ünnepélyes szent pillanat az, amikor megszólítom Ot. Csodálatos, hogy megtehetem! Hozzá szólok és O szól énhozzám.
Megfoghatatlanul
nagy és komoly dolog ez. Egyevangélista
mondta el, hogy a térdein szokta olvasni az Igét, olyan szent alkalomnak érzi azt, hogy az Úr őhozzá beszél.
Ez a beszéd mindig személyes. Isten beszél az egy Közbenjáró: egyszülött Fia által, s nekem beszél. Az Ige mindig Krisztusról szól és rólam szól. A büneirnröll Keressem mindig azt, amit
Öróla találok s ami rólam és nekem szól s azt forgassam magamban napközben is. Emlékeztetőül
jó még jeleket is tenni a
Bibliám margójára. - Azért szól a Szentírás, hogy megismerjem önmagamat s a bűneim szégyenén és rettenetén túl Krisztus
rnentő szerelmét. Megismerjem az újjászületés csodájában a Lélek által. (Sajnos, ezt ép oly kevéssé lehet magyarázni, mint pl.
a vakonszületettnek
a színeket.) Ha pedig az üdvösségnek ez az
egyetlen egy lehetősége valóra válik, akkor ez elindít Keresztelő
János útján: "Annak növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom" (Ján, 3, 30.). Jobban megismerni
önmagaIl}at, s jobban
14'"
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megismerni Ot A ftHlgam alászállásán
és Krisztus növekedésén.
e folyton feszülő, növekedő aránytalanságon
át azután egyre
jobban odakapcsolódik
az életern Krisztus szerétetéhez s egyre
drágább lesz az ige, az ő beszéde, annak olvasása. Egyre több
a csodálatosan aktuális üzenet is, amely konkrét helyzetben, időben szól hozzám.
A Biblia megértéséhez.
mélységeinek fölnyílásához
rendkivüli jelentősége van az engedelmességnek. Kezdetben is van sok
minden, amit megértek Ha annak engedelmes vagyok, újabb lépéseket mutat s világosságot világosságra
ád az Úro Ez a világosság csodálatosan több; mint a tudás. Nem csak a fejerné, de
az egész lényerné lesz az, amit megláttam. Eletté lesz bennem
és átformál.
.
Ha a karon ülő gyerek nem lenne hajlandó felállni,vagy
később a ballába után a jobbal is lépni, sose tanulna meg járni.
Engedelmesség
nélkül senki sem juthat előre a lelki életben.
Ezért van annyi négykézláb járó, nyomorék hívő!
,
Nem jelentéktelen
dolog az se, hogy mikor olvasom a Bibliát. A reggeli csöndes óra elengedhetetlen
annak, aki életet vár
az Igéből s nem csak a fejének akarja olvasni. Reggel vagyok
legpihentebb, frissebb, éberebb, a reggeli benyomások elkísérnek,
a reggeli eligazítás irányt mutat, vezetést, erőt ad. A zsenge az
Úré legyen minden napomból. Az első óra. Az első gondolatokat
az Úrnak, az első gondolatokat
az Úrtól. Kibeszélhetetlen áldástól fosztom meg magamat e nélkül. Amit igazán Néki adok, az
elsősorban az én életem áldása lesz. Megfelelően korábban keljek azért s innen visszafelé számítsarn a levekvés idejét, - hogy
csakugyan pihenten kelnessek fel!
A Bibliát a Biblia magyarázza a legjobban. Minél tovább
olvassuk, annál inkább tapasztaljuk meg ezt. Olvasom pl. a Hegyi
Beszédben: "Legyetek tökéletesek, tniként a ti mennyei Atyátok
tökéletes." Elgondolkozom.
Hogyan lehet ez? Egyszer aztán rábukkanok a Fil. 3, 12-15 igékre. Majd a Kol. 3, 14-re. S csodálatos, isteni magyarázatot
kaptam. - Az emberi magyarázatokkal (kommentárokkal)
szemben legyünk óvatosak! De értékeljük sokra az eredeti szöveget. Külföldön sokan dolgozzak
bele magukat az újszövetségi
görög nyelvbe. Milyen csekély
munka ez ahhoz képest, hogy az élő Isten szava sokkal közelebb
jön hozzám, világosabbá, érthetőbbé válik s Iélreértésektől
szabadít. Mennyível sekélyesebb. rnulandóbb -érdekekből
szoktunk
modern nyelveket tanulni! - Több magyar szöveg (Károli Gáspárén kívül pl. Czeglédy, Raff'ay) egybevetése, vagy szöveghű
modern nyelvű fordítások
(pl. németben: Menge) is jelentenek
e -tekintetben valami segítséget. Németül tudóknak sokat ér azután pl. a "Stuttgarter
Jubileumsbibel mit Erklarungen und biblischem Nachschlagewerk",
vagy legalább maga a külön is kapható olcsó Nachschlagewerk,
- avagy más hasonló segédkönyvek. Bibliai földrajz, természetrajz
és néprajz, bevezetés a SzentIrásba, Izrael népének története, előforduló szavak, fogalmak,
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nevek és helyek regiszterei, stb. találhatók
benne. Magában a
Bibliában se hanyagoljuk el az időnkénti tanulmányozó
olvasást
se, - a napnak valamely más szakában. Jó egy-egy könyvet,
illetve levelet gyorsabb tempóban végigolvasni áttekintő látás
végett, majd versenként tanulmányozni, amikor összehasonlít juk
aszöveget
s megnézünk egy-egy "párhuzamos"
(parallel) helyet
is, amelyeket az egyes bibliai versek alatt apróbb betűs szöveg
jelez. - Az elcsöndesedő olvasáshoz jók a biblia olvasó kalauzok
is (Fébé, Bethánia stb.). Nem maradhat el azonban a folyamatos
olvasás se a csöndes órában. Ezt kezdjük János vagy Máté evangéliumán, s folytassuk ekettö után Lukácson és annak folytatásán: a Cselekedetek könyvén.
Végül: helyezzünk súlyt a közösségben való olvasásra is!
Az apostolok négy dologban voltak foglalatosak
(Csel.. 2, 42):
. bibliaolvasásban,
imádságban, közösségben
és úrvacsorában.
Ha
. mindezekben foglalatosak nem vagyunk, nem .lesz lelki életünk
A 'keresztyénség egészen megüresedett e miatt! Ebbe beletartozik
a közösség
is. Isten Szentlelke közösséget hív létre mindig s
abban foglalatossá tesz az igével, imádsággal, úrvacsorával. Az
igével való foglalatossághoz
e tekintetben nemcsak a templomi
ig-ehirdetés és a bibliaóra tartoznak hozzá, de a bibliákőrök is,
iltetve kisebb - talán csak 2-3 főből álló - heti bibliaolvasó és
megbeszélő közösségek
szorosabb lelki kapcsolata is. Egy-egy
tapasztaltabb
lelki emberrel való belső kapcsolat e tekintetben
is áldásos.
A legföbb vseg ítség azonban nem más, mint az alázatos,
imádságos. engedelmes, személyes közelítés az élő Isten szavához s abban Krisztushoz, az élő Igéhez.
fJités Sréter Ferenc .•

Ha közben-közben azt halljuk, hogy istenfélelem, vallás vagy kereszt}iénség gyávává teszik az embert, úgy alig lehet ennek az ellenkezőjét
határozottabban kimondani, mint ahogy azt az apostol hengsúlyozze: "Nem
félelemnek lelkét adta nékünk az lsten; hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak lelkét." (II. Tim. 1, 7.) Az apostol éppen arra figyelmeztet,
hogy lsten nem gyá vas á g lelkét adja. Ennek tehát máshonnét kell
szérmeznie és talán már ott van ama emlitett szemrehányásban. Ezért
senki se hivatkozzék arra, hogy kegyessége, lsten hatalmas keze alá valÓ
megelezkodése teszik őt gyávává. Senki se féljen attól, hogy magát Istenre
bizza, mintha ez az Istenhez való viszonya meglosztaná öt erejétől
és
gyávává tenné. Inkább fordítva van: akit nem lsten ütött lovaggá az Ő
hatalmas erejével, az gyáva és az is marad lelke legmélyén, ha másért
nem, akkor azért, mivel túlságosan büszke volt ahhoz, hogy· elszenvedje
a lovaggá avatást. Hiszen ez éppen úgy, mint minden más lovaggá avatás,
saját méltatlanságunk
megvallását követeli.
Kierkegaard Soren.
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A hetedik parancsolat.
A tízparancsolat
csak akkor érthető, ha egyetlen mondatnak
látjuk az egészet. A mondat első fele: "Én vagyok, a te Urad
Istened" és ennek folytatása egyetlen összefüggésben a tízparancsolat. Ezért van mindenütt egy "és" szócskával összekapcsolva:
és ne ... és ne. " (V. Móz. 5.)
A hetedik parancsolat tehát voltaképen így szól: "Én vagyok
a te Urad Istened, ne lopj."
Az Isten élő jelenvalósága
meghatározza
az egész anyagi
világot. Az individuális és kollektív tulajdonjog,
vagy az ezekből
származó bármily szociális állami, népi berendezkedés mind bűnös, ha Istentől elszakad. Nem abban van bármiféle közősségi
anyagi életberendezkedés
"igazsága", hogy szociálisabb, "emberibb"-e vagy sem, hanem abban, hogy elismeri-e maga felett
Isten egyedül döntö hatalmát.
Isten Ura mindennek, ami felett anyagi szempontból rendelkezünk Minden Istené, aki tehát a hetedik parancsolat bűnével
másokat megkárosít, - Istent lopja meg, Isten ellen vétkezik.
Ezért kezdi Luther a Kis Kátéban a VII. parancsolat magyarázatát is így: hogy mi az Úristent féljük és szeressük. Én vagyok a
te Urad, - a tied. Isten tehát hozzám akar tartozni, hogy én minden anyagi erőmmel hozzá tartozzak, övé legyek
Isten az én
akaratomat akarja, hogy én őt akarva mást el ne ismerjek magam felett. Ha pedig öt elismerem, akkor a pénz, föld, kenyér,a
földiek dolgában is csak Isten intézikedhetik Ha Istent elismerern.
lemondtam az anyagiak terén a rendelkezési jogom ról. Ha pedig
tolvaj vagyok, nemcsak Istent lopom meg, de önmagamat
is,
mert én Istené vagyok.
Ne lopj!
A ne szócska tiltó formában fejezi ki azt, amit
Jézus az összes emberi síkba tartozó parancsolatok
összefoglalásaképen így mondott: Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat.
Ez pedig parancs, nemcsak tiltó rendelkezés.
Azon legyünk,
hogy felebarátunk
"gyarapodjék",
- mondja Luther. Tehát a
VII. parancsolat nem tiltó rendelkezés, hanem isteni parancsa
felebarát megsegítésére.
így válik ez a "ne" szócska Isten "igenjévé." Ez az isteni "igen" pedig kell, hogy a világ ezernyi "nemjét", ellenszegülését
rnegüresítse,
lerontsa, hogy Isten igenje
uralkodjék. Isten az övéi számára minden akar lenni mindenben,
ezért .Jéltékeny''
(féltőn szerető) Isten Ö, mert öt vagy szeretni
vagy gyűlölni lehet csupán.
Ne lopj! Mit jelent e parancsolat?
Adj Istennek dicsőséget
minden dolgaidban,
emberek között.

hogy "igazság

és béke" lehessen a földön

az

Zásllkalicllky Pál. .
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,A fajok keletkezése mai szemmel nézve.
1. A mult században
keletkezett
anyagelvű
faj keletkezési
elméletnek
nagyon tetszetős
alapelveit újabban pontos kutatások
tárgyává
tették, ám
az eredmények
a legtöbb tekintetben
határozottan
tagadólagosak.
Az alábbiakban ez elméletnek
mai - világnézeti
szempontból
is jelentős - bírálatával foglalkozom.
II. Kiindulásui tekintsük
át a legfőbb régebbi fajkeletkezési
nézeteket.
Lamarck (1809) szerint a legalacsonyabb rendű élőlények "ősnemződéssei" keletkeznek,
azaz maguktól
jönnek létre szervetlen
anyagokból.
Utódaik láncolata
egyre jobban tökéletesedik,
mivel minden élő szervezet
a
külső hatásokra
célszerűen
módosul, szóval alkalmazkodik,
jelesül a sokat
használt szervek megerősödnek,
fejlődnek,
a nem használtak
elsatnyulnak
és mind e változásokat
megőrzi az atöröklés.
Darwin tana (1859) szélesebb látókörű.
Az életkörülmények
különbségeí
és az átöröklés
pontatlanságai
következtében
egyéni különbségek
keletkeznek
még az ugyanahhoz
a fajtához
tartozó egyének
között is. E
kűlönbségeknek
nemzedékről
nemzedékre
való felhalmozódásai
előbb változatok, majd Iajták, végül - esetleg évmilliók mulva - fajok elkülönüléséhez vezetnek. Elősegíti
a bizonyos meghatározott
irányokban
való felhalmozödást
a létért való küzdelem. Igy a sötét talajra került barnaszínű
rovar utódai között akadnak világosabbak
is, sötétebbek
is, mint a szülöjűk, De mert elsősorban
a sötétebbszínű
példányok
kerülik el a madarak
figyelmét, e rovarfaj nemzedékről
nemzedékre
jobban hozzásötétedik
a talajhoz. - Mindig a legnagyobb
babszemeket,
a leggyorsabb
lovakat választva ki a tenyésztésre,
e kitüntetett
tulajdonságokat
akkor a fizikai lehetetlenség
határáig
fejleszthetjük.
Igazolják
a darwinizmus
szerint
a leszármazást
a törzsfejlődésnek
az egyén szempontjából
ma már haszontalan
maradványai:
az Ú. n. csöleevényes szervek is. Ilyeneket
főként a még meg nem született
szervezetekben:
az embriókban
találunk.
Közelebbről
az egyénnek
a megtermékenyített
petéből való kifejlődése
időben lerövidített
ismétlődése
azoknak
a fokozatoknak,
rnelyeken át az illető faj az ősi egysejtű tényből
kifejlődött. Ez a biogenetikai
alap törvény, a "leszármazási
törzsfák"-nak
(pl. J
Hackel-félének
is) az alapja.
Ill. Az adandó válasz jobb megértése
céljából hivatkoznunk
kell a
származástan
segédtudományainak
egyes újabb megállapításai
ra.
Az egyén tulajdonságainak
a százait az Ú. n. "gén" -ek határozzák
meg, . illetve viszik át az utódokra.
A gének láncszerű
összekapcsolódásai
alkotják
a sejtek magvában
levő és megfestés
útján láthatóvá
tehető pálcikaalakú
kromoszómákat.
- A mi szempontunkból
elsősorban
az Ú. n.
"fokozatos
átöröklés" jelensége a fontos. Igy például a kukoricacső hossza
6 géntől függ. Ezek közül hármat az illető kukoricatö
az "apjától",
hármat az "anyjától"
örökölt. De egénféleségnek
kétféle alakja fordul elő:
az "erősműködésű"
alak szemben
a "gyengeműködésű"
alakkal
a cső
hosszát növelő anyagat
termel. A szerint, hogyafogamzáskor
összekerült emlitett
6 gén közül hány az erős- és hány agyengeműködésű,
a cső hosszúságának
öröklésileg
7 különbözö
fokozata
lehetséges.
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Mivel a test növekedésekor,
azaz a sejtek ismételt kettéoszlásakor
a
kromoszómák
is hosszmentükben
ketté oszlanak, á szervezet ~inden' egyes
rendes: ú. n. "testi" sejtjéhen
ugyanannyi
és ugyanolyan
gén lesz, mint
az egyén testének
kiindul ásául
szolgáló
megtermékenyített
petesejtben
volt. A gének
működése
főként
kémiai jellegű:
növesztö,
színező
stb.
anyagokat
termelnek.
De nem működnek
minden
sejtben
egyformán,
hanem a szervezet általános fölépítési
tervétől függő mértékben,
arányban
és időben hatnak.
A szervezetnek
azok a helyei, melyek legerősebben
termelik
a fontos kémiai anyagokat:
a mirigyek.
Ezek egyrésze
"belső
elválasztású,"
mivel az általuk termelt nedvek nem kifelé, hanem a vérbe
ömölnek
és módosítj ák (pl. gyorsítják)
a szervezetben
végbemenő
kémiai
folyamatokat.
IV. Most már rátérünk
a bíralatra.
a) Kezdjük a biogenetikai
alap törvényen.
A megtermékenyített
petesejt már csak azért sem tekinthető
az ősi egysejtű lény újra megjelenésének, mert a fajra-nemre
jellemző összes génféleségeket
tartalmazza.
A
gének ugyan az első párezer sejtosztódáskor
még nem működnek
és idáig
az élőlények
nagyjából
egyformán
fejlődnek.
A gének működésbe
lépése
után azonban az egyéni fejlődés a faját jellemző külön irányban
halad.
Az úgynevezett
csökevényes
szervek egy iórészéröl
már eddig is kiderült,
hogy azok leorántsem
haszontalanok,
hanem fontos szerepet játszanak
az
embrió vagy a már megszületett
egyén életében. Igy az -ernbernek egyik
fontos belsőelválasztású
mirigyét:
a tobozmirigyet
Hackel még egy "egy·
kori fejtetői szem" haszontalan
maradványának
tekintette.
b) Nézzük most il Iamarckizrnust.
Ujabb kísérletek
szerint az embrió
alkalmazkodóképessége
szinte csodával
határos.
Izrnok, rostok, idegek
futása a mesterségesen
kifejtett
húzásokhoz,
nyomásokhoz,
végtagátültetésekhez stb. a legcélszerűbben
alkalmazkodik.
A megszületett
szervezetnek
pedig külön belső elválasztású
mirigye 4S van az alkalmazkodóképesség
fokozására,
de egyúttal
a test növelésére:
az agyfüggelékmirigy.
Mivel e
mirigy
rnűködése
az életkorral
csökken,
a növekedés
és az alkalmazkodóképesség
egyre kisebb lesz. Ám bebizonyosodott,
hogy az egyéni élet
folyamán
alkalmazkodással
vagy
egyéb
úton
szerzett
tulajdonságok
(kisportolt
izm ok, féllábúság,
körülmetélkedés
stb.) nem öröklődnek.
c) A darwinizmus
cáfolatára
sok más súlyos érvet mellözve elég csak a következö
kísérleti
eredményeket
említeni:
1. A más színű
elzárt (1) környezetbe
vitt rovarok vagy már maguk, vagy pár nemzedéken
belüli utódaik felvették
a környezet
(pl. színes papír) színét, de csak efelé
a szín felé haladó: röviden szólva "egyenesirányú"
átalakulással,
a nélkül
tehát, hogy
"vaktában"
mindenféle
szín irányában
állottak
volna elő
egyéni különbség ek és a madarak kiválog ató szerenére
lett volna szükség.
2. _A fehér babnak a babszem nagysága
tekintetében
öröklésileg
többféle
(lásd fokozatos
öröklés) változata
van. Azonban az öröklésileg
tisztalellegűen 6 mm babszemhosszúságú
(önbeporzó l) babnövény termésének
csak a
zöme lesz 6 mm hosszú. MásodIagos
okokból (pl. hogy az illető szemek
a hüvely rnely részén nőttek) lesznek kisebb szemek is, nagyobb
szemek
is, annyira, hogy elvetve még 3 ill. 9 mm hosszú szemek is, akadnak. A.m
akárhány nemzedéken
keresztül személjük
is ki a tovább tenyésztés re mindig
a legnagyobb
szemet, az új termés zöme megint csak 6 mm hosszú lesz,
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deennél kisebb és nagyobb szemek is akadnak, sőt elvétve még 3 ill. 9
mrn-esek is találhatók. Egyéni ingadozások valóban vannak, de ezek nem
vezetnek az átöröklés útján a fajta határain tÚJ. - Egészen más az eset,
ha öröklésileg ."kisszemű" és ••nagyszemű" bab keverékéből indulunk ki.
Akkor a legnagyobb szemeket válogatva ki, a kiválasztottak közé csak
elvétve kerül bele a kisszernű változathoz tartozó szem. Ezért az összes
kiválasztott szemeket elvetve és azok összterrnését nézve a szemhosszúság
középértéke feljebb tolódik. Pár nemzedéken át végezve ugyanazt a kiválogatást, megkapjuk tisztán a nagyszemű változatot, a további kiválog atás
már nem növeli a szemek nagyságát.
V. A fajták azonbari mégsem teljesen állandóak. Kétségtelen megállapítást nyert ugyanis, hogy - aránylag ritkán - az utódon valóban új,
lovábböröklődő jellegű sajátságok jelennek meg, még pedig ugrásszerűen.
azaz átmenet nélkül: (pl. vöröslevelűség. "szomorú" alakú korona stb.).
Az. ilyen változást mutációknak nevezzük. A mutációk közelebbi oka: változások a kromoszómaállományban(pl.
Iölösszárnú kromoszóma jelenléte),
vagy az úgynevezett génmutációknál, egyes gének működésének megváltozása és pedig legtöbbször a gén működésének csökkenése különféle
mélyreható ártaltnak következtében (pl. a mesterségesen előidézett mutációknál
Röntgensugarak,
rádium stb. hatására). De ismeretesek a génműködés fokozódása útján létrejött mutációk is.
A származástan mai alakja a mutációkon épül fel. Új változatok, fajták úgy állottak elő a távoli és közelmultban is, ahogyan az ma a szemünk
láttára is történik; azaz ugrásszerű mutációval. Sőt feltételezhetjük, hogy
egypersze csak igen ritkán bekövetkező' - óriási ugrással, vagy több
kis ugrás' felhalmozódásával egészen új faj állhatott elő stb. A létért való
küzdelemnek csak alárendelt kiseleitezö szerepe van, ujjáteremtö képessége nincs.
Ugyanerre az eredményre jutott az őslénytan is. Hézagok a kövületekben ma már csak az új tipusok (új szerkezeti elvek) megjelenésénél
maradtak, ez azt bizonyítja, hogy az ú] tipusok mindenkor átmenetek nélkül ugrásszerűen
keletkeztek, még pedig rendszerint egyidejűleg többes
számban léptek fel egymás mellett és a párhuzamos ágak között semmiféle
átmenetet nem találunk. E "viharos" átalakulási időpontok között lassú
lépésekben menő átalakulási folyamatok mentek végbe, például az eredetileg törpenagyságú emlősfajból lassanként óriás emlős lett. (Ennek valószínű oka: az agyfüggelék mirigyműködésének fokozódása az ezt a rnirigyet növesztö gének számainak növekedése következtében.)
Kétségtelen, hogy az ú] ismeretek elvileg nagyon megkönnyítik, a
részletekre vonatkozólag azonban nagyon megnehezítik a származástan
feladatát. a) Igy nagy különbségek nem zárják ki az egymásból való
leszármazás lehetőségét, pl. számos az emberfaj ok között levő nagy különbség jól magyarázható azzal, hogy némelyik fajnak emez, a másiknak amaz
a belső elválasztású mirigye rnűködik jobban. (Fokozatos öröklés!) Viszont
hasonlóságok nem okvetlenül bizonyítják a közös származást. Hiszen napjainkban, azaz szernünk láttára jött létre némelyik (igaz, hogy kisebb)
mutáció egymástól függetlenül, különbözö helyen. Visszafelé mutálást ls
sikerült előidézni.
~ fajok átalakulásának tényleges okára számos elmélet van. Ez azt
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jelenti, hogy még igen keveset tudunk. - 1. A fizikai-kémiai elmélet szerlnt
a gének különleges atomcsoportok: bonyolult vegyületek keletkezésének
közvetítóí.
A mutáció vagy a gént alkotó atomok egyrészének széfrombolódása (innen a gén működésének
csökkenése) vagy a gén atomjainak
hirtelen átcsoportosulása más lehetséges egyensúlyi helyz-etbe. - Oe ez
a Ielfog ás nem tudja jól megmagyarázni az őslénytan szerint is oly
gyakori "céltudatos színezetű,"
"egyenes" átalakulásokat. Ezért vannak
akik fölteszik, hogy mégis Lamarcknak van igaza, de azzal a módosítással, hogy bizonyos szerzett tulajdonságok, ha nagyszámú nemzedék újra
meg újra megszerzi őket, végül is öröklődökké
válnak Ú. n. "irányított
mutációk" révén. 2. Ezzel szemben az Ú. n. vitalisták
állatlelkeket
(pszichoid) tételeznek fel és ezek tererntéséröl,
átalakulásáról stb. beszélnek,
természetesen közelebbi bizonyitékok nélkül.
VI. Visszatekintve a vázoltakra a következőket
mondhatjuk: Hogy
rnikép jött létre az élet és annak egyes élesebben elütő tipusai, azt
közelebbröl
ma sem tudjuk. A keresztyén hit csak annyit mond, hogy nem
jött létre a Teremtő tevékenysége nélkül. Oe ez távolról sem köt bennünket ahhoz a f'eltevéshez, hogy az Isten minden egyes tipust valami egészen külön csoda által teremtett volna - mondiuk agyagból. Ellenkezőleg
a teremtéstörténet
rámutat arra, hogy lsten a világot lépésekben tererntette és minden jel szerint a szerves világot is lépésekben fejlesztette ki.
Még attól a gondolattól
sem kell okvetlen idegenkednünk, hogy - bár
erre kétségtelen bizonyítékek
nincsenek, - a mondottak esetleg az ember
származására is érvényesek. A Biblia' erre nézve csak annyit mond, hogy
az ember lelkét illetőleg ehhez lsten közvetlen hozzájárulására volt szükség, a teste ellenben a "föld pora't-böl
vétetett és ezen a kifejezésen könynyen érthető a föld szerves pora is. Egyáltalában: ne a származásunkkal
igyekezzünk dicsekedni, hiszen "az lsten a kövekből is tud fiakat terernteni Ábrahámnak." Hanem dicsekedjünk az Isten kegyelmével, együtt
zengve a zsoltáríróval: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla és az
embernek fia, hogy gondod van reá?!"
Dér Zoltán.

A legtöbb

ember

egyáltalán

nem jut

el a döntéshez

a ke-

resztyénségre
vonatkozóan.
Akiknek pedig személyes viszonyuk van a keresztyériséghez,
azok így szoktak viselkedni: mintegy engedik, hogy Krisztus gondoskodjék örök üdvösségükröl,
mintha nekik maguknak egyáltalán nem volna evvel dolguk. Idejüket és képességeiket pedig arra
fordítják,
hogy az életet élvezzék.
,
Igy tulajdonképen
az örökkévalóságra
tolják el, hogy keresztyénekké
legyenek. Pedig éppen az örökkévalóságban
lehetetlen keresztyénné lenni. Itt e világban kell dönteni és a döntés
arra vonatkozik,
hogy voltunk-e keresztyének.
Kierkegaard Soten,

1
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A német munkaszolgálat.
Dr. vitéz Imrédy Béla miniszterelnök bemutatkozó beszédében a kormány programmjának
egyik kiemelkedő pontjaként a
kötelező munkaszolgálat
bevezetését jelölte meg. A magyar közvélemény előtt ez az intézmény meglehetősen ismeretlen vagy téves megvilágításban
szerepel. Vannak, akik a munkatáborokban
bizonyos fokú katonai előképzést látnak, mások viszont a munkanélküliség elleni kűzdelern egyik formájaként
állitják be az intézményt. Kétségtelen, hogy ezek is használható alapelvek, A kötelező munkaszolgálatot
elsőnek bevezető Bulgáriát a neuilly-i
békeszerződésben
foglalt katonai korlátozások kész tették az intézmény meghonosítására,
természetes tehát, hogy ott a kötelezö
katonai szelgálatot pótló munkaszolgálatnak
erősen katonai sZÍnezete van. Az Egyesült
AJlamok ci munkanélküliség
leküzdésének egyik eszközét látták az intézményben,
ott tehát elsősorban a munkanélküli
tömegeknek
a munkapiacról
való levezetése áll előtérben.
Németországban
nem ezek az ok ok váltottak ki a kötelezö
munkaszolgálat
meghonosítását.
Németország
a hadi felségjog
visszaállításával
újból kimondotta
az általános hadkötelezettséget, a versailles-i szerzödés ide vonatkozó korlátozásai már nincsenek hatályban. A német gazdasági élet minden téren munkáshiánnyal !kénytelen megküzdeni
(gondoljunk
csak a Magyarországból újabban minden évben szerződtetett
mezögazdasági
munkásokra) , a munkanélküliek száma ma Németországban
nem
haladja meg azt a számot, amellyel a modern gazdasági rend következtében
minden körülrnények
között
szükségszerűen
számolni kell.
A német kötelezö munkaszolgálat
egészen más alapokból
indult, ki, *) egészen különleges feltételek között valósult meg
és ennek következtében
jellege is teljesen eltérő az emlitett államokban bevezetett rendszerektől.
Németország
a munkaszolgálat kötelezövé tételévei az állampolgári
nevelés egyik érdekes

*) Meg kell azonban említeni, hogy még mielött a Harmadik
Birodalom a munkaszolgálatot
kötelező
formában
megvalósította
volna, már
jelentékeny
kísérletek
történtek
annak ö nk ént e s alapokon
való létesítésére. Az összeomlás
óta a munkaszolg álat eszméje Németországban
ismételten felvetődött,
részben
a katonai
szolgálat
pótlása,
részben pedig a
munkanélküliség
leküzdése
érdekében.
Oe a köztársasági
korrnányok
az
eszmét elutasították.
Időközben
azonban az evangélikus
belmissziói
intézmények egyik központja,
a Bodelschwingh-féle
intézmények
Bethel közelében 1927 óta létesítettek
egy önkéntes
munkatábort,
rnelynek célja elsősorban az volt, hogy a fölössé vált nagyvár-osi
munkásíf'[úság ot új életlehetőség
teremtésévei
átvezessék
a mezőgazdasági
munkába.
Az evangélikus belmissziói
intézményeknek
ez a nagyjelentőségű
szociális munkája
példaadó jelentőségű
volt az állami szervek számára, miikor az 1931. [unius
5-i szükségrendelet
az önkéntes
munkaszolg álat állami megszervezését
elindította.
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formáját valósította meg, az állampolgári nevelést állította az
egész rendszer középpontjába.
,
Épen ezért különős
érdeklődésre
tarthat számot anémet
munkaszolgálat
a magyar közvélernény
előtt is, mert anémet
rendszernek ezt a vezető gondolatát a Magyarországon
bevezetendő kötelező munkaszolgálat
sem fogja nélkűlözhetni.
. Anémet munkaszolg álatot az 1935. junius 26-án kelt Reicbsarbeitsdienstgesetz
szervezte meg. E törvény értelmében a munkaszolgálat minden német állampolgár férfira a 17. és 25. életéve között kötelezö,
A behívás 19 éves korban történik, maga a
szolgálat hat hónapig tart. A behívásnal
figyelemmel
vannak
arra, hogy az ok, akik foglalkozásuknál
fogva a nyáron jobban
le vannak kötve (pl. a mezőgazdasági munkások) télen kerüljenek a munkaszolgálatba
és viszont.
Maga a tábor többnyire szabványos barakképületekből
áll.
A napi beosztás: reggel 5, illetve télen 6 órakor ébresztő, torna,
takarítás, zászlófelvonás,
reggeli. A munka 6, télen 7 órakor
kezdődik és nyárori 8, télen 7 óra hosszat tart, beleértve a munkahelyre vonulás idejét és félóra szünetet. Délben 2-!kor van az
ebéd, utána egy óra .pihenö. A délutárit sport, rendgyakorlatok,
továbbá az állampolgári nevelés céljait szolgáló előadások töltik
ki. A vacsora este 7-kor van, utána vagy szabadidő következik.
vagy közös szórakozásokkal
töltik el az időt a takarodóig, este
to-ig. Ezenkívül alkalmat adnak mindenkinek
kirándulásokon
való részvételre, szomszéd táborok meglátogatására,
a környék
megismerésére, havonta egyszer pedig a hazautazásra is.
Ami magát a végzett munkát illeti, itt nem az a lényeges,
hogy a munkaszolgálat
bizonyos idő alatt meghatározott
feladatot elvégezzen. A munka nem időre 'készül, a fontos az, hogy a
résztvevők egyáltalában dolgozzanak és hogy ezáltal meg tudják
érteni és megtanulják
becsülni a fizikai munkát. Abehívottak
között társadalmi osztályok szerint semmi különbségtétel
nincs,
hogy így a társadalmi osztálykülönbségek
minél jobban eltűnjenek. Ugyanezt a célt szolgálja az is, hogy nagyobb összegű
pénzt a táborba magával senki sem hozhat, a napi 25 pfennig
zsebpénz a munkaszolgálatosok
anyagi helyzetében fennálló különbségeket tünteti el. Főcél a munka megbecsülésére való nevelés és a társadalmi
osztályok
egymáshoz
közelebb
hozása."
A munka természete rendszerint olyan, hogy azt a magángazdaság nem tudná elvégezni (rnocsarak
lecsapolása, öntözés, vízszabályozás, erdőtelepítés,
stb.), így a munkaszolgálat,
a nélkül,
hogyamagánvállalkozásnak
versenyt támasztana, olyan téren
gyarapítja a nemzeti vagyont, hol erre különben mód nem volna.
A munkaszolgálat
azonban a fizikai munka mellett a szellemi képzésre és az erkölcsi nevelésre is gondot fordít. Ezt a célt
szolgálják a kűlönböző politikai, földrajzi, történelmi, néprajzi
stb. előadások, a népdalok, néptáncok, stb. művelése, amelyek
egyrészt a résztvevők politikai világnézetét erősítik, másrészt a
nérnet nép kultúrértékeit
közvetítik
számukra. Öntudatos ál-
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nevelése és el nemzeti, kultúrkincsek megőrzése
és
ápo/ása az acél, mely itt elsősorban jön tekintetbe.
Külön meg kell emlékezni a női munkaszolgálatról,
amely-

nek az eddigiektöl némileg eltérő szervezete van. A legnagyobb
különbség, t. i. az, hogy a nők részére a munkaszolgálat
nem
kötelező (csak az egyetemre készülöktél
kívánták meg), a közeljövőben hamarosan el is tűnik. A különbségek az itteni különleges
viszonyokból fakadnak. Egy női tábor a férfitáborok t50-200-as
létszámával szemben legfeljebb 40 főből áll. Ily kis csoport felügyelete és ellenőrzése ugyanis egészen közvetlenül lehetséges,
minden katonás rend és szervezettség nélkül, aminek a női táborokban még a látszatát is kerülni akarják. A napi beosztás a
férfiakéval megegyezik, csak a végzett munka minősége más:
itt főkép háztartási munka végzéséról van szó. Az a női tábor pl.,
amelyet alkalmam volt többek között meglátogatni,
oly vidéken
létesüIt, ahol egyidejűleg telepítés is folyt: a munkaszolgálatosok
a telepes családok háztartásában
dolgozva segitették
át a telepeseket az új életforma kezdetének nehézségein.
Egyébként a nők számára a munkaszolgálatnak
bizonyos vonatkozásban a férfiakénál nagyobb jelentősége van: ök ugyanis
.egyrészt olyan munkakörrel ismerkednek meg a munkaszolgálat
során, amelynek a férfiakéval ellentétben később is hasznát vehetik, másfelől viszont náluk hiányzik az állampolgári nevelésnek a munkaszolgálat melletti másik hatalmas eszköze: a katonai
szolgálat.
Természetesen
ennek a hatalmas szervezetnek
(jelenleg a
félévenkinti létszám 200.000), a fenntartása
megfelelő szemétyt
és anyagi előfeltételeket
kíván meg. A szernélyí erőket a munkaszolgálat vezetői kara adja, amely állandó javadalommal
biró
. hivatásos vezetőket egyesít magában, hasonlóan a hadsereg tiszti
és altiszti karának szervezetéhez, a nélkül azonban, hogya hadsereggel bárminő kapcsolatban
állna. Az anyagi előfeltételeket
az állami költségvetésben
erre a célra beállított megfelelő tételek
biztosítják.
Hatalmas erkölcsi nevelő erő és e mellett igen nagy közgazdasági érték rejlik anémet
munkaszolgálatban.
Természetesen
Magyarországon
szó sem lehet a rendszer egyszerű Iemásoláséról. Kétségtelen azonban az is, hogy a korrnány által hivatalosan
is bejelentett kötelező munkaszolgálat
megszervezésénél anémet
rendszer sok használható elgondolása lesz majd nálunk is megvalósítható.
Dr. Arató Istod«.

A megpróbáltatás ideje boldog idő, mivel kiveti Jézus testéből a haszontalan elemeket, a rothadt tagokat. A gyülekezetnek nem szabad gyászalnia a sok Ktisztus ellenes mozgalom miatt, mely reá szakadt, sőt in- .
kább öriílnie kell, hogy mindiobben nyilvánvalóvá
lesz, ki Krisztus hive;
ki Krisztus .ellensége,
Bezzel Hermann.

At. égyhá'z Szövjetoroszorszáqban.
Ez a cím két kérdéscsoportot
rejt magában. Az egyik történeti, a
másik elvi jellegű. A történeti kérdés: az egyház mai helyzete Oroszországban, a legutóbbi néhány esztendő egyháztörténeti
eseményeire vonatkozik Hogyan él az egyház orosz földön, szovjet uralom alatt? Ez a
kérdés azonban szükségképen
magában rej ti, - épen történetiségénel
iogva, - azt a másikat: mi ennek az egyháznak a történeti mult ja, hogyan jutott oda, ahol ma van? Hiszen a mult megismerése nélkül sohasem érthető meg teljesen a jelen. Mindezekből pedig önként következik az
elvi jelentőségű kérdés: mí üzenete, mondanivalója van itt és most a mi
számunkra ·annak a történeti jelenségnek, amelyet a címben így neveztünk meg: az egyház Szovjetoroszországban ?
Az orosz orthodox egyház története az u. n. államegyház legjellegzetesebb példája. Nagy Péter óta a mindenkori cár az egyház feje, az egyház az állam engedelmes eszköze. "Egy császár, egy nyelv, egy vallés':
legyen az orosz birodalomban, ez 1. Miklós cár jelszava. A legfőbb egyházi
hatóság, a szent synodus, a cár kreaturáiból áll s az ő nevében korrnányozza az egyházat. Ez az állam és egyház viszonyának képe a háborúelötti Oroszországban.
Az egyház belsö állapota ennek megfelelően romlott volt. A főpapság, az alsóbb papság s végül a nép között áthidalhatatlan szakadékok
tátongtak Pásztorok helyett béresek, az egyház szolgái helyett állami hivatalnokok uralkodtak - s nem szolgáltak a gyülekezetekben. Nem hiányoztak ugyan a reform tervek és reform törekvések; itt elsősorban Dosztojevszki és Szolovjev munkájára gondolunk. 1905-ben a moszkvai egyháztörténetprofesszor, 'Colubinszky reform tervet dolgoz ki, amely az egyház
egész belső életére kiterjed. Ezenkívül megszünteti az egyháznak a szent
synodustói, s ezen keresztül az államtól való függését. A tervezett reformzsinat összehívására azonban a cárt nem lehetett rábírni s így a reformok
is elmaradtak. Csak jóval később, 1917-ben ült össze a zsinat és akkor
a teljes kidolgozott reformprogrammct
megszavazták. De már későn volt.
Míg a zsinat lázasan ülésezett, az utcákon a forradalom szele zúgott végig.
Az új egyházi alkotmány negyedik pontja: "Az orthodox egyházra vonatkozó állami törvények, csak az egyházi hatóság beleegyezésével adhatók
ki," sohasem került megvalósításra. Az orosz államegyház elérkezett' történeti útjának utolsó állomásához: a bolsevista szovjetállamhoz. Az állami
szolgasághoz
szokott cári egyház szükségkép
hullott szét akkor, amikor
epen egyházi mivoltában próbálta meg az egyház Ura.
A szovjetállam egyházpolitikai magatartásában három kotszekot szoktak megkülönböztetni. Az első 19l7-1921-ig tart, a második körülbelül
1927-ig, a harmadik napjainkig.
Az első korszak legjellemzőbb eseménye az egyház és állam teljes
szétválasztása volt. Ennek mindenekelőtt
súlyos anyagi következményei
voltak. Az orthodox egyház egycsapásra elveszítette az állam eddig élvezettanyagi
támogatását, lelkészek és egyéb egyházi hivatalnokok ftzetésüket, iskolák és szemináriumok anyagi lételalapiukat. A kiváltságokban részesített államegyház ezzel lecsúszott az orosz birodalomban élő többi felekezetek közé; megtűrt "vallásos társulat" lett, egy a sok közűl..

Az egyhazeJJenes harc kezdetben
rendszertelenűl
Tndult meg, Csak
a célkitűzés volt világos és félreérthetetlen,
egyébként
az egyes bolsevista
vezetők egyéni értelmezésben
és izlés szerint igyekeztek
megvalósítani
a
párt hivatalos
programmját:
II keresztyénség.
s általában
minden vallas
megsemmisítését.
Mert ebben a tekintetben
a szoviet nem tesz különbséget az egyes keresztyén
felekezetek,
vagy a más, nemkeresztyén,
zsidó,
mohamedán,
pogány vallási közösségek
között. Egyformán
üldöz rnindent,
ami Istenre emlékeztet
és mindenkit, aki Istent imád. A szovjet hadüzenete
tulajdonképen magának Istennek szól. Ha néha itt-ott látszólag
mégis megkülönböztetett
elbánásban
részesül egy felekezet,
vagy vallásos közösség,
úgy annak mindig rejtett okai vannak. Igy pl. a szovjeturalom
kezdetén
f'eltűnöen elviselhető volt a szekták sorsa. örömük azonban korai. Csak addig volt rájuk szükség,
amig elősegíthették
a szovjet egyházbomlasztó
munkáját.
Feladatuk
elvégzésével
rájuk is sor került. Mégis, egy ponton
éles megkülönböztetést
gyakoroltak,
és ezért csak dícsérni lehet a bolsevista
vezetők
valóságérzékét.
Már Lenin hangsúlyozta,
hogy sokkal
jobban szereti a züllött egyházakat, korrupt papokat, mint az eleven gyülekezeteket és csak az igét hirdető prédikátorokat.
Az egyházi reformtörekvéseket
és ébredési
mozgalmakat
míndenekf'elett
gyűlölte,
mert
mint mondotta,
ezekkel sokkal nehezebben
lehet végezni.
A második korszakban azután kialakulnak
az istentelen hadjárat módszetet és eszközei. Megalakul az istentelenek szovetsége,
megindul
a sajtópropaganda.
"Felvilágosító"
iratok özöne árasztja
el az országot.
Meg·
kezdi munkáját
a két leghíresebb
folyóirat.
a Beszbosnlk ("Istentelen")
és az Antireligosznik
("vallástalan").
Az e célra fordított
összegek
többmillió rubelt tesznek ki. Ezzel a mégis mkább szellemi jellegű munkával
párhuzamosan
megkezdődik
a rendszeres
erőszakos
egyházpusztltás
is.
Ennek első fejezetét
és egyben egyik legjellemzőbb
példáját
szolg áltatja
a Tychon pátriárka
ellen indított per.
Tychont az 1917-i reformzsinat
választotta
pátriárkának,
miután előzőleg több mint 200 éven át nem volt a pátriárka
széke betöltve. A boisevistáknak
kezdettől
fogva kellemetlen
volt a pátriárka
köztíszteletnen
álló vezéregyénisége.
Ezért már 19'19-ben szobafogságrakárhoztattá:k,
három évvel később pedig perbefogták.
A vád: Tychon vonakodott
az egyházi
kincseket
kiszolgáltatni
az állarnkincstárnak
; azonkívül ellenforradalmi
érzületű külföldi körökkel tartott fenn összeköttetést.
A per folyamán
sikerült a pátriárkát
kényszeríteni
arra, hogy mondjon
le állásáról.
Ebben a
perben szomorú szerep jutott az u. n. "élő egyház" vezetőinek.
Az orthodox egyháznak
ez a f rakciója
még 1917-ben keletkezett
olyan elemekből,
akik politikailag
rokonszenveztek,
a bolsevizmussal.
A szovíetvezetöség
azonnal felismerte
a kezdetben
számbelileg
is jelentéktelen
csoport
fontosságát
és azonnal beépítette
őket' egyházbomlasztó
terveibe. Csakhamar
számban
és tekintélyben
megnövekedve
mint "élő egyház," az orthodoxizmus egyedül illetékes 'képviselőiként
jelennek meg a porondon. A szovjetállam nyilt támogatását,
élvezték s annak nevében rendelkeztek,
intézkedtek.
Vezetőik volt szökött katonatisztekböl,
felfüggesztett
papokból, kiközösített
szerzetesekböl
kerültek
ki. Ok kényszeritették
ki Tychon lemondását is.
Munkájuk
siettette
az orthodox
egyház belső felbomlását
maga a
mozgalom is később több részre szakadt, - és ezzel az egyházat
a szovíet

könnyű zsékrnányáva
tette. Tulajdonképen
ném' ls voltak egyebek, mint
szovjetkreatúrák
egyházi köntösben, az államhatalom
megbízottai
és fölbérelt szövetségesei.
A Tychon-per
után megindult
egyházpusztítás
eszközei igen különbözők.
Elsősorban
mindenesetre
vezetőiktöl
igyekeztek
megfosztani
a
gyiiJekezeteket.
Legegyszerűbb
módszer: hazaárulasi
pert akasztanak
a'
papok
nyakába,
illetőleg
ellenforradalmi
tevékenységgel
vádolják
őket.
Ezen a elmen csak a szovjeturalom
első 5 évében BOOO-nél több egyházi
személyt végeztek ki. Mert az ítélet legtöbbször
halál, vagy szibériai számüzetés. A még életben levő papság életlehetőségeit
a minimurn ra csökkentik. A papságot megfosztják legelemibb állampolgári
jogaitól. Egyházi
tisztviselőnek
nincs választójoga.
Munkát
nem vállalhat
s így élelmiszer
és fűtőanyag jegyeket sem kaphat. Ezzel szemben kegyetlenül
megadóztatják őket.
A következő lépés a gyülekezeti élet megbénítását célozza. A Iegújabb
vallásügyi törvények
szerint a "vallásos kultuszgyakorlat"
engedélyezésének feltétele, hogy azt 20 egyén írásban kérje. Ezek a "huszas csoportok"
az egyházi életnek egyedül megengedett
formája a szovjetállamban.
Mínden újonnan
megkezdett
20 ember külön csoportot
alkot, amely teljesen
független
a többitől. Az egyes csoportokat
egyesítő szervezetröl,
magasabb
egységről
szó sem lehet. Az engedély
kizárólag
a templomban
végzett
"kultuszgYalkorlatra"
vonatkozik.
Bibliaórák,
imaórák,
külön női, férfi s
ifjúsági összejövetelek,
háziistentiszteletek
szigorúan
tilos ak. Ép így tilos
az egyháznak
bármiféle
szociális, vagy szeretetmunkát,
szegénygondozást,
betegápolást
stb. kifejteni. Hasonlóképen
tilos a missziói munka. A lelkész
nem hagyhatja
el lakóhelye
közvetlen
környékét,
nem látogathat
szörványokat. Az 1929.-i törvény megtiltja
továbbá az egyházi célra való gyűjtéseket, alapok és segélypénztárak
felállítását.
A templomok rnint középületek az állam tulajdonát
képezik s így azok használatára
külön engedélyt
kell kérni. Sok templomot
egyszerűen
elkoboztak.
leromboltak
vagy egyéb
célokra pl. filmszínház,
vendéglő stb. használtak
fel. Igy azután pl. Moszkva
közel 1700 templomából
1928-ban már csak 287 állott. Ma pedig már csak 26
van meg. Csak 1936-ban 4680 templomot
romboltak le a szovjetunió területén.
Mint minderr totalitásra
törekvő
irányzat,
a bolsevizmus
is különös
gondot fordít az ifjúság meghódítására. Az ifjúság
egyházi nevelését teljesen lehetetlenné
igyekeznek
tenni azzal, hogy 18 éves korig tilos mindenféle vallásoktatás,
ekkortól
fogva is csak hármas csoportokban.
A szovjetállamban
természetesen
csak állami iskolák vannak, kifejezetten
istenellenes szellemmel.
Csak olyan tanítót alkalmaznak,
aki megbízhatóan
,;har-'
eos istentelen"
párttag.
A tanrendben
tekintélyes
számot tesz ki az istenellenes propagandára
felhasznált
órák száma.
,A legúiebb
korszak egyik legjellemzőbb
eseménye az 1937. évi népszámlálás. Ebből az alkalomból
a kérdőíven
a vallási hovatartozandösagra
vonatkozó
rovatot
nem valamely
felekezet
megnevezésévei
kellett kitölteni, hanem e két szó közül: "hívő" és "hitetlen"
kellett valamelyiket
bejegyezni, s csak azután, az előbbi esetben; - az esetleges felekezeti hovatartozandóságot
is feltüntetni.
Ezzel az eszközzel nyilt döntés és sztnvallás
elé akarták kényszeríteni
a lakosságet.
Szoviet bemondás szerint a kérdő"
íveknek csupán 18 % -an volt a ,;hívö" $zóolvasható,'

Ez 11 néhány tény és adat elegendo ahhoz, hogy vázlatos képet alkossunk magunknak
a keresztyén egyház helyzetéről a szovjetállamban.
Az
egyház,akárcsak
az első századokban,
üldözött katakomba-egyház.
Az egyház azonban mlruiezek ellenére él. Erről maguk a szovjethatóságok
tesznek bizonyságot,
amikor felháborodással
számolnak
be arról, hogy hol
itt fedeznek fel egy evangéliumi
iskolát, hol amott egy titkos lelkészképző
szemináriumot.
Sokan - a fiatalabb
nemzedékből
is, - kívániák
egyházi
megesketésüket.
gyermekeiket
megkereszteltetik.
Moszkva megmaradt
pár
temploma zsúfolásig megtelik az ünnepi istentiszteletek
alkalmával.
Berdjajev,
a bolsevizmus
legkiválóbb
ismerője,
azt rnondia: "Lehetséges, hogy az orosz kommunizrnus
az idők folyamán
rnélyreható
változá-,
sokon fog keresztülmenni.
Lehet, hogy nemzeti
jelleget
ölt és polgári
életformákat
termel ki magából.
Mindez azonban egy hajszálnyit
sem
változtat
azon, hogy az egyháznak örök, kiengesztelhetetlen
ellensége
marad." Ez pedig azért van, mert a bolsevizmus nem pusztán gazdasági,
társadalmi,
vagy politikai
rendszer,
hanem totális igénnyel fellépő világnézet, valláso A szovjetállam,
mint minden
totális
állam, szükségképen
maga is "egyházzá" lesz s mint ilyen alattvalóitól
nemcsak polgári engedelmességet, hanem hitet is követel s könyörtelenül
üldözi a máshitűeket,
az.
"eretnekeket."
A lényegéhez
tartozik az, hogy diktatúra, és pedig világnézeti diktatúra:
diktatúra
a lelkiismeret
és a gondolatok
szabadsága
felett. Sarkalatos alapelve a lelkiismereti szabadság teljes tagadása.
Amikor a bolsevizmus
kritikát
gyakorol a keresztyén egyház felett,
azt veti szernére, hogy a bűnről és kegyelemről
szóló keresztyén tanítás
elerőtÍeníti
az embert, elvonja figyelmét
a földi dolgokról,
gyengíti
ellenállóképességét
és harci kedvét s így könnyű prédájává
teszi az elnyomó
társadalmi
osztályoknak.
Ezért a vallás "ópium a népnek." Hamis vígasztalást ad az elnyomottaknak
s ezzel csökkenti
küzdöképességüket.
Az
igazi, erős, férfias embernek
ép ezért nincs is szükség e a keresztyén
hitre.
A rendszer ideáltípusa
a militarizált
fiatal, erős férfi, a gépkerszak
brutális soffőrtlpusa.
Mindez azonban
pusztán
modern köntösbe
öltöztetése
az autOnóm embernek, az embernek,
a bűnös embernek,
aki Isten ellen
lázad, fügetleníteni
akarja
magát teremtőjétől
és Urától. Ez az emberi
törekvés
a történelem
folyamán
állandóan
jelentkezik,
lényege ugyanaz,
csak a megjelenítési
formája
és intenzitása változik. Ma ez a harc apokaliptikus tünetek közt és méreiekbeti folyik, s nyilvánvalóan
az Antikrisztus
harca Krisztus ellen, a hamis próféta mesterkedése
az egyház ellen. Ebben a
nézetben
a keresztyén egyház szovietoroszorszégi
helyzetének történeti
üzenete az evangélium két alapvető és ma különösképen időszerű perencsolatában foglalható össze: "Senki scm szolgálhat
két úrnak," és "ne féljetek azoktól,
akik a testet ölik meg; hanem attól féljetek
inkább, aki
mind a lelket, mind a testet elvesztheti
a gyehennában."
(Máté 6, 24 és
10, 28.)
Groó Gyula.
Ha hiszel, mindened van; ha nem hiszel, semmid sincs. Mert az lsten
a hitbe foglalt össze mindent, hogy akinek hite van, mindene meglegyen
és Udvösségre jusson.
A keresztyén ember csak azért él, hogy másoknak javára legyen és
ne az embereket, hanem bűneiket irtsa ki.
Luther Márton.
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KRÓNIKA
Ostya és bíbor.
Az eucharisztikus
kongresszus
belekívánkoznék
folyóiratunk
krónik ájába egyszerűerr annál a ténynél fogva, hogy az egész világ keresztyénségének a figyelmet
hazánk felé fordította.
De nem hagyhatnők
feljegyzés
nélkül azért sem, mert reánk, evangélikusokra
is volt vonatkozása.
Ezzel
il szóval:
evangélikusok,
egyetlenegyszer
sem emlegettek
rninket, azonban
mint protestánsok
szóba kerültünk,
és máskor is többször volt nyilvánvaló,
hogy reánk gondoltak.
Mi vagyunk azok az eltévelyedettek
és tájékozatlanok, akiknek a számára a papa követe szerint az eucharisztikus
élet előkészíti a visszatérés
útját a szülöi házhoz. És ránk célzott a pápa rádiöszózata, amikor az eucharisztikus
kongresszus ról azt kívánta:
"táplálja
az ősi hitet, növelje az égi javak vágyát
és reményét, az isteni szeretet
lángját
pedig, keresztyén
erényesség táplálóját
úgy élessze és táplálja,
hogy azok is, akik az Úr Krisztustól
szánandó an eltévelyedtek,
a jók példájától indítva, az Ö szeretö öleléséhez
visszavezettessenek
" Kétségtelen,
hogy nem ócsároltak
bennünket,
efféle panaszra
nincs okunk, de amikor
ezt készséggel
elismerjűk,
azt is meg kell állapítanunk,
hogya
kornmunistákról,
az ateistákról
ugyanilyen
finomsággal
beszéltek.
Egybefoglaltan
ebből a szempontból
nézve a kongresszust,
feljegyezhetjük,
hogy tüntető
jellege háttérbe
szorult, másodrendüvé
vált a kongresszusok
állandó célzata: az eretnekek
megzavarasa.
bár ugyanígy
el halványodott
az a gondolat is, amellyel a magyarság
nemkatolikus
részében jó hangulatot
igyekeztek
előzetesen
kelteni,
nevezetesen,
hogy az idei kongresszus
egetföldet összefogó
tüntetés lesz a hitetlenség
ellen.
Alteléban
jellemezte
a szóbeli megnyilatkozásokat
a nagyvonalúság,
il fogalmak
elmosódottsága.
A kongresszus
egyik római katolikus
méltatója joggal áradozott
a pápai udvar évszázadok
alatt kicsiszolódott
diplomatikus nyelve felett. Lehetőleg
semmit sem neveztek
a nevén. es ez 11
madártávlatból
való szemlélés
magával ragadta
az itthoni szönokokat
is.
Ahogyan
a pápa követe a .Jcatolikus
Magyarországot"
éltette, ugyanígy
aggályoskodás
nélkül beszéltek a 'hazai viszonyokat
ismerni köteles magyar
embereik a főváros ról is, az országról
is, mintha .míndenestöl a pápa hitén volna. Az igazság türelempróbáját
még a történelemre
is kiterjesztették. A magyar nemzet kilenc évszázadon át hű maradt a pápához, effélét mondogattak
Ez a magatartás,
amely - ismételnünk
kell - nemcsak a tájékozatlansággal menthető
idegeneké
volt, hanem felelős magyaroké
is, érthetően
keltette fel sokunkban
a kérdést:
magyárok
vagyunk-e
hát? Ha ide veszszük a "szent jobb" ünnepségeit
is, fokozott
erővel rohan meg minket a
kérdés: hozzátartozhatik-e
még a magyarsághoz,
aki nem római katolikus?
Talán választanunk
kell a magyarság
és az evangélikus
keresztyénség
között? Úgy érezzük, hogy mi, itt élő evangélikus
magyárok még csak el tudjuk viselni valahogy ezt a válaszútra
állítást, élünk tovább a magyarságban a magyarságért.
De sajnálkozva
gondolunk
azokra a testvéreinkre,
akik
távolról figyelik az idevaló magyarság magatartását;
vajjon mit érezhettek,
amikor az ő lelküket is kezdte rágni a kétség: lehet-e valaki a magyar nem-

zet hűtagla akkoris, ha nem híve a római pápának? Vajjon rnit éreztekott
mcssze különösképpen
akkor, ha idegen népiségtik a magyar. nemzethez
való vonzódást amúgy' is bizonytalanná teszi? Mindezért a magyar protestántizrnus
elhallgatása felelőtlen merénylet volt a magyar nemzet álma és
középeurópai hivatása ellen.
A kongresszus pozitivurnát mindezeknek a feljegyzése után a római
katolikus tömegre való vonatkozásban kell ~eresnünk. A beszédek a már
jellemzett finomkodás, továbbá az idegen nyelvek gyakori használata miatt
aligha hagytak mély nyomokat. Ezeknek a szóbeli megnyilatkozásoknak
a hatását csak akkor fogjuk tapasztalni, amikor majd a tömegek nyelvére
lefordítják. Akkor már nem' "eltévelyedett" lesz a nevünk ...
A résztvevők tömegére a legnagyobb hatást a szavak helyett a mozdulatok tették: a felvonulások, a körmenetek, a szertartások. E mozdulatok ritmusát és tempóját két tényező határozta meg: az ostya és a bíbor,
Minél jobban találjuk el a kellő' távlatot a kongresszus áttekintésére, annál
határozottabban ütközik ki a képből ez a két szin: az oltáriszentség fehér
ostyája és a kardinálisok bibor palástja. Minden jelentős részletben e kettő
együtt adta meg a cselekmény értelmét. Nem véletlenül és nem hatáshalrnozásböl kerültek egymás mellé. Aki valamennyire is ismeri a római katoIikus eucharisztia-tant, jól tudja, hogy elválaszthatatlan tőle a római katolicizmus hierarchia rendszere. Nincs mise, átlényegülés, áldozás papság nélkül. A<kiélni akar az Ur Krisztus testével, szükségíképpen él a római
pápa isteni hatalmával. Ez a római katolikus tanítás uralkodott
az
ünnepségek' miriden mozzanatában. Miért szükség es ezt ennyire hangsúlyoznunk? Azért, mert a modern római katolicizmus szeretett úgy
mutatkozni a világban, különösen protestáns területeken, rninthogyha
a
lelkek megmentése lenne minden egyebet kirekesztő élettartalma.
Most
leplezetlenül feltárta magát: az evangéliumi katolicizmus, a szociális katolicizmus, a misztikus katolicizmus mögött mindig ott áll a világuralomra
törö, római pápás katolicizmus, ez pedig úgy "szolgál", hogy egyben megkivánia a feltétlen térdreborulást minden embertől. A római katolikus gondolkodás számára magától értődik, hogya "szent ostya" imádására térdre
hulló ember térdre esik a római bíbor viselői előtt is.
Hogy ez a kétféle térdreborulás elválaszthatatlan volt egymástól II
kongresszuson, ez tette számunkra szomorúvá az egész eseményt. Még az
Or Jézus Krisztus testével élők több százezres száma sem tud megvigasztalni, jóllehet azt tartjuk, hogy a Krisztus testével való élés drága, szent
közösséget teremt közöttünk.
Ebben a tekintetben az a fájdalmunk, hogy
nem épülhet ki köztünk a teljes úrvacsorai közösség. Megcsonkít ja ezt il
Krisztus vérének, a kehelynek megvonása, és megrontja az átlényegülés
dogmája. Bármennyire tudjuk is, hogy ezért a szentségnyornorúságért
nem
a tömegek felelősek, mégsem vagyunk képesek túltenni magunkat az
Anyaszentegyháznak
ezen a szánalmas sebén.
Ezzel elérkeztünk a kongresszus ünnepi mozdulatainak egy döntő jellemvonásának feljegyzéséhez. Mind az ostya, mind a bibor irányában fel
kell ismernünk a misztikum hatalmas szerepét. Sűrűn hangoztatták, hogy
az ostyában
Krisztus van jelen, és azt is, hogy a bíborosok
a
Krisztus földi helytartójának
mintegy családtagjai.
Krisztus jár Ikörül
a városban, Krisztus szól a pápa szavában, az ebben mutatkozó
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rejtelmesség,
érthetetlenség
szándékosan
megmaradt
titokzatosnak,
és épen
a feszülő csodálatosság
ragadta meg legjobban
a lelkeket. A felvonulások, a körmenetek,
a szertartások,
az imádásra kitett
és körülhordott
ostyák és az elhaladó bíborpalástok
mind azt sugallták az embereknek:
nézzetele magatokba,
növesszétek
nagyra hiteteket,
építsétek
ki magatokban
az életszentséget.
Tudvalevőleg
éppen ez a magunk felé fordulás a misztikus kegyesség
lényege. És ha alaposabban
megvizsgáljuk
ezt a magunkba,
tekintést.
hamarosan
rájövünk, meanyire egy-gyökerű
az eszünkre tamaszkodással.
Itt van a végső, áthidalhatatlan
szakadék
a római katolicizmus
és az evangélikus
keresztyénség
között, mert az utóbbi mindenben,
mindenker
és minden fokon a kinyilatkoztatásra
hallgat. A misztikum
bámu .
latunk tárgya és nagyrabecsülhetjük
a lelki-szellemi
világnézet
álláspontjáról, de értéktelen
dolog, sőt akadály, amikor Isten kinyilatkoztatásának
meghallásáról
van szó.
Befejezésül
feljegyezzük,
hogy volt a kong resszusnak Istenre való vonatkozása is. A célját a pápa akiengesztelésben
és jóvátételben
jelölte meg,
Hogy az Isten valój ában minek vette e világgyülést,
honnan tudhatnánk?
Az ítéletet Istenre .bizzuk. De ha azzal vádolnak minket, hogy mi nem vettünk részt Isten kiengesztelésében
és a jóvátételben,
akkor inkább vállaljuk
Pál apostollal
a tévedést,
minthogy
Krisztus
egyszersmindenkorra
szóló
áldozatát
lebecsülve, magunkat
toljuk fel kiengesztelőkül.
Elég nekünk az
Isten kegyelme
és az a szolg álat, hogy hirdessük
a békéltetés
igéjét. (II
Kor. 5, 17-21.)

ez

Ssamos; 'jános.

ezrei és milliói

s abban reménykednek, hogy
s hogy éppen úgy jó keresztyének, mint a többiek. De gondolj lsten Ielségére,
arra, hogy mil/íó ember
is semmi előtte, ha az a kérdés, hogy mennyiben teljesftík ezek az emberek lsten akaratat vagy sem. Gondold meg, hogy az özönvizben az egész
Az emberek

éppen' úgy Üdvözülnek,

világot

elpusztitotfa

Sajnos, nagyon
lsten

felségének

alázatos

tudat

mint

bizakodóak

a többiek

es csak három embert mentett

is bizonyos, hogya

alázatos
ismét

lemben és rettegésben"

meg!

.Reresztyénségr-ben

tudata, sőt egyenesen kiveszett.

megelevenedik

lsten

(Fil. 2, 12.), Ikerülhet

elhalványult
Csak ha ez az

félelmében, a "féleaz ember abba az állapotba,
üdvösségével törődik az em-

féltet/en

és pedig teljesen kizárólag
rettegéseben
a maga részéről megfeledkezik mindazokról
az érzelmi ellenvetésekről, mintha nem is kivánna üdvözülni, ha atyja,
anyja, vagy szerelmese nem is üdvözülnek ugyancsak,
Mint valami feltétlen valóság lépett a keresztyénség a világba, ennek,
a feltétlenségnek felel meg a feltétlen félelem és rettegés.
De a "keresztyénség"-ben
mindannyian
eltompultunk,
ama belvéleamikor

kizárólag

ber és végtelen

mény lolytán,

hogy bizonyára

mindannyian

üdvözülünk.
Kierkegaard

Soren.

SZÉL-lEGYZETEK
Az ellenreformáci6
idej~ől
a
magyar
protestánsok
megszokták,
hogy a katolikus
egyház
egyebek közt avval is igyekezett
rájuk hol "szelíd," hol erős nyomást gyakorolni,
hogy katolikus
egyházi ünnepeknek
(pl. az úrnapi
körrnenetnek) állami hivatalos
"magyar"
jelleget adott, hol pedig hivatalos
állami
aktusoknak
(pl. a tisztviselői
eskünek)
katolikus
felekezeti
színezetet
kölcsönzött.
Önkénytelenűl
is erre kell
gondolnunk,
amikor
a "szent jobb:'
vidéki zarándokútjainak
a pompáját
látjuk. A "szent jobb" kultusza kizárólag a katolikus
egyház dolga, felekezeti
ügy,
és a katolikus
egyház
istentiszteleti
aktusai,
melyek
e vidéki zarándoklatoknak
színt
adtak,
a "szent jobb" kultusznak
ezt a katolikus felekezeti
jellegét
csak annál
élesebben
domborították
ki. Ennek
ellenére
kézzel
foghatóan
érvényesült mindenütt
a törekvés,
hogy a
katolikus
hívekkel
elhitessék:
a
"szent jobb" kultusza
magyar
nemzeti ügy s hogy ennek révén erkölcsi és hazafias
nyomást
gyakoroljanak reánk protestánsokra,
és az ünnepségekre
való részvételre
késztessenek minket.
A protestáns,
aki az
ünnepségekerr
nem vett részt, kénytelen volt magát
másodrendű
polgárnak
érezni,
annyira
kizárólagos magyar
üggyé
tették
a "szent
jobb"
kultuszát.
Kérdezzük:
vajjon
ez az út vezet ahhoz a felekezeti
megbékéléshez.
"unió"-hQz,
amelyet
az ünnepi év előestéjén
Bangha Béla
olyan nagy buzgalommal
hirdetett?
Vagy
nem veszi észre a katolikus
egyház
és annak hierarchiája,
hogy
ezzel nemhogy
a keresztyén
egyházak összefogását
nem rnunkálja,
hanem egyenesen
beleviszi a felekezeti
ellentétet
a nemzetbe és felszakít ja a
sebeket
olyan helyeken
is, ahol ugy szerettük
volna hinni, már
behegedtek?
Vagy Rörna nem tanult
semmit és azt gondolja,
hogy hatalmának
érvényesirésén
keresztül
hozhatja
létre
a keresztyén
egységet,
- ma, amikor szekularizmus
és bolsevizrnus veszedelmes
erővel dörörnbölnek
a kapukon
és éles szemmel
látnak
meg minden
rést, gyengeséget, rnelyet felhasználhatnak
?

Legyen elég már abból a keresztyénségbél,
amely érdekeinek
a megóvására
és hatalmának
az öregbítésére törekszik,
de nem akar bűnbánatot tartani
életében
és elzárkózik
az evangéliunt
tiszta tanítása
elől.
Nem
szolg álunk
nemzetünknek
sem, ·ha nem járunk
az igazság
útján. Ez minden vonatkozásban
megáll s így van a hit dolgában
is. Nekünk
egyedüli
bizodalmunk
és reménységünk
nemzetünk
nehéz helyzetében lsten, aki nekünk is rnondia:
"Én
vagyok
a Te Urad
Istened,
ne legyenek
teneked
én előttem idegen isteneid."

A Luther-Szövetség
évi záró közgyűlésén
egyik gyülekezetünkben
olyan hangot
hallottunk,
rnelyet lelkiimeretünk
szavára tovább
kell kiál tanunk.
Pedig
talán
mellékesnek
is tetszhetik
a Luther
Szövetség nagy, megoldatlan
problémáit
tekintve. Mert még rnindig nem látjuk a Luther
Szövetség
célját, még
mindig nem észleljük
szervezkedésének hálószövését,
még mindig
nem
cseng úgy a neve, hogy evangélikus
egyházi és országos
társadalmi
szempontból
tekintélyt
Uelentene.
Az
emlitett
közgyűlésen
mondotta
az
elnök: egyházi tisztségeink
viselésére
a szövetségi munka kvalifikáljon!
Ez
annyit
jelent,
hogy egyházi
tisztvi-·
selóink
megválasztásakor
ez legyen
a döntő szempont:
dolgozott-e
már
az illető azokban
az egyesületekben,
melyeket
egyházunkban
a Luther
Szövetségek
fognak
egybe. Unos-untalan halljuk,
hogy .Jcipröbált"
em·
berekre
van szükségünk
a vezető
helyeken. EI is mondjuk ezt minden
ujonnan
megválasztott
tisztviselénk
köszöntésekor,
mintegy
előlegezve
neki a dícséretet.
Csak azt nem tud~uk {legtöbbször,
szerény hallgatók,
hogy hol és miben próbáltattak
ki
ők!? Sokszor bizony csak a politikai
élet furfangos
labirintuséban,
eset-

leg világi hivatásuk
hiíségébérl, vagy
talán ismeretlen
területen.
Nos, igazsága van az elnöknek:
a szövetségi
munka kvalifikálhat
csupán! Majd ha
ez ténnyé
lesz, akkor
a Szövetseg
nevét
is jobban
megbecsülik
híveink, értelmiségünk,
tisztségbe
készülők, s nagy ügyeiben
is előbbre jutunk.
Jó lenne
véglegesen
alapelvünkké
tenni, és gyakorlattá
egyházunkban,
hogy ne a cím, a rang, a
kitüntetések
vagy a puszta képviselöi, miniszteri szék, ne a végezendő.
de a végzett szövetségi, egyházi m unka kvalifikáljon
vezetésre!

Az idei könyvnap
mintha csak árnyéka lett volna a régebbieknek.
Szép falragaszok
ugyan
most is színesed tek mindenfelé,
reánk
rnosolyogva.
Az útcai faházikókat
ez
alkalommal
lis .elénkbe
varázsolták.
Az autogrammosztogatás
is mozgatta az íróművészek
kezét, tollát. Halomba állt a tarka sátrakban
a könyv,
Mégis valahogyan
mesterséges volt
még az érdeklödésünk
is. Megszokottá
lett ez az ünnep a szernünkben, s éppen
ezért
ünnepietlenné.
Vagy talán nem is bennünk,
a közönségben
van a hiba.
Talán igaz
éppen a közönség
soraiban sokaknak
az az érzése, hogy üzletté teszik ezt
a' napot.
Persze,
üzlet nélkül
nincsen eladás és forgalom,
De azért
mégis csak kellene lennie különbségnek a közönséges
könyvárúsítás
és
a magyar kultúra ünnepnapja
között.
Ezt a különbséget
nem leltük meg
sokan ezidén. Drágák voltak a könyvek. Nem volt gazdag
lehetőség
a
valogatáshoz.
Pedig
"minden
kézbe
könyvet"
kívántak.
Új ötletekre,
nagyobb
igényű
felkészültségre
es
egyetemesebb
érdekek szemelőtt
tartására
van szükség,
ha a könyvnapok ünnepi jellegét megtartani
óhajtjuk. És főleg: áldozatra. Áldozzanak
a kiadók!
(Talán ezzel sem kötnek
rosszabb
üzletetl)

Egyházi könyvnapot
is kellene
rendezni
már! Szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk,
hogy
egyházi - sajtónk
emelkedőben
van.
Felveszi
bátran
a versenyt
a világi
lapokkal.
, Nem
panaszkodhatunk

azon,

hogy egyáltalában
níncséüek
embereink,
akik jól forgathatnák
a
tollat,
bár
tény,
hogy
széthullott
társaság
ez a gárda
és erején felül
igénybe-vett.
Evangélikus
szempontból sincs okunk arra, hogy folyton
csak
szégyenkezzünk,
sápítozzunk
saját
tehetségtelenségünk
miatt es
szüntelen
a mások példájára
hivatkozzunk.
Nem erény
és nem érdem
önértékeinket
semmibe'
venni,
s a
munkakedvben
égő
íróinkat
közönyünkkel
nérnaság ra
kárhoztatni.
Tudjuk
mi is jól, hogy mennyi
a
tennivaló
még ezen a téren. Mégis
megbecsülhetnők
azt, ami már vim!
Ha csak az elmult esztendő
folyóirati
munkáját,
cikkeit,
könyveit
nézzük is, van mit olvasnunk,
van,
amit gáncs nélkül érdemes olvasnunk.
Kell, szükséges,
égetően mulhatatlan:
olvasnunk! Hiába írunk, ha nincs aki
megvegye,
s ha a vásárlók egy része
is csak megveszi, de nem olvassa egyházunk üzenetét!
Ezért nem tudunk
nevelni köreinkben.
Ezért ninc,segyöntetü véleményünk
kis és nagy dolgokban.
Ezért nem számít az evangélikus egyház magatartása
társadalmunkban
és nemzetünk
szellemi életében. És ezért minden
evangélikus
felelős!
Tessék
venni, olvasni,
propagálni,
beszélni
a kiadványainkról,
támogatni
az írókat,
buzdítani
a
kezdőket!
Egyházi
f'elsöbbségünknex
pedig merész, határozott
mozdulattal
és a lehető
legnagyobb
áldozattal
meg kellene teremtenie
az országos
iratterjesztést.
Töke kell ide minden
áron! Ha csak nem akarunk
rnegnémulni és kipusztulni
e földről.

Verdier bíborosr61
olvastunk
két érdekes cikket nernrégiben.A
Református Élet idézi egy
párisi ujság "deklarációját",
amelyet
a bíboros
tett a budapesti
eucharisztikus
kongresszusra
utazása előtt.
Ezt mondta:
"Az a hatarczott
reménységem,
'hogy
Budapesten
találkozom
csehszlovákokkal.
és ha tehetem, visszatérőben
elmegyek hozzájuk, meglátogatom
őket. Szerétném
nekik újra elmondani
azokat az érzeseket, amelyeket 'Franciaország
irántuk érez." Joggal
teszi hozzá a Re.formátus
Élet:',;" .. ez a' magyarsá~

herrizeti
fájdalrf1~nak
iriégbántásá,
hogy amikor
hozzánk a párisi hercegérsek . elérkezik,
itt a vendéglátás
minden szerétetével
fogadják,
akkor
ő azért jöjjön,
hogy a csehszlovúkoknak elmondja,
mit érez Franciaország, irántuk?
Mi haszna volt hát
a trianoni
Magyarországnak
ebből a
látogatásból ?"
Éppen a "királyi palotába"
visz a
másik cikk. Megint
elutazása
elötti
';,deklaráció"
a katolikus
.Korunk
Szava" számára.
A nyilatkozat
igen
óvatos formulázása
a katolikus
politikának.
Van benne szó a békéről,
a dunai népek függetlenségéről,
rejtett célzás a német helyzetre.
A magyar-cseh
kérdésről
semmi. A középeurópai
katolikus
népek
együttműködésére
a magyar-lengyel
barátságot hozza fel mint "két katolikus
nép" együtthaladásat.
Végül Róma
szociális akaratának
feltétlen diadalát
hirdeti meg s váratlan fordulattal
így
fejezi be mondókáját:
"A Szent Atya
önökkel van, önökkel van a magyar
kardinális
ís (még szép l), az önök
ügye tehát el nem veszhet."
Nagyon
érdekes ez a két nyilatkozat
egymás
mellett. Vajjon mit mondott
a cseh. szlovákoknak,
ha elment
hozzájuk t

A kongress~us
.. fölött
egyébként
összecsaptak
a
csönd hullámai.
Hiába, ma már három napig sem tart a csoda. Az a világ, mely Ausztria
elestén se sokáig
csodalkozott,
természetes,
hogy hallgat a kongresszusról
is az utolsó
felvonás lepergése
óta. Ilyen a világ.
Állhatatlan.
Micsoda
színváltozást
játszott
néhány napig. A legpiszkosabb nyomdai gép is szent szavakban
fürdött
azokon a napokon.
A fogadott
tollforgatók
hada
pillangókönnyedséggel
röpköd tette
a legszentebb
szókat: hit, szeretet,
Krisztus. Király,
a lélek diadala,
a vallas
győzelme,
mintha
csak mindig
arany-tintába
mártogattak
volna teljes életükben. Aztán elmult az ünnepség s . most írnak ismét fekete lébe
mártva,
mit sem változva.
Maradt
minden-a régiben. Állhatatlan
a világ.

Nem lehet legyőzn] ragyogással,

bár>
mennyire
tetszik
is neki. Nagy tanulság számunkra
ez a kongresszus
abban, hogy ne akarjuk
a világot a
világ módszereivel
lebírni.
Amikor
az egyház
vagyont
felemésztő
látványossággal
akarja
"meggyőzni
a
világot,"
akkor maga is világgá
lesz! Jobb is hallgatni
róla.

lmaházat
avatott
egyik
leánygyülekezetünk.
Sok szeretettel,
összefogással
és áldozatkészséggel
készült
az új imaház, hogy hirdesse a buzgó ősökhöz
hasonló unokák hitbuzgóságát.
Nagy
lelki örömmel
vettünk
részt e maroknyi
sereg ünnepén
s mégis nagyon evangéliumszerü
volt, hogy az
ünnep központjává
önkénytelenül
is
a gyónási beszéd megtérésre
hlvó szava lett: ez az imaház egy feleslegessé
vált tanterem
átalakításával
készűlt
el. Ahol még nem is olyan régen
70-80, sőt 100 iskolásgyermek
töltötte
meg évről-évre
apadsorokat,
ott ma alig lézeng 40-45 gyermek.
Iskolából
Igy lesz templom!
Kétségtelen,
hogy
egyházunkban
napról-napra
tapasztalhatjuk
a belső
megelevenedésnek,
az ősi hitünkhöz
való eleven ragaszkodásnak
a jeleit .
Vegyük észre: ennek a falusi gyülekezetnek
az imaházavatása
is beletartozik
ezek közé 'a jelek közé, de
az éremnek
a "másik"
oldalát
mutatja. Napirendre
térhetnénk
efölött
az eset fölött,
ha nem mutatná
kicsinyben azt, ami egész egyházi életünkre jellemző, Évtizedek óta fogyó

számarányunk,

reverzális-

és attérési

statisztikánk
veszteséglaistroma,
születési arányszámunk
ijesztő alacsonysága régóta kongatják
a lélekharangot felettünk.
Mit tettünk
és mit teszünk a romlás megakadályozására?
Felettébb
nagy
jelentőségű,
ha' a
lelki gondozást
kiépítjük
akár még
azon az áron is, hogya
feleslegessé
vált
tantermeket
imaházakká
alakítjuk
át. De ~zkönnyen
l'átszat-

megoldássá
lesz, ha: megfullad
a tn1zisban
és hiányzik
belőle az igének
tetté vált megsegítő
cselekedete.
A
tanteremből
átalakított
imaház nem-

ésak

nivllág(t

problémájára,
vel

hív

fel

egyházunk
éget6 éldhanem
követelö
erőaz evangéliuru
cselekvő

hirdetésére.

EGYHÁZI FIGYELÓ
Tanulságos statisztikai adatok.

o

A legutóbbi évek statisztikai
táblázatainak
az egyházi életre vonatkozó
adatai sok tanulságot
és figyelmeztetést
rejtenek
magukban.
Nem tartom
feleslegesnek
néhány adatot itt közölni, Hátha hasznunkra
Iordíthatjuk!
,1. A vegyes házasságok száma évről-évre
nő. Az 1877-80
évkörben
az összes házasságok
7.5 % -a volt vegyes. Ez az arány állandó emelkedéssel az 1930-35-iki
évkörben átlagban 21.4 % -ra nőtt. Azt is mutatja a statisztika, hogy évről-évre
többen kötnek megegyezést
a gyermekek
vallására vonatkozólag.
Az 1896-1900-as
évkörben a vegyes házasságok
19.4 %ában jött létre megegyezés.
Ez a % 1926-ban elérte a 41.9-et, 1936-ban
már' 48.5 volt. Bár a közölt adatok e jelenség okára nem engednek
következtetést, mégis azt hiszem, hogy itt a lelkészek befolyásolása
érvényesül
mind nagyobb mértékben.
És pedig állandóan nö az anya felekezete javára
történö
megegyezések
száma;
1900-ban az anya javára esett az összes
megegyezések
52.8 % -a, 1936-ban 59.3 % -a.
2. Világosabban
beszél az a táblázat,
amely a gyermekek
vallására
vonatkozó
megegyezésekbő/ az egyes fe/ekezetekre eső nyereség és vészteség arányát mutatja. 1926~1936-ig
az öt, illetve hat évi átlagban a következö táblázat
szerint
nyertek
vagy veszítettek
lelkeket
a megnevezett
egyházak:
(az előjel nélküli számok nyereséget,
a - előjelüek veszteséget
jelentenek)

1 1926-1930 11931-1936 1 összesen
róm. kat.
reí,
evang.
Izr.

251.5
19.1
- 137.7
-55

399.2
75.2
- 170.6
-83

3653
- 356
-1712

A hivatalos
magyarázat
szerint a nyereség
az a szám, amennyivel
több megegyezés
esett az egyik hitfelekezetre,
mint esett volna akkor.
haa
megegyezések
rnindkét fél javára egyenlő számban történtek
volna;
más szóval, amennyivel
nagyobb
az egyik felekezet
javára történt
megegyezések
száma az összes megegyezések
felénél. Amennyi az egyik fe:
lekezet
nyeresége,
ugyanannyi
természetesen
a másiknak
a vesztesege.
Ahol a megegyezések
száma páratlan szám, ott anyereség
vagy veszteség
csak törtszámban
fejezhető
ki.
A lényeg: a katolikus egyház mituiig nyer, a mienk mindIg vessit.
A figyelmen kívül hagyott kisebb felekezetek
is mind veszítenek.
Az evangélikus . egyház egész vesztesége
a II év alatt 1712 család, de természe.
tesen jóval több lélek. Aggasztó az a körülmény,
hogy a veszteség állandó
és növekvő. Azt gondolná
az ember, hogy többnyire
a menyasszony
hódítjael
a más felekezetű
völegénytől
a születendő
gyermekeket
a maga
felekezete
javára. De a számok azt mutatják,
hogy az 1926-1936-ig
terjedő időszakban
l4-gyel több evangélikus
menyasszony
adta oda előre a
más felekezetű
vőlegénynek
a gyermekeket,
mint ahányan
biztosítottak
a magok
javára.
Az aggodalom
egyházunk
csekély
létszámanal
fogva
annál jogosultabb.
Hogja
megegyezéssel,
kötött házasságokból
szám szerint
mennyi
o

233
vagy veszteség származik, arra nézve kőzlöm Kovács Alajos tanulmanyának-)
egyik kimutatását.
Eszerint
elméletileg,
ha a gyermekek
nemök szerint követnék
szüleik vallását, akkor a vegyes házasságban
élő
katolikus
apa katolikus
fiai és a vegyes házasságban
élő katolikus
anya
katolikus
leányai együttesen
adnák a katolikus
gyermekek
számát. De a
megegyezés
folytán a tényleg született
katolikus
gyermekek
számát kell
tekintetbe
venni és a két szám különbség
e adja a katolikus felekezet nyereségét vagy veszteséget.
Ezt a műveletet
a részletesen
felvett statisztikai
adatok lehetövé
teszik. Ilyenformán
pl. 1935-ben katolikus
apátói született
58.196 fiú, katolikus
anyától 55.235 leány, együtt 113.431. De a valóságban
114.280 katolikus
gyermek született. Tehát a katolikus
egyház a megegyezések folytán
1935-ben 849 gyermeket
nyert más felekezettől.
Az egyes
felekezetek
számszerű
nyereséget vagy veszteséget a következő
táblázat
mutatja:
nyereség

Évi veszteség

ev. kereszteltek
átlag

r. kat.

ref.

evang.

uj szülött

I

1896-1900
1919-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936

553
871
91"!
741
708

-224
-304
-207
-141
-174

-220
-389
-418
-382
~364

13.139
12.964
11.3382)
9.7322)
9.005

I

a
szütöttek
oto-ában

felnőtt

81.6
125.8
194

I

2.96
3.22
3.36
3.74

I

I

az összes
evang.-ok
o/•. ában

0.0783)
0.0843)
0.071
0.068

I

A hiányzó évkörökben
is, 1901-1918,
az evangélikus
egyház mindíg veszít.
A református
egyház egyes években nyereséget
is rnutat, de az öt évi
átlagban
az is veszít.
A veszteség
magyarázata
abban van, hogy az evangélikusok
legnagyobb része szétszörtan
él más felekezetűek
közt s így könnyebben
jön
létre vegyes házasság.
A vegyes házasok gyermekei
kevésbbé zárkóznak
el más felekezetű
társaiktói,
mint az egyező vallású szülök
gyermeket
s
így könnyebben
is kötnek más vallásuakkal
ismeretséget
és házasságot
s
könnyebben
adnak reverzálist.
A háború előtti Magyarországon
több egységes evangélikus
tömb volt, a nyelvi különbség
is sok helyen akadálya
volt a vegyes házasságnak.
Igy aránylag
kevesebb volt akkor a reverzális
folytán előállott veszteségünk
is. 1896 és 1900 közt ez a szám a legkisebb:
220. Az 1896-1900-as
évkörben
a vegyes házasságból
született evangélikus
gyermekek
az összes evangélikus
gyermekek
12.1 % -át tették. Az 1930-35iki átlagban
már az evangélikus
gyermekek
30.7 % -a származott
vegyes
házasságból.
Ez természetesen
nem kedvez a felekezeti öntudatnak
és mind
nagyobb veszteségnek
válik forrásává.
Kovács Lajos szerint ar evangélikusok
vesztesége
nem nevezhető
jelentékenynek,
mert létszámuknak
még egy ezrelékét
sem teszi. De azonnal
máskép hökkentenek
meg a számok, ha így fogalmazom
az eredményt:
évi átlagos veszteségünk
minden 100.000 evangélikus
lakos után 68 és 84
közt váltakozik.
Azután meg nem elég az egész lakossághoz
viszonyítani
a veszteséget. hanem helyesebben .a született
evangélikus
gyermekek
számához. Akkor a fenti táblázat utolsóelőtti
rovata azt mutatja, hogy minden
száz evangélikus
úiszülöttre
2.96-tól 3.74-ig emelkedik. az olyan gyermekek száma, kiknek reverzális nélkül szintén evangélikusoknak
kellene lenni,
1) ••A házassági
megegyezések
tulajdonképeni
számszerű
hatása." Budapesti Szemle. 1938. május. - Az én cikkern e tanulmány
megjelenésekor
már készen volt. A következö
táblázat
több adatát utólag pótoltam
bele .
.") E két szám helyett nálam 11.455, ill. 10.052 áll, mert én az összes
evangélikus
szülötteket
veszem, a Bp. Sz. pedig a törvényes születésüeket.
3) Ebben a két rovatban az ország evangélikus
lakosságának
1920-ik
évi száma, 497.ot2 van alapul véve.
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de

akiket

elvesztettünk.

Ez

az

elóbbeninél

még

szernbetűnöbbé

teszi

a

veszteséget.
Ez a táblázat azt mutatia,
hogy a születések
abszolut száma is állandóan fogy. Az 1936·ban keresztelt
újszülöttek
száma az 1920·ikinak csak
68.5 % -H, Tehát jóformán
minden harmadik
gyermek
elmarad!
A felnőtt
kereszteltek
száma emelkedik,
ezt a zsidók attérése
magyarázza.
3. A házasságkötések csökkenését a következö
kimutatás
tünteti f el:
tiszta

1926- 1930
1931-193:)

evang.

vegyes

2751.6
2468

összesen

1552.2
1447.5

43038
3915.5

Az 1936·iki szám, 3829, az 1926·i'kinak csak 85.5 % -al Ugya
házasságkötések, mint a születések
csökkenésének
természetesen
más okai vannak, mint
az áttérésnek
és a reverzálisnak.
Ezek kutatása
nem tartozik
feladatom
körébe.
4. Épen úgy nem örvendetes
az áttéréseket mutató táblázat.
a) hozzánk
átlag

Összesen

áttért

r. kat.-I
okhoz

I

1926-1930
1931-1936

1

435
571

1

I összesen

izr.

104.4
112.\

331.6
495.7

1

hozzánk

b) tőlünk
átlag

ref.

r kat.

1926-1930
1931-1936

áttértek:

a 11 év alatt

61.6
103

1

I

542.8
768

7322 egyén.

kitértek:
ref.okhoz

Izr.hoz

bapt.hoz

205
130

20
16

62.5
96

j-Ósszesen

-

_,kitértek

+734
+826

I áttértek
1-

534
768

I
veszleség

1-

189
581

Összesen kitért tőlünk a II év alatt 8615.
A kisebb felekezeteket
egyszerűség
okáért a kimutatásból
kihagy tam,
de az összegbe beleszámítottam.
Itt is nagyjában
az az eredmény,
mint a reverzálisoknál:
a katolíkus
egyház mindíg nyer, a rnienk
jóformán
rnindíg
veszít.
Csak két évben
volt némi nyereségünk.
1934-ben 37 és 1936-ban 48 lélek. Hogy 1919-1921ig 1479-ce1 többen tértek át hozzánk, mint tőlünk ki, azt nem veszem nyereségnek, mert az a zsidók akkori tömeges áttérésének
eredménye.
Mikor
ez alábbhagyott,
1922-1925
között már összesen 657 lelket vesztettünk.
Ez a fent kitüntetett
II évi 1293 főnyi abszolut veszteséggel
együtt 1968·at
tesz 1922-1936 között, tehát 15 é» alatt. Ez az ország evangélikus
lakosságának 0.37%-a! Érdekes, hogy az unitáriusok
1933-ig még 95 lelket veszítettek,
azóta állandóan nyernek. Alighanem az aránylag csekély egyházi
adó a vonzó erő. Erdélyból
most már nem jönnek annyian. Épúgy nö a
baptisták
száma.
A katolikus
és a református
egyházzal
szemben mutatkozó
veszteségünk fájdalmas,
mert állandó jellegű. Mindkét
egyház a maga zárt es
nagyobb tömegével
természetes
vonzást gyakorol a rni szórványainkra,
bár
a 'legtöbb esetben nem is hitbeli meggyőződés,
hanem politikai
és társadalmi érvényesülési,
meg házassági
okok játszanak
közre az áttérésnél.
Ezeket nehéz ellensúlyozni.
Oe bizonyára
nagy része van e jelenségben
a
hiányos vagy hiányzó lelki gondozásnak
is. A mi egyházunk
csak lelki
fegyverekkel
küzdhet az elsorvadás
ellen: az élő hit és az egyházhoz
való
ragaszkodás
ápolásával,
az egyháztagok
egyenkénti
gondozásával.
Ehhez
több lelkészre volna szükség.
Oe vajjon nem túlságosan
sok időt és munxaerőt von-e el ezektől az elsőrendű egyházi feladato'któl
a túltengő
egyházi
kőzig azg atás? Nem vagyunk-c
túlságosan
jogi egyház?
Sajnos, az irodai
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munka pontos elvégzése jobban számon kérhető,
tehát kevésbbé
tűr elhanyagolást,
rnint az apostoli tevékenykedés,
melyet. papirosan
nehezebb
kimutatni.
Hogy a kitérések
folytán nem nagyobb a veszteségünk,
azt a zsidóságból való "nyereség"
okozza. 1925-1936-ig
925 a hozzánk áttért zsidók
száma. De hogy ezek az attérések
csak a legritkább
esetekben
jelentenek
nyereséget,
azt behatóan
taglalta
Schulek Tibor folyóiratunk
májusi számában. A baptistákkal
szemben is erős veszteségben
vagyunk, a legutóbbi
II év alatt 902 hívünk
tért át hozzájok.
Mivel az áttérés ma általában a legritkább
esetben igazi meggyőződés
eredménye,
azért nem kellene minden áttérésre
jelentkezőt
tárt karokkai
és előzetes vizsgálódás
nélkül fogadni. Akkor nem fordulnának
elő olyan
esetek, hogy valaki előnyös házasság kedvéért
áttér, de később állandóan
elhagyott
felekezetének
templomába
jár. Viszont akitérési
bejelentéseket
sem kell rideg irodavezető
módjára
fogadni,
hanem a szándék okainak
kutatásával
kísérletet
kell tenni saját juhaink
megtartására.
Egy kitért
hívünk fájdalmas
szemrehányásként
panaszolta,
hogy másvallású
házastársa erőszakolta
a kitérést
a nagy egyházi adó miatt; de ha az egyház
részéről vele szemben odahaza egy kis segítség-et vagy legalább érdeklődést tapasztalt
volna, akkor megmaradhatott
volna a vallásában.

*

Ezekben a számokban
csak rá akartam mutatni a baj tünetei re. Hogy
nagy a baj. azt mindenki
látja és régóta tudja. Olyanok ezek a számok.
mint a Iáztábla: külsö jelei a belső bajnak
A baj okát kell megkeresni
'hozzáértő pontos vizsgálattal
és azután tanakodni
a gyógyítás
rnikéntién.
De
ez komoly és sürgős rnunka. Annak meg kell történnie,
mielőtt a beteg
ereje elfogy.
Horoay Róbert.

Egyházi háztartási kérdések.
1. Az 1934-37. évi zsinaton hozott törvények VII. cikke az egyházi
alkotmány' háztartási
részének kiegészítéséveI
és.rnódosításaval
foglalkozik.
E szerint az egyházközség
anyagi ügyeinek intézésevel
ezentúl még fokozottabban
sok dolog lesz. Ezen sok dolgot természetesen
nem a lelkészéknek kell végeznie, hisz neki elég dolga van a II. tv. cikk 41 §-ában
reá ruházott kötelességeivel.
Az anyagi ügyek intézése és vezetése a gondnokok
és pénztárosok
feladata.
Minthozv
ezek tiszteletbeli
állások
és
többnyire
olyegyénekkel
töltetnek
be, kik ezt a tisztséget
csak mellékesen végzik, bármily jóindulatú ak is, olyan a munkájuk.
Ép azért az Ő
rnunkáiukat
is többnyire
a lelkészek végzik. Ez semmi esetre sem kívánatos. Először, 'rnert anyagi és pénzügyi dolgok nagyon könnyen a lelkész
renutációiát
sértik,
másodszor
nézetem
szerint,
ezentúl
a lelkészeknek
fokozottabb
mértékben
kell majd a figyelmüket
a belrnissziói
és evangelizáló munkákra
fordítaniok,
- tehát az anyagi ügyek intézésétöl
feltétlenül mentesftendők.
- Igy szüksége
áll be annak, hogy az egyházközségek az anyag-i és adóügyi dolgok elintézésére
állandó tisztviselőt
alkalmazzanak.
- Vannak
egyházközségek,
melyek anyagi helyzete oly erős
es rendezett,
hogy ezt mag-uknak megengedhetik,
de a legtöbb
egyházközség költségvetése
nem bír el ily terhet. Ilven községeknél időközönként
szállion ki az egyházmegyéböl
kiküldött
tisztviselő, ki a számviteli teendőket havi 2-3 napi munkával elvégzi. - Természetesen az egyházközség
diiezné, illetve megtérítené a megyének a kiszál/ási ciiet,
Ez először is olcsóbb is lenne az egyházközségnek,
másodszor egvségesebb volna az egész kezelés, harmadszor a pénztárosok
és g ondnoxok,
mindjárt
ellenőrzés
alatt is állnának
és negyedszer még az az előnye is
volna, hogy az egyházmegyének
lenne oly begyakorolt
és az ügyvitelhez és könyveléshez
hozzáértő
tisztviselője,
'ki egy vagy két egyházmegyei
presbiterrel
egyetemben
állandóan
váratlan
ellenőrzési
szemléket
tartana,
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még oly egyházközségekben

is, ahol saját Iizetetr jlllandö tisztviselő műés erre akarnám a fösúlyt fektetni!
Természetes,
hogy ilyen megoldás
csak úgy képzelhető
el, hogy
anyagi ügyben rendelkezési
joga továbbra
is csak a közgyűlésnek,
illetve
a gyülekezet
presbitériumának
lenne.
Il. Fontos volna annak a megállapítása,
hogy egyes fórumoknál
kinék
van utalványozasi
joga, kinek ki fizetési joga. kinek ellenőrzési
joga. .z.;
Ez utóbbi is személyes
felelősséggel
tartozna,
ép úgy mint a pénztáros.
Az új tv. VII. tc. 29. §-a ugyanis kimondja:
"hogya
gondnoki
és pénztárosi kezelést
közvetlenül
ellenőrzi a presbitérium,
mely a kezelők felelősségében
osztozik."
Oe tudjuk jól, ha az egész presbitérium
ellenőrzi, akkor egy sem végzi.
.
Ill. Az 1891/94 évi és az 1934/37 évi törvényekben
seholsem látom
annak nyomát, hogy az egyházközségi
közgyűlés
vagy a presbiteri
meg
a képviselőtestületi
ülések mikor határozatképesek ? Vagyis hány közgyűlési-, képviselötestületi-,
presbiteri
tagnak
kell jelen lennie egy ülésen.
hogy az határozatot
hozhasson.
•
Gondoltam
ugyan, hogy az egyházi törvények
eme hiányát,
minden
egyházközség
saját szabály rendelete pótolja, - sajnos azonban a törvény
nem kötelezi, csak feljogosít,ia
az egyházközséget
arra (lásd 1891/94 évi
tv. 16. §-át, melyet az 1934/37 évi tv. nem helyezett
hatályon
kívül). Van
ma is olyan egyházközség,
melynek nincs saj át szabályrendelete.
'!Mindezek
a javaslatok
csak a bizalom 'fokozását
célozzák
és ahol
bizalom
van, ott nagyobb
a kölcsöriös megbecsülés
is, ott intenzivebb
az egyházi élet és tevékenység,
ott könyebb a hit ébrentartása"
mire mindnyájunknak
annyira szükségünk
van., Úgy szeretném,
ha evangélikus
egyházainkban
is pezsgő élet folyna, ha szeretettel,
megértéssel,
örömmel
venne mindenki
részt az egyházi életben és minél számosabban
és minél
gyakrabban.
Ezért arra kell törekednünk,
hogy minden
zavaró
körülmény kiküszöböltessék
egyházunk
életéből Isten nagyobb dicsőségére.
ködik

Winter Lajos.

SZELLEMI
Szent István-kiállítást
rendezett
az Országos
Magyar
Képzőművészeti
Társulat
első kir ályunk
emlékére.
A Műcsarnok
termeiben
ez alkalommal nagyszámú
műalkotás
hirdeti Szent István és az árpádházi
család nagyságát.
Ezek mellett azonban
sok foglalkozik
a magyar élettel, tájakkal,
emberekkel
is. Végül nagyszámú kép és szobor : a kortól
és
időtől
elvonatkoztatott,
vallási
gondolatot szolg álja. Szerenesésnek
tartjuk a vallási
és nemzeti
gondolat
szép összehangolását,
ezen a kiállitason, a nagy király úgy áll előttünk,
hogy történelmi
jelentőségének
ez a
két oldala nem homályosítja
el egymást. Találkozunk
vele, mint nemzeti

É:LET
hősünkkel,
állami
életünk
pozójával,
templornépítővel,
legyőzőjével,
a hit prófétáj

megalaKoppánv
ával, ki-

nek kezébe egyaránt
illik a kard és
a kereszt.
s Krisztus alázatos
gyermekévei,
'aki Isten nevével
szöldtia
meg az orgyilkost,
Egyéniségének
ezt a kétféleségét,
a legkülönbözőbb
irányú
festők
és szobrászok
jelenitikmeg.
Sok művészt
ihletett
meg
rajta
kívül
az árpádházi
uralkodó
család többi tiszteletreméltó
tagja is,
Imre herceg,
Szent Lászlo, a koronás apácának,
Margitnak,
a iötékonyság
asszonyának,
Erzsébetnek
alakja.
Nem kevésbbé
megragadóak
a bibliai tárgyú
alkotások,
különösen a Krisztus
életével
és halálával
foglalkozók.
Egyes művészek
ezekbe

áz Örök. térnákba ls mágyaros
vonásokat igyekeznek
beleszőni,
említésreméltö pl. Feszty "Magyar Madonnája," vagy Kallós bájos "Szent családja." Itt látjuk szép magyar tájainkat, erdöinket,
vizeinket,
itt vannak
szép magyar
gyermekeink,
leányaink, öregembereink.
Dícséretreméltó,
hogy
a vallásos
rnűvészet
néhány
protestáns
képviselöjét
is itt találjuk
szép
alkotasaikkal,
közös
testvéri,
magyar hódolatban
a nagy
király
emléke
előtt.
Megemlftjük
Lux finom szobrait,
Komárorni-Katz
vallásos tárgyú, mély áhítatot
keltő festményeit, Rakssányí
és Meilinger jellemző- képeit.
A kiállttás
méltó ah·hoz a tisztelethez
és kegyelethez.
amelyet
Szent István egyéniségével
szemben érzünk.
Gy. A.

Az idei könyn8p
világosan
mutatja,
hogy ezt az egykor. Igéretesnek
induló
vállalkozást
teljesen
elsekélyesltette
maris
a
többnyire
rövidlátó üzleti szempontokat követő kiadói politika. A kiadványok egyrészt
drágaságuk,
másrészt
gyakori
és indokolatlan
isrnétlödésük, továbbá
értéktelenségük
miatt
semmiképen
sem tudják
valóra váltani a kiadók ezévi üzleti jelszavát:
Minden.

kézbe

könyvet!

, Az Athenaeum
az örvendetesen
szokásossá
vált Ady-kiadás
mellé ebben az esztendőben
Móricz
Zsig«
mond:

I

Légy

klasszikussá

io

mindhalálig

című

lett
regényét
valóban
"könyvnapi"
áron
és Földi
Mihály
újabb, minden ízében "pesti" iellegű
lrását,
"A minisztert"
csatolta.
A
Cserépfalvi-kiadásban
megjelent
József
Attila-versek
csakugyan
ajándékszámba
mentek
volna a magyar
olvasóközönség
számára,
ha az ár
megfizethető
lenne. A Franklin
testes kötete Arany
összes prózai műveit és múfordltásait
ígéri.
Az ár
épen olyan túlzott,
mint az összes
szó. A nehézkesen
kezelhetö
kötet
nem nagyon fog hozzájárulni
az oly
régen várt
Arany-kultusz
megindulásához.
Grill Laczkó
Géza és Németh
Andor
jelentéktelen
könyvett
hozza nem épen könyvnapi
áron, Az
E~yetemi Nyomda már évek óta ért-

hetetienill
elutasítja li könyvnap igazi szelgálatot
kínálö alkalmát.
Deét
József
könyvén
csak alkalomszerűnek látszik a "könyvnapi"
jelző. A
Nova szokott
"könnyű"
regényeivel.
a Nyugat fllyés Gyula drága Petőfikönyvével,
a Pantheon
Körmendi
agyonreklámozott
unalmas
"világregényével",
A budapesti
kalanddal
lépett a közönség
elé. A Révai Testvéreket Jókai: Fekete gyémántok
és Komáromi: Esze Tamás c. regénye
méltóképen képviseli. Kár, hogy Kosztolányi
Dezsőnének
férjéről szóló viszszaemlékezéseinél
a kiadó már szögre
akasztotta
dicséretes
üzleti elvét. Singer és Wolfner a mult évi könyvnapokon
megkezdett
.,Szép
könyvek"
sorozata
újabb öt ízléses külsejű és
értékes kötettel
gyarapodott.
A legkiemelkedőbb
közülük
a Dicsértessék c. mű, amely a katolikus
Iira remekeit
tartalmazza.
Harsányi:
Sacra
Coronélérál
más helyen emlékezünk
meg. Ki kell emelnünk,
hogy ez a
kiadó
8 könyvével
messze
túlszárnyalta
a többi vállalatot.
A Szent
István Társulat
Dénes Gizella
kedves
szavú regényét,
A két sasházat . és
Tóth

Tihamér

"A

tnűvelt

ifjú"

c. mű-

vét adta ki. A Dantenél
megjelent
Hunyadi-regény,
Darvas
József:
A
török
verője
csak ifjúsági
igényeket
elégít ki.
Végül
meg
kell
állapítanunk,
hogy
ismét
eltelt
egy
kőnyvnap,
amelyen
a
magyar
könyvkultúra
megteremtói,
a reformáció
egyházai
teljesen némák maradtak.
r.

Németh Lászlé
a költő
halálának
századik
évfordulója
alkalmából
új-.
jáéledt
irodalmi
érdeklődés
utolsó
nekilendülése.
Ez a tanulmány
az
eddigi Berzsenyi-kutatások
felületesség elnek., tévedéseinek
és kudarcainak beismerése.
Bátor kézzel bontja
szét a kibogozhatatlannak
vélt Berzsenyi-rnithosz
szövevényét
és ú]
útakon
kísérli meg a szerzö nagy
"deákos"
költönk
igazi egyéniségének feltárását.
Oe amilyen
ragyogóan sikerült
a munka negativ
része, olyan szegény
új eredményekben a pozitiv
oldal.
Néhány
részletkérdés
megvllégttasa,
Perzst;nyi
Berzsenyi-könyve

költernényéi
ídŐrel1djének vlfathaió
megállapítása és egy-két ügyes ötlet, nagyszerűerr feltálalt paradoxon
az új érték. Nemcsak a gyors rnunkatempó,
az egyoldalú
humanista
szemlélet és a káprázatos stílus örök
kísértései,
Németh László írói egyéniségének változatlan árnyoldalai hibásak ebben a sovány termésben, hanem azoknak az alapvető tényeknek
elhanyagolása,
amelyek
meglátása
nélkül Berzsenyi örökre rejtély marad a kutató számára. Ezúttal csak
egy ilyen ténycsoportot emelünk ki;
a költő dunántúli evangélikus magyar voltát, amelyet mi a legdöntöbb jelentőségűnek tartunk a megértésnél
és a megértetésnél.
Németh könyvének az a legnagyobb
érdeme, hogy kíméletlenül rámutat
a Berzsenyi-kérdés
rnegoldatlanságára.
H.

nfagyar regények.
Harsányi

Zsolt:

Sacra Corona.

A

magyar királyság szimbolumáról, az
államiságot megtestesítő "Szent Koroná"-ról a nagyközönség alapjában
véve nagyon keveset tud, - néhány
anekdótikus jellegű, rendszerint nem
is nagyon igaz történeten kívül. A
tudományos
munkák
elolvasására
többnyire sem alkalma, sem ideje,
sem türelme nincs. Pedig a Szent
Korona viszontagságos sorsa többékevésbbé nemzetünk zivataros multj át is visszatükrözteti.
Éppen ezért
nagyon jó munkát végzett Harsányi
ennek a "történelmi
életrajzv-nak
megírásával. Munkája a tudományos
vizsgálatok
eredményét
gondosan
felhasználva, a tőle megszokott gördülékeny előadásban ismerteti nemcsak a Korona sorsát, hanem a hozzá fűződő közjogi felfogások történetét is.
áro
Boross

Mihály

A Kanálosi-ház

c,

regénye Kisfaludy Károly életének
Pesten eltöltött esztendeit eleveníti
fel egykorú levelek és naplók alapján. Amű
középpontjában
az ősi
magyar családból származó költönek
a zsidó orvos leánya, Löffler Vicza
iránti szerelme áll. A regényíró ma
különösen
időszerűnek gondolta annak .a külsö . és belsö harcnak leíra-

,

sát, amelyet Kís(alucÍynak meg. kellett vívnia és el kellett veszítenie a
társadalmi és faji előítéletek ellen. A
szerény
írói eszközökkel
dolgozó
szerzö ebben a "nagy perben" nem
tud tárgyilagos maradni és a nyugodt elbeszélő hang helyenként a
zsidóság védelmében apologetikusan
csattan fel. Nem hisszük, hogy az író
akár az ügynek, akár Kisfaludy emlékének jó szolgálatot tett volna, különben érdekes meséjű regény éveI.
er.

Az a gazdag és mély lelkiségű
francia irodalmi irány, amelyet a
közhasznáfatban
neokatolikus
jel'.zővel szoktak
illetni, nemzetközi
viszonylatban is széles hulÚmgyűrűket
keltett. A magyar szellemi életben
először tanulmányok,
majd fordítások által lettek ismertté ennek az
iránynak legméltóbb követői és müveik. Az utóbbi hónapokban azután
bámulatos
bőséggel
jelentek meg
magyar szerzőktől regények, amelyek többé-kevésbbé ennek az iskolának hatásait tükrözik vissza. Most
csak három munkát akarunk
kiemelni a csoportból:
Szerb Antal:
Utas és holdvilág,
Just Béla: Hajnali kettő és KálIay Miklós: Magóg
fiai C. regényeit. Mind a hátom epig on-könyv.
Az első kettő szinte receptszerű adagolásban kapta a papiros-aszkézist,
a kolostori hangulatot, az álmisztikát és a neokatolicizmus lényeges alkatrészeinek
tartott többi elemet. Egy nagyon is csinált mese kereteibe illesztve, szinte
komikus hatást kelt mindez és semmiképen sem alkalmas arra, hogy
a mai magyar irodalomnak a lelki
sík felé való hajlasát elősegítse. Nem
lehet több jót mondani Kállay regényéröl
sem. Az albigensek vallásos
mozgalmának
egyoldalú ábrázolása,
a régi eposzok
porlepte kelléktára. ból előszedegetett gonosz szellemek
f'elvonultatása,
stb. erősen ponyvaízűvé teszik a munkát. Nem tudjuk, átültethetők-e magyar talaj ba a francía
neokatolikus -irodalorn értékei ?Ha

Igen, semmiesetre sem Ilyért eszközökkel,
mint
amilyenekkel
ezek a
kísérletek
megvalósultak.
n.
A magyar agrárirodalom
újabb
érdekes
összefoglaló
müvel
gyarapodott;
megjelent
magyarul
is
Etelka főhercegnőnek
A magyar tanyavilág
c. doktori
értekezése.
A
nagyterjedelmű
tanulmány
messze
kimagaslik
a hasonlócélú
szokványos
írások közül. A magyarság
és benne
aránytalanul
nagy
mértékben
evangélikusságunk
számára
olyan
egyetemes
sorskérdés
a maga sokrétűségében
és mélységében
bontakozik elő ebből a könyvböl.
Meglepő
a bátorság,
amellyel helyenként
túlmegy
a
nagyobbrészt
túlságosan
konzervativ
felfogású
forrásainak
ref'ormkövetelésein.
Bátor felelősségérzettel követeli az erőteljes
és nagyvonalú földreforrnot.
Különösen
élesen hangzik ki ez a követelés
a f'öhercegnő
bátyja,
Ottó által írt előszóból: .Létiogát
veszítené
el az a
társadalom"
amely
magántulajdont,
örökölt
jogokat
emlegetve
könyörtelen szívvel nézné ezrek
és ezrek
kegyetlen
sorsát.
Az ilyen társada .
Iornszemlélet
ne emlegessen
kereszténységet,
hazaszeretetet."
Hasonló
bátorsággal
szól a könyv 'a mult es
jelen mulasztásairól
és bűneiről.
A
vallásí
viszonyok
tárgyalásánál
az
író csaknem
kizárólag
csak a katoIikus egyház
munkáj áról beszél. Itt
bűnbánattal
kell
megállapltanunk,
hogyalegszélesebbkörű
ismeret
alapján is vajmi keveset lehetne írni
a tanyai evangélikusság
lelki gondozásáról. A szerzö által az egyik forrása nyomán
ajánlott
megoldás
a
protestáns
egyházak
számára
kíssé
naívan
hangzik.
A helyzetnek
közvetlen szemléletből
való nemismeréséből fakadnak
azok a téves' javaslatok
is, amelyeket
az író a dán népfőiskolai rnozgalomnak
Magyarországra

való átültetésére
vonatkozóan
tesz.
Etelka főhercegnő
tanulmánya
a maga egészében
értékes
összefoglalás
Az egész
kérdéstömeg
egyetemes
szemtéletének
kétségkívül
nagy lépést jelent a tisztázás,
talán még a
megoldás
felé is.
tán.

Kutas Kálmán
a nagy berni realista papírö,
Cotthelt
Jeremiás egyik hires építöjellegű
elbeszélésének,
a Pénz és lélek-nek fordításával
gazdagította
a művészi ér·
tékű alkotásokhan
olyan végtelenül
szegény
keresztyén
széplrodalmunkat. Egy földműves
család életének
egyik nehéz Iejezerét
beszéli el a költő-- nem titkolt
tanítói
célzattal.
A
szerzöt azonban annyira hatalmában
tartja
témájának
szuggesztivitása,
hogy a mű oktató
elemei sohasem
tudnak
a művészi
mozzanatok
fölé
kerekedni. Ez a kis elbeszélés is tanúbizonyság
arról, hogy nincs csodálatosabb, alkotásra
ösztönzöbb
rnűvészi
élmény, mint Istennek az emberi lélekben
lefolyó
rnunkájának
meg tapasztalása.
A fordítás
valóban
"átköltés,"
amint a címlap mond]a.
A
kedves
külseiű
füzet
az "Ozenet"
Könyvtár
első számaként
jelent meg.
tán.

Angol regények.
Az
utóbbi
évek
legnagyobb
könyvsikerét
Magyarországon
kétségkívül
Croninnak
a Réztábla
a
kapu alatt c. regénye aratta. Decembertől
áprilisig
hat kiadás
kelt el.
A rnű legtöbb et az ügyes hirnevének
köszönhet,
de azért belső értékei
is
figyelemreméltók.
Cronin a Dickens-i
nemes hagyományok
varázsaban
élő
Irói
iskolához
tartozik.
Ennél
az
írócsoportnál
szinte
kötelező
törvényszerűség
a társadalom
szenvedélytöl
mentes,
tárgyilagos
bírálata,
"a széles úton" járó emberek
bukásának, bűnhődésének
és megtisztulá-

sának
ábrázolása,
.. aúári
valami
csendes,
szehíd
szentimentalizmus,
lehiggadt,
még a legdrámaibb
fordulatnál
is mértékettartó
stílus stb.
Ugyanezekből ' a tényezőkből
tevődik össze meg nem törö szuggesztivitásuk
is. Cronin
a legelzártabb,
épen ezért titkoktói
legsűrűbben
beburkolt
rendnek,
az orvosoknak
életébe vet kérlelhetetlen
bátorsággal
világosságot.
Az iró szerint
a sok
kuf árkodó,
szemf'ényvesztö,
tudatlan
és lelketlen
orvosmesterember
mellett
alig néhány
a hivatásának
megfelelő
színvonalon
álló
orvos.
'A nagyon
megragadó
mesén kívül
kétségkívül
ez a nagy leleplezés
a
regény
legnagyobb
közönségvonzö
ereje.
Az események
mögött
néhány finom, nagyon
találo vonással
pellengérre
állítja az író az álkeresztyénséget,
és megérzékeltet
valamit
az igazi krisztushit
megválto
erejéből.
Alice Lyttkens
Nem bizonyítható
c. regénye
mintegy
párja
az írönö
régebben
megjelent
művének,
a Ne
várjatok
vacsorára
c.
könyvnek,
Amig ott egy orvosnö, itt egy ügyvédnö . áll a cselekmény
középpontjában. A családi otthonból ,az életbe kikerülő ríö sem lelkileg sem testileg
nincs
felkészülve
a reáváró
megpróbáltatásokra,
és amíg
más
nők és férfiak közötti
ellentétek
elsimítasán
fáradozik,
a saját
szívében olyan feszültségek
keletkeznek,
amelyeknek
nyoma
egy életen
keresztül
kínzö seb marad. ,A maga
jog áért, a maga igazáért
a maga
erejével
küzdö/
lélek ~izony
a re-

gényben
is és az életbert . is alulmarad,
A témának
és a főhősnő
alakjának
finomságához
méltó
eszközökkel
dolgozott
a szerzö, -et.

Külföldi folyóiratok.
A Luthertum
(Leipzig,
Deieliertkiadás)
f. é. májusi [üzetében
Stöeket János Luthernak
"az úrvacsoraról szóló tanítását
ismerteti
alapvo,
násaiban,
amint azok 1519 és 1520ban kifejlődtek.
Reu G. M. az amerikai Dubuque-ben : létesített
Luther
Akadémiát
ismerteti.
A Furche
(Berlin, Furche-kiadás)
júniusi
füzetéhen
Sch/alter
a Miatyánk 5. kérését
magyarázza,
M iillet
Eberhard
folytatja
cikksorozatát
a
Jézussal
való
találkozásról,
Löwe
Richard egy dramatikus
életképben
Schütz Henrik alakját eleveníti fel,
He/big
közli
Bugenhagennek
egy
magyarázatát
Máté
3-ról,
B/anke
eleven képet
rajzol Páris egyháztörténéti . multjáról,
Wesley
herrnhuti
utazásáról
való
megemlékezés
és
Eduard
von
Gebhard
emlékének
felelevenítése,
valamint
néhány
apróbb közlemény
teszik színessé a füzet tartaimát.
A Deutsche
Theologie
(Stuttgart,
Kohlhammer-kiadás)
rnájus-júniusi kettős Iüzetét
.a minap elhunyt kiváló
német teológus,
Sch/alter Adolf ernlékének
szenteli.
Közli
a temetésen
elhangzott
igehirdetést,
Kittel
professzor
emlékbeszédét.
továbbá
különf'éle
tanulságos
megemlékezéseket
Gutbrod, Althaus, Mühlhaupt, Schrenk,
Geisser,
Brezger,
Fritsch,
Metzger
tollából,
melyek
az elhunyt
tudós
sokrétű
gazdag
tudományos
munkáj át, valamint
keresztyén,
egyéniséget
világítják
meg. Végezetül
közli a füzet Schlatter
utolsó, 1935-ből származó karácsonyi
elrnélkedését.
K.

Mielőtt te keresned Istent, előbb Istennek kell eljönnie és
téged, megtalálni. Istennek kell az első követ lerakni és elkezdeni
benned a munkéi, hogy te keresnesd őt és megtaláljad .. Ű már
jelen van, ha te kezded őt keresni ... Nem te keresed őt: Ű keres
téged. Nem te találod meg őt: Ű talál meg téged.
Luther.
és kiadásért felelős: Lle, Dr. Karner Kál'oly.
Uzsaly és Koncz nyomása ,Győr" Andrássy-út 24.
A jolyókat eljogadása ellJjizetési kötelezcttséggel jár,
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Magyarországi Evangélikus Egyház-

egyetem Luther-szobor Bizottsága. nyilvános·
pályázatot hirdet Dr. Luther Márlon Budapesten, a Deák-téren 70.000 P összeg keretében felállitandó szobra eszmel mintájának
elkészítésére 1938. évi .október hó 3.-1 lejáraUal. -

A részletes programm és helyrajz

átvehet6 az Egyetemes Egyházi Irodában:
Budapest, Vili., 0116i-út 24. 1.

Felvétel a Diákok Házába!
A Diákok Háza Egyetemi és Főískolai Diákotthon, (a "Pro

Christo"

Magyar Evangéliumi Ker.

Diákszövetség internátusa) barátságos. meleg otthont
nyújt a fővárosban tanuló diákságnak. Az 1, 2, 3 és
4 személyes szebakon

kívül társalgó, tanuló, torna-

terem stb. áll a lakók rendelkezésére. Központi fütés,
kád- és zuhanyfürdő. A szobák árai havonként 9-20
pengőig terjednek,

mely összeghez minimális

fütési

és fürdési díj járul. Felvételi kérvényeket július végéig
kell beadni. -

Részletes tájékoztatót

kérésre küld

az intézet vezetősége: Budapest, VII., Hársfa-ú. 59 b.

,

Vedd es olvasd!
HItvallási irataink.
Az Ágostai Hitvallás. Fordította Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Káté ia. 1929. Fakszimile kiadás 2 P.
Ugyanaz, a Luther Társaság kiadásában. 40 f.
Doktor Luther Márton Nagy Katéla. 1930. 1 P.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1.20 P.

Luthertól és Luthenól.
Mt'ivei. Saltó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917.
Ft'izve 60 P, kötve 80 P. A IV-VI. kötet egyenként: fűzve 8 P,
kötve 10 P.
A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1.50 P.
Bűnbánatl zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) il. 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1.50 P.
Pröhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929. 80 f.
Wiezfán Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. 30 f.
Ugyanaz: Az úiabb Luther-kutatás
főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa.
1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. 1 P.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1917. 1.50 P. Kötve: 3.50 P.
Walther János: Luther Mártonifjúkori
vallásos fejlodése. 1929. 10 r.

A. Ige és az i•• 'dság szolgálatábaa.
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Elöfizetöinknek
kiadöhivatalunkban rendelve: fiizve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6.20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. t936. 1.50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdésekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Schelz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: ••... és hívják nevét: csodálatosnak ...•• 1937. 4 P.
Kiss Samu: Evangéliumi posztilla, 1937. Fűzve 6 P, kötve 7.80 P.
Wolí-Dedinszky-Kiss:
A gyermek
vasárnapia.
1. 1937. Fűzve 6.50 p,
kötve 8.50 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 Petöl,
Raffay Sándor: Imakönyv. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harangszó kiadása) 20 f. Díszkötésben 1 P.
Iskolai leszakltós naptár az 1937-38. tanévre. 2 P.
Fébé Naptár az 1938. évre. Könyvalakban 1.60 P, tömbalakban 1.20 P.
Magyar keresztyének naptára. Ugyanilyen áron.
.

tpW5 klDyYek.
Gotthelf-Kutas Kálmán: Pénz és lélek. 50 f.
Kapi Béla: Isten hárfása 2 P.
Oravala Agostón: A parasztpróféta. 6 P.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből.
Píetilá: A bűn mardosása és az Isten békessége. 80 f.

3 P.

E könyvek legegyszerűbben az evangélikus könyvkereskedések útján
szerezhetök be. Ilyenek pl.: Luther-Társaság könyvesbolt ja, Budapest, VIlI.,
űllői-l,ít 24. Fébé könyvkereskedés, Budapest, VII., Damjanich-utca 25/a.
BAROSS NYOMDA: UZSALY ~S KONCZ NYOMÁSA, OYŐR, ANDRÁSSY-UT 24.

