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Sokféleképen magyarázzák az emberek ezt az igét. A jóhiszeműek jóakaratban és nagylelkűen, hogy senki ne mondhassa
Jézusnak ezeket a szavait rajongó túlzásnak, azt mondják: ott
és akkor, a Szentföldön és amikor még nem volt feudalizmus és
kapitalizmus, lehetett ilyen tanácsokat adni. De csak ott, a me
leg égöv alatt és a Jézus korában. M intha a világnak az a helye
paradicsom, s az a korszak minden társadalmi, gazdasági s nem
zetiségi nyomorúság nélkül való le tt volna, s nem le tt volna fe
lekezeti kérdés. — Mások azt fo g já k Jézusra, hogy költő és
álmadozó volt. Irreális világba menekült és menekített. E lfelej
tik, hogy maga élte ezeket a verseket, s hogy egyszer egy irreá
lis lelkendezőnek ezeket mondta: „A rókáknak barlangjuk van,
és az égi madaraknak fészkük, de az ember Fiának nincs fejét
hova lehajtania." — A könnyelmű keresztyének gondatlanul ve
tik, vagy talán másokkal vettetik minden gondjukat az Istenfe,
mintha az ige erre biztatna. Még az Apostolra is hivatkoznak:
„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van Teá
tok!" (1. Péter 5, 7.) Csakhogy Jézus és Péter apostol igazán
távol állott minden „szent bohémségtől!" — A világ gondolkozá
sának végső következtetését a keresztyénség nyílt ellenségei
vonják le: quod er at demonstrandum — ez az ige megmutatja
a keresztyénség alkalmatlanságát, csődjét. Végeredményben az
említett megoldások s azok is, melyeket még százával említhet
nénk az ige megmagyarázására és értékelésére — minden megma
gyarázás értékelés is! — becsületes és következetes úton ideju t
nak. Minden emberi bölcseségnek Isten igéjét b o lo n d s á g n a k
kell megítélni és k e l l bolondságnak állítani. Máskülönben az
emberi bölcseség lenne a bolondság, s hova lenne akkor bölcseségünk nagyképűsége és önteltsége!
A „m it cselekedjünk" kérdése ma is áll. Pánikszerű félelem
ben kiá ltja mindenki, még az is, aki néma. Válasz is ezer van.
Nem hozok fel egyet is belőlük. J é z u s s a l e g y i k sem t ö r ő 
di k. Istent, Istennek a közvetlen rendelkezését kiiktatták a világ
ból. A Jézus parancsát türelmetlenül dobják félre. Jézus erre az
idegeskedésre, önteltségre, a mammonimádattól függő gazda
gokra és szegényekre gondolva — m ert ők is ezek! — válaszol:
„mindezeket a pogányok kérdezik." Kishitűség megfutni az élet
elemi feladatai és kérdései elől; vagy bármi indokkal kimagya
rázni, hogy mért nem lehet őket megoldani, hogy nem időszerű
épen most hozzájuk nyúlni. Jézusnak semmi sem időszerűtlen. Ha
neki kérdés, probléma, tehát elénk megoldásra odadobott kérdés,
akkor az aktuális o tt is, akkor is, most is, itt is. Kikerülni a fele
letet nem lehet. Ha sokat elmélkedünk, bölcselkedünk, kitérünk
és udvariaskodunk, megszégyenítjük a mi parancsoló Urunkat.
Az Igét igazzá kell tennünk, próbáját kell adnunk. Ebben az

egyben matematikai pontosságot kíván a mi Urunk. Ne felejtsük
el, csak látszólag marad szégyenben kishitűségünkért a mi Urunk.
A valóságban mi mar asztaltatunk el.
Rendeljük alá magunkat a parancsnak: „Keressétek először
Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak
néktek!“ Isten kezéből az ő dicsőségére véve el mindent mindig
aggodalmasan ne aggódjunk. Aggodalmasan féljünk attól, hogy
merjünk ne bízni Benne, parancsszavában és ígéretében. Aggo
dalmasan remegjünk: hát lehet aggodalmaskodnunk az étel, az
öltözet, a javak miatt, ha a mammon ezerszer is nagyobb, hatal
masabb nálunk, m ikor kisebb az Istennél s Isten meg akar őrizni
attól, hogy aggodalmaskodásunk miatt elveszítsük magunkat,
elveszítsen minket?! Az az isten, aki az ő teremtett világában bá
torságra, határozottságra, tisztánlátásra újjáteremtett, „külömbbé tett nemcsak azoknál, hanem magunknál is?!"
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kí
vánságaitokat az Isten előtt és az Istennek békessége, mely min
den értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondo
lataitokat a Krisztus Jézusban. (Fii. 4, 6— 7.)
J á rá s i A n d or.

Isten tulajdonában.
„Immár alig akad valaki, aki észbe venné, hogy meg vagyon
keresztelve“ , — panaszkodik Luther 1520-ban. Aztán hozzáfog
a keresztség magyarázatához, ír róla külön, ír róla mással kap
csolatosan, prédikálja a szentség értelmét, viaskodik igazi hasz
nálatáért egész életén keresztül. Bizonyos benne, hogy megvál
tozik a rút tudatlanság s visszanyeri a keresztyénség is elveszí
tett értékét az egyházban. Talán volt is munkájának eredménye.
De hová tűnt? Ha felébredne Luther, s végigjárná gyülekeze
teinket, nem kellene-e megkeserednie újból: Immár alig akad
valaki, aki észbe venné, hogy meg vagyon keresztelve!?
Bizony a k e r e s z t s é g csak meg nem becsült Hamupipőke
ma házainkban. Ünnepszámba megy ugyan legtöbb helyütt a ke
resztelés napja, sőt nagy örömlakomát is csapnak, ahol még
telik rá. De ez tisztára családi ügy. S még jó, ha így van, hiszen
nagyvárosainkban sokszor klinikák dolga csupán; elviszik az ú j
szülötteket keresztelőre, mert az ápolóknak így parancsolták
meg. Édesapát ritkán látunk a templomainkban gyermeke ke
resztelésén. Szülők és keresztszülök teljes tudatlanságban élnek
a keresztség felől: külsőség szemükben az egész. Vagy ha na
gyon „otthon“ vannak a vallásukban, azt gondolják, hogy az az
egyházba való felvétel ceremóniája. Hadd legyen meg, hiszen
minden más egyesületben is megvan a „felvétel“ módja. A gyü
lekezet is teljesen részvétlen: papi funkciónak tartja, amihez neki

semmi köze. És a lelkészek is legnagyobbrészt hallgatnak róla,
nem tanítják a gyülekezeteket e tekintetben igazán. Hányán és
hányszor hallottunk szószéki prédikációt kifejezetten a keresztségről?
Egyik templomunkban évekkel ezelőtt renoválás kapcsán
az oltár elől elvitték a keresztelőkövet, mert útban volt, s oldalt
félre állították. Ez a félreállított keresztelőkő a mai helyzetünk
szimbóluma. Tartalmilag így mondhatnék ezt: nem s z e n t s é g
már közöttünk a keresztség! Legyen ismét azzá!
Tanuld meg újra gyermekként: szent ség a k e r e s z t s é g !
Nem valami tanból folyik ez a megállapítás. A szentségek dog
matikai fogalma később, a már gyakorolt szentségek magyará
zatából rögződött csupán tanításba. Tehát nem annyira dogma
tikai, mint inkább történeti úton kell elindulnunk. A keresztséget
K r i s z t u s Urunk tette — szentséggé! Ő szerzetté, alapította.
Nem mintha azelőtt nem ismertek volna vízbe való alámerítést
vagy ehhez hasonló dolgot. Voltak a zsidóságban is tisztálkodási
szertartások. A pogányokból a zsidó egyisten-hitre térőknél, az
u. n. prozelitáknál is nagy jelentősége volt ennek. Aztán ott volt
Keresztelő János, aki Isten nevében meríti alá a hozzá forduló
bűnvallókat (Máté 3, 6.) Izráel választott népének körében. János
evangéliuma ezt a Keresztelő János-féle keresztséget nevezi
„víztő l születésnek." Azt jelenti ez, hogy amint átcsap a keresztségre jelentkező feje felett a Jordán hulláma, úgy merül hullám
sírba egész addigi múltja, ó-élete minden bűnével, de minden ad
dig jónak vélt kegyességével is. Teljes hátraarcot kell o tt csi
nálnia mindenkinek. Valami ú j kezdődik. Ezt a merőben újat pe
dig az hozza el, aki már nincs messze s tűznek és Szentiéleknek
keresztségével közeledik. Megérkezik ekkor, az idők teljességé
ben, Jézus Krisztus a beteljesedéssel. Őbenne jelenik meg a me
rőben új valóság: Isten urasága. Aki ezért Vele kerül kapcso
latba, az nemcsak odahagyja a régit, nemcsak bocsánatot nyer,
nemcsak megtisztul és megszabadul az ördög országából, de be
is fogadtatik Isten házanépe közé, újjászületik, a Szentlélek veze
tése alá kerül, Istennel ju t közösségre. A Krisztus által rendelt s
gyakorlott keresztyén keresztség már ezt jelenti! Hiszen „Jézus
nevére" történik, vagyis — mai nyelven — : Jézus kontójára; a
keresztségünkben az ő terhére iratnak vétkeink, ő maga áll ke
zesként a keresztvíz mögött. A keresztyén keresztség tehát
Krisztus személyével van szoros kapcsolatban. Azzal a Krisztus
sal, aki által Isten gyermekeivé lettünk s országában állampol
gárságot kaptunk.
Ezért van szükség a keresztség cselekményének végrehaj
tásakor mindig az evangélium t a n í t á s á r a , a Krisztusról szóló
ige hirdetésére. A keresztségi parancsban a keresztség cselekmé
nyének elrendelésével együtt halljuk: „Tanítsátok őket (a népe
ket), hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek
(Máté 28, 20). Pál apostol is az ige általi víznek fürdőjét emle
geti, vagyis az igében adott keresztséget (Ef, 5, 26). Luther is
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végnélkül hajtogatja: „nem puszta á egyszerű víz a keresztséig,
hanem Isten igéjébe és parancsolatába foglalt víz:" A keresztyén
keresztség minden régebbre mutató eleme mellett is merőben új
cselekvés: szentség, szent jel, isteni szent cselekvés. Krisztus
által szereztetett és lett azzá. „Tisztán látható tehát — mondja
Luther a Nagy Kátéban — , hogy itt nem általunk végrehajtott
cselekedetről, hanem arról a kincsről van szó, amelyet Isten ad,
a hit pedig megragad.“ Nem emberi kísérletezés Isten megköze
lítésére, de Istennek alányulása hozzánk, Isten tette, lépése, kez
deményezése, kegyelmének látható hatékony csodaeszköze, melylyel minket kiválaszt, fiaivá fogad, saját tulajdonába vesz. Hol
találtatunk mi megkereszteltek? Röviden így kiálthatjuk ki:
I s t en t u l a j d o n á b a n !
Szentség a keresztség! Éppen ezért nag y d o l o g megke
reszteltnek lenni.
A keresztség szentsége h a t á r k ő és v á l a s z t ó v o n a l . Két
táborra bontja az emberiséget. Hogy mi abba a táborba tarto
zunk, amelyre ráhullott Isten kegyelmének vize: mérhetetlen
ajándék. Hamis nagylelkűség az, mely ebben igazságtalanságot
érez, mondván: nem méltányos, hogy Isten egyeseket kitüntat
ezzel az adományával, másoktól pedig megtagadja azt; mi lesz
azokkal, akikhez nem ju to tt el az evangélium és a keresztségben
meg nem mosattak? — lehetetlen, hogy elkárhozzanak; de akkor
számunkra sem lehet nélkülözhetetlen drágaság. Emberi gondol
kodás ez s a valóságnak kerülése. Bizony nem mindegy megke
reszteltnek lenni vagy meg nem kereszteknek lenni. Komolyan
kell vennünk Isten gondviselését s megkereszteltetésünkben azt
a személyes törődést, mellyel Isten reánk tekint. M i a keresztséggel Isten történeti kinyilatkoztatásának területére estünk,
Isten üdvjelenléte alá, s itt Ö egészen közel van hozzánk. Balga
ság volna tehát egy lépésnyi út helyett vargabetűs kanyarodás
sal keresgélnünk Öt. Ne vesd meg a keresztséget, vedd örömmel
ajándékát. Ami pedig azokat illeti, akik a másik táborban van
nak?! Érezz felelősséget a misszionálásuk iránt, s hagyd Isten
bölcseségére és irgalmára őket.
A keresztség szentsége nagy v i g a s z t ál ás is az egyes ke
resztyén számára. Vígasztalás kísértések tüzében, elbukások har
cain, lelkiismeretünk marcangoló kínjai között, a halálfélelem
verítéke közben, melyek által az ördög vigyorogva akarja elhi
tetni velünk, hogy elveszünk, elkárhozunk, megszegvén Isten
akaratát. Ilyenkor nagy vígasztalódás a keresztségünkre gon
dolás: Isten hűséges, szótartó, ígéretét valóraváltó Isten, ö véghezviszi üdvözítő akaratát a mi hűtelenségeink ellenére, ezért vá
lasztott ki bennünket szentsége vizének jelével! Luther gyako
rolta ezt a keresztségben való bizakodást. Am ikor vészfelhők
tornyosultak feje fölött, asztalára írta: Meg vagyok keresztelve!
Hitében nem is csalódott, mindig megmentette az Úr. A Nagy
Kátéban így ír: „Ügy kell a keresztséget tekinteni és hasznunkra
fordítani, hogy az erősítsen és vigasztaljon minket, ha a bűn és

a lelkíismeret szorongat. M ondjuk ilyenkor azt: De hisz én mégis
csak meg vagyok keresztelve. Ha pedig meg vagyok keresztelve,
akkor enyém az ígéret, hogy üdvözölnöm kell és testem-lelkem
elnyeri az örökéletet!“
A keresztség szentsége K r i s z t u s g y ü l e k e z e t é h e z csa
tol bennünket. A megkereszteltek nemcsak egyenkint lépnek
Isten tulajdonába, kerülnek uralma alá. A keresztséggel beiktattatunk a kiválasztottak, szentek közösségébe, az Anyaszentegyházba, a gyülekezetbe. Ügyeljünk csak, nem az Egyház teremti
meg e szentséget, de megfordítva: a keresztség egyházalkotó
szentség. Az első pünkösdkor, akik megkeresztelkedtek, „hozzácsatoltattak“ (Csel. 2, 41.) a már meglevő kis gyülekezeti közös
séghez. A keresztség szentsége a gyülekezetbe á llít bele. Ha a
keresztségünk újra fontossá lesz előttünk, akkor egyszerre fon
tossá kell válnia a gyülekezetünknek is. A keresztyén életnek
mindig nyilvánvalóvá kell lennie! A ki az első időkben hitre ju 
tott, nem tartotta ezt titokban, hanem megkeresztelkedett (Márk
16, 16.) s ezzel nyíltan felhívta a világ figyelmét arra, hogy ő a
Krisztus népéhez tartozik; pedig ez akkor sok szenvedés és üldöz
tetés vállalását jelentette s nem egyszer a halált.Megerősíti mind
ezt azután az a tény is, hogy Krisztus a keresztség parancsát
missziói parancsnak adta: a gyülekezetnek élnie, gyarapodnia,
látszania kell e világban. Nekünk is égetően sürgős feladatunk
ma a keresztség gyülekezeti becsét visszaállítani! Végezzük a
keresztelést újból a gyülekezet színe előtt, ne b ú jju n k vele a sek
restyék magányába. Válogassuk meg a keresztszülőket, hiszen
tulajdonképen a gyülekezet képviselői: zálogai annak, hogy az
újonnan megkeresztelt csakugyan Isten népe közt nevelődhetik
fel. Érdemes lenne felújítani azt a szokást is, hogy a megkeresz
telteket a szószékről kihirdetik, hadd érezze a gyülekezet az újon
nan „hozzácsatoltakért“ a felelősséget. Mások keresztségének
semmibe vevése egyúttal saját keresztségünk meg nem becsülé
sét is ránk olvassa!
Végül még két tévelygéstől kell óvnunk egymást. Az egyik
az a felfogás, hogy a keresztség pusztán s z i m b ó l u m . Ezzel
szembe fo rd ítju k eddigi megállapításunkat: a keresztség —
szentség! Tehát olyan cselekmény, amelynek hatása van. Valósá
gosan történik valami általa s nemcsak jelképesen. Isten való
ságosan fogad bennünket tulajdonába és nemcsak jelképesen.
Luther úgy mondja ezt egy helyen: a keresztség nem költemény!
A keresztségnek ez a szentségi, objektív, nélkülünk való, isteni
jellege igazolja dogmatikailag a gyermekkeresztséget. Nem mi
ajánljuk fel a gyermeket, nem rajtunk fordul a szentség áldása.
Isten akaratából van, hogy o tt történik valami. Isten a gyerme
ket is tulajdonába veheti. A gyermekkeresztség kérdéséhez még
hozzátehetjük azt, hogy történetileg is teljesen indokolt: a keresztyénségre térőket egész házuk népével megkeresztelték, te
hát gyermekeikkel együtt. Az Apostolok Cselekedeteiről íro tt
könyvben sok keresztség van leírva s mindenütt a keresztyén

élet elején találjuk! Tehát a bibliai korban és a Szentírásban
megalapozott gyakorlat ez. Kár ezen szekták módjára vitatkozni.
Azt se feledjük, hogy a keresztséget parancs formájában rendelte
Jézus, s így végrehajtása éppen nincs a mi gyarló megítélésünkre
bízva. Nem jelkép tehát, hanem Isten valóságos cselekvése.
A másik zsákutca az, amely a keresztségből szinte m á g i á t
csinál. Mintha varázslatosan és gépiesen hatna. Jezsuita misszio
náriusok tették meg Indiában, hogy pogány szülők gyermekeit
homlokon érintették a keresztvízzel, csendben és szó nélkül, s
ezzel a maguk számára elkönyvelték őket. A szentség csakugyan
isteni cselekvés, de azért nem varázsszer és nem mágia! Más szó
val: szerepe van itt a hitnek is! Igaza van Luthernak, amikor til
takozik az automata szentség ellen. Isten a hitünket akarja erő
síteni a szentség által. A keresztségünk arra kötelez, hogy gya
koroljuk a hitünket, bízzunk Istennek a szentségben adott ígé
reteiben, ne kételkedjünk üdvösségünk felett. „Ahol ilyen hit
nincs vagy nem keletkezik, ott a keresztség nemhogy használna,
ellenkezőleg árt, mégpedig nemcsak akkor, amikor részesülünk
benne, hanem egész életünkön át.“ Természetes, hogy a szentség
önmagában is szentség, érték, isteni valóság. De olyan, mint a
be nem váltott csekk, felkophatik tőle az állunk! — Hogy a ke
resztség szentsége nem varázslat, azt igazolja az az erkölcsi kö
vetelés is, mellyel az Írás szerint összefügg (Róm. 6.). A kereszt
ségünk kötelez bennünket arra, hogy „ú j életben já rju n k.“ Ezt
az új életben való járást pedig naponkint gyakorolnunk kell.
A bűn ugyanis halálunkig belénk kapaszkodik s a keresztségünkkel nem szűnik meg kísértése. (A régi protestáns dogmatikák ezt
úgy fejezték ki, hogy a keresztség csak az eredendő bűn bünte
tésétől tisztít meg, de magától a bűntől nem!) Igen, valóságos
isteni munka rajtunk és bennünk a mi megkereszteltetésünk, de
ez a valóság etikai elkötelezés életvalósága.
Vegye hát észbe minden keresztyén lélek, hogy meg vagyon
keresztelve és I s t e n t u l a j d o n á b a n van! Legyen közöttünk
újra s z e n t s é g g é a keresztség!
Luther hajóhoz hasonlítja e szentséget, mely szilárdan és
legyőzhetetlenül halad a tengeren, nincs oly vihar, mely dara
bokra törhetné; s viszi a hívőket az üdvösség kikötője felé.
A hitetlenek odahagyják és a hullámokba ugranak, s hacsak
vissza nem kapaszkodnak, o tt is vesznek. De a hajó még ép és
még mindig az örökélet réve felé tart. Emberek, keresztyének,
csapdosó árral küszködő hitetlenek, Isten kezéből kiszakadtak,
kegyelme kiválasztásában kételkedők, halál örvényeiben fuldok
lók, — halljátok meg a kormányos kiáltását: Vissza a hajóra!!
Scholz László.

A hit több mint élmény. Bizonyos Isten felől, noha nem látta Öt,
övé Isten, de mégsem birtokolja, erős, de az ő Urának erejében; röviden:
személyes közösség a magát Fiában kinyilatkoztató Istennel, valódi Isten
hez kötöttség, de éppen Isten-élmény nélkül.
Büchsei: „Die Offenbarung."

Németh László.
A háború utáni magyar szellemi horizont a harmincas évek
elejére szinte ijesztően elsötétedett. Csonka országunkra ráter
peszkedett az álkonszolidáció, amely meggyanúsította a gondo
lat sok egészséges és gyakorlati megmozdulását. Közben Európa
vívódott önmagával s lassan kialakuló, új társadalmi és gazda
sági formái kérdések özönét zúdították reánk, mialatt tudósaink
és íróink, irányítóink és vezetőink a nagy nemzeti feladatoktól
és a nagy összefüggések látásától dezertálva, művelgették a ma
guk kis szakjának is kihasított területét.
Németh László volt egyike azoknak, akik a kisstilusú és el
dugult magyar életet és annak problémáit beállították a világho
rizontba s szemünket ránevelték a végtelen távlatok látására.
Első tanulmányában már beledobta a magyar irodalmi tu
datba a később még jobban kife jte tt, merész és magasigényű fel
fogását az irodalomról: a történelem népekben gondolkozik,
minden nép egy vállalkozás, az író műve ennek a vállalkozásnak
a kifejezője. Első regényében, az Emberi színjáték-ban azt a
fajta modern vallásosságot írta meg, amelynek értelmében Makkai Sándor Adyt az egyetlen magyar vallásos költőnek nevezte.
A rádió, a reformkormány, a „törzsfők“ jobboldali Magyaror
szága között, amelynek túl intelligens volt, a baloldali Magyarország fölött, amelynek nem tudott eléggé esztéta és dogmatikus
lenni, kereste azt a harmadik Magyarországot, amely a legsajá
tosabb magyar viszonyokból fakad és a kor legnemesebb, nyugati
ingereire reagál. Nemzedékszervezésében hajótörést szenvedve,
szellemi Robinzonként a „Tanú“ , egymaga írta folyóirat szige
tére húzódik és elsőként dolgozza fel vallásos szempontból az
összes magyar sorskérdéseket. Azóta csalódott nemzeti és egyéni
reménykedéseiben, amelyeket oly meghatóan írt meg a „Kapá
sok“ című, még egyszer összes motívumait összefoglaló víziójá
ban s mindezt ma már, reményvesztetten, csupán szépirodalmi
művek kristálylapjaiba zárja, a nemzethalál lebegő árnyéka alatt,
mint élő tilalomfa áll azon az úton, melyen a mai élet és a mai
magyarság jár.
Európa és a kor nagy látványát vetíti fel kiindulásul. A múlt
században oly világszemlélet ju to tt uralomra, amelyben az ember
a dolgokat más dolgokkal való összefüggéseik szerint, mennyi
ségileg fogta fel, nem pedig az énjéhez, vagy egy énjén túli cél
hoz való viszonyban. A külső szemléletet kifejező, észkategóriá
kon alapuló természettörvény azért mondható mennyiséginek,
mert minden ugyanolyan jelenségre egyformán áll. „Az ember
belenyugodott, hogy önmaga tetteit ugyanabból a kényszerűség
ből magyarázza, amelyből az inga-lengés idejét és vegyületek
szerkezetét. A lélek érzetek atomjaiból épült fel, a népek a né
pekre ható erők természeti lenyomatai. Ember, faj, társadalom,
mint puha viasz várták a nagy mehanikai kényszerűség pecsét
nyomóját.“
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Ebben a mindenfelől bezáruló, melianikus világképben, az
emberi szellem kezdte magát rosszul érezni. Fojtogatta a levegő.
Végül is egy, mai kultúránk egész felületét és alapjait rengésbe
hozó lázadásban tö rt ki. A pszihoanalizis, a századvég irodalmi
különcei, a szellemtörténet, az új német tudomány és egziszten
ciális filozófia stb. ennek a rengésnek csak egyes, kollektiv jelen
ségei, valójában minden mai ember lelkében megindult ez a fo 
lyamat. A gazdasági életben a változás, a munka és a magántulaj
don új értelmezésben jelentkezik. Az ember nem akar gépalkat
rész lenni, mindig kis részletmunkát végezni. Legmagasabbrendű
öntudatával akar résztvenni munkájában, amelybe beleviszi sajá
tos egyéniségét. A kertész és cipész épúgy lehet művész, mint a
költő és szobrász, csak az alakítandó anyagjuk más. A tulajdon
jo g tekintetében eddig két alternatívát ismertek: minden a közé,
az egyén a köznek kiszolgáltatott hivatalnoka, mindenre kész
katonája, — vagy a magántulajdon szentség. A mi korunk keresi
a kettő közötti középutat, amely igaz, hogy nem olyan kitapo
sott és oly könnyen megtalálható, mint a másik kettő, de meg
van. A vállalkozások hűbérisége, a munkabizomány ez, amely
ben az egyén a köznek felelős, szabad vállalkozó s mint ilyen,
egy kollektív tervgazdaság kötöttségébe illeszkedik. A szociálizmus harcaiban nagyobb munkabért követelt, de nem emberibb
munkát, a termelő eszközök köztulajdonba vételét követelte, de
a személyiség elbürokratizálódását nemcsak fenntartotta, de még
fokozta. Ugyanaz az értékrendszere, mint a kapitalizmusé, csak
más előjellel. Ma is időszerű gondolatai bele vannak kövesedve
a múlt század elavult, mennyiségi és mehanikus világképébe, ez
a magyarázata a fasizmusokkal szemben való térvesztésének.
Európában ezekben az eszmékben kifejezett új világ és új
életberendezés nagy kísérletére három állam is felajánlotta ma
gát: Oroszország, Olaszország és Németország, mindhármuk k í
sérlete torzszülés.
Magyarországnak, Németh László szerint, ma az a hivatása,
hogy a szocializmusnak ezt a magasabb XX. századi formáját,
a minőségszocializmust valósítsa meg. Ezzel nemcsak önmagát
tartja fenn Középeurópa viharzónájában, de betölti európai miszszióját. Nemcsak az elosztás reformjára van szükség, hanem elő
ször belső reformra; új, megújult emberekre. Ez utóbbi nélkül
minden reform hiábavaló, sőt veszedelmes is, károsabb, mintha
minden maradna a régiben. A nagybirtokra való településből ha
marosan ugyanolyan egykéző, rossz értelemben elpolgáriasult
kisbirtokosság lenne, mint a mostani. Megtörténhetik, hogy a
bankok nyakán rothadó földeket veszi meg az állam telepités
céljaira. Különben pedig annyi föld nincs az országban, hogy
minden igénylőnek jutna, a nincsteleneket ezért nem csupán a
felszabaduló nagybirtokra, hanem a minőségtermelésbe kell te
lepíteni. Európa és a magunk szégyene, hogy a feudalizmus ma
radványai nálunk maradtak meg legtovább, de ezt a szégyent
most javunkra fordíthatnánk: nem földosztás kell és törpebirto-

kokra való szétparceílázás, hanem vegye át az állam egészben
új tulajdonosként és azután telepenként, tagonként, adja oda
bizománybirtokokként felelős, nemzeti munkaszolgálatban k i
képzett, szabad vállalkozók csoportjának. Nem lesz így értelme
sem a birtok-akkumulációnak, sem az egykének, mert egy vál
lalkozónak csak egy telepe, tagja lehet s gyermekei új tagokra
rajozhatnak ki.
Hogy egy ilyen gazdasági reformhoz csak hozzá is lehessen
kezdeni, annak előfeltétele, hogy az ország egész területe és né
pessége, egyéb viszonyai fel legyenek dolgozva szociográfiailag,
főleg pedig a kialakult tájhazák szempontjából.
Nem célunk mindezzel kifejteni, csupán megérzékeltetni azt
a belső formát, amelyet Németh László jelent. Aki ebben a fo r
mában belsőleg el tud helyezkedni, annak a többi nagy magyar
problémák új, a szokásostól merőben elütő látása magától adó
dik. Hogy mennyire elüt a szokásostól ez a látásmód, illusztrálja
a trianoni magyarság felfogása.
A 16. században prédikátor őseink s hatásukra népünk a tö
rök veszedelmet, minden külső csapást úgy tekintette, mint
Isten igazságos büntetését vétkeink miatt. Újuljunk meg, térjünk
meg és Isten leveszi rólunk ostorozó kezét, — ez vo lt belőle a
következtetés. Ma azonban a töröknél nem kisebb trianoni csa
pást nem így fogtuk fel. Beszédekben és írásokban vo lt sok kardcsörtetés, de magyar bűnbánat alig. Trianonra s a világválságra
való hivatkozás ürügye alatt a belső átalakulás, a magunk reví
ziója elmaradt. Aki pedig magyar bűnöket mert szóvátenni, meg
rágalmazták, hogy ellenségeink igazságtalanságait kisebbíti.
Németh László vallása nem „magánügy“ vagy az élettől el
vonatkozó kegyes gyakorlat, hanem belső magatartásból fakadó
önalakítás és világszemlélet, az élet értelmének, minden jelen
ség céljának keresése: érezzük, hogy nem vagyunk a magunk
urai, hanem felelősek, de nem az életnek, nem a társadalomnak,
nem is észbeli vagy írott törvényeknek, hanem egy, e világon
kívüli személyes hatalomnak, akinek parancsai vallásos érzésünk
ben jutnak öntudatunkra. Ezeket a parancsokat nem elég meg
érezni és elgondolni, hanem érettük kiállva, önmagunk ellenére
is meg kell valósítanunk. Az egyházakat ugyanazzal a váddal
illeti, amellyel a szocializmust: hozzá vannak nőve letűnt korok
elavult világképéhez s az egyházakon belül nincs meg a lehető
ség „az óbort új tömlőkbe tölteni.“
Ezt a vallásosságot nem lehet maradék nélkül liberálisnak
(vallásos érzés, egyháziatlanság) és humanistának nevezni (tör
vény, tolsztoji tragikum). Lássuk meg felfelé mutató, felülről
való vonásait is: „Tetteim nem arra tekintenek, amerre a fák és
állatok tettei. Lelkem köldökzsinórja kivezet ebből a világból.
Leghűbb hűségemmel nem abba a törvényszerűségbe kapaszko
dom, amelyet sejtjeim és molekuláim érdeke diktál. Am ikor ma
gamhoz ragaszkodom, egy túlvilágihoz ragaszkodom, onnan ka
pom az erőt, onnan a megnyugvást. Vallásos vagyok.“ Ennek a

vallásosságnak egyetlen mértéke már csak az evangélium lehet,
amely nem saját erőnk megfeszítésével betöltendő, túlvilági pa
rancs, nem földi viszonyokból kiolvasható követelmény szerinti
magatartás, nem is isteni törvények felállítása, amelyeket ki kell
harcolnunk és megvalósítanunk, hanem megvalósulás, ajándék,
gyöngéségeinken át is megragadó erő, amely maga cselekszik.
Önerőnk és a törvény: Krisztusra vezérlő mester. Németh László
legtöbbször még ennek, csak ennek a mesternek tanítványa.
Itt a gyökere időnkénti kétségbeeséseinek, melyekkel a ma
gyar sors jövőjé t szemléli, akár Erdélyben, akár idehaza. Igaztalanul nevezték ezt beteges érzelgősségnek. Csak a valóságot
látja tisztán és élesen s csak önmagunkban bízik, nem abban a
láthatatlan hatalomban, akivel minden valóság és lehetetlenség
ellenére győzni lehet. Másrészt viszont lehet, hogy éppen azért lát
oly sötéten, mert nagyon hisz az i g a z s á g o s Istenben, mint a
zsidó próféták, akik népük pusztulásának épen ezért voltak leg
sötétebben látó hirdetői.
A népek lehetnek öngyilkosok, más nép megrohanásában
szörnyet halnak, felszívódnak egy rájuktelepedő idegen fajba,
de legbiztosabb halálnemük a bennük és fölöttük kiterjedő öntu
datlanság, szellemi vakság következtében beálló amentia köde,
amelyben nem látják önmagukat, sem helyzetüket. Elvesznek,
mert elvesztik magukat. Németh László a magyarság fö lö tt szét
terjeszkedő, szinte mozdulatlan gyilkos köd bontására vállal
kozott.
F e rd in a n d Istvá n ,

A k e r e s z ís é g n e k h a s z n a iró l.
Az keresztségnek mosása mind Isten előtt, mind szívünkben, mind
emberek előtt hasznos.
Isten előtt meg igazulásunknak és a bűnnek bocsánatiának és az örök
életnek pecsété. Mely pecsétet, mert hogy ő maga vetette reánk, soha sem
miképpen meg nem másolhat, sem akarja is. Hanem valamit a mosással
példáztatott, sőt ugyan be pecsételte tett az egyházi tanító szöméllyel
(nem bábával és idegen szöméllyel, kinek nincs az pásztorságra hivatal ja),
azt ugyan erősképpen meg akarja állapi. Tudni illik , hogy szent Fiát az
meg tért emberért, az ki hitből meg is mosódott az vízben, adta — az ő
vérét ő érötte ontotta ki és abba megemésztetelt minden bűne, — azt
magának szenteli Szent Leikével, szent templomává teszi azt immár meg
igazította, azaz megkegyelmezett neki és fiává fogadta és mint édes Atya
ételére, nevelésére, oltalmára gondot visel, — sőt ha meghal is fel tá
masztja és örök életet ad neki. Ily fogadási vannak Istennek az ő igéjé
ben az megtérő bűnös emberekhöz, melyeket n yú jt és ad az víznek mosá
sában is, és ahoz kapcsolja, aki azt fel veszi magára, azokba való bizodalommal. Ki amint igen állhatatos, igy soha meg nem másolhatja, hanem
ez fogadásiról mindenkor megemlékezik, valamennyiszer az megkeresztelkedett ember hozzá fohászkodik az ő Igéretibe való hittel. Sejt ha alunnék

2S7
is az hív ember, soha az Isten ezt cl nem felejtheti, hanem meggondolja,
m it fogadott annak az embernek, az ki meg tervén bűnéből, hitből meg
keresztel kedett és azt az hitet és bizodalmát mindenütt örökké szivébe
hordozza. Ily böcsös azért Isten előtt az hívek keresztsége. K iről mint
untalan megemlékezzünk, hogy az több tanácsi mellett ezzel is támogas
suk Istenben való bizodalmunkat.
Másodszor az mi szívünkben is és lelkiismeretűnkben szüntelen szol
gálni és használni kell az mi egyszer való mosódásunknak, mely lett A tyá
nak, Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Hol az Atya tanúbizonyságot téte
tett az viz mosásával, hogy szent Fiát éröttem adta és ö előtte elég fizetés
az 6 szent Fiának halála. — És ott az mosásba ugyan be is o lto tt az ö
szent Fiának testébe, vérébe, hogy mint együtt született teste, vére lennék
én is. És o tt az mosásba ugyan belém öntötte az ő szent Lelkét is, hogy
az mindenkor úgy bírjon, hogy se eszemet, szívemet, se egyéb tagjaimat
az ő romlottságában, hanem mind addig velem együtt tusakodjék az ellen,
míg feltámaszt az megrothadottságból. — így azért megmosattatván és
megerősíttetvén k iviil és belől, azért ez mosással ugyan kényszerítsük is
az mi szivünket, hogy bízzék az Ür Istennek ennyi drága igéretiben, sőt
ily jó tétiben, hogy szent Fiát éröttünk adta, ö belé oltott, Szent Lelkét
bennünk tartja. És azért ha szintén kísírtetet bocsátna is reánk, mint Ábrahámra, Jákobra, m int a kananeabeli asszonyra és minden szentekre, de mi
akkor is ugyan küszködjünk is ő vele, és ugyan kényszerítsük, mint egy
bírót az pecsétes levéllel, hogy megállja azt az ígéretet, k it az ő pa
rancsolatja szerint az ő nevével az egyházi szömély pecsétlett reánk, kivel
minket beoltott az ő szent Fiának testébe, vérébe, és beszámlált minden
hívei közibe, és egyszer oltalma alá fogadott erős esküvéssel és meg tisz
tító pecsétével. Azért midőn egyszer velünk is ily jókat közlőit, kénysze
rítsük minden kísirtetünkben, hogy soha el ne vegye azt immár mi tőlünk
Ez kényszerítéssel nagyot nyerünk minden kísirtetinkben Isten előtt, kiből
mindenszer meg csendesedik a mi szívünknek akár mely nagy rémülése
és röttegése.
Továbbá a mint Istenünket késztetjük pecsétével e fogadásra, így
kényszerítsük mi magunkat is az isteni engedelemre. Mert mint ha kezet
csaptunk volna az keresztség felött ő vele, ő ily fogadást tévén, hogy mint
édes Atya, úgy viseli gondunkat szent Fiúért, mi megint mint jó fiák más
Istent nem esmernénk, hanem csak őtet az ő szent Fiával és Szent Leiké
vel mindenek lelő tt akarnánk hallgatni, félni, szeretni, tisztelni és szol
gálni, az ő igéjének tanítása szerint. Tehát erről megemlékezvén, untalan
erre felrázzuk magunkat: hogy az egy igaz Istent ez három szömélybe
esmérjük, hogy ő örök Atya, ki szülte az ő Fiát mind-örökké, és örök
Fiú, ki született az Atyától örökké és felöltözött az emberi testben és
abban áldozat lett értünk, és örökké való Szent Lélek, ki származik az
Atyától és Fiútól örökké. Ez három személyt egy örök Istenségbe higgyük
lenni és ezen kívül semmi Istent ne ismerjünk, mert ő magát csak így
jelentette k i és így akar esmértetni, k it ezután színről színre meg is látunk.
Ennek pedig igyekezzünk mind egész életünkbe kedveskedni az ő paran
csolatja szerint, utálván minden bűnöket és az ő evangéiioma szerint elhivén,
hogy szent Fiáért megkegyelmezett, és valamennyiszer elesünk, minden
szer hozzá fogad, amint annak fejébe mosottatott is meg az vízben. Ez
igéretit pecsétlette ott reánk. Ezt azért erősen tartsuk. I. Tim. 1. És

miért hogy m e g k e re s z te l kedtünk az Jézus K ris z tu s nevébe is, akkor arra is
kötöttük magunkat, hogy mi is, m int ő, meghalnánk az bűnnek és élnénk
az Istennek. (Róma 6.) Azért az bennünk lakozó bűnt, k i mindenkor meg
is tusakodik ellenünk, ellenségül tartsuk és mindenkor öldököljük, hogy ne
uralkodjék (Róma 3), hanem a Krisztus lelke vezérlésére igyekezzünk min
den szempillantásban. így fog az hívek szivében másodszor használni az ö
keresztségek. Midőn ilyenképpen is igyekeznek ő vele élni, az ő elméjeket, sziveket, tagjokat így erőltetvén azokra, az melyekre néznek az mosódások, kire mindenkor Szent Lelket kérjenek segítségül.
Harmadszor használ a keresztség az egész szent gyülekezet között is,
kik azzal őket be fogadják az ő szent társaságokba, Isten fiainak és hívei
nek tartják és őket egy Isten, egy Ur, egy Lélek alá, egy hitre és egy
örökké való országra fogadják.
Ily becsületesnek és hasznosnak tartsuk azért a mi keresztségünket,
először Isten előtt, másodszor az mi szivünkben, harmadszor emberek előtt.
B o rn em is za P é te r 1584.

Interlaken.*)
Másoknak remek kirándulóhely, ahonnan a Jungfrau megmászására
indulnak, — nekünk, néhány magyarnak és több mint kétezer külföldinek,
akik 42 nemzet képviseletében részt vettünk az Oxford-csoportmozgalomnak szeptember elején Interlakenben rendezett nemzetközi house partyján,
rendkívül értékes alkalom volt, hogy a mozgalomnak nemzeteket kibékítő
munkájával megismerkedhessünk.
A csoport egyéneken keresztül éri el nemzetek megváltoztatását.
Tulajdonképen nem tesz egyebet, mint, hogy gyakorlatban valósítja meg,
alkalmazza Krisztus tanításait. Feltétlen becsületesség, feltétlen tisztaság,
feltétlen önzetlenség és feltétlen szeretet: ez alatt a mérték alatt mutatja
meg minden ember bűneit. A népek betegségei az egyének megkötöttségé
ből tevődnek össze. Azt mondja tehát az egyénnek: ismerd meg a reád eső
részt, utáld meg, valid be bűnödet, tedd jóvá, szakadj el tőle, add át magad
Istennek, hallgass irányítására, amit akkor ad tudtodra, m ikor csendben
vagy és kész vagy engedelmeskedni, s azután tégy bizonyságot megválto
zott életedről.
*) Folyóiratunk hónapok óta készül arra, hogy a nemzetiségi kérdést
— különösen ami belőle egyházunkat ille ti — keresztyén szemszögből meg
világítsa. Az elmúlt nyáron Akaiiban ta rto tt munkatársi konferenciának is
ez volt egyik legfontosabb tárgyalási anyaga. A kérdéskomplexum súlya és
annak a nagy felelősségnek a tudata, mely minden erre vonatkozó meg
nyilatkozásra nehezedik, okozta, hogy még nem tudtuk szándékunkat valóra
váltani. Hogy milyen elevenen mozgatja közvéleményünket a nemzetiségi
kérdés, annak tanujele a jelen, hozzánk felkérés nélkül érkezett és szerkesz
tőségünktől örömmel közölt cikk. — Akinél olvasóink közt ellenmondást
vált ki a cikk mondanivalójának az oxfordi mozgalommal való kapcsolata
miatt, azokat kérjük, gondoljnak arra, hogy ez a mozgalom — általunk is
ismert hibái ellenére — még mindig váddá lehet számunkra, ha keresztyén
életünk nem tud szabadulni a hibáktól és bűnöktől, melyekre az oxfordi
mozgalom is figyelmeztet.

I n t e r l a k e n
megmutatta, m it jelent a megváltozott étetek ilyen tapasz
talatainak kivetítése nemzeti síkba. A tíz napig tartó house party alatt a
legtöbb szó a kisebbségekről és a népeknek egymáshoz v a l ó v i s z o n y á r ó l
folyt. A jelmondat ez volt: Interlaken — felelet Versaillesra. S valóban
feleletet adott nemcsak Versaillesra, hanem Trianonra is. Szerettünk volna,
amint régebben tettük, szónoklatokat tartani „magyar igazságunk“ védel
mére. És mire végig hallgattuk más népek bizonyságait, tisztán álltak előt
tünk nemzetünk mulasztásai. De megláttuk azt is, hogyan kell jóvátenni
hibáinkat.
A magam részéről azzal akarom megtenni az első lépést a jóvátétel
felé, hogy nyilvánosságra hozom gondolataimat, melyek ott kint a bizony
ságtételek hallgatása közben ju to tta k eszembe.
A középkor óta — így látom a helyzetet — három körülmény akadá
lyozta országunk fejlődését, boldogulását. Az egyik a török veszedelem, a
másik Ausztriától való függésünk, a harmadik a nemzetiségi kérdés. M ikor
már a törököt végleg kivertük, a XVIII. században, a nyugattól való függé
sünk fokozottan bénítólag nehezedett ránk s nemsokára azután, hogy a
magyarság a XIX. században szellemi és politikai tekintetben nagykorúvá
sarjadt, megindultak a nemzetiségek elkülönülő törekvései, melyek a tria 
noni feldaraboláshoz vezettek. Török-kérdés ma nincs, Ausztria megszűnt.
A magyar politika felelős irányítói bizonyára óvakodni fognak nemzetünket
túlságosan bevonni valamely nyugati hatalom hatáskörébe. De itt van a
nemzetiségi kérdés, az utolsó évszázadnak legégetőbb, sokszor agyon
hallgatott, sokszor fölényesen kezelt kérdése, amelynek megoldásától min
dennél inkább függ országunk és népünk mostantól számított jövő évszá
zadának története. A magyarságnak, ha valamikor, hát ebben a sorsdöntő
órában, m ikor jogosnak h itt követeléseink elérésében újra nagyobb hittel
kezdünk remélni, szembe kell nézni saját mulasztásaival, meg kell látnia,
m it cselekedett eddig helytelenül s hogyan kell megváltoznia, hogy a vele
együtt élő népekhez békés, megértő, szeretetteljes legyen a viszonya.
Képzeljünk magunk elé egy embert, akinek a jellemében összesűrítve
együtt vannak mind azok a jellemvonások, amelyek a magyarság magatar
tását jellemezték az utolsó évszázadokban a nemzetiségekkel szemben.
Az ilyen embert jóvágású fiatalembernek fo gju k nevezni, de hacsak meg
jelenésével és gavalléros modorával nem, kérdés, hogy a mások szívéhez
meg fogja-e találni az utat. Az udvariasságnak van egy fajtája, mely taszít
és fölényt fejez ki. A magyarság nem állna ma oly magára maradtan, elszi
getelten, más, fiatalabb nemzetek között, ha ideje korán felismerte volna
az értelmét annak, hogy m iért vagyunk idegen népek közé ékelve. Isten
nek bizonyára terve van a világgal, terve van a népekkel. Nem véletlen,
hogy más népekkel meg kell osztanunk az országot. Ezen az állapoton
nem lehet változtatni akármilyen határreviziókkal sem. A való helyzetet
félreismerni vagy könnyelműség vagy korlátoltság volna. A jövő évszázad
magyar története attól függ, hogyan tö ltjü k be a nekünk szánt szerepet
a Duna-medence nemzetiségei és a környező országok népei között. Két
eset lehetséges. Vagy maradunk elszigetelten, mint eddig, önmagunknak,
nem törődve szomszédainkkal, hanem csupán a nyugati nagyhatalmakkal;
ez esetben végül is azok játékszerévé fogunk válni. Vagy meg kell lát
nunk, fel kell ismernünk a földrajzi körülményektől is kije lö lt történeti
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Távol áll tőlem, hogy a külpolitikára célozgassak. A politika is Isten
ellenőrzése alá tartozik, arra is vonatkozik a szeretet, az önzetlenség pa
rancsa, de a politika megy a maga útján előre, abba a magyar nép egyedeinek kevés beleszólása van. Amire gondolok, az a magyarság tömegének,
sejt-alkatrészeinek a magatartása. Bármit hozzon a jövő, minden magyar
ember a maga hatáskörében felelősséggel tartozik azért, hogy a határokon
innen vagy túl élő nemzetiségekkel megérthessük egymást. Ahol nincs
kapcsolat, o tt nem lehet megértés, ahol pedig a megértés hiányzik, ott
természetszerűleg elzárkózunk egymástól. Hiába változnak meg a határok,
ha a népek le nem döntik a köztük lévő válaszfalakat. Nemzetiségeink
számára nem jelenthetünk semmit, nem közvetíthetjük hozzájuk magasabb
műveltségünket, ha egyénenként meg nem találjuk a hozzájuk vezető utat.
Trianon óta mit csináltunk eddig? Sokáig egyebet sem tettünk, mint
tiltakoztunk. Nem voltunk hajlandók Isten kezéből elfogadni a reánk mért
szomorú csapást. Szobrokat állítottunk fel a m últ emlékeinek és visszafelé
fordulva, háttal a jelennek, fontos alkalmakat szalasztottunk el a belső
megerősödésre. Azután kitűnő jogászok éles logikájába vetettük remény
ségünket. Gondoljunk azokra a remekbe készült genfi szónoklatokra, ame
lyek a népszövetségi alapokmány egyik paragrafusa alapján követelték a
békerevíziót. Micsoda szellemes ügyvédi fordulat éppen annak az okmány
nak alapján követelni módosításokat, amely az egész trianoni szerencsét
lenséget reánk zúdította! Végül jö tt egy harmadik korszak és ez még
most is tart. Ennek az a vezérgondolata, hogy valamely külföldi államfér
fiútól kell várnunk „igazságunk“ kiharcolását. Íme, Interlakennek más
üzenete van számunkra. Változzunk meg, lássuk be nemzeti bűneinket,
önzésünket, nemtörődömségünket. És tegyünk egy elhatározó lépést azok
felé, akik minket bántottak. Másoktól nem várhatjuk a kezdeményezést.
Üj légkör, új megértés fog támadni köztünk. Németül, franciául, angolul
tanulni nekünk szükséglet, de szerbül, románul, tótul, ruténül megtanulni
az önzetlen szeretet jele volna és ablakokat nyitna a politikai válaszfalakon
az egymás becsületes megismerése felé.
Aki az önmagunkból való ilyen kivetkőzésnek ezt a próbáját még
sohasem hajtotta végre, az talán kételkedni fog a fenti programm meg
valósításának lehetőségében. De aki megpróbálta magán, tudja, hogy ami
egynek sikerült, az mindenkinek lehetséges. Fényes bizonyság rá maga
Interlaken. Ami Angliában, Dániában, Hollandiában, a skandináv államok
ban történt s ami most van folyamatban Finnországban, Bulgáriában, az
Magyarországon is megtörténhetik. Dél-Afrika, India, Űj-Zéland és Japán
fogja hozzá szolgáltatni a maga nehézségeinek megoldásával a keretet.
Vannak városok, amilyen Utrecht vagy Lausanne, amelybe messzi vidé
kekről tízezer ember gyülekezett össze a csoport üzenetének meghallására.
M i magyarók még nem tartunk ott. Interlaken csak egy új hajnalhasadás
első fénysugáraival világított be a magyar problémák egyik legsúlyosabbikának: a nemzetiségi kérdésnek egyedül lehetséges megoldásába.
Elsősorban legyünk Isten parancsolatainak engedelmesek. Ha igazságun
kat már nem magunk fo gju k védelmezni többé, hanem rá tudjuk bízni
Isten kezére, nemcsak a múlthoz való görcsös ragaszkodás megkötöttsége

aiól fogunk megszabadulni, hanem elszigeteltségünkből is ki fogunk tudni
emelkedni. Akkor ennek a népnek új célja lesz: hogy Közép-Európa szí
vében valóban kifelé ható, lüktető élet lehessen, amelynek minden k ö rü lö t
tünk lakó néphez lesz mondanivalója. És felismert hivatásunk betöltése
fogja naggyá és erőssé tenni az új Magyarországot.
D r. K rotn p ech er B e rta la n .

Bűnös kívánságok.
Vágyak, kívánságok, — életünknek egyik legjelentősebb fo r
máló ereje. Bármennyire teljesületlenek maradjanak látszat sze
rint, mégis irányt szabnak cselekedeteinknek s erős befolyást gya
korolnak jellemünknek, kedélyvilágunknak külső-belső ala
kulására.
Van a kívánságoknak egy végzetes tulajdonságuk is: várat
lanul és eltorzultál! sokszor, de valamiképpen valóra válnak.
Igaz, hogy ez többször tragédia, mint boldogság, sokkal inkább
szenvedések és csalódások keserű forrása, mint öröm és meg
elégedés, — de ez már csak utólagos lecke arról, hogy nem lehet
felelőtlenül még vágyakoznunk, epekednünk sem!
Isten a szíveknek és veséknek vizsgálója, Ura akar lenni
vágyainknak, kívánságainknak, és fegyelmet követel e láthatat
lan vonatkozásban is.
Ne kívánd, így kezdődik a kilencedik és tizedik parancso
lat. Megszegésük több fájdalmat szerzett, jobban megkárosította
a világot, mint minden lopás és hamis tanubizonyságtevés.
Mennyi törtetés, intrika, hatalmaskodás, kerítés, csábítás, szom
szédok, atyafiak háborúskodása, családi élet romlása, válóperek
növekvő áradata, két otthon közt otthontalanul imbolygó gyer
mekek tragédiája, cselédszöktetések, politikai cselszövés és
országok pusztulása fogant a gonosz kívánságból!
Világi törvény a bűnöst e vonatkozásban ritkán éri utói. A
gyilkosra lecsap kérlelhetetlenül, a to lvajt is bünteti és a hamistanút csakúgy, de a kívánságok világába el nem ér földi bíró
szava.
Ne kívánd . . . Ha a tízparancsolat megtartására az erőt ön
magunkban keressük, a két utolsón csüggedhetünk el leghamarább. Ezeken igazán meg kell tapasztalnunk, hogy nincsen erőnk
a jóra. Minden erőlködésünk kudarcba fullad. De a Törvény
Krisztushoz vezérlő mesterünk: kétségbe ejt és őhozzá tuszkol.
Ö pedig megsegít engem, indulataimban, kívánságaimban, vá
gyaimban szívem fenekéig megromlott embert.
Ügy legyen Uram, úgy legyen.
Schulek T ib o r.

k r ó n i k a
A német házasságjog
az elmúlt nyáron megjelent törvénnyel új rendezés alá került. Érdemes
erről a rendezésről tudomást vennünk, mivel nálunk is állandóan hangoz
tatják a házassági jog reformjának a szükségességét. A német rendezésnek
egyik fontos indltóoka az a sok zavar volt, amely az osztrák házassági
jognak az egyenetlenségéből származott. Főként ezt az egyenetlenséget
igyekszik a törvény megszüntetni és az egész birodalom területén a há
zassági jogot egységesíteni. A rendezésnek alapelve, hogy a házasság a
„népi élet alapja“ ; a nemzeti szociálista államban való nagy jelentőségé
nél fogva „elviselhetetlen“ , hogy a birodalom egy tekintélyes részében a
házasságkötések jelentékeny számánál az államnak „m int a népi akarat
reprezentánsának“ ne legyen abba beleszólása és végül, hogy felekezeti
hovatartózandóság szerint az állampolgárok különböző jogszabályok ha
tálya alá essenek. Ennélfogva az új rendezés a volt Ausztriában is köte
lezővé teszi a polgári házasságkötést. Még szinte fontosabbak azok a ren
delkezések, melyek a házasságok felbontására vonatkoznak. A házasság és
családi élet mint a nép közösségi életének az alapja — hangsúlyozza a
megokolás — oly erőket rejt magában, melyeknek kifejtése a népi élet
örökkévalóságát biztosítja. „A házasság a hűség kölcsönös kötelezettsége
által olyan állandóságot biztosít a nemek természetes kapcsolatának, hogy
azt a gazdag gyermekáldás biztosítékává és a felnövekvő nemzedék egész
séges, rendezett nevelésének pótolhatatlan előfeltételévé teszi. Egyidejű
leg, mint a népi élet legkisebb sejtje, lehetővé teszi a házastársak számára,
hogy átéljék a közösséget.“ A törvény ezt a szempontot hangsúlyozza a
házasság liberalisztikus szemléletével szemben, mely szerint a házasság
egyéni célok megvalósítását szolgáló szerződésszerű szövetkezés. „A nem
zeti szocialista állam számára a házasság legmélyebb értelme kívül esik
a házastársak egyéni érdekein.“ Szigorúan elhatárolja magát az új rendezés
a „felekezeti szemléletmódtól“ is, mely a „túlvilág i képzeteket és vallásos
megkötöttségeket“ hangsúlyozza. A házasság alapvető jelentősége abban
van, amit „a német nép fennállása és egészsége“ számára biztosít. Ezért az
új házassági jog az egyházi szempontoktól függetlenül rendezi a házasság
felbontásának az ügyét, amennyiben az olyan házasságok felbontását teszi
lehetővé, melyek „a népi közösség számára értéktelenek“ lettek. Másfelől
azonban a reform nem törekszik a házassági elválások általános megkönynyítésére. „Ha azoknak a házastársaknak, akik házasságukban nem találták
meg a remélt teljes egyéni boldogságot, lehetővé tennők, hogy házassá
guktól szabaduljanak, akkor ezzel a házasság értékét kisebbítenők és a
helyett, hogy erősítenők, gyöngítenők népünk tagjainál annak a szent kö
telességnek a tudatát, hogy házasságukat a lehető legjobbá kell tenniök
és a házastársuk tökéletlenségeivel ki kell békülniök.“ Ezeknek az alapvető
szempontoknak az alkalmazásával formálták és építették ki a törvényben
a válóokokat, melyeket e helyen nem ismertethetünk.
A törvény megjelenése után az ausztriai evangélikus egyház vezető
sége Hitlerhez köszönő feliratot intézett, melyben a Führer cselekedetének
az „áldásait“ méltatja. Hogy ezt megérthessük, érdemes magunk elé idézni
azt a helyzetet, mely Ausztriában a házassági jogra nézve fennállott. Az
osztrák helyzetet a házasságjog tekintetében nagyfokú jogbizonytalanság
jellemezte, amennyiben négy ill. ötféle házassági jog volt egymás mellett
érvényben. Az előidéző oka ennek abban keresendő, hogy a Habsburgok
az ellenreformáció óta folyvást megújuló kísérletekkel igyekeztek a kato
likus állameszmét megvalósítani, azonban e kísérletek sorjában megbuk
tak. A házasságjog tekintetében Ausztria a h á b o r ú előtt é p p e n ú g y mint
azután, a kánonjog alapján állott. Azonban a m ú l t században érvényesülő
t ü r e l e m
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alá. Ehhez járult, hogy maguk a katolikusok is gyakran kivonták magukat
a kánonjog érvénye alól. Végezetül is más jog i helyzetben voltak Ausztriá
ban a katolikusok, az elszakított Nyugatmagyarországnak azok a lakosai,
k ik még a magyar házasságjog szerint kötöttek házasságot, a protestán
sok, a felekezetnélküliek és a zsidók. Ez az ötféle házasságjog különösen
a házassági elválások körül vezetett sok visszás helyzetre, sőt visszaélésre.
Ezt pedig az u. n. diszpenzációs házasságok csak még fokozták. A k a to li
kus kánonjog alapján, tehát a katolikus lelkész előtt k ö tö tt házasságok
t. i. felbonthatatlanok éppen a kánonjog szerint. Az ilyen fel nem bon
tott, de a valóságban megszűnt házasságok esetében az osztrák állam egyik
vagy másik házastársnak ismételten adott felmentést (diszpenzációt) új
házasság kötésére, úgyhogy ilyen u. n. diszpenzációs házasság kb. 50.000
van Ausztriában. Viszont az 1934-i konkordátumban, melyet az osztrák
kormány a Vatikánnal kötött, maga az osztrák kormány a saját felmentése
alapján és asszisztálása mellett (polgári házasságkötéssel) kö tö tt diszpenzá
ciós házasságokat érvénytelennek minősítette. Az ebből származó nagy
fokú bizonytalanság eredményezte, hogy nagyon sokan nem kötöttek há
zasságot, inkább vadházasságban éltek. Az evangélikus egyházat is közelről
érintette a házassági jognak ez a szörnyű ziláltsága, részben azért, mivel
a kánonjog érvénye kiterjedt olyan házasságkötésekre is, melyeknél csak
egyik fél volt katolikus, inig a másik evangélikus volt. részben pedig
azoknak a híveknek a helyzete miatt, akik ugyan vadházasságkötésük
idején katolikusok voltak, utóbb azonban áttértek.
Ebben a helyzetben érthető, ha az osztrák evangélikus egyház nagy
megkönnyebbüléssel vette az egységes német házasságjog megalkotását.
Nekünk az elmondottaknál két dologra kell figyelnünk: egyik, hogy
a vegyes lakosságú államokban a katolikus házasságjog érvényesítése szük
ségképen nagyfokú jogbizonytalanságra vezet. Azért állami s vele nem
zeti érdek, hogy a házasságjog ne csússzon át valamelyik felekezet kizá
rólagos vagy túlnyomó hatáskörébe. A másik tanulság óvatosságra indít
a házasságjognak kizárólag elvilágiasodott szempontok szerint való ren
dezésénél. A népiségnek és népközösségnek az eszméje sem olyan magában
véve érvényes eszme, mely önmagában irányadóul szolgálhatna, mivel a
házasság nem biológiai természetű intézmény, hanem erkölcsi kötelék a
két nem között. Nekünk fokozottan kell őrködnünk a fö lött, hogy a házas
ságjog állami rendezésében is feltétlenül érvényesüljön a keresztyén er
kölcs szabályozó mértéke.
K.

Krisztus minden tanítványa úgy éljen a világban, mintha tel
jesen magában állana. Krisztus igéje és hirdetése legyen számára
a legfontosabb a földön, és így gondolkodjék: Ha m indjárt látom
is, hogy szomszédom és az egész város, sőt az egész világ is más
ként él és vele tartanak mind a nagyok, az előkelők, birodalmak
és fejedelmek, mégis nekem van társam, aki hatalmasabb, mint
ezek mindannyian, t. i. Krisztus és az ő igéje. Azért, ha magam
ban állok is, nem vagyok egyedül. Mivel enyém Isten igéje, azért
Krisztus van velem.
Luther Márton.
Isten örökkévaló. A történelem fö lö tt áll. De hatalmában van a tö r
ténelem, ö irányítja azt. A történelem a kezében nem játék, amelynek
végső eredménye számára közömbös, hanem az a terület, amelyen mi em
berek ö t megtaláljuk vagy elkárhozunk. A történelem rejte tt célja Isten
uralma.
Büchsel Frigyes: „Die Offenbarung."
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SZÉLJEGYZETEK
Abba a szomorúságba
bele kellene esnünk niindannyiunknak, amely erőt vett Kodoiányi Já
noson egy finnországi istentisztelet
alkalmával. Beszámolójában így tesz
vallomást: „M iko r a templomból k i
mentem, szinte beteg voltam a szomorúságtql. Nem győztem elhesse
getni magamtól a keserű kérdése
ket: miért viseli szívén a magyar
népfőiskola sorsát a finn nép és
miért nem a magyar társadalom?
Hogy lehetséges, hogy távol északon
gyűjtenek egy magyar népfőiskolá
ra s itthon mi a magunk erejéből
mindeddig nem teremtettük meg a
modern népnevelés rendszerét?“ Ez
a valóságrajz csakugyan beteggé
szomoríthatna bennünket. De a ma
gyar társadalom ez ellen a „beteg
ség" ellen biztos szérummal van be
oltva: érzéketlenséggel és felelőt
lenséggel. Nagyon nehéz ezt az
,,egészséges“ társadalmat a felelős
ség és népmentés fájdalmával megszomorítani! De addig is, míg eljő
ez áldott betegség ideje, szomo
rodjunk meg mi: evangélikusok. Van
ugyan okunk az örvendezésre is: né
hány lélek kezdeményezését máris
megáldotta Isten s a finnek nagy tá
mogatásával még ez év őszén meg
nyílik, szerényen bár, az első ma
gyar evangélikus népfőiskola. De
keserűen kell feljegyeznünk, hogy
mennyire nem viseli szívén ezt az
ügyet az egész magyar evangélikus
ság. M indig ott van a hangunk a nép
segítés
énekkarában;
de
m ikor
konkrét dologra kerül a sor, nem
támogatunk semmit teljes erőnkből.
Nem mentő felelet e vádra, hogy ma
sokfelé kell kinyújtanunk segítő ka
runkat. Óh, jöhetnek olyan idők,
amikor sokkal több felé kell majd
szétosztanunk, amink van, — hacsak
elpusztulni nem akarunk. Meg az

után meg kellene már valamit tanul
nunk: legyen minden esztendőben
egy-két ügyünk, amit végérvényesen
dűlőre juttatunk! M int a Luther-szobor ügyét. Milyen hatalmas tett volt.
Nos, legalább ugyanilyen tettet k í
ván most tőlünk az evangélikus nép
főiskola! Legyen ez a következő fé l
évben, esztendőben az egész magyar
evangélikusság szívbeli ügye! Olyan
tanúságot tehetünk vele egyházunk
népmentő ereje mellett s olyan fo r
rást nyithatunk meg benne paraszt
ságunk hitre ébredése tekintetében,
melyre aligha volt példa Magyarországon. Persze ehhez hit kell.
Mert a finnek is hitükben viselik
szívükön a magyar népmisszionálás
ügyét! Szomorodjunk meg a hitet
lenségünkön s kezdjünk hozzá a hit
cselekedeteihez.
Hiányzó kapcsolatok
miatt panaszkodott egy vezércikké
ben nemrég az Evangélikus Élet.
Hiányzik az az élő kapcsolat gyüle
kezet és gyülekezet között, amely a
tagok viszonya kellene hogy le
gyen Krisztus testén: az Anyaszentegyházban. Széthullott egyház va
gyunk, nemcsak szórványainkat te
kintve, de belső organizmusunkban
is. Ilyesfajta gondolatok kapcsán
kívánja a cikkíró, hogy azok az ittott munkálkodó kisebb közösségek,
melyeknek csak mint „egyházi se
gédcsapatoknak“ ju to tt eddig szerep,
többre hivassanak. „A rró l van szó.
hogy ezek a sokszor esetlegesnek te
kintett vállalkozások
egyetemesek
és rendszeresek legyenek.“ Ezt mi is
továbbkiáltjuk s szeretnénk meg is
toldani valamivel: itt az ideje, hogy
ezek a megmozdulások egységes
fronttá fejlődjenek!! Olyan napokat
élünk, amikor bármely percben, elő
re nem sejtett zugból ronthat re

ánk valamely történelmi vihar, fe
nyegető vad süvöltésével. Ne ámít
suk magunkat azzal, hogy megálljuk
a próbát. így nem, — ahogyan ma
állunk! Nem, mintha Isten nem ta rt
hatná s nem tartaná meg a kisebbsé
get. De azért, mert nem az Ő k i
sebbsége vagyunk. Az Ő kisebbsége
az Ö igazságában áll. De hol van az
Ö igazsága elforgácsolódott életünk
ben, soksok egymással verekedő
pöttömnyi önigazságaink tengeré
ben? Ismerjük meg hát egymást!
Közeledjünk egymáshoz testvériesen.
Lapjaink is támogassák
egymás
munkáját és ne falják-marják egy
mást még hallgatással sem! Vessük
fel őszintén a kérdést: van-e akadá
lya (apró személyi kérdéseken túl,
melyeket félre lehet és félre kell
tenni!), van-e komoly akadálya m in
den magyar evangélikus találkoziásának?! Lépjünk egy körbe m ind
nyájan, abba, melynek bejáratán Jé
zus imádsága áll: Könyörgök Atyám,
hogy ők is egyek legyenek!

Révész Imre
az új tiszántúli református püspök
már másodízben hárít el magától
minden üdvözlést és ovációt. Püspök
ké választásakor mindjárt gátat ve
te tt a szokásos gratulációk hömpölygésének. S most beiktatását is olyan
keretek közt készük rendeztetni,
hogy minden ünnepség a debreceni
kollégiumot illesse, jubileuma alkal
mából. Ugylátszik tehát, tudatos és
következetes magatartás ez nála. S
nekünk nagyon tetszik. Ritkán fo r 
dul elő, hogy valaki e tekintetben is
megőrizze rideg puritánságát nagy
méltóságba kerülve. Nagy általános
ságban úgy van, hogy még az „e l
lenzékiek" és a „lázadók“ is, midőn
magasra jutnak ez országban: bele
simulnak az általuk is sokat hánytorgatott, szidott dicsőség-élvezetbe.
Szerénynek ugyan mind szerény ma
rad: ő nem akarja, dehát az már így
van, bele kell törődni. Az új püspök
mindezzel szembe mert szállni és —
csodák csodája — megértették s áll a
tekintélye is. Való igaz, hogy ezzel
még nem győz le az ember minden
kísértést, hiszen az ördög meg tudja

forgatni a gondolatainkat s a dicső
ségről lemondó embert is megejthe
ti, azt súgván fülébe: a te dicsősé
ged az, hogy nem ünnepelteted ma
gadat, ebben vagy te egyedülálló és
különb a többinél. Mégis nagyon he
lyesen cselekedett
Révész Imre:
kezdjünk el viaskodni az ünneplések
bűnével s üssünk a kezére! Nincsen
szükségünk rá, hogy folyton egymást
dicsérgessük a jegyzőkönyvektől fog
va a megrendelt ódákig. Vagy leg
alább is az egyházban nincs ennek
semmi helye! Itt csak szolgálat és
kötelesség van és bűnbánat és di
csőség — Istennek!
A bűn csak bűnnel,
további bűnök lavinájával tudja ma
gára felépített országát fenntartani.
Kezdődik a csalással, hazugsággal,
félrevezetéssel, ravasz ürügyekkel;
folytatódik a kizsákmányolással, egy
pártnak, osztálynak hatalmaskodá
sával, a bírói igazságszolgáltatásnak
züllésével; s aztán k itö r a teljes em
bertelenségben,, istentelenségben, fék
telen terrorban, gyilkolásban, hábo
rúban. Nincsen vissza út, mindig gonoszabbul tarthatja meg csak rablott
birtokát. Ezt példázza napnál vilá
gosabban napjaink története. Ilyen
kor érzi meg egy-egy rettenetes p il
lanatban az egész világ, milyen
szörnyű ereje van az igazságtalan
ságnak, a vak erőszaknak, a bűnnek!
Mindenütt, nemcsak egyik vagy má
sik országban. Mert nem kétséges
előttünk, hogy ugyanez fo ly ik Szovjetoroszországban is. M indig több
vérrel és mindig súlyosabb áldozat
tal kell fenntartaniok a hatalmon le
vőknek királyságukat, de egyszer
ennek a pohárnak is be kell telnie
Ezért nézünk aggodalommal a dik
tatórikus rendszerek felé. Az bi
zonyos, hogy azt nem várhatja meg
egy ország sem, míg minden fia
minden kérdésben egyet gondol. De
azért nem szabad az egységet erő
szakkal és kíméletlen propagandával
sem összekovácsolni. M ert a kény
szer mögött, az egzisztenciális fe-

hyegetések mögött, az elhallgattatások mögött, a titkos rendőrség és levélcenzura mögött ott settenkedik a
bűn lavinája, s rettenetes, ha nincsen
senki, aki megállítsa. Bocsánat, en
gedmény, szóhozjuttatás, nagyobb
véleményszabadság,
a
felelősség
megosztása és a felismert hibák jó 
vátétele — ez a megállítás módja.
Vigyázzon Magyarország is, hogy
bűnnel ne keríthesse kezébe egy cso
port sem a népünket, mert úgylehet
nincs a pusztulás lejtőjén akkor
megállás.
Itt van a fajt kérdés
is a nyakunkon. S éppen, mert nem
vagyunk igazán egy test tagjai, nin
csen egy véleményünk róla, ha egy
általában van véleményünk róla. így
ebben az országban senki sem tud
hatja, mi evangélikus egyházunk ál
láspontja.
Gondoljuk
csak
meg,
hogy a római katolikus egyház
hányszor nyilatkozott már a maga
módján. Legutóbb megint XI. Pius
szólalt meg. Kétféle nacionalizmust
ismer. Az egyik szerinte Isten aka
ratából való, természetes és emberi;
ez ellen semmi kifogása. A másikat
kárhoztatja, mely Istentől elrugasz
kodott, gőgösen önmaga erejére tá
maszkodó. Most tegyük félre mind
azt, amit tudunk; hogyan járja Ró
ma kötéltáncát e kérdésben állandó
németellenességével, s a fasizmus
előtt való meghajlással, holott egy
rendszer mind a kettő. A lényeges
mégis az, hogy nyilatkozik, van sza
va hozzá s fel is figyelnek az embe

rek reá. És főképpen e g y emberként

áll a hivatalos felfogás mögött az
egész papság. Nálunk meg az a
helyzet, hogy ez a kérdés még ko 
molyan szóba sem került, a lehető
legkülönbözőbb vélemények vannak
forgalomban róla közöttünk, egyházi
tisztviselőink körében is. Sőt újabban
evangélikus lelkészek p olitikai na
pilapokban is írnak e témáról a nél
kül, hogy egyházuk véleményét kép
viselnék (s egyáltalában képvisel
hetnék, hiszen nincsen!). Pedig eb
ben egységes állásfoglalásra van
szükségünk
mihamarabb.
Vájjon
nem kezdhetnők-e meg hiányzó kap
csolataink
egybekötözését
<azzal.
hogy megkérjük laptársainkat s h i
vatalos tényezőinket: szóljanak hoz
zá, miképpen juthatnánk egységes
véleményre a faji kérdésben, s hogyán juttathatnék azt érvényesen
kifejezésre!?
Felmentette
a Kúria Féja Gézát a nemzetgyalázás
súlyos vádja alól. Végtelenül örü
lünk ennek, mert ha voltak is köny
vének hibái, távol állott az minden
nemzetbántástól. örülünk, hogy a
magyar bíróság ilyen tisztán szol
gáltatott
igazságot.
És
örülünk,
hogy ez megfelel a p olitikai hangu
latnak is, mely bizonyára éreztette
hatását e per végső döntésében. Ta
lán nem tévedünk, ha azt mondjuk,
hogy ebben része van Féja Gézának
magának is, hiszen az ő könyve is
egyik indítója volt e hangulatnak.
Csak most írói meglátásból és po
litika i hangulatból valóságos nép
megsegítés és szociális újrarendező
dés is szülessék!

EGYHÁZI FIGYELŐ
Templomaink
— Isten házához méltó — ékessége, sajnos, alig egy-két gyülekezetben
felel meg a legelemibb követelményeknek. A „szegénységünkére való
szokásos hivatkozás sem mentheti az illetékesek mulasztását, mert nem
azt panaszoljuk, hogy semmi se történik ezen a téren, hanem azt, hogy
hanyagság és felületesség, tudatlanság és az evangélikus egyházmüvészeti
alapelveket semmibe se vevő dilettantizmus pusztít a szent helyen. Míg
ugyanis az iskolák felszerelésére vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket
általában pontosan megtartják gyülekezeteink (mert megtartatják velük
hatóságaink!), addig az egyház legsajátosabb életnyilvánulásának, az istentiszteleti életnek kifejező eszközeiben manapság is háboríttatlanul, kényekedve szerint érvényesül, sőt uralkodik — nyilván a „protestáns szabad
ság“ nagyobb dicsőségére! — a stílustalanság és formátlanság.

Á ténipíom-épffés és berendezés téréi! tapasztalható sajnálatos
anarchia egyik leginkább szembeötlő és elszomorító megnyilatkozása; o ltá
raink „díszítése“ és itt is különösképpen az a íelkiismeretlenség, amelylyel az egyéni tetszés és kedvtelés az oltárterítők ügyét kezeli.
Megromlott egyházi közvéleményünkben jóformán általános az a
meggyőződés, hogy az cltárteritők készítése a gyülekezet asszonyainak
és leányainak a dolga és hogy ehhez minden kézimunkázni tudó nő való
ban ért is. Szeretnénk az Gr házát szeretők figyelmét ráirányítani arra
az egyszerű igazságra, hogy — m int minden alkotó-munka, úgy — az
egyház életrendjének megfelelő oltárterítők készítésével foglalkozó egyhézművés2 eti munka is. bizonyos tárgyi ismeretet és szakértelmet kíván.
Ne készítsen, vagy készíttessen tehát senki sem „meglepetésül“ oltárterítőt, hanem kérjen tanácsot lelkipásztorától, illetve érdekelt templomunk
papjától, aki — ha maga nem tudná megadni a szükséges tárgyi útba
igazítást — bizonyára kötelességének tekinti, hogy az Istennek tetsző
cél érdekében a szakszerű irányítást (szín, anyag, díszítés, tervrajz, k iv i
telezés) megszerezze. — Templomaink papjainak pedig kötelességük, hogy
ebben a vonatkozásban is tanítsák és neveljék a rájuk bízott gyülekezetei
és alkalom adtán nagyobbra értékeljék az Isten házának, az Úr oltárának
méltóságát és ékességét, mint az emberi hiúság előtti meghódolást.
Az oltár lapját takarni hivatott fehér gyolcs-térítő díszítése, csipke
mintái legtöbbször semmi nyomát sem mutatják a liturgikus művészet
érvényesülésének; itt a legkülönfélébb, stílustalan világias minták uralkod
nak, — ott a minden áron való „magyaros“ -kodás lett az egyházmüvészeti norma, amott pedig — bizonyára a „puritánság“ lehető megóvása
érdekében — bármiféle szépre való törekvésnek a nyoma is hiányzik.
Még szembeötlőbb a hanyagság és nemtörődömség az oltár homlok
zatának díszítésére szolgáló és a? egyházi év menetéhez igazodni hiva
to tt színes oltárterítő (antependium) beszerzésével és használatával kap
csolatban. — Minden evangélikusnak illenék tudnia, hogy az egyházi év
liturgikus színei a következők: fehér (karácsony-vízkereszt, nagycsütörtök,
tiúsvét-áldozócsütörtök u. vas., Szentháromság-ünn. és a megtartott bib
likus Mária-ünnepek); — vörös (pünkösd, szt. István első apostoli k irá 
lyunk ünn. és a „küzdő egyház“ többi ünnepnapja, m int amilyenek az apos
tolok és vértanuk emléknapjai, stb.); — zöld (vízker. ünnepe utáni és a
Szentháromság-ünn. u. időszak); — lila (ádvent, böjt — már hetvened va
sárnaptól — és a bűnbánati napok); fekete (nagypéntek és nagyszombat,
valamint az egyházi jellegű gyászistentiszteletek alkalmai). — Azok a gyü
lekezetek, amelyekben nincs meg mind az öt színű antependium, először
a fehér és a vörös oltárterítő (és az esetleg szükséges megfelelő szószék-,
illetve keresztelő-medence takaró) megszerzésére törekedjenek, a többit
pedig folytatólagosan szerezzék be. — Azok a gyülekezetek pedig, ame
lyekben megvannak a megfelelő térítők, az egyházi év rendjéhez igazodva
használják őket. Csak sajnálni lehet azt a gyülekezetét, amelynek a lelkipásztora nem törődik az Űr oltárának méltó díszítésével és mindenkori
öltöztetését az egyházfi kénye-kedvére, vagy pedig jóakaratú nők dilet
tantizmusára bízza. A megfelelő oltárterítők helyes sorrendben való hasz
nálata prédikációs szolgálatot végez a színek szimbolikájával a templomi
gyülekezetben! —• Vannak „tekintélyes gyülekezetek“ , amelyeknek temp
lomában a nagy Krisztus-ünnepeken nem a meglevő és odaillő fehér antependiumot, hanem a vöröset teszik az oltárra és az is lehetséges, hogy
pl. a Szentháromság-ünnepe utáni időszakban a zöld o!tárterítő helyett
egyszer csak a fekete kerül „sorra“ valamelyik különleges alkalom (pl.
esküvő!) következtében.
S mi minden el nem fér a legtöbb gyülekezet használatában levő
oltárterítőkön díszítésként az ősi keresztyén szimbólumok és liturgikus ornamentumok helyetti? — Azután hányszor kerül „takarékosság“ -ból silány
bársony, vagy plüss és más értéktelen anyag az oltárra oda nem való díszí
téssel, vagy éppen minden díszítés nélkül!? — Pedig semmivel sem drá
gább, ha igazán tartós antependium-anyagból készíttetjük az oltárterítőt,
mert évtizedeken át ékessége lesz az ilyen terítő az Űr oltárának! — No,
és h a v a l ó b a n drágább l e s z e g y - e g y i g a z á n m ű v é s z i s z é p s é g ű o l t á r t e r í t ű n k ?

Elfeledtük már egészen, hogy az Ur Jézus szívesen fogadja a kegyelmet
talált, hálaadó szívek szent tékozlását (Máté evang. 26, 10. és kk.), — és
hogy Öt mindenből a legszebb ille ti? !...
Ne feledjük, hogy az Ür házának, kegyelmi javainak szeretete mutat
kozik meg ebben a szolgálatban is, amely nem egyedül a nők kiváltsága.
Ezeknek a soroknak az írója ismer olyan színmagyar gyülekezetei is,
amelyben egy — az Ür oltárának ékesítésén a Krisztus-szolgálat boldog
ságával és hűségével munkálkodó asszony-testvérünk buzgósága megmoz
gatta a férfiakat is és Isten kegyelméből ezeknek a gárdája ajándékozta
meg oltárunkat a még hiányzó, nevére igazán méltó oltárterííővel.
Amilyen mértékben válik egyházunk igazán egyházzá, olyan mérték
ben támadnak majd hívek, akik szívükön viselik templomaink, oltáraink
méltó díszítésének szolgálatát is!
% L.

SZELLEMI ÉLEI
Nagy eseménye

Karinthy Frigyes

egyházi életünknek, hogy a B rit és
Külföldi Bibliatársulat nagy áldozat
tal megjelentette a D. Raffay Sán
dor és dr. Czeglédy Sándor által át
dolgozott új magyar bibliafordítást.
Évek csendes, szorgalmas és fáradsá
gos munkájának az eredménye lá
to tt így napvilágot és Istennek adunk
hálát, hogy a magyar bibliafordítás
ügye ehhez a határkőhöz elérkezett.
Az új bibliafordítás Károli Gáspár
nevét viseli címlapján. Valóban, bár
mennyire szükség is van arra, hogy
a régi Károli sokszor nehézkes és
ma már nehezen érthető, vagy egye
nesen félreértéseket okozó nyelveze
tét óvatosan és korszerűen átdolgoz
zuk, annyira kivétel nélkül igazolták
a háború után megjelentetett új fo r
dítások, hogy a modern fordítók
minden tudományos és nyelvi kész
ségük ellenére sem tudják utólérm
a régi jó Károli tömör és plasztikus
kifejező erejét, monumentális egy
szerűségét. Ezért örülünk annak,
hogy az új Biblia is nem akar több,
de kevesebb sem lenni, mint a Károli
fordítás átdolgozása. A most meg
jelent kiadás még nem végleges
szöveg, — ilyenre csak akkor kerül
majd sor, ha e szöveg a k ritik a fü
zében jónak bizonyul. E helyen nincs
mód arra, hogy a szöveget részletes
bírálat tárgyává tegyük, ahhoz még
nem is lett volna elegendő idő. De
örülünk annak, hogy az átdolgozás
oly elismert tudósok kezében volt,
akik készek meghallgatni és jó szív
vel elfogadni minden az ügy iráni
való szeretetbő! származó, komoly
kritikai megjegyzést.
K.

halála a mai pesti „intellektüel“ szel
lem legsajátságosabb képviselőjének
eltávozását jelenti. Érdemes lenne,
ha a rohanó idő engedné, az elhunyt
író alakjánál hosszabban időzni és
az ő jellegzetes vonásain keresztül
belenézni ennek a különleges típus
nak legszembeötlőbb tulajdonságaiba.
Karinthy látszólag semmit sem tu
dott komolyan venni; sem kartársait,
sem kora uralkodó eszméit, sem a
körülötte nyomorgó világot, legkevésbbé pedig — önmagát. Ó volt a
legutóbbi évtizedek röntgen-szemű
embere, aki minden érték mellett
meglátta a talmit, az áldozat mel
lett az önzést és a fény mellett az
árnyat. Éltek benne nagyszerű ál
mok, amelyek néha megérték a testetöltés nagy pillanatait is (Esik a
hó c. noveilás kötete és a Holnap
reggel c. tragikomédiája), de ezek
csak futó epizódok voltak, a túlzott
kritika i érzék megölte ezeket a neki
lendüléseket. Kicsit Swift tanítványá
nak érezte magát, aki vágyik Faremédába, a musica sacra országába
és a lelkében megjárta Capullariát
is, de ezek csak múló kalandok vol
tak. Alapjában véve végzetesen „pes
ti“ volt a szó igazi értelmében. M el
lékesen azt is megtudtuk halálakor,
hogy evangélikus. De evangélikus
volta nyilván jelentéktelen körül
mény: evangélikusságának nem volt
mélyebb gyökere s az nem tudott
ható tényezővé válni írásaiban.
— n.

Vallásos irodaimunkbaa
örvendetes jelenség az egyre jobban
pezsgésnek induló kiadói tevékeny
ség. Az Üzenet-könyvtár második
száma Fiiiöp Dezső kedves színmü
vét, a Lélekharangot tartalmazza.
Egy református lelkész életéből ad,
— még így olvasva is — megkapó
képeket. A lelkész egyéni és gyüle
kezetben! életének sok öröme és ne
hézsége tárul fel. Mindenben ott csil
log a szerző odaadó lelkes szeretete,
ami sok mindenért kárpótolja az ol
vasót. Nekünk az a jelenet jelentette
a legtöbbet, amelyben az öreg teo
lógiai professzor évek múlva sorra
látogatja egykori tanítványait, és
azt a lelkigondozást, amelyet egy
kor fiatal tanítványai körében vég
zett, hűségesen folytatja akkor is,
amikor azok deresedő fejű, a fé rfi
kor derekán tú lju to tt lelkészek let
tek. Sokfelé fog ez az üde darab
tiszta örömet és lelki felemelkedést
szerezni. Erős Sándor A két kőtábla
címen a tízparancsolatról adott ki
jeleneteket. Nem könnyű feladat az
ilyen textus-illusztráció számba menő
képsorozat írása. Erős sok ügyesség
gel és nagy rutinnal igyekszik célját
elérni. Ha jelenetei nem is mindig
átütőerejűek, mégis nagyon alkal
masak arra, hogy meggondolkoztassanak, elmélyítsenek és közben ne
mesen elszórakoztassanak.
— r.
Tanulságos példát
ad a Soproni Evangélikus Líceumi
Diákszövetség most megjelentetett
Emlékkönyvével arra, hogyan kell
evangélikus iskoláink iránt a szeretetet egyházunkban ápolni s az is
kola és volt növendékei közt a kap
csolatot fenntartani. Húsz esztendőre
tekinthet vissza a Líceumi Diákszö
vetség, kebelében alakult ki a Líce
umi Diákotthon eszméje és valósult
is meg, munkáját tanúsítja a líceum
volt kiváló tanítványai emlékének
megörökítése. A most megjelent em
lékkönyv minden egyes közleménye
tanúsítja azt a hálás szeretétet, mely
a líceum volt tanítványaiban az alma
mater iránt él és amely az emlékezés
aranysugaraival vonja be a líceum fa
lai közt tö ltö tt diákéveket.
K.
Újabb társadalomtudományi művek.
A Magyar Statisztikai Zsebkönyv
1937-iki kötete a szokottnál is gaz
dagabb tartalommal jelent meg. A
népszámlálás eredményeitől a szociá

lis viszonyokon, á gazdasági életeit
a közművelődésen, a jogszolgáltatás
son keresztül egészen az egyházi és
hitéletig minden jelentősebb életrész
letet meglepő sokoldalúsággal és be
hatóan ismertet. Ezekből az adatok
ból az evangélikusság helyzetére vo
natkozóan nem sok örvendetes adat
meríthető; az evangélikus öngyilko
sok nagy száma, a csekély természe
tes szaporaság, a vegyes házasságok
ijesztő tömege, áttérési vesztesége
ink, amelyekre a legutóbbi évben
iegíeljebb a zsidóáttérők ragasztot
tak igen kétesértékű szépségtapaszt,
a felekezetnélküliséget, illetve szek
tákat választó evangélikusnak szüle
tettek nemcsak aránylagos de tény
legesen legnagyobb száma stb. mind
azt bizonyítja, hogy hitéletünknek a
statisztikai vizsgálattal el nem érhető
részeiben súlyos válságok vannak.
—r.
A Magyar Statisztikai Hivatal a
Közleményeinek 103. kötetében rend
kívül részletes és érdekes áttekintést
nyújt a magyarországi oktatósze
mélyzetnek 1934—35. évi statiszti
kájáról. Felöleli a táblázatokkal gaz
dagon ellátott kötet a tanítók és ta
nárok külső életének minden olyan
jelentős mozzanatát, amelyet statisz
tikai módszerekkel meg lehet közelí
teni és számokkal k i lehet fejezni.
Ezek a számok sok örvendetes jelen
séget mutatnak: csökkent az egy tan
erőre eső tanítványok száma, emel
kedett elég nagy mértékben a tan
személyzet képesítésének foka, elég
fiatal most a tanítók és tanárök ál
lagának kora stb. Vannak kevésbbé
örvendetes tények, mint pl. a tanár
gyermekek csekély száma, az alkal
mazásban lévő feleségek létszámának
szaporodása stb. Számunkra különö
sen nagy örömet jelent, hogy az
evangélikusság a tanszemélyzetben
az országos számarányon messze fe
lül van képviselve. Különösen áll ez
az egyetemi tanárokra. Nagyon em
beri lenne azonban, ha megáünánk
ennek a kedvező jelenségnek tudo
másulvételénél és nem látnánk meg
a benne rejlő megbízatás és felelős
ség nagyságát.
—r.
Klocke Helmut: Deutsches und
niadjarisches Dorf in Ungarn. Leip
zig, 1937. Hirzel-kiadás. 97 1., ára 3
RM.
Ez a füzet annak a nagy érdeklő
désnek bizonyságtétele, amellyel a
mai Németország a magyarországi

németajkú lakosság iránt viseltetik
és egyúttal jelzi azt is, hogy milyen
módszeresen vizsgálják, nyilvántart
ják és értékelik annak életkörülmé
nyeit. A szerző, aki jó l tud magya
rul, helyszíni és irodalmi adatgyűj
tés alapján leírta hazánk öt német
anyanyelvű lakosságú községének a
tolnai Aparnak, Hantnak, NagyveJlcének és Tevelnek, továbbá a bács
kai Kunbajának társadalmi szerkeze
tét. összehasonlításképen bemutatja
a hevesmegyei magyar Verpelétne*
társadalmát is. A szerző alapos tár
sadalomtudományi
f elkészüli tséggei
és komoly módszeres iskolázottság
gal rendelkezik. Eljárása azonban
sok helyen a sablon határán belül
mozog. Különösen ott, ahol a ma
gyar viszonyok vélt és valódi árnyol
dalait rajzolgatja meg. A négy ta
nulmány azonban épen így felel meg
azoknak a céloknak, amelyeket az
Isbert-Heberle-iskola maga elé tű
zött és amelyek magyar szempont
ból különösen figyelemreméltóak.
—r.
Kertész János: Zebegény. Buda
pest, 1937. 39 1.
Az ismert nyaralóhely földrajzi
és természeti viszonyainak, lakossá
gának, településének, gazdasági éle
tének és egészségügyi helyzetének
rövid, itt-o tt hangulatos leírások
kal tarkított rajza. A kis füzetet il
lusztrációk és statisztikai táblázatok
egészítik ki.
—r.
Az őszi íilmbemuiatók
közül a legnagyobb sikert — hozzá
tehetjük nyugodt lélekkel, — megér
demelten a Berlini OHmpiász első ré
sze aratta. Ezt a filmköltém ényt ma
ga az élet írta. Am it az ember tett
hozzá, az csak kirívó sallang, fárasz
tó, üres, földöncsúszó romantika. Ez
a film nagy leleplezés. A felvevőgé
pek forgatói meglesték a sikertől, a
tömegszenvedélytől, a nemzeti érzés
től túlfűtött embert, nézőt és ver
senyzőt egyaránt, és megörökítet
ték a maga letagadhatatlan való
ságában. Az emberi erő, az em
beri szépség, az emberi akarat dia
dalénekének szánták az alkotók,
és az emberi végesség, az emberi k i
szolgáltatottság és az emberi egy

oldalúság önbeismerő dadogása íe tt
Ha a néző semlegesíteni tudja benső
jét elönteni készülő szenvedélyt és
látó szemmel figyeli a pergő esemé
nyeket, sok csendes alázat tö lti el a
szívét. Ezt az áldott érzést eddig még
egy filmrendezőnek sem sikerült fel
kelteni. Ezért érdemel ez a darab
egészen különös figyelmet.
—y.
Külföldi folyóiratok.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás)
szeptemberi számában Schlatter: A
Miatyánk VI. kérése c. elmélkedésén
kívül, közli Lilje Hanns: Jézus Krisz
tus egyháza a német népben. Örök
ség és feladat c. tanulmányát, Dibelius Otto történelmi visszatekintését
a harminc éves háborúra Münsterrel
kapcsolatban, Ihmels Kari tudósítá
sát az indiai keresztyénség mai hely
zetéről, Loewenich Walter őskeresz
tyén hitvallásokról szóló folytatóla
gos tanulmányai keretében az apos
toli hitvallásról való cikkét s kisebb
közleményeken kívül Lilje szemléjét
az újabb Jézus-könyvekről.
Az Evangelische Theologie (Mün
chen, (München, Kaiser-kiadás) jú liu 
si kettős számában Schlier Heinrich
ir a pogányság lényegéről Róm. 1,
18—32. alapján, W olf Ernst: Az egy
ház egysége a reformáció tanúságá
ban és Barth Peter: Kálvin predestináció-tanának bibliai alapjai, két
hosszú előadáson kívül, Niemeyer G.
a bűnről és eredendő bűnről való
vizsgálódását kapjuk a lutheri egy
ház hitvallási irataiban. Iwand Gollwitzer úrvacsorái könyvét ismerteti,
a Hegyi beszéd alkalmazása az áhí
tatban és tanításban c. kisebb elő
adás egészíti még ki e szám ta rta l
mát.
A Luthertum (Leipzig, Deichertkiadás) augusztusi füzetében közli
Hauck
Albert
posthumus
írását,
melyben a késői középkor egyház
fogalmában
meglévő
ellentéteket
vizsgálja, Knolle Theodor pedig arról
ír, miképen határozza meg a k in y i
latkoztatás a házasság és a halál, ill.
az esketés és temetés igehirdetését
ill. felfogását. A szeptemberi füzet
ben Knolle befejezi tanulmányát,
Bergdolt pedig az anglikanizmus és a
lutheranizmus egymáshoz való viszo
nyáról ír.
F. I.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lie. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.
A f o ly ó ir a t e lfo g a d á s a elő fizetési kötelezettség gel j á r .

O lv a s ó in k 0 o x í
Szeptember utolsó hetében minden hátralékos előfizetőt
értesítettünk hátralékáról; kérjük, hogy a felszólításhoz mel
lékelt csekklapon hátralékukat rendezni szíveskedjenek.
Folyóiratunk, bízva olvasóink annyiszor tapasztalt kitartó
támogatásában és megértésében, a folyó évben jelentékenyen
növelte terjedelmét. De mivel az előfizetéseken kívül semmi
féle anyagi hátterünk nincs, okvetlenül szükséges, hogy minden
olvasónk pontosan eleget tegyen előfizetési kötelezettségének.
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Újév küszöbén.
Az új világháború ötödik évében lépjük át egy új esztendő
küszöbét. Mérhetetlen az a szenvedés, az a nélkülözés, az a nyo
mor, az a gyász, az a siralom, az a pusztulás, amit ez az új világ
háború zúdított a népekre, az emberiségre. Mindebből kivettük
részünket mi is. Mélységes fájdalommal gondolunk azokra a
fiainkra, testvéreinkre, akik életüket, vérüket, vagy testük épsé
gét, egészségét áldozták fel a haza védelmében, vagy akiknek
a hadifogság szomorú sorsa ju to tt osztályrészül, vagy akik
az „eltűntek“ kínos bizonytalanságában merültek el, — mély
séges részvéttel azokra a családokra, melyek egy-egy és sokszor
nem is csak egy drága, kedves tagjukat, az édesapát, a fiút,
a testvért siratják . . .
És mégis azt kell mondanunk: adjunk hálát, mélységes hálát
a kegyelem Istenének, hogy átléphetjük és még í g y léphetjük
át az újesztendő küszöbét, í g y — nem rosszabbul, hanem sok
tekintetben jobban, mint sok más nép! Ezt ne feledjük el egy
pillanatig sem, ha ajkunk panaszra akar nyílni! Kegyelem ez
nekünk, nagy kegyelem!
Igen, de m it hoz a jövő, m it várhatunk, mire kell elkészülve
lennünk ebben az újesztendőben? Ez a kérdés ólomsúllyal nehe
zedik mindnyájunk lelkére. A felszínes „derűlátás“ nyilván m it
sem használ. Annyi bizonyos, hogy a világhatalmi erők titáni
mérkőzése még csak ezután, minden valószínűség szerint ebben
az újesztendőben éri el tetőfokát. Ennek olyan szörnyű pusztulás
lehet a következménye — emberéletben, anyagban, kultúrértékekben egyaránt, melyet ma még elképzelni sem tudunk. Ennek
elgondolásánál önkénytelenül is a végítélet, a „dies irae“ bibliai
rémképei rajzolódnak lelki szemeink elé. Ilyen dolgokra kell
elkészülve lennünk, bármelyik oldalra hajol is a győzelem vagy
a vereség mérlegnyelve . . .
Sorsdöntő nagy dolgok készülnek a k ü l s ő világban. De
nem kisebb, sőt még nagyobb jelentősége lesz annak, ami az
emberek, a népek b e l s ő világában megy végbe. Nehéz helyze
tekben, nagy válságok idején utóvégre azon fordul meg minden,
hogyan felel, hogyan reagál a l é l e k a külső világ eseményeire
és változásaira. Ez pedig attól függ, hogy m i v a n vagy m i
n i n c s az emberek lelki világában. Ez a kérdés pedig egy
értelmű azzal: van-e bennünk h i t vagy nincs? A végletekig k i
élesedő mai helyzetben ez a kérdés a lét és a nem-lét kérdése.
És itt jelentkezik, sajnos, egy óriási deficit. Nem szólva azokról
a m illiókról, akik máris megátalkodtak a hitetlenségben, vannak
más m illiók, akik eddig hívőknek képzelték magukat, de most
kétségbeesetten kérdezik: hol az Isten, aki mindezt tűri? És
légió azoknak a száma, akik máris elvégezték magukban: ha
a bolsevizmus győz, akkor nincs Isten. Itt olyan lelki gátszaka
dás fenyeget, mely egyházra, nemzetre a legnagyobb veszedel
met re jti magában.
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Most, most van itt a legfőbb ideje annak, hogy megmutassa,
világmeggyőzőerejét a s z e n t e k h i t e és t ü r e l m e ! Az a
hit, mely szilárdan, megingathatatlanul a diadalmas Krisztusra
függesztve tekintetét, bátran, rendületlenül kérdi: Ha Isten ve
lünk, kicsoda ellenünk? Kicsoda szakaszhat el minket Krisztus
szeretetétől, — nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés
vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver-é?
Róm. 8, 35. Ha akkora hitetek volna, mondja Krisztus Urunk,
mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: menj el
innen amoda, elmenne és semmi lehetetlen nem volna néktek.
Máté ev. 17, 20.
Ezt az Igén nevelkedett és az Igéből élő hitet mindeddig
nem érte és ezután sem érheti csalódás, mert egyfelől annyira
p e s s z i m i s z t i k u s , hogy semmit sem vár ettől a világtól, mely
ről tudja, hogy a gonoszban vesztegel s azért n e k i nem meg
lepetés, ha a legszörnyűbb dolgok történnek ebben a világban,
hiszen mindezek előre megírattak, hogy lássuk az i d ő k j e l e i t
és éberek legyünk. De ugyan az a hit másfelől határtalan op t im i z m u s s a l tele, mert ismeri Krisztusnak bűnön és halálon
diadalmaskodó hatalmát.
Ennek a hitnek alázatos képviseletében lépjük át folyó
iratunkkal az új esztendő küszöbét és lépünk be a tizenegyedik
évfolyammal a második évtizedbe. Huszonöt évvel ezelőtt egy
másik egyházi lapunk, az Evangélikus Egyházi Élet, mely annak
idején ugyancsak hitvallásos evangéliomi alapon igyekezett szol
gálni egyházunk lelki megújhodását, az idők mostohasága miatt
kénytelen volt beszüntetni megjelenését. M i még Isten kegyel
méből tovább dolgozhatunk. Az ő további megsegítő kegyel
mére támaszkodva kérjük munkatársaink és olvasóink velünk
imádkozni és dolgozni kész szeretetének támogatását abban a
jó bizodalomban, hogy a mi munkánk nem h i á b a v a l ó az
U rb a n .
I) . D r . P ro file K á ro ly .

„A z istenek halála.“ *)
Merezskovszkij a nemrégiben elhúnyt, Párisban emigráció
ban élt orosz író még a századforduló táján írta meg Julianus
aposztatáról „A z istenek halála“ címen nagy regényét. Magyar
fordítása már régen megjelent, de most újból kiadták s ez a
körülmény jó alkalmul szolgál arra, hogy foglalkozzunk evvel
a „regény“ -nvel. Mert regény ugyan formája szerint, de ennél
sokkal több is. Merezskovszkij az ihletett művészek mélyen látó
tekintetével nézi és figyeli meg az örök embert, sokszor csak
egy-egy ecsetvonással, de mesteri kézzel vetíti elénk az arcokat.
Hozzá ez a regénye pompás korkép, élnek az alakjai, szinte
*) V. ö. Merezskovszkij D im itrij Szergiejevics: „Az istenek halála.
Julián apostata.“ Budapest, Franklin-Társulat.
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filmszerűen pereg a késői római birodalom kuszáit, intrikákkal
teli élete. De ezen túlmenően Merezskovszkij a kor lelkét
ragadja meg és azt vetíti elénk zseniális intuícióval, amit a
történetíróknál legtöbbször hiába keres az ember: a szellemet,
mely embereket és korszakokat formál.
A világtörténelemnek alig van izgalmasabban érdekes k o r
szaka, mint a kései római birodalom ideje, az a mai Európánk
számára is sorsdöntő és sorsformáló korszak, punkor aláhanyatlo tt az azóta is sokszor újból felidézett antik pogányság és
diadalmasan ragyogott fel Európa horizontján a kereszt. Amióta
Nagy Konstantinus császár a Krisztus jelével ékesített kereszt
alakú zászlaját tette csapatai jelévé és a híres milánói rendelettel
a keresztyéneknek vallásszabadságot biztosított, lassanként új
arculatot nyert a római birodalom: a keresztyénség lett a köz
élet legfontosabb tényezőjévé. De a harc és küzdelem, különösen
szellemi téren nem ült el. A pogányság nem veszítette el még
erejét és csak a kedvező alkalomra várt, hogy ismét magához
ragadja a hatalmat. Julianus császár (361—363), a hitehagyott
(„apostata“ ) személyesíti meg a hatalmáért és továbbéléséért
még egyszer sorompóba álló pogányságot.
Ki volt Julianus? Keresztyénnek nevelték, de a keresztyénségtől már ifjúkorában elfordult. A görög filozófia és a görög
gondolkodás ejtette rabságába. Filozófusok emlőin élt és filozó
fusnak vallotta magát. Elt-elt a lelke a görög művészet szépségé
vel, a pogány templomok és vallás újjáélesztésében is a görög
művészi szépség bűvkörének hódolt. Részben neveltetése és név
leges keresztyének hazug, álnok önzésének a megtapasztalása ide
genítették el már ifjúkorában a keresztyénségtől. Később is fo ly 
vást azt veti a keresztyének szemére, hogy életük, magatartásuk
merő ellentétben van avval, amit tanítanak s amit Mesterük, a
„Galileai“ -nak csúfolt Jézus hirdetett. Intézkedései, rendelkezései
következtében az egyház, de meg egyes keresztyének is el
veszítették javaikat, birtokaikat. Ha ez ellen felszólaltak, metsző
gúnnyal egyre azt hangoztatta: intézkedéseivel ő szorítja az
egyházat, valamint az egyes keresztyéneket arra, hogy megtart
sák a Jézus rendelte szegénységet. Eleinte filozófiai gondolkodá
sának és görög kultúrájának a magaslatain járva, lenézéssel és
megvetéssel fordult a keresztyén barbárság ellen, mely nem átallotta a görög kultúrát a Keletről jö tt zsidó nézetekkel és erköl
csökkel megfertőzni. De hideg semlegessége egyre inkább ellen
szenvvé és gyűlöletté vált: férfias életideálja egyre inkább
szembefordult a keresztyén alázatossággal.
Milyen evvel szemben a régi keresztyénség? Merezskovszkij
nem idealizálja. Ellenkezőleg, nagyon is realisztikus, cseppet sem
elragadó képet fest róla. Az egyház felekezetekre és szektákra
szakadt és helyet nyújt mindenféle babonának. A különféle
irányzatok késhegyig menő harcot folytatnak egymás ellen és
a szeretet nevében egymást átkozzák ki, egymásra acsarkodnak.
A püspökök sokszor tanulatlan, hazug, haszonleső és álszent
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emberek, a szentek pedig elvakult, fanatikus rajongók. A hívek
közt hasonló bűnök terpeszkednek, sok köztük a minden poli
tikai szélre köpönyeget forgató opportunista. Merezskovszkij
jóform án alig rajzol köztük olyan jellemet, amelyben örömmel
ismernénk magunkra.
Julianus mégis elbukik. A perzsa háborúban ellenséges
katona oltja ki életét. De halála egy máris belsőleg elbukott
császár sorsára tesz pontot. Elbukott belsőleg, önmagában, meg
a keresztyénséggel szemben is. Miért, mi a tragédiája? Kettős.
A pogány istenek halottak, templomaik elárvultak, oltáraikon
kialudt az áldozat lángja, nincs, aki isteneikben higgyen. Julianus
erőnek erejével igyekezik őket új életre kelteni. De sem erőt
nem tud adni az isteneknek, sem hitet nem tud kelteni bennük.
Maga is hiába várja tőlük, hogy magasratörő terveiben segít
ségére legyenek, ezért elsősorban maga csalatkozik bennük.
Micsoda groteszk helyzet! Az istenekben való hitet önmagára
erőszakoló s végül is csalódott, filozófussá és szkeptikussá lett
császár akarja restaurálni a pogányságot és megtörni a keresztyénség erejét. Ezt tetézi még egy másik dolog. A pogány vallás
megüresedett, nincs tartalma és hiányzik belőle a belső meg
győző erő. Julianus filozófiából, meg keresztyén elemekből
akarja megreformálni, újra felépíteni a pogány vallásokat.
M egint micsoda hazugság és belső ellentmondás: azoktól akar
eszméket, erőt és tartalmat kölcsönözni, akiket a legjobban
gyűlöl és akik ellen hadakozik. Ilyen kísérletben nincs erő, ennek
a harcnak nincs kilátása.
Ezzel a belsőleg megüresedett, hitetlenné lett pogánysággal
szemben a keresztyénség ereje az eleven hite. Akármennyire
méltatlanok is a keresztyének közt sokan arra a szent névre,
mely őket ékesíti, akármennyire sárba tapossák is e nevet
erkölcstelenségükkel, bűneikkel, mégis — hisznek, hitüknek van
eleven ereje. Ez a hit „meggyőzi a világot“ .
Am ikor Merezskovszkij regényét olvassuk, sokszor úgy
érezzük, mintha nem is több mint másfél évezreddel ezelőtt le
tűnt világ elevenednék meg előttünk, hanem mintha a történelmi
alakok csak álarcok volnának a mai problémák számára. Ennyire
változatlanok a kérdések. Emberek jönnek és mennek, de kér
déseik, bűneik és vágyaik azonosak maradnak. Merezskovszkij
a múlt század utolsó éveiben írta meg ezt a regényét. Akkoriban
a szocializmus már éles harcban állott az egyházzal, a materia
lista világnézetek pedig eszmei síkon küzdöttek a keresztyénség
ellen. De akkor még ismeretlen volt a szervezett istenteienség,
elképzelhetetlen volt az is, hogy valaki vagy valamilyen áramlat
a keresztyénségnek hátat fordítva a régi és meghalt „isteneket“
próbálja új életre kelteni. Ma benne élünk ebben a korszakban.
Ismét szemben áll a keresztyén hittel az a modern és mégis
ősi pogány vallás, melyet rajongói új életre akarnak kelteni
abban a reményben, hogy az elvilágiasodott, eredeti alapjairól
letért keresztyénséggel szemben valami tisztultabb és nemesebb
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vallást tudnak megalapozni. Elfeledett lomtárakból előkerülnek
a régi érvek a keresztyén hit és az egyház ellen, kifényesítik
őket, letisztítják róluk évszázadok rozsdáját, kissé átstilizálva
sokan úgy tüntetik fel őket, mintha egészen modern és újonnan
feltalált fegyverek volnának: velük „biztosan“ rá lehet mérni a
keresztyénségre azt a halálos csapást, mellyel ellenfelei hosszú
évszázadok óta sem tudtak rá lesújtani. Pedig hányszor támadt
fel az antik pogányság! Mi más vo lt a reneszánsz, mint felújítása
a görög és római gondolatvilágnak, életszemléletnek és vallásos
ságnak! A 15. század végén és a 16. elején már-már úgy volt,
hogy diadalmaskodik az új erőre támadt pogányság a hit fölött,
hatalmába keríti az egyházat és belülről árasztja el szellemisé
gével. Akkor a reformáció állott az útjába a feltörő pogányság
nak: nemcsak a reformátori egyházakban vesztette el a csatát,
hanem a katolikus egyház is megreformálódott. Azután egymás
után jöttek újabb szellemi áramlatok: felvilágosodás, materializ
mus, marxizmus és bolsevizmus, nacionalizmus, újpogányság,
fa ji vallás, ki tudná őket mind felsorolni? önmagukban is egye
netlenek, egymás ellen is hadakoznak, de egyben megegyeznek:
mind a keresztyénség ellen fordulnak, mind annak a modern
embernek a gondolatvilágára támaszkodnak, aki elvesztette hitét.
„A modern ember se tud élni vallás nélkül, de már csak értel
mével épít ingatag eszményeket ennek a' halhatatlan vágynak.
Van benne vallásos hév, de nincs átlátszó hit, van bűntudata, de
nem ismeri a kegyelmet, van ereje a szenvedéshez, de nem szerzi
meg vele az eget, van eszményisége, de már nem talál hozzá
sugárzó testet, van benne szerelem, de földi szerelmében nincs
pogány öröm s az égiben nincs halhatatlanság. A bukott angya
lok közt a modern ember a legbukottabb.“ *)
Ez a modern ember nem tud hinni, de nem tud pogány sem
lenni, nem tud visszatérni a pogány ősök egykori vallásához.
A keresztyén hit, melyet elődei annyi nemzedéken keresztül val
lottak, örökre elzárta ennek az útját. Ezért „ingatag eszménye
ket“ , új vallást, új „isteneket“ form ál magának értelmével. De
hinni már ezekben sem tud, hiszen saját alkotásai, és nagyon jó l,
túlságosan jó l ismeri értelmének gyarlóságát, teremtő erejének
korlátolt lehetőségeit. Micsoda tragédia, hogy mégis kénytelen
magának isteneket alkotni! Lesz nacionalista, idealista, demo
krata, szocialista vagy kommunista, jobb vagy baloldali párt
ember, — a párt mindene és „istene“ , melyhez szívének egész
hevületével ragaszkodik: tőle vár mindent, földi jólétet, boldog
ságot és mennyországot. Lesz individualista vagy kollektivista,
világpolgár vagy nacionalista, népieskedő vagy proletár, esztéta
vagy nyárspolgár: mennyi lehetőség és mennyi modern babona!
Megannyi „vallás“ ott, ahol megszűnt, elveszett, elkallódott a
mai ember számára az apák robusztus, eleven életet formáló hite.
*) Cs. Szabó László „A beteg k ö ltő “ címen Baudelaire-ről írt cikké
ben, „Magyarország“ , 1943. december 1.
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Micsoda szellemi tehetetlenség, tanácstalanság, sőt összeomlás,
amikor a pártok és irányzatok a Madách „londoni vásáráéhoz
méltó összevisszaságban egymást túllicitáló és túlkiabáló propa
gandával kínálják árujukat, szemfényvesztő trükökkel csábítják
a gyanútlan polgárt. Am it adnak, legjobb esetben is csak —„m űrost“ !
De végül sorba, katonás rendbe áll e fejetlen zűrvazar a
keresztyénség ellen. Valahol mindig akad egy -szervező, aki
csatasorba állítja a tömegeket. Mert a tömeg nem marad, nem
maradhat semleges és elindul a harcba a régi hit, az Egyház és
a keresztyénség ellen. Nem is tehet másként. Mert amíg a pártok,
az irányzatok és az izmusok egymás ellen hadakoznak, addig
egyik a másik számára nem veszedelmes, csak amolyan mű-ellen
fél. Csak egy igazi ellenfele van, a valódi, eleven hit. Ez még
ma is „meggyőzi a világot“ .
Hol marad a keresztyénség ebben a vásári kavargásban?
Nincs-e úgy, mint egykor Julianus idején, hogy felekezetekre,
'szektákra és irányzatokra szakadt? nem hadakoznak-e ezek egy
más ellen kíméletlen dühvei, sokszor akkor is, ha szeretetet és
békét, megértést és türelmet prédikálnak egymás felé? Nem
mutat-e rá a külső és a belső kritika sok tagadhatatlan bűnre,
papok féltékenységére, nem Krisztust, hanem önös érdekeket
istápoló hiúságra, hatalomféltésre, hatalomvágyra és gőgre?
Nincs-e közöttünk és bennünk magunkban is sok olyasmi, amire
az apostol azt mondja: „A k ik ilyeneket cselekesznek, Isten orszá
gának örökösei nem lesznek“ (Gál. 5,19— 21). Nem terpeszkedik-e
éppen köztünk legjobban a közöny, sőt sokszor a hitetlenség
s nem lett-e „öntudatunk“ , sok sürgés-forgásunk, sok mindenféle
„missziónk“ és „akciónk“ díszes cégér ott, ahol az igazi hit
megerőtlenedett vagy egyenesen kiszorították magunk alkotta
bálvány-istenek? Nem emlékeztet-e a keresztyénség mai képe
ismét arra, ahogyan egykor Julianus idejében volt, s nem ad-e
a mostani helyzet legalább látszólag jo got az újból pogánnyá
lett modern embernek, hogy felsorakozzék új isteneinek a zász
laja köré s megindítsa összefogott, koncentrikus támadását az
önmagára méltatlanná vált keresztyénség ellen? Ki az, aki
nyugodt lelkiismerettel merné állítani, hogy reánk nem vonatkozhatik az apostol ítélete: „Az Istennek neve miattatok káro
moltatok a pogányok közt“ (Róm 2, 24)?! Hogy Berdjajevnek
egy szavát idézzük: a keresztyénség méltósága nagy, de a keresz
tyének méltatlanok.
A Julianusok harca mégis vereségbe fullad. A pokol kapui
sem vehetnek Krisztuson és Egyházán diadalt. De nem elég, hogy
ebben bizakodjunk. Számunkra a döntő az, hogy a harcban m i
ne bukjunk el, m i ne legyünk méltatlanokká a keresztyén névre!
Az egyre apokaliptikusabb erőkkel kibontakozó küzdelem m in
ket is mindinkább döntésre, hitvallásra kényszerít. Egyre inkább
lehetetlenné válik, hogy köztünk bárki is csak külsőleg kövesse
hitünk parancsait, hogy csak külsőségesen vegyen részt isten-
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tiszteleten és egyházi életben. Hitünknek formálnia kell életün
két s életünkben meg kell valósulnia keresztyénségünknek: éle
tünkkel kell tanúsítani hitünket és életünkben keresztyéneknek
kell bizonyulnunk. Nem lehet kétséges és nem szabad kétséges
nek látszania, hogy a harcban hol állunk. Tegyünk életünkkel
bizonyságot Krisztusról, szeretetünkkel pedig küzdjünk azok
megnyeréséért, akiknek sorsát Urunk reánk bízta s akiket tőlünk
K a r n e r K á ro ly .
kér majd egykor számon.

Evangélikus közép- és középfokú iskoláink
működése az 1942—43. tanévben.
A negyedik háborús év hatása az elmúlt tanévben már nagyon érez
hető volt iskoláink működésén. Majdnem minden iskolának volt néhány
tanára, aki rövidebb-hosszabb ideig katonai szolgálatot teljesített a' tanév
folyamán, közülük többen kinn a harctéren. Legtöbben a soproni gimná
zium tanárai közül katonáskodtak (7), összesen pedig 50 tanárunk tett
eleget a múlt tanévben honvédelmi kötelességének. Az évkönyvek meg
emlékeznek a hősi halált halt öregdiákokról is;'a tanév végéig 19 hősi
halott volt tanulójukat tartották nyilván iskoláink.
Az oktatás munkáját általában zökkenők hátráltatták. A katonai szol
gálatot teljesítő tanárok helyettesítése, a fűtési szünettel .megtoldott kará
csonyi vakáció,, a tanévnek váratlanul elrendelt korábbi befejezése, a taní
tási óráknak a köteles mindennapi félórás testnevelés következtében 45,
sőt 40 percre csökkentése nem lehetett javára a tanulmányi eredménynek.
A katonai szolgálatra bevonult tanárok helyettesítésére 10 intézet nyugal
mazott tanárokat alkalmazott s a tanév folyamán 21 nyugalmazott taná
runk tért vissza rövidebb-hosszabb időre a katedrára. A nyomasztó tanár
hiány ma már sok iskolánkban érezhető. Van intézet, ahol pályázó hiányá
ban nem tudták betölteni a megüresedett tanári állást, az internátusok
nevelőtanári állására pedig nem is akad jelentkező. A nyíregyházi, a
szarvasi és az orosházi fiúgimnáziumok a hiányzó férfitanárok pótlására
tanárnőket alkalmaztak, s így’ fiúgimnáziumainkban 6 tanárnő is működött
a múlt tanévben. Természetesen ez csak ideiglenes megoldás lehet. A
hiányzó tanárok pótlása nagy óratöbbletet rótt a többiekre, s nem egy
iskolánkban a kötelező 18 helyett 25—27 heti órában tanított sok tanár,
a nyíregyházi fiúgimnázium igazgatója pedig igazgatói ügykörének ellá
tásán kívül heti 15 órában tanított. A két nyíregyházi iskola egész épü
letét igénybe vette a katonaság, az aszódi gimnáziumnak csak a tornater
mét, a soproni gimnázium épületében pedig délutánonként az állami gim 
názium tanított.
A háború nagy hatással van iskoláink nevelő és oktató munkájára.
Mindegyik intézet igyekezett belekapcsolódni abba a szeretetmunkába,
amely a harctéren küzdő honvédeink megajándékozásában, a szegény hon
védcsaládok támogatásában, a sebesült és beteg katonák kórházi látoga
tásában, megvendégelésében és szórakoztatásában nyilvánult. A békés
csabai gimnázium ifjúsága egy hadiárva neveléséről gondoskodik. Több
iskola ünnepélyt, hangversenyt vagy színi előadást rendezett a Vöröskereszt javára s az előadás jövedelme tekintélyes összeggel szolgálta a
jótékony célt.
A háborús nehézségek nem csökkentik iskoláink vallásos és hazafias
szellemű munkájának értékét. A vallásos nevelést szolgálják a több inté
zetben szokásos reggeli közö9 áhítatok, a vasárnapi istentiszteletek, az
úrvacsorán való közös részvétel, a vallásos szellemű ifjúsági egyesületek,
a vallásos ünnepélyek s a legtöbb iskolában megtartott csendes napok.
Az intézetek többségében vasárnaponként külön ifjúsági istentiszteletet
tartanak, a budapesti fiúgimnáziumban naponként vannak bibliaórák s
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ugyanott meghonosították a műsoros hittanórákat. A tanítás és nevelés
hazafias szellemét erősítik a hazafias ünnepélyek és az alkalmi megemlé
kezések. A szokásosakon kívül Tessedik Sámuel és Zrínyi Ilona emlékét
elevenítették fel a m últ tanévben az egyes iskolákban.
A tanítás sikerének előmozdítására a két budapesti, a két nyíregyházi
és az aszódi gimnázium, valamint az aszódi polgári leányiskola bemutató
órákat tartott, a kőszegi leánygimnázium továbbfejlesztette szakterem
rendszerét s ezzel a didaktikai célt szolgáló berendezésével egyedül ál!
az országban. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 3 gim
náziumunk vett részt: a két budapesti és a békéscsabai. Tudvalevő, hogy
ezidén új rendszert honosított meg a verseny rendezősége a minősítésben,,
nem véve figyelembe az eddigi eredményeket; a budapesti fiúgimnázium
4 tanulójának versenyeredményével azonban az új rendben is megtartotta
korábbi első helyét, a budapesti leánygimnázium pedig 2 tanulója ered
ményével első helyre került a leánygimnáziumok közt s a békéscsabai
gimnázium is elnyerte a harmadik helyet a versenyen szereplő tanulójával.
Az iskolafenntartók közül a budapesti leánygimnáziumé 3 tanárt részesített
tanulmányi ösztöndíjban, a soproni gimnázium egy tanárát pedig a vallásés közoktatásügyi miniszter részesítette a bécsi Collegium Hungaricum
tagságával járó ösztöndíjban. Tanulmányi kirándulásokat a háborús viszo
nyok miatt a legtöbb intézet csak az iskola székhelyén vagy közeli környé
kére tudott rendezni, a budapesti fiúgimnázium azonban módját ejtette,
hogy elvigye tanulóinak egy-egy csoportját az Erdélyi Havasokba, Mis
kolcra és Egerbe, a nyíregyházi leánygimnázium Debrecenbe és Ungvárra,
az orosházi gimnázium Kolozsvárra, Nagyváradra, Újvidékre és Szabad
kára, az aszódi leánynevelő intézet Kassára, Lillafüredre és Görömbölytapolcára.
A háborús korlátozások közt is sikerült felépítenie a soproni gimná
ziumnak Diákotthona új szárnyát, s ez lehetővé teszi, hogy a korábbi
50 helyett most már 93 tanuló találjon helyet benne. Felépült a soproni
tanítóképző-intézet 120 személyes internátusa is, a központi fűtés beren
dezése azonban az anyaghiány miatt egyelőre nem lehetséges, úgyhogy
a f. tanévben nem lehet átadni rendeltetésének a szép, modern épületet.
A békéscsabai gimnázium internátusa fejlesztésére a fenntartó hatóság
házat vett s azt az internátus már használatba vette. Továbbfejlesztette
internátusát a rozsnyói kereskedelmi középiskola is. Az orosházi gim
názium a jövő tanévre tervezi internátusa -megnyitását; egyelőre 30 sze
mélynek való felszerelést szerzett.
. Az iskolák fenntartására az állam és a fenntartó hatóság segélyén
kívül többnyire csak a tandíjból befolyó jövedelem szolgál legtöbb inté
zetünknél, a békéscsabai gimnázium azonban 8000 pengő évi támogatást
kap a várostól. Legfiatalabb gimnáziumunk, a létéért és jogaiért szívós
kitartással küzdő orosházi gimnázium egy nemesíelkű egyháztag, Kunos
József végrendeleti hagyományából értékes ingatlanokat örökölt. A rimaszombati gimnáziumban Gömör vármegye 2500 pengővel támogatta a
falusi tehetségmentés ügyét.
A szociális szellem ébrentartása és erősítése érdekében is eredményes
munkát fejtettek ki iskoláink s igyekeznek ránevelni az ifjúságot a jóté
konyság gyakorlására. Minden iskolában rendeztek gyűjtést háborús jóté
kony célok javára, a budapesti leánygimnázium azonkívül a Nyomorék
gyermekek Otthonának is ju tta to tt 1653 pengőt, továbbá gondoskodik két
erdélyi magyar parasztlány nevelésének költségeiről. A nyíregyházi leánygimnázium egyik osztályának keresztgyermeke van, akiről gondoskodik,
a budapesti fiúgimnázium V III. osztályának tanulói az érettségi bankett
megváltásából zászlót vettek egy erdélyi leventecsapatnak, a budapesti
leánygimnázium érettségizői ugyanilyen címen 300 pengőt adtak a Pro
testáns Árvaháznak, a nyíregyházi leánygimnázium vásárt rendezett a Vöröskereszt javára. A közösségi szellem ápolásának szép példáját adta az
aszódi gimnázium ifjúsága, amelynek ú. n. népművelő csoportja tanári
Vezetéssel járt a szomszédos falvakba s szórakoztató előadásokat tartott
a falusi nép számára. Hasonló munkát fejtett ki az orosházi gimnázium
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regős csoportja a környék falvaiban és tanyáin, ugyanennek az iskolának
a tanárai pedig a KIÉ népfőiskolájában végeztek mint előadók önzetlen
munkát.
Iskoláink anyagi erejükhöz mérten igyekeztek tandij- és internátusi,
illetőleg tápintézeti kedvezményekkel, ösztöndíjakkal és segélyekkel támo
gatni az arra szoruló ifjúságot. A budapesti főgimnázium naponta ingyen
léjét ju tta to tt 31 tanítványának, a budapesti leánygimnázium a m últ nyáron
is megszervezte tanulói nyaralását Fonyód-Bélatelepen. 160 tanuló töltött
gondtalan heteket a Balaton partján tanárok felügyelete alatt, köztük
25 tanuló ingyen. Az iskola nagy telket is vett ugyanott a megépítendő
üdülő céljára. Ösztöndíjakkal és segélyekkel aránylag a legnagyobb mér
tékben a soproni gimnázium támogatta érdemes tanítványait; nagy össze
get fo rd íto tt erre a célra a budapesti fiúgimnázium is. Hathatósan közre
működnek egyes iskolákban az öregdiákok Szövetségei is a szegény
tanulók segélyezésében. Különösen szép működést fejtett ki a két buda
pesti és a soproni gimnázium Diákszövetsége, valamint az Orosházi Gimná
zium Barátainak Egyesülete. Legutóbb megalakult a nyíregyházi leánygimnázium volt növendékeinek szövetsége, a kőszegié pedig most van
alakulóban.
A leventeképzést a tavaly életbelépett intézkedés szerint az elmúlt
tanévben öt iskolában a tanári kar vette kezébe, s ezek csapataiban az
iskolai leventeparancsnok és helyettese a tanári kar tagjai közül kerül ki.
A tehetséges szegény falusi fiúk nevelése sikeresen fo ly t azokban
.a gimnáziumokban, amelyekbe a versenyvizsgálat alapján beutalta őket
.a vallás- és közoktatásügyi miniszter. Mivel az Országos Járulékalapból
számukra kiutalt összeg nem fedezte a kiadásokat, a különbözeteket az
egyes iskolák maguk teremtették elő.
A tanulók létszáma általában emelkedést mutat; csökkenés csak a
budapesti leánygimnáziumban van. Tekintélyes a gyarapodás a nyíregyházi
leánygimnáziumban (268-ról 301-re), mind a három líceumban és tanító
képzőben, mind a két rozsnyói iskolában, az orosházi gimnáziumban
(254-ről 297-re) és az aszódi leánynevelő intézetben (169-ről 223-ra). örven
detes, hogy éppen legfiatalabb iskoláink ily szépen benépesülnek; ez leg
jobb bizonyítéka létjogosultságuknak. A rozsnyói kereskedelmi középiskola
a múlt tanév végén már megtartotta első érettségi vizsgálatát, az oros
házi gimnázium négy felső osztálya azonban még mindig csak m int „gim 
náziumi tanfolyam“ működött. A rimaszombati gimnáziumnak szerzett jog
■alapján még mindig van 33 leány nyilvános tanulója.
Felekezeti szempontból nem mondható ugyan kedvezőnek a helyzet
több középiskolánkban, de hogy másvallásúak is nagy számban keresik fel
iskoláinkat még ott is, ahol több középiskola közül választhatnak, abból
"kedvező következtetést vonhatunk le iskoláink színvonalára. Kisebbségben
vannak az evangélikus tanulók a két rozsnyói iskolában, az aszódi, bony
hádi, rimaszombati és a nyíregyházi fiúgimnáziumban, a miskolci líceum
ban és tanítóképzőben és az aszódi leánynevelő intézetben, de részben
ezekben is emelkedést mutat az evangélikus tanulók arányszáma. Nagy
mértékben emelkedett számuk a rozsnyói kereskedelmi középiskolában
(67-ről 92-re) és a szarvasi tanítóképzőben (56-ról 84-re), de legnagyobb
s egyenest feltűnő az evangélikus tanulók számának növekedése a nyíregy
házi leánygimnáziumban; itt 10 év alatt több, m int kétszeresére nőtt az
arányszámuk. Kétségtelen, hogy ebben nagy része van az iskola céltudatos
vezetésének. Csökkent az evangélikus tanulók száma Aszódon (132-ről
121-re), Bonyhádon (136-ról 109-re), Rimaszombatban (57-ről 52-re) és
a rozsnyói polgári iskolában (121 -ről 109-re). Legjobb az evangélikus
tanulók arányszáma most is a soproni gimnáziumban (83%) és a buda
pesti fiúgimnáziumban (65%), legrosszabb Rimaszombatban (16%), a mis
kolci tanítóképzőben (28%) és a rozsnyói polgári iskolában (28%).
Közép- és középfokú iskoláinkba a múlt tanévben 4073 fiú és 1898
leány, összesen tehát 5971 tanuló járt, 395-tel több, mint tavaly (6.6%).
Német anyanyelvűnek vallotta magát a soproni gimnáziumban a tanulók
10, a soproni tanítóképzőben 12 és a bonyhádi gimnáziumban 12%-a.
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A többi iskolában a nem magyar anyanyelvűek száma nem számottevő-.
Érettségi vizsgálatot 418, tanítói képesítőt 83 tanuló tett. A nevelés ügyét
a budapesti leánygimnáziumon és az orosházi gimnáziumon kívül ma már
minden középiskolánkban internátus is szolgálja, s ez utóbbi iskolánk ismegtette már a kezdeményező lépéseket, hogy a jövő tanévben megnyit
hassa internátusát. Hogy a két nyíregyházi internátusbán olyan kevés
az evangélikus tanuló (a fiúgimnáziumban 47-ből 15, a leánygimnázium
ban 37-ből 6), annak az a magyarázata, hogy az egész megyében, sőt a
szomszéd megyékben is Nyíregyházán kívül alig van evangélikus lakos
ság. A két soproni iskolának, a bonyhádi és a szarvasi gimnáziumnak
aiumneuma is van, ahol a vidéki tanulók élelmezésben részesülhetnek.
A szülők szegénységével magyarázható, hogy egyre több tanuló jár be
vidékről vonaton, kerékpáron, sőt gyalog is az iskolába. Feltűnő nagy a
bejárók száma az aszódi (39°/o) és a szarvasi, gimnáziumban (29%), a mis
kolci tanítóképzőben (32%) és a rozsnyói kereskedelmi középiskolában
(33%).
Végigtekintve közép- és középfokú iskoláink múlt tanévi működésén,
nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az a háborús viszonyok közt is fejlődést
111" t - 3 *--

D r . R u h m an n Jenő.

Svédországi harcok a lutheri reformáció
győzelméért. )
Az elmúlt év a svéd egyház életében az upsalai találkozó 350 éves
jubileumának jegyében telt el. Hozzátehetnénk, hogy az állami hatóságok
sem felejtkeztek el a fontos évfordulóról. Valójában ugyanis nem volt
egyetlen állami vagy egyházi ünnepség sem, ahol a svéd egyház történe
tének erről a határt jelző eseményéről meg ne emlékeztek volna. A mujt
üzenete a mai időkben különösen időszerűvé vált. Az európai keresztyénségugyanis ma úgy tekint a svéd egyházra, m int az evangéliumi keresztyénség igazi erős várára, amely a mai idők megpróbáltatásai között még
szilárdan áll, s bátran szólhatja azt az evangéliumot, amelyhez egész tö r
ténelmét meghatározólag elkötelezte magát a 350 év előtt lefolyt upsalai
találkozón. A kkor római és kálvinista törekvésekkel való nehéz harcok
közben juttatta érvényre az Ágostai Hitvallásban meghatározott lutheri keresztyénséget, ma pedig fokozott az elkötelezés arra, hogy az evangélium
nak ezt az örökségét világnézeti harcok, istentetenség és háborús nyomo
rúságok közepette bátran hirdesse.
Mi történt az 1593. évi upsalai találkozón? M ielőtt erre a kérdésre
teljes és közelebbi választ adnánk, szükséges kitérnünk a történeti előz
ményekre: a reformáció térhódítására, romanizáló és kálvinista törekvé
sekre, amelyek a 16. század második felének egyházi életét a krízis felé
sodorták. Megoldásukra elkerülhetetlenné vált egy olyan egyházi találkozó'
létrejötte, amely felszámolt az ellentétekkel, s a svéd egyházat egységesen
és határozottan indította el az evangéliumi keresztyénség útján.
1.
„A vallás Gusztáv király uralkodásának utolsó és János király
uralkodásának első korszakában.“ Ez a kifejezés gyakran szerepel a svéd
•reformáció korának egyházi harcaiban,. Az összefüggés mindig arra utal,
*) V. ö. Cnattingius H.: Upsala möte, Upsala, 1943; Westman K. B.:
Upsala möte och dess betydelse, Upsala, 1943; Holmquist H j.: Handbok
i svensk kyrkohistoria, Stockholm, 1940.
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hogy a reformáció útján járó,papság kívánja a vallásnak ezen formájára
való visszatérést.
Am ikor 1527-ben a svéd országgyűlést Västeras-ba összehívták, a
vallási kérdés Petri Olaus reformátori igehirdetésének hatására érezhetően
előtérbe került. Az országgyűlés határozata azonban még korántsem ered
ményezte a reformáció győzelmét. A határozatok között csupán annyi
szerepelt, hogy a rendek az előttük lefolyt disputáció alapján megállapí
tották, hogy a reformátorok Isten igéjénél egyebet nem hirdetnek, amiért
is „mindenkit kérnek, hogy Isten igéje szerte az országban tisztán prédikáltassék“ . Ez azt jelentette, hogy a vallásszabadság a reformáció hívei
s a rómaiak számára is. annyiban lehetséges, amennyiben Isten igéjére
támaszkodnak. A valóságban azonban ez a határozat a reformáció rohamos
elterjedésének útját nyitotta meg. Az uralkodó, Vasa Gusztáv (1523— 1560)
a reformáció elterjedésétől a Dániától való függetlenség kivívását remélte
s kezdetben ezért is támogatta. Később meggyőződéses híve lett. a refor
mációnak s végrendeletében kifejezést adott a tiszta lutheri tanításban
való hitének, amelyet az országban elterjedni engedett, s fiainak védel
mébe ajánlott.
Mindezek ellenére sem mondható, hogy a római egyház száműzve
lett volna. A püspöki székekben a régi rendszer hívei ültek továbbra is.
Csak amikor az érseki szék megürült, kerülhetett Petri Laurentius szemé
lyében az első evangélikus gondolkodású egyházi férfiú a püspöki karba.
Az ő munkálkodása vezette a svéd egyházat a teljes reformáció útjára.
Amit testvére, Petri Olaus az igehirdetés által végzett, azt a fiatal érsek
egyházszervező munkája erősítette meg. 1571-ben megjelent egyházi rend
tartása a svéd evangéliumi keresztyénségnek páratlan dokumentuma. Az
egyházi rendtartás anyagának legnagyobb részét a liturgiára vonatkozó
előírások teszik ki. Konzervatív reformátori gondolkodása megőrizte mind
azt az értéket, amelyet Isten igéjével összeegyeztethetőnek vélt. Am ikor
az 1572. évi zsinat Isten igéjét egyedüli mértékvesszőként határozta meg
s megállapította, hogy semmi más szertartást és szokást az egyházi rend
tartáson kívül bevezetni nem szabad, az idős érsek úgy érezte, hogy élete
munkáját befejezte és békében halhat meg, m int az agg Simeon, „minek
utána elnyerhette a papság áldását és láthatta az egyház szabadságának
napját“ .
Kultikus szempontból még meg kell említenünk Petri Olaus 1529-ben
megjelent agendáját, mely a mise kivételével az összes egyházi cselek
mények reformátori átdolgozású formáját tartalmazta. Ugyancsak az ő
neve alatt jelent meg 1531-ben az első, Stockholmban használatos svéd
mise, amely a reformáció híveinek körében hamarosan elterjedt. Az 1571-es
egyházi rendtartással együtt ezek voltak azok a liturgikus könyvek, ame
lyekhez később a III. János nevéhez fűződő liturgikus mozgalom ellenzői
visszatérni igyekeztek.
Teológiai szempontból két irány tűnik fel ebben a korban. Az egyik
főleg Melanchtonhoz kapcsolódott. Tőle tanulták megbecsülni az óegy
házi tanításbeli és kultuszi tradíciót, valamint az egyházatyák iratait.
III. János liturgikus programmja ezekben a körökben megértésre talál
hatott, mivel az istentisztelet szépsége és méltó ünneplése iránt ezek nagy
érdeklődést mutattak. A másik irány képviselői Rostockban nyerték kikép-
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zésüket. Az itteni ortodoxia jeles képviselője volt Chytraeu9 Dávid. A
lutheri egyházakban nagy tekintélynek örvendett, több ország (pl. Ausztria)
számára-adott liturgikus reformjavaslatokat. Svédországgal is kapcsolatban
állott, többek között III. Jánosnak is ajánlott egy iratot, amelyben sokat
foglalkozik a miseáldozat és papi házasság kérdésével. A Rostockban
kiképzett teológusok magukkal hozták a túlzott liturgikus törekvésekkel
szembeni ellenszenvet, így ezeknek köréből kerültek ki a továbbiakban
III. János romanizáló liturgiájának leghevesebb ellenségei.
A vallási helyzet ismertetéséhez tartozik még annak a ténynek a meg
állapítása, hogy a svéd egyház egészen az upsalai találkozóig .hitvallás
nélkül volt. Az egyházi határozatok mindig csak Isten igéjére utalnak
m int normára. Bár 1572-ben — amikor Petri Laurentius egyházi rendtar
tását elfogadják, —- tárgyalták az Ágostai Hitvallás elfogadásának kér
dését, ennek jóváhagyása helyett az érsek kapott megbízást hasonló svéd
hitvallás kidolgozására. Ez utóbbi azonban nem valósult-meg. Az államhatalom, Vasa Gusztáv és fia XIV. E rik sem kötelezett hitvallásos állásfoglalásra. Jellemző, hogy az utóbbinak uralkodása alatt felbukkanó
kálvinista törekvésekkel szemben sem történt ellenintézkedés. Ily módon
történhetett, hogy a francia hugenották hitvallása hamarabb jelent meg
svédül, mint az Ágostai Hitvallás. Amikor azonban III. János uralkodása
alatt már romanizáló törekvések is életre keltek, a papság körében egyre
erősebb lett a kívánság a hitvallás melletti döntés érdekében.
2.
///. János liturgikus programmja és az ellene való harc. A fen
tebbiekben már többször utalnom kellett arra a liturgikus programmra,
amely III. János (1568— 1592) nevéhez fűződik. Ennek romanizáló tenden
ciája olyan teológiai harcokat, sőt üldöztetéseket eredményezett, hogy ez
a kiéleződött helyzet tette elkerülhetetlenül szükségessé az upsalai talál
kozó összehívását. M ielőtt tehát az upsalai találkozó közvetlen történetét
ismertetném, erre a liturgikus harcra is ki kell térnem.
Laurentius Petri egyházi rendtartásának kiadásához még megnyerte
III. János beleegyezését, s a kirá ly látszólag hajlandó volt ennek keresz
tülvitelére. 1574-ben azonban már Nova Ordinantia címen megjelenik
az az irat, amelyben a király az egyházi rendtartás hivatalos magyarázatát
kívánja nyújtani. Az újdonság itt még csak az, hogy az egyházi atyák
és Petri Laurentius irataiból közöl a liturgiára vonatkozó útmutatásokat
s főleg az oltári szentség jelentőségét emeli ki. Találkozunk a szentségnek
mint áldozatnak értelmezésével, amelyben azonban nem lépi túl az evan
géliumi határt. A tulajdonképeni vitát a bevezetendő új mise-rituále indítja
el, melyet a „vörös könyv“ , igazi néven „Liturgia Svecanae Ecclesiae catholicae et orthodoxae conformis“ (1576) tartalmazott. A szertartások jelen
tősége ebben igen erős hangsúlyozást nyert. „A kegyesség nagy része
ceremóniákban áll, mivel Istent nemcsak szívünkkel, hanem kezünkkel és
tagjainkkal is szolgálnunk kell.“ A liturgia a pap egyéni előkészületével
kezdődik, mely a római mise mintájára készült. Ezt követte a pap beöltö
zése, s minden egyes ruhadarab felöltésénél egy bizonyos imádság mon
dása. A papi öltözék természetesen gazdagon őrzi a középkori tradíciókat.
A prédikációig nagyobb változás nem történik a régebbi liturgiákkal
szemben. A tulajdonképeni változás a canon missae-nél észlelhető. A Te
ig itu r imádságban az „egyházi és világi felsőbbségért“ való könyörgés
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szövegezésében sokan a pápára való titkos utalást gyanítottak, s ezért
helytelenítették. A prefációba és szereztetési igékbe a római mfssale szö
vege került, a sanctu9 utáni imádságok szövegezésében pedig a miseáldozatra
való utalás erősen érezhető. A rostocki ortodoxián nevelkedett teológusok,
akik az áldozat említését teljesen kerülni kívánták, méltán akadtak meg
éppen ezeken a részeken. Nem tagadható, hogy III. János liturgiája eze
ken a pontokon a lutheri iránytól való eltérést jelentette. Ha még ehhez
hozzátesszük, hogy a liturgia követői tömjénezőt használtak s gyakran
tartottak misét kommunikánsok nélkül, akkor megérthető, hogy az ellen
állás a liturgiában a Rómához való visszatérés rejtett eszközét látta. Ezt
a véleményt csak megerősítették azok a tárgyalások, amelyeket III. János
Rómával folytatott.
A király minden eszközt hajlandó volt igénybe venni ahhoz, hogy
liturgiájának használatba vételét keresztülvigye. Püspökök, teológiai pro
fesszorok és papok, k ik nem akarták alávetni magukat a jánosi liturgikus
programúinak, a legszigorúbb üldöztetéseknek voltak kitéve. A liturgia
használatát megtagadó papokat elmozdították állásukból, kirá lyi biztoso
k a t küldtek ki a parasztok meggyőzésére. Az üldöztetés elől sok lelkész
külföldön keresett menedéket. Közöttük leghíresebb a stockholmi lelkész,
Angermannus Ábrahám, aki Németországba menekült s innen indított több
könyvében teológiai hadjáratot a liturgia ellen. Könyveinek olvasását
éppen ezért megtiltotta a király.
Az üldözött papok nagy része a kirá ly ifjabb testvérének, Károly
hercegnek (aki később IX. Károly néven uralkodott) Közép-Svédországban
elterülő hercegségében keresett menedéket. Károly herceg, noha nem csat
lakozott a szigorú ortodox teológusok véleményéhez, a liturgia ellenzője
volt. Nagyatyjának, Vasa Gusztávnak végrendelete a lutheri álláspont vé
delmére kötelezte. Róma-ellenes beállítottsága csak növekedett a liturgia
s azon tény alapján, hogy János fiát, Zsigmondot jezsuiták nevelték vak
buzgó pápistává és a katolikus Lengyelország trónkövetelőjévé.
Károly herceg azt ajánlotta, hogy a vitakérdéseket egy zsinat szabad
határozata döntse el. Ennek előkészítésére lehetővé tette, hogy a herceg
sége területén lévő strängnäsi egyházkerület lelkészei határozatot hoz
zanak, amely Confessio Strengnensis néven ismeretes. Ebben megállapítják,
hogy tanításban és istentiszteleti életben csatlakoznak ahhoz a formához,
melyet Vasa Gusztáv az Ágostai Hitvalláshoz kapcsolódva meghonosított
s amelyet Petri Laurentius egyházi rendtartása megerősített. Pápistákkal,
szakramentáriusokkal és újrakeresztelőkkel való minden kapcsolatot meg
tagadnak. Ez az irat csakhamar széles körökben elterjedt s egyre jobban
erősítette a liturgia ellenzőinek pártját. III. János uralkodásának utolsó
évében a reform-liturgia tekintélye már mélyen alá volt ásva. A harcok
azonban korántsem csitultak el. A III. János halála és fiának, Zsigmond
ia k trónralépése közötti időt (Zsigmond ekkor Lengyelországban tartóz
kodott) Károly herceg arra akarta ügyesen felhasználni, hogy a papságot
összehíva döntést hozzon létre a liturgia ügyében s legfőképen létrehoz
hassa a Róma elleni határozott állásfoglalást, hogy az ifjú kirá lyt kész
helyzet elé állítva addig Svédország trónjára ülni ne engedje, míg az
■evangélium egyházának szabadságát nerri biztosította. A hercegnek sike
rü lt is akaratát keresztülvinni, s 1593 januárjában szétküldték a meghívókat
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a svéd papság vezetőihez, hogy Upsalában összegyülekeznek és megegyez
nek a tanítás, liturgia, egyházfegyelem kérdéseiben, valamint, hogy érseket
válasszanak.
.

\'a jt a

Vilmos.

A. p á s z to r é n e k e .
Nincsen nagy nyájam: templomot betöltő.
Olyan parányi itt a lélekerdő,
Nem is erdő tán ez, gyér kis facsoport,
Felzúgó rengeteg itt sohase volt.
Pár vén, öreg törzs, sárjak, néhány szálfa.
— Először nézek a szemébe máma. —
Én kicsiny erdőm, so’se láttalak!
Annyi esztendőn át hogy vigyáztalak?
Az erdő nem fe le l... lassan lépkedek.
Némák a fácskáim, mint a holt szívek.
Szellő szárnya suttog, zizzen á fagyöngy,
Mintha csak üzenné, baj van odafönt.
A másik törzs beteg s nyitott a sebe.
Némán hull a vére ép a földre le.
Ezt villám ütötte, azt tépte vihar,
Nagy ága úgy csüng le, mint egy béna kar.
Riadtan nézdelem, szent az őszi csend.
Feketén vonulnak varjak odafent.
Lépteim nyomában sikong az avar,
Olyan az én erdőm, mint a ravatal.
Én kicsinyke erdőm, rossz a pásztorod!
Nem felelsz és mégis egyre vádolodElaludt, mint Péter és a többi nép,
Kik megsebezték rég az Ür szívét.
,,Rengetegre“ vágyott s hűtlen a kicsiny.
Bánatok emésztik, marcangolja kín,
— Úgy szeretne lenni kis harkály-madár
S gyógyítón kopogni holtáig a fán.
Jakus Imre.
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Bányai Evangélikus Egyházkerület.
A Bányai Evangélikus Egyházkerület neve éppen úgy nem segít ben
nünket földrajzi fekvésének ismeretében, m int ahogyan nem segít a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerületnél sem. Mai területén hiába keresünk
bányavidéket. Hogy mégis „bányai“ a neve, ennek az a magyarázata, hogy
történelmileg a magva a felvidéki, közelebbről zólyom-, bars- és nagyhontmegyei bányavidék volt. A történelmi körülmények úgy alakultak, hogy ;
éppen a Bányai Szuperintendenciához kerültek azok az esperességek,
amelyek a török kiszorítása Után a Nagy-Alföídön alakultak a rendre
létesülő gyülekezetekből. Viszont az idők folyamán csak a Zólyomi Egyház
megyéhez tartozó bányahelyek maradtak meg a Bányai Egyházkerület
keretében. így már Trianon előtt délebbre tolódott az egyházkerület súly
pontja. Azóta pedig a zólyommegyei bányahelyek is hiányoznak.
Északon a Zólyomi és a Túróéi Egyházmegyét veszítette el, Délen
pedig a Bánságit és a Horvát-Szlavont egészen, az Arad-Békésit és
Csanád-Csongrádit részben. Ennek folytán mai területét nagyjából így
határozhatjuk meg: a Duna-Tisza köze és a Tiszántúlnak a Kőröstől délre
eső része.
Az egyházkerület püspöke D. Raffay Sándor, budapesti lelkész. Fel
ügyelője Dr. Pesthy Pál. A püspöknek állandó székhelye Budapest, köze
lebbről a pesti magyar egyházközség. Ennek egyik lelkészi állása a min
denkori püspök részére van fenntartva. Budapestnek mint fővárosnak jelen
tőségét felesleges hangsúlyozni, de egyházi szempontból is tekintélyes
a súlya a püspök székhelyének. Elég Székács József püspök hatalmas
alakjára gondolni; szintén Deák-téri lelkész volt.
Az egyházkerület a lélekszám szempontjából az első helyen áll az
egyházkerületek, sorában. Feltehetőleg kb. 350 ezer lélek tartozik hozzá.
Mindenesetre több mint a fele a Magyarországi Evangélikus Egyház köte
lékébe tartozó evangélikusságnak. <
A lelkészi szolgálat szempontjából azonban már csak úgy áll első
helyen, ha pusztán á lelkészek számát nézzük. De ha ezt összevetjük a
lélekszámmal, akkor a kép már kevés.bbé kedvező. Több mint másfél ezer
lélek esik egy lelkészre. Ez néhány egyházközség hatalmas lélekszámának
a következménye. Egyébként a vallástanító lelkészek magas, szinte félszáz,
száma mutatja az irányzatot, hogy az egyházközségi lelkészek aránylag
alacsony számát kiegyenlítse az elhatároltabb munkájú lelkészek száma.
Az egyházkerületnek 8 egyházmegyéje van, 112 anya-, ill. missziói
egyházközsége.
Közép és középfokú iskolái. Van 5 fiúgimnáziuma: Aszódon, Békés
csabán, Budapesten, Orosházán és Szarvason. Az orosházi gimnázium ugyan
még nem épült ki teljesen a nyilvánossági jo g szempontjából, de egyházi
szempontból méltán áll iskoláink sorában. Van egy leánygimnáziuma,
Budapesten. Van egy tanítónőképzője, ill. leánylíceuma, Szarvason, és egy
leánypolgári iskolája, gazdasági továbbképzővel, Aszódon. — A népisko
lákra nézve eleget mond ennyi: 1942-ben 49 egyházközségben volt nép
iskola, 237 tanítóval (ill. tanítónővel).
Két diakonisszaintézet működik az egyházkerület területén. A Fébé
Budapesten, ez egyesületi. A másik Békéscsabán, ez egyházközségi.
Szeretetintézményei közül ma leginkább az árvaházak felé fordul
érdeklődésünk. A békéscsabai, fóti, rákoskeresztúri, szarvasi után leg
újabban megnyílt egy Budán is. S területén működik a pesti Protestáns
Országos Árvaház.
Ha a sajtó terén elsősorban az evangélikus kézben levő nyomdákat
nézzük, akkor a Fébé Diakonisszaegyesület budapesti; a Pesti KözépsőEgyházmegye ceglédi és az orosházi egyházközség nyomdáját tekinthet
jük. De voltaképpen ugyancsak erősségei az evangélikus sajtónak mind
azok a helyek, ahol evangélikus folyóiratok és evangélikus sajtótermé
kek jelennek meg. így számon kell tartanunk Budapesten kívül például
Kecskemétet és Békéscsabát is.
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Az evangélikusság elhelyezkedését a mellékelt térkép kevésbbé tudja
mutatni, mint más egyházkerületek térképe. Nem tűnik ki belőle a békési
evangélikusság sűrűsége. Békésmegyében a lakosság viszonylagos több
sége evangélikus. De mivel pl. Orosháza több mint 15 ezer, Békéscsaba
több m int '30 ezer lelket foglal magában, az egyházközségi rendes lelké
szek számának feltüntetése ellenére sem látszik, hogy itt az evangélikusságnak önmagában (abszolúte) is, viszonylagosan is magas a lélekszáma.
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Egyébként máig ható a jelentősége annak a történelmi ténynek, hogy
a Bányai Egyházkerületben csak néhány olyan egyházközség van, amely
a X V III. századon túlra viszi vissza keletkezését. Csak Pestmegye északt
részében van néhány ilyen gyülekezet. A többi a X V III. században és
azóta keletkezett. A X V III. századiak megint néhány kivételével mind
a telepítések eredményei. Mivel pedig magyar telepítés alig történt, a leg
több X V III. században keletkezett gyülekezet szlovák vagy német eredetű.
Az evangélikusság áramlása azonban nem szűnt meg a telepítés be
fejezésével. Különösen két vidéken élénk még ma is az áramlás. A főváros
környékén és Békésmegyében. Az egyházkerület arculatán nagyon jellemző
a fiatal gyülekezetek hosszú sora.
Amennyire örvendetes ez, annyira szomorú tény az, ami a szervezet
szempontjából figyelemreméltó. Azok a bácsmegyei egyházközségek,
amelyek német istentiszteleti nyelvűek, Jugoszlávia 1941-i megszűnésekor
nem ismerték el felsőbb egyházi hatóságul a Bányai Egyházkerületet. Azóta
is külön szervezetben élnek.
_ ,,
„
„
Sólyom J e n ő .

A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerületnek a novemberi számban
közölt térképe alatt a Nógrád-hont-barsi Egyházmegye egyházközségeinek
felsorolásából kimaradt: 26. Salgótarján.

I. Budapesti Egyházmegye: 1. Vác. 2. Csillaghegy. 3. Szentendre.
4. Óbuda. 5. Buda-Vár. 6. Budapest-Kelénföld. 7. Pesti német. 8. Pesti
magyar. 9. Budapest Rákóczi-uti. (4—9. Budapest székesfőváros.) 10. Buda
fok. 11. Csepel. 12. Pestszenterzsébet. 13. Kispest. 14. Pestszentlőrinc.
15. Dunaharaszti. (1—3., 10— 15. Pest vm.) II. Pesti Felső Egyházmegye:
1. Csővár. 2. Ácsa. 3. Galgagyörk. 4. Csornád. 5. Iklad. 6. Domony. 7. Aszód.
8. Fót. 9. Gödöllő. 10. Újpest. 11. Rákospalota. 12. Csömör. 13. Rákos
szentmihály. 14. Nagytarcsa. 15. Cinkota. 16. Pécel. 17. Rákoskeresztúr.
(1— 17. Pest vm.) 18. Hatvan. ("Heves vm.) III. Pesti Közép Egyházmegye:
1. Maglód. 2. Mende. 3. Vecsés. 4. Péteri. 5. Monor. 6. Bénye. 7. Tápiószenímárton. 8. Tápiószele. 9. Pilis. 10. Nyáregyháza. 11. Alberti. 12. Irsa.
13. Cegléd. (Pest vm.) IV. Pesti Alsó Egyházmegye: 1. Öcsa. 2. Gyón.
3. Kecskemét. 4. Apostag. 5. Dunaegyháza. 6. Csengőd. 7. Páhi. 8. Harta.
9. Kiskőrös. 10. Soltvadkert. 11. Kiskúnhalas. (1—11. Pest vm.) 12. Baja.
(Bács-Bodrog vm.) V. Csanád-Csongrádi Egyházmegye: 1. Tiszaföldvár.
2. Nagyrév. 3. Csépa. (1—3. Jász-Nagykún-Szolnok vm.) 4. Szentes. 5. Hód
mezővásárhely. 6. Szeged. (4—6. Csongrád vm.) 7. Nagybánhegyes. 8. Magyarbánhegyes. 9. Ambrózfalva. 10. Csanádalberti. 11. Pitvaros. 12. Mező
hegyes. 13. Battonya. 14. Makó. 15. Nagylak. (7—15. Csanád-Arad-Torontál
közig, egyelőre egyesített vm.) VI. Békési Egyházmegye: 1. Mezőtúr.
(Jász-Nagykún-Szolnok vm.) 2. Szarvas. 3. Csabacsűd. 4. Kondoros. 5. Nagy
szénás. 6. Gádoros. 7. Csorvás. 8. Szentetornya. 9. Orosháza. 10. OrosházaRákóczitelep. 11. Pusztaföldvár. 12. Tótkomlós. (2—42. Békés vm.) 13. Nagymágócs. 14. Kardoskút. (13—14. Csongrád vm.) 15. Csanádapáca. (CsanádArad-Torontál k. e. e. vm.) VII. Arad-Békési Egyházmegye: 1. Gyoma.
2. Mezőberény I. 3. Mezőberény II. 4. Békés. 5. Békéscsaba. 6. Gerendás.
7. Gyula. (1—7. Békés vm.) 8. Bodzásottlaka. 9. Medgyesegyháza. (8—9.
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vm.) V III. Bácsi egyházmegye: 1. Szabadka.
2. Zombor. 3. Baja. 4. Óbecse. 5. Üjverbász-Óverbász-Kula missziói központ.
6. Liliomos. 7. Pincéd. 8. Bácsújfalu. 9. Szilbács. 10. Kölpény. 11. Petrőc. 12. Kiszács. 13. Dunagálos. 14. Palánka. 15. Újvidék. (Bács-Bodrog vm.) — A „Dél
magyarországi Német Evangélikus Egyház“ kötelékében levő egyházköz
ségek: 1. Szeghegy. 2. Bácsfeketehegy. 3. Cservenka. 4. Újverbász. 5. Óverbász. 6. Kucora. 7. Torzsa. 8. Kiskér. 9. Pincéd. 10. Űjsóvé. 11. Ókér.
12. Bulkeszi. 13. Tiszaistvánfalva. 14. Zsablya. 15. Káty. 16. Újvidék.
17. Tiszakálmánfalva. 18. Sajkásszentiván. 19. Palánka. 20. Titel. ("BácsBodrog vm.)
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SZÉI _
_I E GY Z E T E K
Ötvenedik évfolyamába

Nem lesznek

lép be az új esztendőben laptársunk,
az „Evangélikus Népiskola“ . Evan
gélikus egyházi lapjaink közt a leg
idősebb: sok küzködésen ment át,
sokszor harcolt közöny és megnemértés ellen. De sok tanítói nemzedé
ket nevelt, istápolt egyházunkban.
Ezért fontos és jelentős szolgálatot
végzett, méltó, hogy közegyházunk
is hálával gondoljon szolgálatára és
egyre inkább megértse, támogassa
munkáját.

sem bálok, sem táncmulatságok, sem
„szerény“ ,- „családias“ táncos teák
farsangkor, örömmel üdvözöljük ezt
a rendelkezést. Nem azért, mintha
úgy vélnők, hogy siralomházi szo
rongással, vagy valami álszent világ
fájdalmas hangulattal kell megtöl
teni a jelen viszonyok közt az or
szágot. Hanem azért, mivel régtől
fogva úgy érezzük, hogy amikor
katonáink véreznek a frontokon eb
ben az iszonyú és mind totálisabbá
váló háborúban, a hátországban levő
lakosságnak is meg kell hoznia
éppen ezt az áldozatot is: a lemon
dást a mulatságról. Ehhez a rendel
kezéshez azonban odakívánkozik
még kettő: egyik az, amely meg
tiltja az ú. n. jótékonycélú rende
zéseket, másik, amely megrendszabályozza a különféle mulatóhelye
ket. Az ú. n. társadalmi élet kép
mutatásának eddig is egyik leg
kirívóbb hibája volt, ha „ember
baráti“ , „jótékony“ célzattal ren
deztek bálokat és táncmulatságokat.
Erkölcstelen dolog mulatni azért
vagy avval a jogcímmel, hogy má
sok a mulatság árán majd valami
alamizsnát kapnak. De alig esik
más elbírálás alá az a „jótékony“
rendezés is, amely ugyan nem tánc
ra hívogat, hanem más művészetek
szórakozását kínálja fel cserébe az
alamizsnául kiosztott fillérekért. Le
gyen bennünk annyi nyíltság, hogy
ha a szociális nyomoron kell segí
teni, akkor arra gyűjtünk és adunk,
ha pedig szellemi élvezetet akarunk
szerezni, akkor ezt is megmondjuk
nyíltan. De még ennél is fontosabb
volna az a rendelkezés, amely való
ban kielégítő módon rendszabá
lyozza meg a különféle mulatókat.
Ez annál fontosabb volna, mivel az,
ami ilyen helyeken folyik, nem kis
mértékben járul hozzá a" társadalmi
ellentétek növeléséhez, annak a lá t
szatnak a keltéséhez, mintha volna
itt egy dologtalan kaszt, mely könynyert keres és pénzbőségében gond
talanul mulat, míg mások verejté
keznek. Nemzetünk jövendője érde
kében várjuk az illetékesektől eze
ket az intézkedéseket is.

Konjunktúrája van

a könyvkiadásnak. Oj, eddig isme
retlen kiadók árasztották el a pia
cot a legkülönfélébb kiadványokkal.
Néhány évvel ezelőtt úgy gondol
tuk, hogy az időszaki sajtó ügyei
nek a „rendezése“ a Sajtókamara
keretei közt, a ponyvairodalom fel
számolása és a kiadóvállalatok el
lenőrzése a zsidótörvény keretei
közt meghozza majd a gyümölcseit
a könyvpiacon is. Most látnunk kell,
hogy keletkeznek egyre újabb üz
leti vállalkozások, nem a magyar
élet és szellemiség, nem is a keresztyénség szolgálatában, hanem na
gyon is átlátszó célzattal, alig-alig
takarva el világnézeti vagy pártpolitikai cégérükkel tulajdonképeni
eredetüket és útnak indítójukat. Ez
mai helyzetünkben magában véve
sem megnyugtató jel. Ma igazán
nem mindegy, hogy milyen szelle
miséget árasztanak könyvek, legye
nek akár regények, akár ú. n. klaszszikus munkák, vagy akár népszerű,
sőt tudományos írások. Ma csak
annak van jogosultsága a magyar
életben, ami valóban keresztyén és
magyar. Ez áll annál inkább, mivel
e téren is gazdálkodni kell lehető
ségeinkkel. A papírhiány egyre érez
hetőbbé válik: lapok és folyóiratok
megjelentetése
egyre
nehezebb,
máris tudunk pl. arról, hogy fontos
tankönyveket nem lehetett idejére
megjelentetni a papírhiány miatt.
Ilyen viszonyok közt égetően szük
séges az erélyes intézkedés, hogy
csak' a keresztyén nemzetpolitikai
szempontból értékes és szükséges
művek jelenhessenek meg.

Ki lát tisztán
abban a zűrzavarban, abban a szel
lemi hadonászásban, kapkodásban,
amely úrrá lett közöttünk? Ha a
teljes sajtót nézzük s nem az előre
meghatározott politikai vagy nem
zeti állásfoglalás szerint keressük,
hogy ma mi is a helyzet, akkor
magunk is tétovázók leszünk! A
legnagyobb tömegű egyház különben
értékes és ismert vezetőférfiai, ép
pen lelkészek, ádáz harcot vívhatnak
és vívnak egymás ellen s ebbe a k i
mondottan baloldali napilap is erős
hangon szól bele. De ugyanennek a
lapnak hasábjain találkozunk olyan
hirdetéssel, amellyel a határozottan
katolikus, jelen korunk kérdéseivel
foglalkozó folyóiratot ajánlják s
tartalomjegyzékét közük. Olvassuk,
hogy két egyház képviselője, vagy
annak lelkésze, új reménységtől el
telve vezetik a parasztság „töme
geit“ a baloldali osztályharcos mun
kásság karjaiba, amely utóbbinak
gondolatai és cselekedetei előttünk
nyilvánvalóak. „Öreg jobboldaliak“
felfedezik magukban a még öre
gebb szocialistát s rózsaszínű takaró
alá bújnak. Előkerülnek letűnt dog
mák s csendes mentegetődzéssel rá
gódnak azokon. — Történelmi törzsökösök kacérkodnak a szabadság
nemzetközi értelmezésével s fajvé
dők a faj bizonytalanságát hangoz
tatják. — Ki érti ezt? Talán csak
nem akar ez a mozgolódás életbiz
tosítás lenni? Vesszen a haza, de
maradjak meg én? . . . Jobb lenne
azt a hangoztatott magyar kiállást

és gondolkodást inkább onnan me
ríteni, ahol valóban bizonyosak vá
gyunk e magyarság felől és nem
hiábavaló harcokban felmorzsolni
saját, még erős e rő n ke t!...
Valóságos hadjárat
indult meg a könyvolvasók ellen a
karácsonyi könyvkiadás által. Foly
ton panaszkodunk, hogy nincs pa
pír, komoly folyóiratok állandó ne
hézségekkel küzdenek s mindezt
megcáfolja az az eddig még nem
tapasztalt könyvmennyiség, amelyét
a könyvpiacra dobtak. Megdöbben
tő az a merészség, amellyel tartal
matlan, mondanivalónélküli, sokszor
ismeretlen, sokszor pedig nagyon is
ismert, sőt hírhedt „író k “ jelenkeztek a közönség és a kemény bírá
lók előtt. Legtöbbjét pedig az je l
lemezte, hogy nyíltan vagy sorok
között erőteljes politikai hatáskel
tésre törekedett. Szinte azt kellett
gondolnunk, hogy valamely nagy
tőke tette lehetővé a várt vagy be
képzelt „irodalm i“ sikert, vagy az
zal a bizonyossággal jelentkeztek,
hogy az ilyen célzatosságú köny
veknek ma természetszerűleg adó
dik a nagy olvasóközönsége. Külö
nösen az utóbbi feltételezést kell
aggodalommal tekintenünk és annál
inkább bátor, gerinces kiállást vál
lalnunk írásban és beszédben, ne
hogy olyan szellemi aláaknásítás
történjék szemünk láttára, amely
nek még a könyvet nem olvasó m il
liók is áldozatául esnek.

FIGYELŐ
SZELLEMI ÉLET.
Az evangélikus alapítású Hallei Magyar Könyvtár, rhelyet Michaelis
György evangélikus lelkész alapított, s melynek hatezer kötete között
magyar ritkaságok és máig feldolgozatlan kéziratgyüjtemény van, s amely
ről mind má.ig csak a magyar evangélikus teológusok gondoskodtak,
néhány ügyes híradás útján szellemi életünk érdeklődési körébe került.
Pálfy Miklós könyvészeti-történeti szakdolgozata után most Nagy Gyula
rádióelőadása hívta fel rá a figyelmet, s emlékeztetett arra, hogy egy
házunk általában kihasználatlanul hagyja azokat az alkalmakat, melyekben
a magyar művelődést szolgáló evangélikus cselekedetek köztudatba mehet
nének.
A Magyar Evangélikus Lelkészek Egyesülete évi közgyűlésén meg
jelent Béldy Alajos, az Ifjúság Országos Vezetője, s többek között a követ
kezőket mondta: „M i tudjuk, hogy egyedül vagyunk magyarok, rokonta
lanul és nem támaszkodhatunk senkire. így becsületes gondunk a magunk
■erejének megőrzése és kifejlesztése. Mert ez az egyetlen, de biztos erő.
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amely megtarthat bennünket hazánkban. Fejlesszük tehát ifjúságunkban
a keresztyén hiten alapuló erőteljes magyar életet!“ Az Ifjúság Országos.
Vezetője kétségtelenül mögötte áll ezeknek a szavaknak, s az egyházaknak
alkalmat ad a levente ifjúsággal való foglalkozásra. Az egyházakon a fele
lősség, hogy ezek az alkalmak ne legyenek a tömegnevelés robotalkalmai.
A Református Élet két hét alatt a református áldozatkészség követ
kező példáit tudta felsorakoztatni: Tahiban a vasárnapi iskola központi
telepének létesítésére eddig 52.000 pengő értékű telekmegajánlás történt,
négyszögöles megajánlások formájában. G róf Bethlen Béla, SzolnokDoboka vármegye főispánja, harminc holddal övezett kúriáját a kolozs
vári diakonissza intézet rendelkezésére bocsátotta. Nyomorkay Sándorné
ungvári asszony 80.000 pengő értékű házát középiskolai leányinternátus
céljaira adományozta. Sesztina-Nagybákay Jenő és felesége Csanak Margit,
50 éves házassági évfordulójuk alkalmával hat és fél hold tanyás birtoku
kat hagyták a debreceni kistemplomi egyházrésznek. Gróf Ráday Gedeonné
egész pénzvagyonát, 170.000 pengőt hagyott a Dunamelléki Egyházkerületre.
A református Gimnázium társadalmi gyűjtése a gimnázium felavatása óta
350.000 pengőről 440.000 pengőre emelkedett. Ezek az adatok a református
egyház nagy belső erejét bizonyítják és példaadásul szolgálnak egyházunk
mozgósítására is.
„H írünk a világban“ címmel nagy érdekességű vita fo ly t a Magyar
Nemzet és a Magyar Csillag számaiban a felől, mit tartanak külföldön
hazánkról és hazánk fiairól. Balogh József után Illyés Gyula talán szándé
koltan erős színekkel rajzolta külföldi hírünket, s gazdag olvasottságából
és külföldi tapasztalataiból rendkívül eszméltető gondolatokat közölt, ezek
a sorai azonban kétségtelenül túlzások: „A magyar név korcs, sunyi, hazug,
gyáva és hatalmaskodó, kérkedő és műveletlen népegyveleget idéz.“ Ez már
önmarcangolásnak is sok. Keresztúry Dezső művelt írása után Zolnay Béla
tanulmánya történetileg is imponáló adatokat tár fel külföldi hírünkről.
A Corvin-könyvtár nemzetközi bibliográfiájától Keyserling véleményéig
sok értékes adatot sorakoztat fel a kérdés pozitív válaszául. Szabó Zoltán
inkább riportszerű írásában felmutatja a mai külföldön élő magyar munká
sok nagy szerepét nemzetünk hírének kialakításában, s a középosztályi
külföldjáróink után, akik az álmagyarság és hetvenkedő úriság légkörét
terjesztették, vallja, hogy ez a dolgozó magyar nemzedék megbecsülést
tud szerezni nemzetünknek. Szabó Zoltánnak ez a véleménye két szem
pontból is tanulságos. Először azért, mivel jónak látja belefújni abba a
középosztályt általánosságban vádoló és elítélő kürtbe, amely ma bizonyos
körökre olyan jellemző; ez a vád amilyen általános, olyan igazságtalan is.
Másodszor azért, mert a középosztályt terheli meg olyan váddal, amely
nem is őt illeti. Mindenki tudja t. i., aki külföldön többször járt, hogy
annak a bizonyos álmagyarságnak és hetvenkedő uriságnak a látszatát
nem a középosztály keltette (hol lett volna erre módja — külföldön!?),
hanem a magyarországi zsidóság, különösen annak bizonyos rétegei. Ez
kereste fel tömegesen a külföldi fürdőhelyeket, nyaralókat és ártott tola
kodó és snobos fellépésével igen sokat a magyarság jóhírnevének. A sok
oldalú vitában egy tanulság azonban mindenekfelett kialakult. Külföldi
propagandánk sajnálatosan szegényes, a, múltban még helytelen vágányú is
volt, s ,a jelenben is inkább felénk beszélő, mint a külföld felé.
A karácsonyi könyvpiac a háború ötödik évében imponáló számú
kiadvánnyal szolgálja a magyar olvasót. Négyszáz körül van a karácsonyi
kiadványok száma. A könyvek egynegyede külföldi, de a néhány klasszi
kuson kívül főleg angol és más bestsellerek „család-gyarmat-orvosregényei“ . A magyar könyvek közé feltolakszik újra a zsidóság, ha nem is
zsidó írókkal, de zsidó szellemmel, vagy — legfinomabb megnyilvánulá
sában — azzal a közismert zsidó entellektüel-sznob érdeklődéssel, mely
újabban a zsidó kiadók munkájára annyira jellemző. Valószínűleg ez a sznob
ság segíti sikerre a kétnyelvű kiadványokat is, melyeknek egyébként örü
lünk. A Magyar Üt helyesen ír arról, hogy még véletlenül sincs a négyszáz
kiadvány közt egyetlen sem a román, szlovák, ruszin, szerb, szlovén, horvát, bolgár, lengyel irodalomból. Mintha szomszédok nélkül élnénk. Pedig
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M nai és arab könyv is lesz a piacon. M it egyebet bizonyít ez, mint mai
szellemi vezetőrétegeink bizonyos körének legjobb esetben európéerségét,
s tökéletes értetlenséget a magyar sorshelyzet iránt.
Üj egyetemi tanszéket állítanak fel a kultuszminiszter bejelentése sze
rin t: Budapesten kémiai technológiai, Szegedem gyógyszerismereti, a mű
egyetemen aerotechmikai, a soproni műegyetemi karon olajkutatási, kohógéptani és erdőhasználati tanszéket, Budapesten hungarológiai, s Kolozs
várt honfoglaláskori magyar régészeti tanszéket.
Most volt a kisebbségi és dunavölgyi problémák feldolgozására fő 
iskolások számára k iírt pályázatok díjkiosztása. Huszonhat magas szin
tvonalon álló pályamunka közül Keszeg Józsefnek a román ifjúsággal fog
lalkozó tanulmányát oly kiválónak minősítették, hogy a pályadíjat fel
emelte az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga.
A kolozsvári egyetem orvosi karán dr. Berde Károly egyetemi tanár nyi
latkozata szerint hatvan százalék kisebbségi hallgató dolgozik.
A Természeti Helynevek Bizottsága, a Honvéd Térképészeti Intézet,
a Magyar Földrajzi Társulat, a Teleki Pál Tudományos Intézet, s az Orszá
gos Törzskönyvi Bizottság tágjaiból alakult kutató-közösség most dolgo
zik azon a terven, hogy történeti és nyelvtudományi alapon megállapítsa
magyar helységek, hegyek eredeti magyar elnevezéseit. Gondoskodni fog
nak ezek használatba való visszahelyezéséről, idegen neveket pedig csak
olyan esetekben fognak használni, ha élő nemzetiségi használat indo
kolja őket.
A Magyar Irodalompártoló Társaság, mely magyar értelmiségiek tár
sulása arra, hogy magyar írókat havi megajánlásaikból gyűjtött jutalmak
kal segítsenek magyar munkájukban, idén osztotta ki első nagyszabású
jutalomösszegét —• ötvenezer pengőt. Szabó Dezső kapott tízezer pengőt,
Erdélyi József (Emlék), Sinka István (Vád), Szabó Lőrinc (összes versei),
Németh László (Kisebbségben), Kodolányi János (Juliánusz barát), Tamási
Áron (Három játék), és Bibó Lajos (Anyám) 3000—3000 pengőt, Asztalos
István (Üjesztendő), Barsi Dénes (Mezei füst), Bözödi György (Székely
kánja), Gulyás Pál (Az Alföld csendjében), Kádár Lajos (Tyukász Péter),
Tatay Sándor (Zápor), és Wass Albert (Farkasverem) 1500— 1500 pengőt
kapott.
A Debreceni Csokonay Társaság első nagyjutalmát Szabó Lőrinc kapta.
Tamási Áron Ábel-trilogiáját Kazimiera Illakowiczowna, Kolozsvárott
•élő lengyel írónő lengyel nyelvre fordította. Egy másik lengyel író: Jan
k o t Áprily verseit fordítja.
Az Erdélyi Tudományos Intézet most tette közzé az északerdélyi
román földreformra vonatkozó adatokat. Kiderül, hogy a román föld
reform során Eszak-Erdélyben kisajátított földbirtokok 86.1°/o-a magyar,
2.9*/o-a német, ,4.9°/o-a román.
5.9°/o-a zsidó, 0.2°/o-a egyéb nemzetiségi
eredetű volt. Ezzel szemben a juttatások 52.3%>-a románoknak, 0.8°/o-a
németeknek, 25.7%-a magyaroknak kezébe került. Népesedési arányszám
szerint a magyar birtokokat 55.6%>-kal erősebben vették igénybe, mint
kellett volna, viszont a juttatásoknál 50°/o-kal kevesebbel részesültünk.
FOLYÓIRATOK.
A Magyar Csillag decemberi száma Babits Mihály 60. születésnapja
alkalmából négy emlékező cikket közöl az elhunyt íróról Szabó Lőrinc,
Bóka László, Illés Endre, Weöres Sándor tollából. Szabó Lőrinc szép
munkájából idézzük a következőket: „Nevettem az első versén, amely elém
került, az Üj Leoninusokon. A bravurossága, m int egy bűvészmutatvány,
mulattatott. Aztán megijesztett, megrémített a bravúr mögötti tökéletes
ség. Úristen, ez az ember úgy hajlítja, gyúrja, lebegteti a szavak ércét
^s márványát, mintha a levegőből szabna szobrokat... Életemben nem
találkoztam okosabb emberrel, mint amilyen Babits volt. Am it ő tudott,
s ahogyan tudott, amilyen halk és ijesztő precizitással az esze mozgott,
ahogyan a maga igen széles, de természetesen nem teljes érdeklődési terü
letén oldott és kapcsolt, azt csak csodálni lehetett. . . . Ady irodalmi vezér
akart lenni, az is volt, diktátor: hódító modora a kurucos lerohanás, az
■érzelmi hajrá volt. Legényesen, mintegy mindent kockáztatva és vállalva,
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református módra volt az: ... Babits is diktátor természet volt; katolikus
és szellemi értelemben, s valahogy megalapozottan, kimunkáltan akart ez
lenni, s a roppant kultúra és az igazságosságára is kényes ész kontrolitevékenységének beszámításával.“
A Magyar Csillag különben közli Benedetto Croce néhány sorát, me
lyet egy József Attila vers olasz fordításához (Lina Linari) fűzött: „E né
hány versszak bűvölete és varázslata egy az igazi költészet varázslatával
és bűvöletével, mely mindig a legváratlanabb pillanatokban születik újjá
az emberi szívekből “
A Hitel 11. száma Miles Transsylvanicus tollából ,,A román lelkiség
alakulása a bécsi döntés óta“ címen közli többek között P. Rámneantu:
Problemele etnobiopolitice ale Transilvaniei c. munkájából a következőket:
„Hét nemzedék múltán, vagyis 2057-ben a magyarok a dunai térségban
csak 11.3°/o-ot fognak képviselni, a szerbek 42.7 és a románok 46°/o-ával
szemben.“ Ezzel szemben a Gándul Nostru 1942-ben ezt írta: „Létünkért
harcoltunk századokon keresztül. Hozadékunk az európai civilizációban éskultúrában a semmivel egyenlő. Egyetlen nagy költőt, filozófust és mű
vészt sem adtunk Európának. Az európai civilizáció története megírható(amint meg is írták) a nélkül, hogy rólunk említést kellene tenni.“ Ezek
a sorok a román szellem gondterhességét és szélsőségeit jelzik.
A Láthatár közli, hogy a kolozsvári Tribuna c. román lapban M. Gaz
dac szépen méltatja az Ember Tragédiáját, s felhívja a figyelmet Goga:
Octavián „felülmúlhatatlan“ fordítására. Ileasu Victor román költő egyéb
ként Vizionarul (Memorlei lui Madách) címen („A látnok, Madách emlé
kének) címen dicsőítő verset írt.
SZÍNHÁZ, FILM.
Herczeg Ferenc új darabját a „Fecske és denevér“ -t a szokásos hírlapi
dicshimnuszok mellett játssza a Pesti Színház. De a jóízlésű közönség
joggal megbotránkozik, az egészséges erkölcsű ifjúság pedig okkal tilta 
kozik ellene. Ugyanakkor Herczeg Ferenc egy másik darabját a Nemzeti
Színház játssza. A „Magyar Kultúra“ , mely bizonyára nem vádolható avval,,
hogy a katolikus Herczeg Ferenc ellen frontot szervez és a Herczeget
támadó irányzat szolgálatában áll, azt írja a „Fecske és denevéréről::
„A polgári becsület-kódex írott vagy Íratlan törvényei jelentették Herczeg
Ferencnél azt a legszélesebb erkölcsi határt, amelynek kényelmes keretei
között regényeinek és színműveinek hőse i... életük drámáját végigélték.
Szemük sohasem nyílt meg azokra az igazságokra, amelyeket az író elzárt
elő lük. . . A bűnnek és az erénynek nincs íze Herczeg Ferenc színművé
ben, nincs bűn és nincs erény, csak előítéletek vannak és relatív értékű
álláspontok . . . Hősei. . . bennünk űrt hagynak hátra, azt az eredendő
nihilt, amelyet hidegen és fölényesen Herczeg Ferenc egyedüli mondani
valójaként kell felismernünk.“
Most tudtuk meg, hogy ebben az évben 95 olasz, 69 német, s 63 ma
gyar film készült. Szóval megnyertük a termelési versenyt, ha százalék
számban gondolkozunk. Ezt a kétes értékű győzelmet azonban csak azzal'
vehetjük tudomásul, hogy ugyanakkor szégyenletesen alantas, művészieden
ez a nagy magyar termés. A film az új arany a magyar Alaszkában. Ezenaz üzleten nem lehet veszíteni. A kultuszminiszter is elítélte ezt a film 
gyártást, de megjegyezte, hogy az erőteljesebb beleszólás a mai film 
gyártásba ezidőszerint lehetetlen.
KÉPZŐMŰVÉSZET.
A Képzőművészeti Főiskola évi karácsonyi kiállításán különösen két
evangélikus művész-ifjú válik ki: Fiedler Ferenc, akinek ma már márkás
neve van, s Zugor Sándor. Mindkét nevet érdemes megjegyezni.
ZENE.
Kiszely Gyula: „Fekete malom“ című új magyar operáját bemutatták
a Magyar Művelődés Házában. Az opera a kritika szerint kívánnivalókat
hagy maga után, annál nagyobb lelkesedéssel ünnepük a fiatal karmestert,
Szőke Tibort, s a két fiatal szólistát: Reményi Sándort és Vass M argftot.
D e s s é ry — M ó ro c z .
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Wagner József: Az antik világ
zenéje. Budapest, Parthenon-kiadás.
— A külföldi szakirodalomban egy
sereg -tanulmány és könyv foglal
kozik a görög-római kor zenei ku l
túrájával, magyar nyelven azonban
néhány rövidebb-hosszabb jegyze
ten, utaláson kívül alig találhatunk
megfelelő eligazítást a kérdésben.
Ezért Wagner könyvét nagy öröm
mel kell üdvözölnünk és valóban
hézagpótlónak
kell
mondanunk.
Szerzőnk neve régóta jól ismert a
humanisztikus gondolkodásban já 
ratosak előtt. Jól ismerjük és sze
retjük szakértelmét, lelkes buzgóságát és odaadó szorgalmát, amelylyel szinte egy életet szentelt az
jantik műveltség megismertetésére
és továbbadására. Ez a kis könyve
a legteljesebb tudományos appará
tussal készült, az idevágó szakirodalom lelkiismeretes és alapos felhasz
nálásával, azonban mégsem száraz
szakkönyv, hanem hozzáértők és ér
deklődők számára megbecsülhetet
len értékű tájékoztató a klasszikus
k o r zenei kérdéseiben. Amikor
Wagner tudományágának jeles is
merője, ugyanakkor ügyes pedagó
gus is, aki mondanivalóit megfelelő
elrendezésben és vonzó előadásban
közli, példát szolgáltatva arra, hogy
milyennek kell lennie a népszerű
sítő.benyomásoknak.
A. E.
Tornász Jenő: A j római földkér
dés. Budapest, Parthenon-kiadás. —
A lig van napjainknak, a háború és
béke nagyon összekuszált világának
izgatóbb kérdése, amely a nemzet
Taelső életének nyugalmi állapotára
olyan sorsdöntő befolyással lenne,
mint a földkérdés. Ennek a problé
ma-komplexumnak a gyökerei, mint
annyi más kérdésnek első csirái
is, az ókorba nyúlnak vissza. —
Tornász ennek a vizsgálatára szen
teli könyvében nagy olvasottságát,
a klasszikus tudományokban való
sokirányú tájékozottságát. Szinte
meglepődik még a latin nyelvvel
nap-nap után foglalkozó szakember
is, hogy mekkora irodalma van en
nek a szövevényes és hatásában
szinte felmérhetetlen jelentőségű
kérdésnek. Tornász Jenő mindazokat
az írókat, akik erről írtak, lelkiis
meretesen végigtanulmányozta, meg

állapításaikat, közléseiket összegyűj
tötte és mondanivalóinak igazolá
sául jó magyar fordításokban közli
is. Rövid összefoglalásában világos
áttekintést ad a kérdés egész törté
netéről. Könnyed stílusban írt köny
ve újabb bizonyítéka az ókor és je
lenkor élő kapcsolatainak.
A. E.
Vető Lajos: A gyermek lelke.
Győr, 1943. Gyermekgyülekezet k i
adása. 64 lap. — A legújabb gyer
meklélektani kutatások eredményeit
foglalja össze ez a könyv, amint
azok a keresztyén nevelés területén
felhasználhatók. Sohasem téveszti
szem elől a keresztyén nevelés sa
játos szompontját, hogy t. i. neve
lésünk nem lélektani mesterkedé
sek, ügyeskedések, fogások alkalma
zása, hanem Isten Lelkének mun
kája a nevelő személyiségén keresz
tül a gyermeken. Éppen ezért kell
azonban ismernünk a gyermeklé
lektan legújabb eredményeit és fe l
használnunk azokat nevelői tevé
kenységünk közben; nem abban a
hitben, hogy velük a gyermek lel
két tetszésünk szerint formáljuk,
hanem annak az igen nagy felelős
ségnek tudatában, hogy Isten ke
zében minél alkalmasabb eszközök
lehessünk. Üj, mélyenjáró lélektani
igazságok tárháza a könyv, ezen
kívül értékes tapasztalatok, gyakor
lati esetek, alkalmazási lehetőségek,
útmutatások (pl. a gólyamese, a
Jézuska, a gyermekek miért-jei kér
déseiben stb.) gyűjteménye is. Ezért
általános érdeklődésre tarthat szá
mot, különösen pedig' tanítóknak,
vallástanító lelkészeknek, szülőknek
ajánlható.
F. I.
Báró Podmaniczky Pál: Isten
hőse. Győr, 1943. Harangszó-kiadás.
—- Nommensen Lajosnak, Szumátra
misszionáriusának bizonyságtevő éle
téről számol be egyszerűen, vilá
gos beszéddel ez a könyv. Maga is
bizonyságtevés. Megszégyenít ben
nünket, felébreszti felelősségünket a
külmisszió iránt és arra indít, hogy
türelemmel, de cselekvésre készen
rendeljük alá életünket Isten aka
ratának.
Sághy.
Koren Emil: A szórványhívő élete
és szolgálata. Győr, 1943. Harangszókiadás. — Szórványgondozásban ala
posan járatás szerző műve ez a fü-
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zet; tapasztalatoknak, megfigyelé
seknek leszűrődése és az általuk tá
masztott követelményeknek rend
szerbe foglalása. Biblikus hangú,
hitre, egyházhoz való hűségre ser
kentő írás, különösképpen az a
szórványban élő evangélikusok szá
mára.
Sághy.
Gilberg Aage: Sok eszkimó —
egy orvos. Budapest, Üj Idők írod.
Intézet kiadááa. — A fiatal dán or
vos gyermekkori álma valósul meg,
amikor kiküldik Thuleba, Grönland
legészakibb településére, hogy az
ottani kis kórházat vezesse és a la
kosság egészsége felett őrködjék.
Sok szeretettel írja le az eszkimók
életkörülményeit, szokásait és a
sarki éghajlat természeti sajátossá
gait. Látjuk az ottani prim itív em
ber életkörülményeit, különösen is,
hogy mennyire erős a közösségi ér
zés bennük, mennyire igyekeznek
segíteni egymásnak, sokszor nem is
várva hálát. — Gilberg színesen
megírt könyve méltán sorakozik a
manapság oly divatos orvos-köny
vek mellé.
di.
Farkas Gyula: A magyar szellem
felszabadulása. Budapest, Stádium,
385 1. ;— A szerző, aki a berlini
egyetemen a magyar nyelv és iro 
dalom tanára, a mű tárgyát könyve
alcímében „irodalomtörténetírásunk
fejlődésrajza“ névvel jelöli meg s
alapos elmélyedéssel vizsgálja benne
mmdazt a tudományos törekvést,
amit Czvittinger Dávid óta napja
inkig kifejtettek tudósaink az iro 
dalomtudomány terén. Ez a terület
a világháború óta sok új kutatás
tere volt, ezek új megállapításokat
hoztak létre, s Farkas Gyula az
újraértékelésen átment tudomány
eredményeit közli művében. Nem
csak a múlt század második felének
isméit és irányadó irodalomtörté
neti lóinak, hanem e tudományág
XVIII. századbeli úttörőinek mun
kásságát is ex f o n t i b u s tanulmá
nyozza, s véleményei nem a már
jóhsmert irodalomtörténeti megál
lapítások ismétlései, hanem önálló
kutatásokon s a régiektől függet
len irodalomszemléleten alapuló,
olykor erősen egyéni ítéletek. Vé
gigkíséri
irodalomtörténetírásunk
fejlődését — saját szavai szerint •—
a nemzetközi tudományosság je
gyében való megindulástól, amint
előbb a német romantika igézeté

ben, majd a nemzeti nevelés szol
gálatában, ezt követően a pozitiviz
mus szellemében 'halad a magyar
szellem felszabadulása felé. Külön
is meg kell említenünk azt a meleg
elismerést, amellyel irodalomtörté
netírásunk XVIII. századbeli ú ttö rő i
nek, Czvittinger Dávidnak, Rotarides Mihálynak, Wallaszky Pálnak és
Bél Mátyásnak adózik. Mind a né
gyen lángoló buzgalommal, több
nyire súlyos nélkülözések közt s
mindig küzdve a közömbösség át
kával munkálkodtak a magyar iro 
dalomtörténetírás
tudományának
megteremtésén, s történetesen mind
a négyen evangélikusok voltak. Kö
zülük is legtöbb szeretettel és őszin
te méltánylással ismerteti Rotarides
Mihály működését, késői elégtételt
szolgáltatva ennek a páratlan buzgalmú, lelkes, sokat nyomorgó s
korán elhunyt tudósunknak. A ta r
talmas könyv gazdag anyagával, új
szempontjaival s egyéni felfogásá
val nemcsak a szakembereknek, ha
nem a magyar irodalomtudomány
m últja és jelene iránt érdeklődő
művelt közönségnek is tanulságos
olvasmányt nyújt.
rj.
Szabó Pál: Szomszédok. Buda
pest, Turul-kiadás. — Ez a „kisre
gény“ a jó értelemben vett „pony
vádnak egy új sorozatában a „M ag
vető K önyvtáriban az első füzet.
Szerencsés indítása a sorozatnak,
hogy éppen ilyen füzettel indul. A
„Szomszédok“ inkább életkép: szom
szédok háborúsága, kicsinyes pör
lekedése és kibékülése. De ezt Szabó
Pál annyi eleven megfigyeléssel,
magyar kedéllyel és humorral írja
meg, hogy kisregénye ifjúnak és
öregnek kedves olvasmány..
K.
Erdélyi József: Toldi-kéz. Buda
pest, Turul-kiadás. — A „Magvető
K ö n yvtá rin a k ez a füzete negy
venkét verset ad Erdélyi József hu
szonötesztendős költői terméséből:
érvényesül benne Erdélyi költésze
tének egész sokszínűsége, széles
skálája kezdve emberi sorsát megéneklő, családjának és származásá
nak emléket állító líráján vagy egé
szen a magyarság panaszát kikiáltó,
sőt egyenesen’ politikai jellegű
verseiig. Ezért e füzet alkalmas
arra, hogy megismertesse Erdélyi
József költészetét azokkal, akik ed
dig még nem, vagy csak töredéke
sen ismerik.
.
K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lie. Dr. Karner Károly.
B a ro s s -n y o m d a : Uzsalv és Koncz (Harangszó nyomdája) Győr, Andrassy-i'»« 24.

O lv a s ó in k h o z !
Immár a 11. évfolyamába lép az új esztendőben a „Keresz
tyén Igazság“. Hosszá és nehéz út van mögötte. De Isten meg- *
segített és megáldotta munkánkat inkább, hogysem az indulás
kor remélhettük volna. Neki legyen hála érte!
Olvasóinknak melegen köszönjük buzgó támogatásukat, lan
kadatlan hűségüket, szeretetiiket. Nélküle nem tudtuk volna szol
gálatunkat teljesíteni. Kérjük segítségüket továbbra is, hogy az
egyre nehezbetíő időkben fennakadás nélkül teljesíthessük felada
tunkat egyházunk s a magyarság szolgálatában.
A növekvő drágaság tniatt folyóiratunk előfizetési díja
januártól fogva egész évre 10 P, fé lé v r e 5 P lesz.
Nehéz szívvel határoztuk el magunkat az előfizetési díj fel
emelésére, de a szükség kényszerít rá. Hisszük, hogy olvasóink
megértik a szükség szülte lépést és nem vonják meg tőlünk
támogatásukat éppen most, amikor jobban szükség van a belső,
lélek szerinti erősítésre, mint valaha.
Isten áldása legyen olvasóinkon, munkatársainkon, mun
kánkon!
Hittestvéri üdvözlettel

a „Keresztyén Igazság“ szerkesztősége.

M e g je le n í t
Dr. VICTOR JÁNOS: Református Hiszekegy című népszerű dogmatikai
munkája. A 352 oldalas nagyon szép kiállítású könyv ára 12 P és 50 fillé r
portóköltség. Megrendelhető: Református Traktátus Vállalat Budapest, XI.,
Lágymányosi-u. 21/a.
PÉTER JÁNOS: „A z Ür p e d ig ...“ címen népszerű magyarázatot írt
Jónás próféta könyvéhez. Hasznos kalauz bibliaolvasók, lelkipásztorok,
belmissziói munkások számára. Megrendelhető a Syivester-nyomdánál,
Budapest, XIV., Hermina-út 51. Ára 2 P.

A FÉBÉ NAPTÁR az 1944. évre új alakban,
„Ö rök életnek beszéde1*
címen jelenik meg. A könyvalakú naptár a „Jó pásztor“ képpel a cím
lapján, P 3.60-ért megrendelhető a Fébé Könyvkereskedésnél, Budapest, VII.,
Damjanich-u. 25/a.

O lv a s d !

T e rje s z d !

fl Keresztyén Igazság kiadványai:
Dr. Luther M.: így imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád
kozáshoz. II. kiadás. 60 fillér.
Prőhle Károly:

Keresztyén magyar le lki egység. Ára 30 fillér.

Groó Gyula:

Halál, feltámadás, örökélet. 30 fill. (II. kiadás.)

Baiikó Zoltán:

Győzelem földjén. 20 fillér.
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99

Hősök, keresztyének. 30 fillér.

Scholz László:

Isten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fül.

Dibelius Ottó:

Jézus Krisztus egykor és most. Elfogyott.

Karner Károly: Evangélium, magyarság. 10 P.
W

99

Isten igazsága. (A Római levél magyarázata)
fűzve 10 P, kötve 14 P.

99

99

Máté evangéliuma. Elfogyott.

99

99

Állam és felsőbbség. 1 P.

99

99

Halhatatlanság vágy feltámadás. 1.20 P.

Kiss Jenő:

Törvény vagy evangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 3 P.

Scholz László:

Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)
f
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■
'S e
■
’» r

Megrendelhetők a „Keresztyén Igazság“

kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethető a Keresztyén Igazság kiadóhivatal, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Bwc*»~njotflda: U e u ly é« Kon es (HtrttBgsfö nyomdája) Győr, Andrássy-út 34.
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T A R T A L O M : S zenthárom ság ünnepére. D. Dr. Prőhle Károly. — K eresztyén«
ség és új szociális rend. Karner Károly. — A m érték és a vessző . Groó Gyula.
— A nem zet hívő lé le k k e l való szolgálata. Léky Gyula. — Látogatás az evan 
g élikus K assán. Mohr Gedeon. — S zé lje g yze te k . — író k , könyvek.

KERESZTYÉN IGAZSÁG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA
Felelős szerkesztő és kiadó:

Lie. Dr. KARNER KAROLY.
Szerkesztő bizottság

D. Dr. PRÖHLE KÁROLY
elnöklete alatt:

Dr. Ajkay István, Benczúr László, Budaker Oszkár,
Dezséry László, Dér Zoltán, Groó Gyula,
Gyarmathy Dénes, Járosi Andor, Joób Olivér,
Dr. Kiss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor,
Rozsondai Károly, Révész István, Scholz László,
Dr. Sólyom Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József,
Várady Lajos, Vargha Sándor, Veöreös Imre,
Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Wolf Lajos,
Zászkaliczky Pál.
M E G JE LE N IK M IN D E N H Ó ELEJÉN
Előfizetési ár: egész évre 10 P, félévre 5 P, egyes szám 1 P.
Postatakarékpénztári csekkszámla 45 031.
S z a r k e s z t i a é g : Sopron, A ra n y János-u. 9.
Budapesti szerkesztőség: X I., T été n y i-u t 9.
K i a d ó h i v a t a l : Sopron, A ran y J. a . 9.

Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.

MOST JELENT MEG

Tammiroii Kauuso veikKo: (jj reggel, uj kegyelem.
Fordította: Molnár Rudolf.
Reggeli elmélkedések.
130 lap, ára 6 P.
Győr, Harangszó-kiadás.
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Szentháromság ünnepére.
Az egyház nagy ünnepei — karácsony, nagypéntek, húsvét,
áldozócsütörtök, pünkösd — nem emlékünnepek csupán. Nem
csak emlékeztetnek bennünket a szent történet eseményeire,
Isten nagyságos dolgaira, a megváltó kegyelem csodatényeire,
hanem valósággal megjelenítik s jelenvalóvá teszik azokat szá
munkra az ige és a szentségek megszentelő, újjáteremtő erejé
vel. Az igében és a szentségekben Isten szól hozzánk, Ő cselek
szik velünk és rajtunk az Ő kegyelmes szent akarata szerint,
valósággal jelen van, velünk van: Immanuél. Ha hittel fogadjuk
az ige üzenetét s a szentség kegyelmi ajándékát, eltűnik a távol
ság köztünk és a között, ami egyszer történt és újra meg újra
átéljük Istennek ama nagyságos dolgait, melyekről az egyház
ünnepei hoznak üzenetet.
M int az üveglencse a nap sugarait, úgy foglalja össze egy
gyűjtő és gyújtó pontban a Szentháromság ünnepe az egyház
összes megelőző nagy ünnepeinek üzeneteit, hogy fásult, hideg
keblünkben lángra lobbantsa az új élet tűzét, melyben elég a
bűn minden salakja. A Szentháromság ünnepe jelenti ünnepeink
sorában a nagy összefoglalást, azt a csúcspontot, melyről a leg
tágabb látóhatár nyílik menny és föld, idő és örökkévalóság
között. Megérdemli, hogy jobban megbecsüljük, mint közön
ségesen szoktuk. Hiszen itt, a Szentháromság ünnepének magas
latán tárul fel előttünk keresztyén hitünk teljessége, mely vilá
gosan és határozottan különböztet meg bennünket minden más
vallás híveitől. Ha mindazt a legrövidebben és összefoglalóan
akarjuk kifejezni és vallani, amit a hozzánk végtelen kegyelem
ből lealázkodó egy igaz Istennek köszönhetünk és felőle hiszünk,
akkor nem is tehetünk mást, mint hogy mélységes alázattal és
ujjongó hálával valljuk minden idők igaz hívő keresztyénéivel
egyetemben a Szentháromság egy igaz Istenben való hitünket.
Jól tudjuk, hogy hitünknek ez a legszentebb titka minden emberi
értelemnek fölötte vagyon. Mégis örömmel valljuk és nem en
gedjük unitárius módon megcsorbítani vagy kiüresíteni, mert
Krisztus Urunk maga adta ajkunkra ezt a hitvallást, amikor
mennybemenetele, tehát mennyei trónfoglalása előtt elrendelte,
hogy akik széles e világon az Ö tanítványaivá, híveivé lesznek,
azok az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek nevébe kereszteltessenek meg. Máté ev. 28, 18— 20. Imádat, imádat illeti, nem
ésszel firtatás hitünknek ezt a legszentebb titkát.
I ) . D r . P rő h le K á ro ly .
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Keresztyénség és új szociális rend.
1.
Nagy háborúk mindig mélyreható változásokat idéztek elő a népek
szociális életében. Már most bizonyosra vehető, hogy a most folyó háború
befejezése után is igen meg fog változni Európa, sőt az egész világ szo
ciális struktúrája. Tulajdonképen már közel kétszáz év óta a szociális
átalakulások korát éljük. A francia forradalomban elbukott a nemesi
kiváltságokra felépített társadalmi rend. Helyette a polgárság lett a társa
dalmi és egyúttal állami berendezkedés gerincévé. Az iparosodás követ
keztében pedig a múlt század közepétől fogva a papi, nemesi és polgári
„rend“ mellé negyedikként felsorakozott a munkásság, mint a „proleta
riátus“ „osztálya“ . Az újonnan kialakuló „negyedik rend“ -et mint „osz
tályt“ a marxista szocializmus állította szembe a régi rendekkel, kiváltképen a hatalmat a kezében tartó „burzsoáziáival. Főként ennek az utób
binak a kezében tömörült az iparosodás nyomán kialakuló kapitalizmus
hatalma. A kapitalizmusban szimbolizált polgári társadalom ellen indította
meg a harcát a proletariátusban szervezkedett, főként zsidó vezetés alá
került marxista szocializmus. A szocialista tanok szerint a kapitalista
hatalmaknak kellett volna világot átfogó háborúkban egymást felőrölni
s úgy elpusztulni, hogy a proletariátus a világforradalom örökségeként
átvehette volna a hatalmat és kialakíthatta volna az „osztáfymentes“
szocialista világhatalmat. A Marx által megjövendölt fejlődés azonban nem.
következett be. A bolsevizmus formájában Oroszországban hatalomra
jutott marxizmus — tulajdonképeni elméletének a megtagadása árán —
forradalmak szításával, sőt egyenesen a demokratikus kapitalista-plutokrata
hatalmakkal szövetkezve igyekszik világuralmi terveit megvalósítani. A
világuralomra való törekvésben, az osztálymentes társadalom ideáljában
egyaránt világosan jelentkezik a felvilágosodásban ősi vallását elveszített
zsidóság messiási reménységének szekuláris irányba fordulása: „Isten or
szágát" a zsidóság e világon, az osztálymentes társadalom proletár-uralmá
ban akarja megvalósítani. A bolsevizmusban ez a fanatizált és szekulari
zált zsidó Isten-országa-várásból evolucionizmussá átalakult világboldogító
utópisztikus forradalom rátelepedett az orosz léleknek ugyancsak messzianizmussal telt, a keleti keresztyénség misztikus gondolkodásától fű tö tt
nacionalizmusára és azt világralmi céljainak a szolgálatába állította.
A marxizmus az általa hirdetett új világrendet mindenütt forradalmi
úton törekszik megvalósítani. E forradalom azonban nemcsak a polgári
életforma és az általa képviselt kapitalizmus szociális rendje ellen irányúi,
hanem egyúttal a keresztyénség elleni ádáz harccá is lesz. A munkásság
nak az egyháztól való elidegenedését a múlt század közepe óta minden
európai országban megfigyelhetjük. Könnyű megállapítani azt is, hogy
az egyházellenes hangulatot főként a szocializmus táplálja és szervezi.
Németországban a szocializmus szervezte meg a nagyarányú kilépési moz
galmakat az egyházból. De ugyanígy elidegenedett a szocialista szakszer
vezetekben tömörült munkásság az egyháztól, sőt ellenségesen szembe
fordult vele Franciaországban, Itáliában, az angolszász államokban és a
skandináv országokban is.
A szocializmus a keresztyénségre úgy tekintett, mint durva „népcsalás“ -ra, az egyházakban pedig a fennálló társadalmi rend leghűségesebb
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és legbiztosabb támaszait látta. Vallássá lett materializmusa a keresztyénségben leghatalmasabb ellenfelét, hatalomra törő szervezetei pedig az
egyházban forradalmi lendületének legerősebb akadályát látták. Ezért
fordult kíméletlen kegyetlenséggel szembe az egyházzal, mihelyt Orosz
országban hatalomra jutott. Világhatalomra törekvő messzianizmusa miatt
az egyházzal kibékülni sohasem fog, legfeljebb időlegesen, taktikai okok
ból megalkudni, — hacsak önmagát fel nem adja és öngyilkosságot el
nem követ.
2. Bármint alakuljon is azonban a marxista szocializmus történelme
a jövőben, annyi kétségtelen, hogy a régóta megindult szociális átalaku
lást nem lehet feltartóztatni. A jelenleg folyó háború ennek napnál vilá
gosabb bizonysága. Még az ú. n. demokratikus államok is kénytelenek
olyan intézkedésekhez folyamodni, amelyek siettetik a szociális átalakulást,
noha hangsúlyozottan a szociális forradalom elhárítása érdekében indultak
háborúba a nemzetiszocialista szervezetében új szociális rend megvalósí
tására törő Németország ellen. Nem lehet azonban a szociális rend átalaku
lását megakasztani már csak azért sem, mivel a most folyó háborúnak a
szörnyű pusztulásai maguk alá temetik a megszokott polgári életformát
és vele együtt a háború előtti szociális rendet is. Ennek szemléltetésére
csak egy adatot említünk meg. Franciaországban a minap közzétett hiva
talos adatok szerint ezév januárjáig 522.282 épület pusztult el 8000 város
ban és községben bombatámadások következtében. Az okozott ká rt „egész
Franciaország összes kőművesei megfeszített munkával leghamarabb 15
év alatt tudnák helyreállítani.“ *) Ez az adat némi fogalmat adhat annak
az elszegényedésnek és pusztulásnak a mértékéről, mely ma a háború
szörnyű elfajulása következtében Európában végbemegy. Nyilvánvaló, hogy
a háború okozta elszegényedés, egész városok, sőt országok elpusztulása
mélyreható szociális változásokat von maga után és szükségképen magá
val hozza egy-új, az-eddigitől lényegesen eltérő szociális rend kialakulását.
3. Hogyan ítéljük meg egy új szociális rend kialakulását a keresztyénség szemszögéből? Milyen feladatok hárulnák az új helyzet kialaku
lása szempontjából az egyházra?
Hogy erre a kérdésre helyes feleletet kaphassunk, jó lesz emlékez
tetni a keresztyénség történetének első idejére. Akkor az egyház vele
szemben teljesen idegen, sőt ellenséges államrendszerben és szociális viszo
nyok közt indult el útjára. A keresztyénség sem az államrendszert nem
támadta (tehát nem lépett a forradalom útjára), sem a szociális rendet nem
igyekezett megváltoztatni. Noha az első gyülekezetek tagjai különösen
pogány területen, mint pl. Korintusban főként az alsó társadalmi osztályok
ból kerültek ki, nem törekedtek szociális helyzetük megváltoztatására.
A pogány világban nem voltak ismeretlenek olyan lehetőségek, amelyek
legalább a fennálló rend keretében igyekeztek az egyesek helyzetét meg
javítani. Érthető módon a gyülekezetekben is jelentkeztek ilyen törek
vések, Pál apostol mégis azt a határozott utasítást adja a korintusiaknak,
hogy kiki „maradjon meg abban a rendben, melyben elhivatott“ (azaz
keresztyénné lett, I. Kor. 7, 20). Nem tett az első keresztyénség pl. egy

*) V. ö. Matolcsy: Légitámadások és a nemzeti vagyon. „Új Európa“ ,
1944. 258. lap.
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lépést sem a tekintetben, hogy változtasson a rabszolgaság intézményén,
mint szociális renden. Az Újszövetségben sehol sem találunk olyan nyilat
kozatot, amely azt mondaná, hogy a rabszolgaság összeférhetetlen az
emberi méltósággal (amivel manapság szoktak érvelni a rabszolgaság
ellen). Igaz, hogy — amint a Filemonhoz írt levél tanúsítja, — a keresztyénségen belül megváltozott a rabszolga viszonya a gazdájához: Pál arra
in ti Filemont, hogy Onesimust „nem mint rabszolgát, hanem m int rab
szolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért“ fogadja vissza (Filem. 16).
A szociális viszonyoknak ez a külső forma megváltozásától független új
tartalommal töltekezése, belső megváltozása jelentkezik akkor is, amikor
az apostol az ú. n. házi táblákban (Kol. 3, 18— 4, 1; Ef. 5, 22—6, 9) Isten
akaratának a fényébe állítja a szociális rendek különféle tagjait. Az egyéni
és szociális erkölcsnek ez az újjáformálása végeredményben a legmesszebb
menő kihatással volt a szociális berendezkedésre magára is. A keresztyén
embernek a viszonya családtagjaihoz, a házasság és a családi élet, a gazda
és cselédjei (munkaadó és munkavállaló) közti viszony új erkölcsi tarta
lommal telt meg, de ugyancsak erkölcsi alapjaiban újult meg a felsőbbség
és a felsőbbség képviselőinek; a hivatalnokoknak a munkája is az Újszövet
ség igehirdetése nyomán. Hogy a polgári foglalkozást ma „hivatásnak“ ,
és pedig erkölcsi tartalommal telt hivatásnak (tehát nem tisztára életfenn
tartásunkat biztosító kényszermunkának, vagy éppenséggel a vagyonszer
zést és meggazdagodást szolgáló önző tevékenységnek) ismerjük fel, azt
Pál apostol szavai alapján főként a reformáció tette az egész európai gon
dolkodás közkincsévé.*) Az államnak mint kultúrállamnak a fogalma sem
alakulhatott volna ki és a felsőbbség sem tekinthetné szolgálatnak a. hiva
talát, ha Pál apostol nem szól a „felső hatalmasságok“ Istentől rendelt
méltóságáról (Róm. 13) és ha a keresztyén gondolkodásban az Újszövetség
'igéje nyomán meg nem tisztul, fel nem ragyog minden szolgálat mélyén
az áldozatosság nemes aranya. Mindez ma számunkra, akik évszázadok
óta magúnkba szívtuk a keresztyén gondolkodás alapvető elemeit, elidege
níthetetlen kincs, sőt értékét jelentőségéi nem is látjuk, annyira magától
értődő.
A keresztyénség nem lépett avval az igénnyel a világba, hogy új
szociális rendet alkot. Nem is volt a keresztyénségnek „szociális prog
ra m ija , amelyet az isteni kinyilatkoztatás tekintélyével igyekezett volna
megvalósítani. Mégis, a természetes ember aszociális önzésének az elíté
lésével s még inkább az embernek az Isten Lelke által munkált szereteten
keresztül történt megújítása által a keresztyénség gyökerében formálta át
a szociális viszonyokat és ma is biztosíthatja minden szociális rend belső
egészségét.
4.
A liberális kapitalista-szocialista társadalmi rendben rejlő bom
lasztó erők veszedelmére keresztyén részről már korán rámutattak. A dán
Kierkegaard prófétai látással ismerte fel — még Marx fellépése előtt —
a társadalmi liberalizmusnak és a keresztyénség elvilágiasodásának a mé
lyén lappangó veszedelmeket. Wiehern János Henrik (1808— 1881) 1848-ban,

*) V c. H o ll: „Die Geschichte des Worts Beruf.“ „Gesammelte Auf
sätze“ , III, 189—219. lapok.
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az európai forradalmak évében világosan látta az iparosodás következményekép bekövetkező eltömegesedés és elegyháziatlanodás veszedelmeit
és a belmisszióra valamint az egyház szociális kötelezettségeire rámutató
felhívásával igyekezett felrázni az egyházat. A német-francia háborút
követő nagy gazdasági fellendülés évtizedeiben, amikor a szocialista tanok
egyre nagyobb erővel terjedtek a munkásság soraiban és az értelmiséget
is meghódította a materializmus talajából fakadt evolúciós világnézet,
Stöcker Adolf (1835—1909) a híres berlini udvari prédikátor a „keresztyén
szocialista munkáspárt'1 megalapításával indította meg a harcot a marxista
szocializmus ellen. Stöcker az evangélium életerőit a közéletben, különösen
szociális vonatkozásban akarta érvényre juttatni. Felismerte a zsidóság
végzetes szerepét a szocializmusban, a liberális kapitalizmusban, a szellemi
élet irányításában és felvette a harcot ellene. Tanítványa Naumann Frigyes
(I860— 1919) ugyan egyre inkább eltávolodott mestere irányításától és
vele együtt az evangélium talajáról, de ő is felismerte a szocialista prog
ram utópisztikus jellegét, küzdött az igazságos szociális megújhodásértr
a szociális és a nemzeti gondolkodás számára nem jelentettek ellentétet,
hanem ellenkezőleg, szorosan összetartoztak. Evvel Naumann a nemzeti
és szociális megújhodás előharcosává vált. Amikor pedig az első világ
háború nyomán a szociális kérdések a közélet homlokterébe kerültek, sőt
világproblémává lettek, egyes egyházak megnyilatkozásain túl a „gyakor
lati keresztyénség" 1925. évi stockholmi világkonferenciája igyekezett a
maga szociális üzeneteivel a világhatalmak lelkiismeretét megmozgatni a.
társadalmi kérdések igazságos és az evangélium üzenetének követeléseit
szem előtt tartó megoldása végett.
A katolikus egyház ugyancsak több ízben szólalt meg a szociális,
kérdések megnyugtató. megoldása érdekében. Így adta k i 1891-ben XIII.
Leo pápa híres „Rerum novarum“ enciklikáját, melyben elítélte a liberális,
gazdasági rendszer értelmében vett szabad versenyt, valamint a marxi
szocializmusnak a magántulajdont tagadó rendszerét is. 1931-ben XI. Pius
pápa a „Quadragesimo anno“ enciklikában megerősítette elődjének szo
ciális tanításait, sőt még élesebben fo rd ult szembe a kapitalizmussal, mint
annak idején X III. Leo. XI. Pius az új szociális rend kialakítása érdekében
követelte, hogy az állam siessen segítségére a gazdaságilag hátrányban
levőknek, a gyengéknek és javallottá a gazdasági élet újrarendezését az
állam felügyelete alatt a hivatásrendiség alapján.
Mindezekkel a megnyilatkozásokkal az egyházak világosan helytele
nítették a kapitalizmus „kinövéseit'1, sőt részben magát a liberális kapi
talista társadalmi rendet is. Ez a hangjuk azonban sajnos, nem volt elég
érthető, részben mivel ugyanakkor szembefordultak a szocializmussal és
kommunizmussal is s a kettő fölött álló „harmadik“ út a hatalmon levő
politikai pártok szemében elképzelhetetlen volt. Még ennél is nagyobb baj
volt, hogy a keresztyén egyházak a saját soraikban nem hirdették elég
határozottan a hatalmasok felé Isten törvényét, hanem megfeledkeztek a
„gonosz mammon“ bűneiről. Bizony, minden egyház nem egyszer meg
tűrte, hogy megfeledkezve Jak. 2, 1—9 intelmeiről a gazdagoknak és ha
talmasoknak előkelő, helyet készítsenek hívei sorában és a szegényeket
éppen csak hogy észrevették vagy az egyházi jótékonyság körében ta r
tották számon, holott „nem Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy
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gazdagok legyenek hitben és örökösei az országnak, amelyet azoknak
ígért, akik őt szeretik?“ (Jak. 2, 5.)
A fentebb említett egyházi megnyilatkozások közül a legtöbb hatá
rozottan elítélte a szocialista-kommunista tanok utópisztikus társadalmi
forradalmát is. A k ik az evangélium alapján állottak, világosan látták a
zsidó-szocialista társadalmi forradalom gyökérhibáit és hogy azok meg
valósítása az érdekelt országokra gazdasági pusztulást s ami még ennél
is súlyosabb, nagy lelki veszedelmeket zúdíthat. De a keresztyénségnek
ezt a szavát az érdekeltek még kevésbbé hallgatták meg, mint a kapita
lizmus elítélését, mert benne csak a polgári-liberális világ megnyilatko
zását látták.
5.
A háború további menete az európai országokra még az eddigi
nél is súlyosabb megpróbáltatásokat hozhat. M int fentebb arra rámutat
tunk, már eddig is olyan pusztulásnak vagyunk a szemtanúi, melyet alig
lehet még megfeszített munkával is egy emberöltő alatt helyre hozni.
De akármennyi lesz is a rom, akármennyire elhúzódik is a háború, las
sanként a romok között is újból megindul az élet és ki fog alakulni egy
új szociális rend. Most nem ennek az új rendnek a programjával fog
lalkozunk. De mégis fel kell vetnünk a kérdést: milyen állást foglaljunk
el az új szociális rend kialakulásával szemben s mivel járulhat hozzá a
keresztyénség az új rend kialakításához. Erre nézve a következőket kell
mondanunk.
E l ő s z ö r . A keresztyénségnek nem feladata és nem is lehet feladata,
hogy az új rend számára programot adjon. Óva inti az ilyen magatartástól
az egyházakat az a sok tanulság, melyet a történelem folyamán a külön
féle formákban az evangéliumra vagy a Szentírásra hivatkozó szociális
programok s nem utolsó sorban a világháború előtti keresztyén-szocialista
politikai pártok körül szerzett tapasztalatok rejtenek magukban. De kül
detése betöltéséhez a keresztyénségnek nincs is szüksége arra, hogy e
világi mozgalmaknak legyen a versenytársává. Az első keresztyénség szo
ciális program nélkül is sóvá és kovásszá tudott lenni a népek körében
és hasonlót lehet mondani a keresztyénség különféle ágairól, amikor belső
leg megújulva, megreformálódva hatottak eleven, hitben élő tagjaikon
keresztül a társadalom alakulására.
M á s o d s z o r . Az új szociális rend kialakítása túlnőtt nemcsak a tár
sadalmi kérdések elméleti megtárgyalásának a lehetőségein, hanem még
a politikai pártok mozgalmain is: állami feladattá lett. A keresztyénségnek és az egyházaknak irigység nélkül, sőt megnyugvással kell tudomásul
venniök, ha az állam hozzá lát e feladatok megoldásához és hagyniok kell,
hogy az állam a maga hatáskörében oldja meg a feladatokat. Ez nem
jelenti azt, hogy m int keresztyéniek érdektelenek vagyunk az állami és
társadalmi rend kérdéseinél. De jelenti azt, hogy amikor az egyház vagy
annak hivatott szószólói társadalmi kérdésekben szót emelnek, megszólalá
suk az esetleg szükségesnek látszó kritika ellenére se legyen politikai
ellenzéki front alkotása. Az egyháznak sokkal körültekintőbben, mint a
közelmúlt évtizedekben, óvakodnia keli mindenféle e világi politikában
való elmerüléstől. Viszont mindazok, akik a ma oly égető szociális kérdé
sek megoldásán dolgoznak, igen sokat — sokkal többet, mint manapság
sokan gondolják — tanulhatnak a keresztyén szociális mozgalmak úttörői-
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tői. Ezért legyen az egyház, illetve képviselőinek a megnyilatkozása az
evangélium gazdag kincseire valamint az egyház évszázados tapasztalataira
támaszkodó útbaigazítás, segítés a társadalmi kérdések helyes megértésé
hez, az új rend megalapozására irányuló helyes intézkedések alátámasz
tása, esetleg tettre kész segítség azok megvalósótására.
H a r m a d s z o r . Mind ennél fontosabb, hogy a keresztyének a maguk
isten Lelke által megújított életével tevékenyen közremunkálkodianak a
szociális megújhodásban. Új rend megvalósítása érdekében kétségkívül
szükség van világos, határozott és átfogó törvényalkotásra. Minden szo
ciális rend kemény és szigorú törvény abban a népi közösségben, mely
ben megvalósul. A törvény azért kemény, mivel egyetemes igazsága elle
nére sem tudja az egyéni jogokat és méltányos kívánságokat mindig te
kintetbe venni. M i keresztyének nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy
a fennálló helyzetet fenntartás nélkül jogszerűnek, sőt isteni jogon ala
pulónak ismerjük el s megfeledkezünk arról, hogy egyéni jogoK létre
jöttéhez és fennállásához sokszor mennyi bűn tapad. Amikor az üj rend
kialakítása a szerzett jogok mindenféle bonyolult érdekszövetébe vág bele,
kötelességünk áldozatoknak vállalása és pedig nemcsak szóval, hanem
cselekedettel. Az új rend kialakításához mégsem az áldozatoknak a válla
lásával járulunk hozzá a leghatásosabban, hanem avval az életfolytatással,
mely betölti a felebaráti szeretet törvényét és m indig szem előtt tartja
az apostol intését: „Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek
adóval, az adót; akinek vámmal, a vámot; akinek félelemmel, a félelmet;
akinek tisztelettel, a tiszteletet!“ (Róm. 13, 7.)
Mindezek az új rend kialakításánál természetesen csak akkor érvé
nyesülhetnek hathatósan, ha az új rend kialakítói igénybe veszik a keresz.tyénség szolgálatát. A társadalmi és állami rend alakulása a francia
forradalom óta egyre inkább háttérbe szorította, sőt kikapcsolta a keresztyénség és az egyházak szolgálatát. Nem lehet mondani, hogy ez a
körülmény jobbá és igazságosabbá tette volna a kialakuló rendet a régi
nél. Hogy ez a társadalomfejlődés továbbfolytatódik-e vagy pedig irányt
változtat a jövőben, a felől kár volna jóslásokba bocsátkozni. Nekünk mint
keresztyéneknek mindenképen az a kötelességünk, hogy Isten Lelke által
m egújított életet éljünk „teljes istenfélelemmel és tisztességgel“ (I. Tim.
2, 2.) gondolva az apostol intésére;. „M int világosság fiai, úgy já rja to k “
(Ef. 5, 8) és „Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó
alkalmatosságot áron is megváltván“ (Kol. 4, 5).
K a rn e r K á ro ly .

.4 törvény és az evangélium tanítása egyaránt szükséges, de meg kell
őket egymástól különböztetni és úgy egymás mellé helyezni, különben
az emberek vagy kétségbeesnek, vagy elbizakodnak. Ezért találóan jellemzi
Mózes ezt a két tanítást a két malomkővel. A felső kő zajt csinál és szét
zúz. Ez a törvény. Az alsó kő azonban csendes: ez az evangélium. A m>
Istenünk nagyon jó l helyezte az elsőt felülre, hogy a gabonaszemeket az
alsóhoz szorítsa és szétmorzsolja. L u t h e r . (R. Buchwald: Luther im Ge
spräch, 175. I.)
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A mérték és a vessző.
Buzgó templomlátogató, „jó evangélikus“ értelmiségi egyháztagunk
mondotta istentiszteletről kijövet megütközve: „nem értem miért beszél
nek nálunk annyit a bűnről?“ Ez a .kérdés ki nem mondottan igen sok
más hívünknek is az ajkán lebeg. Megdöbbentően mutat rá arra, hogy
az illetők mennyire nem ismerik a szentírást. Egyházunk ugyanis azért
prédikál sokat a bűnről, mert a szentírás is sokat beszél róla. Sőt, azt
lehet mondani, hogy amikor a biblia az emberről beszél, csak egyféle
embert ismer: bűnös embert.
Az ember bűnös voltát a törvény mutatja meg. Az Isten törvénye:
ahogyan az a tízparancsolatban, a hegyi beszédben, az apostoli levelek
intelmeiben megnyilatkozik. Ez a törvény a mértéke annak, hogy kicsoda
Isten előtt az igaz ember, hogy mit kíván tőlem az Isten, milyennek akar
engem látni. Ezt az ugyancsak magas mértéket legjobban Jézus szavaival
foglalhatjuk össze: „Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyá
tok is tökéletes“ (Máté 5, 48). Ez alatt a mérték alatt minden ember és
mindaz, ami emberi szándék, tett és mű bűnösnek minősül.
Emberi gondolkodásunk persze fellázad ez ellen az egyetemleges
ítélet ellen. Azt még csak elismeri az ember, hogy „valami baj van“ a
világon s az emberi életben sincs minden rendjén. Hiszen világos látású,
józanul gondolkodó ember alig zárkózhat el azok elől a tények elől. amik
az emberiség és az egyes ember életének komoly válságáról beszélnek.
Szinte közhellyé vált már az „erkölcsi, családi, nemzeti, társadalmi, gazda
sági“ stb. válságról beszélni. Azt is elismerik, hogy „gyarló az ember“ ,,
gyakran téved, hibázik. „Errare humánum est“ *) — mondották már a régiek
is. Hogy azonban ez a rezignált megállapítás mennyire távol van a bűn
bibliai fogalmától, arra élesen rávilágít Talleyrand híres mondása, mellyel
Napóleonnak egy balsikerű politikai tettét bírálta: „Ez több mint bűn,
ez hiba v o lt!“ E szerint a tévedések, a vétkek súlyát reánk nézve káros
következményeikből ítélhetjük meg, míg ha ezek a következmények el
maradnak, nem történt semmi elítélendő.
Még nyilvánvalóbbá lesz ennek a gondolkodásnak a bibliától teljesen
idegen volta, ha azt a kérdést vetjük fel, hogy a világban levő bajnak,
válságnak mi az oka? Az erre adott feleletek száma légió, ki ezt okolja,
ki azt, s az adott felelet legtöbbször jellemző az illető világnézeti, politikai
pártállására. Még jellemzőbbek a válság leküzdésére irányuló kísérletek,
illetőleg az ajánlott orvosszerek. Legtöbbször valami új társadalmi, gazda
sági rend, új erkölcsiség, új intézmény stb. az a csodaszer, amitől egyesek
és népek, az egyén és az emberiség sorsának jobbrafordulását várják.
A szentírás egyértelmű ítélete szerint a világ azért olyan, amilyen,
mert bűnös. Másszóval: Istentől elszakadt állapotban van. „Az egész világ
a gonoszságban vesztegel“ . (I. János 5, 19.) Minden baj, válság —- a jelen
legi, egész világunkat megrázkódtató katasztrófa is — ennek az Istentől
való elszakadottságnak a következménye. A bűn pedig nem valami kívül
ről reánk tö rt szerencsétlenség, amiről nem tehetünk, hanem bennünk levő
valóság, minden egyes embernek a lelkét egyénenkinti felelősséggel meg) „Tévedni emberi dolog.“
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terhelő vétek. Egyenkint és kiilön-külön vétkes tartozással megterhelve
állunk Isten színe e lő tt
Éppen erre való Isten törvénye: hogy nevén nevezze a dolgokat. Ha
ugyanis a törvény tükrébe őszintén belepillantunk, akkor meg kell állapí
tanunk, hogy. Isten akarata és életünk között súlyos ellentét van. Nemcsak
a világban van tehát baj, hanem bennünk is. Sőt a világban, is azért van
baj, azért mond szükségképpen csődöt minden világmegjavító szándék,
hősies igyekezet új rendszer, mert gáncsot vet neki az egyes ember bűne.
A keretek, formáik változnak, de lényegileg nem változik a bűnös ember,
akinek minden műve átok alatt van: „Átkozott legyen a föld temiattad“
(í. Mózes 3, 1-7). A törvény visszautal a bajok forrására: arra, hogy az
Istennel való viszonyunk rom lott meg. „Isten betegei vagyunk“ , mondotta
Kierkegaard; „Nyughatatlan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned. Uram“ , vallotta Augusztinusz. Aki az emberi élet nyomorúságán segí
teni akar, annak itt kell elkezdenie. Minden egyéb próbálkozás csak tüneti
kezelés, hiábavaló pepecselés, ártó kuruzslás, amitől a baj csak súlyo
sabb lesz.
Luther szerint a törvény a lelkiismeret lámpása. Bevilágít a lélek
rejtett zugaiba, betemetett tárnáiba. Hogy megnövekedik erre a feltárásra
a bűn! „A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék.“ (Róm. 5, 20).
Hogy megélesedik a látásunk, megffnomodik a mértékünk, érzékenyedik
a lelkiismeretünk! Mi mindent nem ismerünk fel bűnnek, amiről azelőtt nem
gondoltuk volna! “ A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert
a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: ne kívánd!“
(Róm. 7, 7.) Bűnös állapotunk igazi valóságát, életünk megromlottságát
a törvény mértéke alatt ismerjük fel. Ez megmutatja, hogy nem csupán
és nem is elsősorban erkölcsi értelemben rom lottunk meg — ez már csak
másodlagos következmény — hanem szívünk Istentől fordult el.
A törvény azután azt is megmutatja, hogy mennyire tehetetlenek
vagyunk. Nem tudjuk helyrehozni az Istennel megromlott viszonyunkat,
a megszakadt közösséget. Bármennyire ir iparkodunk, nem lehetünk ked
vesek Ö előtte, nem tudjuk cselekedni akaratát. Legfeljebb külsőlegesen
sikerül a törvényt valamennyire betartanunk, de nem is közelíthetjük meg
annak szellemét. „A ki haragszik atyjafiára, az méltó az ítéletre“ , „A ki
gonosz kívánsággal tekint asszonyra, már paráználkodott az ő szívében“
(Máté 5. r.). A törvény megmutatja a bűn megkötöző hatalmát, fogvatartó
erejét is. „Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem?!“
tRóm. 7, 24.)
itt következik egy sajátságos fordulat, a törvény szerepének gyöke
res és végzetes félreértése. Isten azért adta a törvényt, hogy az feltárja
bűnünket s megmutassa tehetetlenségünket: a magunk erejéből nem sza
badulhatunk meg a bűntől. Mi pedig megpróbáljuk éppen a törvényt fel
használni arra, hogy megigazuljunk Isten előtt. Be akarjuk tölteni a tö r
vényt, jócselekedeteinkkel kiérdemelni az üdvösséget. Ez. a „vallásos“
ember kísérlete. Ez ellen indított harcot Jézus, amikor a farizeusokat osto
rozta, erre mutatott rá Luther a római egyház kegyességében. Ez a gon
dolkodás tőlünk sincs távol, sőt nagyon is befészkelte magát a protestáns
ember lelkivilágába. Itt is az a helyzet, hogy csak a formák változtak meg
az idők folyamán. A középkori ember a szerzetesi életben, a búcsújáró,
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ereklyetisztelő, vezeklő, önsanyargató kegyességben látta az Isten jóindu
latát biztosító érdemet. A mai protestáns ember józan és mértékletes,
puritán és istenfélő, erkölcsös, jótékony életfolytatásában bizakodva akar
Isten ítélete elé állani. A lényeg azonban nem változott: a törvény útját
járva, Isten akaratának betöltésén fáradozva a maga erejéből akar megigazulni az ember. „Az én lelkiismeretem teljesen tiszta, én nyugodtan
halok meg és állok Isten színe elé", „Én mindig jó ember voltam, senkinek
sem vétettem, nincs megbánni valóm“ , — hányszor hallunk ilyen és ha
sonló nyilatkozatokat, sajnos gyakran halálos ágyukon fekvő emberek
től is!
Isten törvénye azonban kérlelhetetlenül megítéli minden vallásos, —
vagy éppen „vallás-erkölcsi“ — buzgalmunkat, igyekezetünket. Éppen a
törvény mértéke alatt mutatkozik meg gyökeresen romlott mivoltunk:
magát a törvényt is, amit Isten lámpásul és útmutatóul, mértékül és tükö
rül adott, hogy a bűnt s tehetetlenségünket megmutassa, mi útnak és
érdemszerző eszköznek használtuk fel, amelyen járva s amire támaszkodva
igaz emberekké tornázzuk fel magunkat. A ember önmegigazító törekvése
bűnének nem enyhítő körülménye, hanem inkább megkoronázása.
így lesz a törvény vesszővé, ütleggé, korbáccsá, ami szüntelen haj
szolja, ösztökéli, nyugodni nem hagyja az embert (Galata 3, 24.-ben a
„vezérlő mester“ értelemszerű fordítása: hajtsár, ösztöke). Hova akar
Isten a törvény vesszejével kergetni? Talán a kétségbeesésbe? Bizonyára
eléggé kétségbeejtő az a tudat, hogy Istennel megromlott közösségünket
a magunk erejéből semmiképpen sem tudjuk helyreállítani, hogy a bűn
megkötözött foglyai, a hitvallás szavaivál élve: „elveszett és elkárhozott“
emberek vagyunk. Hiszen ha Isten akaratának nem tud az ember eleget
tenni, nem is tudhat, s így nem lehet igazzá Ö előtte, akkor igazán nem
marad más hátra, mint a sötét reménytelenség, „az ítéletnek valami rette
netes várása“ , az elkárhozottságnak az a bizonyossága, ami az ifjú Luthert
a kolostorban gyötörte.
Mindez valóban így is lenne, ha Istennek csak törvénye volna. Isten
ie k azonban van evangéliuma is. Isten igéjében nemcsak követelő, lelep
lező és ítélő akarata nyilatkozik meg, hanem ajándékozó, megbocsátó
kegyelmes akarata is. Ez a Jézus Krisztusról szóló örömhír. A törvény
mértékének és vesszejének éppen az a végső feladata, hogy bűnünk és
tehetetlenségünk feltárásával kevélységünket összetörve, lelkiismeretünket
égetve ide űzzön, kergessen: az evangéliumhoz. így tö lti be a törvény
istenadta szerepét: valóban Krisztushoz vezérel bennünket.
G roó G yula.

Legyetek bizonyosak és ne kételkedjetek, hogy semmi sem világosabb
a napnál, azaz a Szentírásnál. S ha felhő takarja is el, akkor is csak ugyan
az a fénylő nap van mögötte. Ha a Szentírásban valami homályos mon
dásra akadsz, ne kételkedj abban, hogy e mögött is bizonyosan az az igaz
ság rejlik, amely másutt világosan ragyog. A ki tehát a homályos igét nem
értheti meg, maradjon meg a világosnál. L u t h e r . (P. Schütz: LutherFibel, 58. I.)
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A nemzet hívő lélekkel való szolgálata.*)
1.
Már eddig is sejtettük azt az igazságot, hogy az egyes ember bol
dogsága a nemzeti közösség boldogulásától függ, tehát egyéni jósors
utáni vágyunk is nemzetünk boldogulásáért való munkára serkent. Meg
győződésünkké vált, hogy minden társadalmi, nemzeti tevékenységnek van
vallásos értelme és értéke és ez Jézus példája szerint társunknak végzett
szolgálat értékétől függ.
De egy lépéssel tovább kell mennünk! A szeretet főparancsolatába
fo gla lt kötelességekbe beletartozik a nemzeti közösség kiépítése. E nélkül
az egyéni vallásosság sem lehet teljes. Az egyént nem szerethetjük tel
jesen, ha nem szeretjük a nemzeti közösséget is. A szeretet nemcsak meg
teremti a közösséget, de ösztönöz arra is, hogy szolgáljuk mások és a
közösség javát az élet minden körében. Jót művelve szertejárjunk s test
véri szeretettel szolgáljuk honfitársunkat és nemzetünket. Felebarátunkat
sem szolgálhatjuk, ha nem tesszük azt nemzetünkkel. Ha pedig nemzetünk
javáért dolgozunk, akkor egyszerre a többi felebarátunkat is hatékonyan
támogatjuk.
A gyakorlati keresztyénség gyakorlati követelményei csak hívő nem
zetszolgálattal teljesíthetők. Vallásunk követeli a nemzet szolgálatát és
így hazafiasságunk népünk és nemzetünk szeretetével összhangban van.
Hangsúlyozzuk, hogy hívő lélekkel való szolgálat, mert csak az evangé
lium i erkölcs tudja a teljes közösséget megteremteni. Másfajta erkölcsi
rendszerek, az igazságon, a szolidaritáson, a kötelességtudáson, stb. ala
pulók mind nem képesek erre.

*) E részletet örömmel közöljük szerzőnek kéziratban meglévő
„A lko tó és teremtő magyarság“ c. művéből. — E részlettel kapcsolatban
emlékeztetünk László Dezsőnek jelen számunkban ismertetett „Magyar önismeret“ c. művében található megállapítására: magyarság és keresztyénség
„prófétai egység“ -ben van egymással; „a magyarság az a történeti keret,
melyben nekünk az örökkévaló keresztyénséget meg kell valósítanunk".
Ezért a keresztyénséget, az evangéliumot soha sem lehet olyan értelemben
„nemzetivé“ tenni, hogy az a nemzetnek eszközül szolgálhatna saját céljai
nak a megvalósítására. Ellenkezőleg, a nemzet saját életét akkor tudja
igazán élni, ha nemzeti életében utat enged az evangéliumnak. Az evangé
lium viszont sohasem szól közvetlenül „a nemzethez“ , nem „emeli fe l" a
nemzetet közvetlenül az „istenfiúság“ -ba, Az evangélium ígérete mindig
„Isten népéhez", újszövetségi értelemben az Egyháznak szól s a nemzet
fia i annyiban válnak Isten fiaivá, amennyiben Krisztus egyházában élnek
és m int ilyenek részesülnek az Ö kegyelmének ajándékaiban. A 16. század
protestáns költői ezt még világosan tudták, csak mi modernek vagyunk
hajlandók ezt elfeledni, mivel keresztyénségünket feloldották és semlege
sítették a különféle világnézeti áramlatok, amelyek az evangéliumból is
„eszmét“ gyártottak és Krisztusban a „szellem“ (értsd: örök emberi, vagy
világszellem) egyik magasrendű megnyilatkozását keresik. A „hívő nemzetszolgálat" is ennek következtében valóban „hívő“ -vé és igazi „nemzet
szolgálattá“ csak akkor lesz, ha a hite Krisztusban való hit. Ez más szóval
azt is jelenti, hogy a hitnek az egyházban kell élnie és az egyházon ke
resztül kell érvényesülnie. Ellenkező esetben a hit elveszíti igazi tartalmát
és erejét, emberi lelkesedéssé, fanatizmussá vagy emberi eszmék megszál
lottságává válik. Szerkesztő.
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A helyesen értelmezett krisztusi nemzetszolgálat mindig kettőt jelent.
Elsősorban nemzetünk legkisebb fiainak, tehát a gyengéknek, elesetteknek,
a legutolsóknak, nyomorgóknak áldozatos testvéri szolgálatát, felkarolását,
megsegítését. Másodszor a nemzeti közösség szolgálatát, hogy a közös
ség messzebbre és mélyebbre ható szerveivel még fokozottabban segítsünk
népünk bajain.
A közjóiét emelésével, a nemzeti közösség mélyebbé való tételével:
gondoskodunk az egyesek jólétének és a nemzetnek testvéries közösséggé
való fejlődésén.
2.
Nemzetünk hitből fakadó szolgálatának elve új fényt vet az evan
gélium nemzeti jelentőségére. A gazdasági és politikai, a társadalmi és
közösségi élet mind magukon hordják az emberi erkölcsi tökéletlenségnek
bélyegét s a belőlük kiáradó objektív szellem mindig keveréke a felemelő
es romboló erőknek, a jó és rossz hatásoknak. És a sorscsapások vagy
kedvezőtlen körülmények sokszor a pusztító tényezőket szaporították.
Ezeréves történetünk folyamán tragikus történeti események miatt
a pusztító erők nem egyszer kétségbeesett helyzetbe sodorták a magyar
ságot. Állandó idegen és ellentétes hatások gyakran valósággal e lfo jto t
ták eredeti lényegének kifejtését. A gyarlóságok, az egyéni és nemzeti
bűnök tetézték súlyos helyzetét. Nem csoda, ha a tornyosuló nehézségek
és sorscsapások riasztólag hatottak legjobbjainkra. Romlani, pusztulni lát
ták nemzetünket. Felrémlett a nemzethalál sötét lehetősége. Irodalmunkban
is meg-megszólal az aggódó hazafias töprengés és keserű panasz hangja.
De a Biblia hatására a nemzet a süllyedés és pusztulás okát önmagában
is keresi és megindul a magyar bűnök ostorozása. Apácai Cseri János,
Zrínyi Miklós, Kölcsey, Berzsenyi, Széchenyi és újabban különös erővel
Ady és Szabó Dezső és a többiek mind a romlásnak indult magyarságot
akarják megmenteni vészterhes jóslataikkal és komor intéseikkel. A ma
gyar jeremiádok nem szűnnek meg a X V I—XV II. századdal, hanem más
formában megújulva újra meg újra hallatják jogos siralmukat és velük
társulnak a nemzeti bűnök miatt való jogos felháborodás hatalmas k i
törései. Nemzetünk különleges történeti és földrajzi helyzete miatt a vég
veszély közelsége, a nemzethalál lehetősége nem rémkép, hanem állandó
fenyegetés — és vele szemben ott áll a nemzeti evangélium ragyogó képe,
az örök ifjú i erővel rendelkező teljes boldogság felé haladó teremtő
nemzet...
Van-e ennél nagyobb ellentét?
És mégis van remény! Az Üjtestámentom ismeri ezt a végtelen és
áthidalhatatlannak látszó szakadékot. Ugyanez megvan a végleges elesettség, szerencsétlen összeomlás és a teljes megszabadulás, a boldog
megváltottság között. A h it á legmélyebb süllyedésből is istenfiúi méltó
ságra emel.
A magyarság a XVI. és XVII. században a Biblia alapján magáévá
teszi e felfogást. Bűnei ellenére mégis „Isten népének tartotta magát és
az ő kezébe teszi le sorsát“ . Nemzeti vétkei miatt keserves bűntudata van
és „a bibliás magyar bűnbánó érzése csakhamar mély jelentőséget nyer“ .
Írója a nép nevében bevallja: „Büntess bennünket Istenünk és méltán szen
vedjük e rettenetes nagy veszedelmet.“ Tudja, hogy „azoknak kell szen
vedni, Isten fiai kik akarnak lenni“ . „A nemzet szolgálata, a romlott haza
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megtartása és védelme e századok minden megnyilatkozásán végighaladó
eszme.“ *)
A hívő nemzetszolgálat megmentette a legsúlyosabb évszázadokban
a magyart és megmenti a következőkben is.
A nemzethalál fenyegetéséből és az evangélium reményéből keletkező
feszültség hajtóereje a magyart Istenhez vezeti és hitből fakadó áldozatkészségre. Hitének erejével meg tud birkózni e végtelen feszültséggel is
és ezzel bizonyságot tesz nagy nemzeti szelleméről. A evangélium tanítása
nem marad írott malaszt, hanem jogos és éltető reményeket kelthet, mert
Jézus Krisztus szellemében, az evangélium erkölcsi elvei szerint történő
nemzetszolgálat valóban az egész nemzeti élet megújhodását eredményezi
és új minőségű magyarságot teremt.
Meg tudja semmisíteni a kedvezőtlen hatások lesújtó erejét; képes
megszabadítani a lenyűgöző gonosz hatalmak alól és lehetővé teszi az
evangélium értelmében a megtisztult, boldog és szabad független életét
és igazolja az evangélium keltette remények jogosságát.
A hívő nemzetszolgálat Jézus Krisztus vezérlete alatt áll, ő az Urunk,
Ö szabadítja fel az egyeseket és az egész nemzetet a gonosz, sötét hatal
maktól és minden anyagi és lelki nyomorúságtól.
3. Jézus Krisztus szolgálata azt kívánja, hogy a nemzeti géniusz az
ő szolgálatában álljon. Életünknek csatk úgy van értelme, ha valami maga
sabb értéket szolgálunk. S van-e magasabb cél, mint Krisztus szolgálatában
dolgozni a magyar értékek megvalósításán? £ szolgálat közben a magyar
értékek a nemzet kultúrájában egymásután kibontakoznak. Cselekvés és
alkotás közben, tehát a nemzet szolgálata közben ismeri meg a személyi
ség „és közösség a maga értékét és az általa végzett tettek és művek érté
két. Ezzel egyben megismeri önmagát. Tudatossá válik sajátos magyar
értékvilága, magyar kultúrája. Vele együtt megajándékozta az Úr a szol
gálat útján kibontakozó erőkkel. A teremtés alkalmával sok talentumot
kaptunk, sok értékes csira van bennünk, de mindezek hivatásunk szolgá
lata közben érlelődnek meg és ekkor bontakoznak k i teljesen.
4. A nemzetszolgálat közben aránylag kevés ember alkot maradandó
értékűt. De e kevés mindig a nemzet nevében cselekszik és alkot. Ök kép
viselik abban az időben a nemzeti géniuszt. Nem a társadalmi helyzetük
állapítja meg e. rangjukat, hanem az értékes cselekedet vagy alkotás értéke.
Tehat a legegyszerűbb ember, a juhászbojtár élete és műve értékesebb
lehet a nemzetre nézve, mint a legmagasabb állásban lévőé! M ily meg
nyugtató, hogy a nemzet értékét nem á közéletben szereplők és mindenki
által ismert gyarlóságaik és nem is a kisebbrangú tömegemberek sokasága
határozza meg, hanem egyedül a géniusz szolgálatában hűségesen dolgo
zóké. Legtöbbször rejtve is marad pl. a ' nép megbecsülhetetlen nemzetszolgálata és csak utólagosan a népi értékeket megbecsülő felfogás tudja
kellőleg megvilágítani nemzetfenntartó és magyar lényegét megóvó mű
ködését és teremtő értékét
A nemzet Isten előtt sem tudna megállani tagjainak vétkei miatt.
De mindig vannak kevesen: van egy „szent maradék“ (szent mag), mint a

*) L. Keresztury D. tanulmányát (a Szekfű Gy. „M i a magyar“ című
kötetben).

134

Biblia mondja, akiket Isten elfogad és ők Isten kegyelme alapján képvi
selik a nemzetet. Ha van tehát elegendő számú magyar ember, k ik azono
sítják magukat a nemzettel és Isten rendelkezései szerint élnek, akkor az
ő imádságuk és életük e nemzet helyeit elfogadtatik és általuk az egész
nemzet kegyelemben részesül. Hogy mennyien képviselhetik a nemzetet
Isten előtt, az Ö titka. Minden hívőnek éreznie kell azt a felelősséget,
hogy az ő imádsága, hívő szolgálata Isten előtt esetleg tíz vagy száz vagy
ezer honfitársának szolgálataként számíthat.
Fejlett nemzeti műveltség nélkül inkább csak magyar hitünkben van
meg értékes voltunkról való meggyőződés. Csak amit már hűséges és igaz
nemzetszolgálattal megvalósítottunk, az tudja tényekkel igazolni hitünk
helyességét és megmutatni az egész világnak a magyar értékek és a ma
gyar műveltség egyedülálló, páratlan nagyszerűségét.
L é k y G yu la.

Látogatás az evangélikus Kassán.
Az érkezés. Aki ma az áramvonalas-gyors párnázott ülésén látogat el
Kassára, akarva, nem akaiva, itt idözésének első perceiben megismerkedik
á város evangélikus múltjával és jelenével. Végigsétál az állomás épületétől
a terjedelmes Széchenyi-liget óriás vadgesztenyéinek során, rálép a Malom
árok széles hídjára s már elébe is tárul a mult. M int valami óriás, karcsú
nyakú madár szökik égnek előtte a Dóm, a csipkefínom kőfaragásokkal
ekes, csúcsíves főtemplom, mely uralkodni látszik az egész városon: ma
róm. kát. székesegyház, de több mint 150 éven át, pontosan 1531-től 1687-ig
rövidebb megszakításokkal a város evangélikus lakossága istentiszteletei
nek színhelye volt.
Éhez a templomhoz fűződnek városunk és egyben hazánk reformá
ciójának első emlékei. A „magyar Luther“ Dévay Bíró Mátyás itt kezdi
meg Wittenbergtaen megtermékenyült leikével a két szín alatti áldozást.
És igehirdetése körül itt gyülekeznek össze először az evangélikusok.
Ez a fenségesen magasba ívelő dóm messzi évszázadok emlékeit ele
veníti meg. Kassáról a 17. század elejéről rézkarcolat maradt fenn. A mai
legszorosabb értelemben vett belvárost mutatja ez a kép, biztonságot
nyújtó öles bástyafalai mögött. Kicsi még akkor a város. Inkább erdítmény, mint város. Lakosainak száma nem több 6000-nél. A környező
hegyek ölébe zárt kis kősziget. Erősség, mely szembeszáll az ellenséggel
s védelmet nyújt a kósza hadak ellen s védelmet nyújt annak is, aminek
a megtartásán ez a 6000 ember oly féltő szeretettel őrködik: hite tiszta
ságának.
Ez alá a rézkarc alá ez a felirat kívánkozik: „az evangélikus Kassa“ .
M ert úgy volt az akkor. Városbíró és városkapitány, a szepesi kapi
tány, jobbágyság és polgárság mind egy valláson van.
A város urai Bocskay István, majd Bethlen Gábor. A református
fejedelmek tiszteletben tartják, sőt óvják is a város evangélikus jellegét.
A magyar pap ebben az időben Alvinczy Péter, a városbíró pedig a jeles
költő és diplomata: Bocatius.
Szinte hallani a templom megszentelt teréből a néhány évtizeddel
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későbben felcsendülő hálaadó éneket. 1682 augusztus 17.-ikét írják. Hála
adó az ének, mert tíz esztendős idegen hatalomtartás után ismét magyar
fejedelem vette be a várost. Thököly Imre, a daliás ifjú hadvezér. Az evan
gélikus főúr itt vesz részt a hálaadó istentiszteleten. Az igét Lippóczy
Miklós, a fejedelem udvari papja hirdeti.
De nemsokára megfordulnak az idők. Vérbefullad a szabadságharc.
Thököly elbujdosik. Három évvel későbben feladják a várost és az utolsó'
evangélikus városbíró, Kuruc Feja Dávid feje a város főterén vérpadon
gördül le. Az eperjesi vértörvényszék mozgatója, Karaffa generális nyúj
totta ki kezét egészen idáig. Ebben a kézben nemcsak bárd villog, hanem
kulcs is csörög. M egnyitják ezek a kulcsok most már végérvényesen a
dómot az egri káptalan előtt s bezárják hosszú időre a város kapuit az
evangélikus tanítók és igehirdetők mögött.
íme, a Malom-árok széles kőhídjáról így belelátni a város evangé
likus múltjába.
Néhány lépést teszünk tovább s a közben eső időt átugorva, egy
szerre á jelenben vagyunk. Beépítve a Kossuth Lajos-ucca háztömbjei
közé, homlokzatán az aranybetűs fe lirattal: „Soli Deo Gloria“ tágas, nagy
kupolájával néz velünk szembe az új evangélikus templom. Évszázados
már ez is. Tíz éven át épült. A felszentelése 1816 nyarán történt a Szentháromság utáni 10. vasárnapon.
Azóta ez a templom a kassai evangélikusok mentsvára. Itt ostromol
ták imáikkal az urat az 1831 -ik évi pusztító kolerajárvány idején, itt merí
tettek új erőt az utolsó század viharjárásai alatt. Itt tárták az életért
viaskodó nemzet ügyét az Ür elé 1848—49-ben, itt könyörögtek jobb
időkért 1867 előtt, itt tartottak bűnbánatot az első világháború vérözönében és a rákövetkező felfordult világban. S a magyar ige nem némult el it t
azután sem a húsz év alatt, míg 1938. nov. 11-ével ismét hálaadásra kondulhattak meg harangjai.
Ma mintegy négyezer az evangélikusok száma. Vagyis kétezerrel
kevesebb, mint három évszázaddal ezelőtt. De hamis képet nyerünk, ha
így á llítju k fel a mérleget. A kkor hatezer volt a hívők száma, de ugyan
akkor a város lakosaié is annyi volt. Ma ez az utóbbi tizenegyszer annyi,
vagyis 67 ezer. Tehát a mai négyezer lényegesen nagyobb visszaesést
jelent az egyszerű számtani műveletből adódó különbségnél.
Térben alig néhány lépés választja el egymástól a dómot új templo
munktól. Kupolánk díszes aranygombja ugyanattól az első reggeli nap
sugártól csillan meg, mint a dóm tornyának keresztje. De időben évszáza
dok ékelődnek közéjük. S e nélkül a közbeeső idő nélkül nem lehet meg
érteni a dóm után az új templomot. Akaratlanul is megkérdezzük: mi tö r
tént hát itt tulajdonképen? Hová lettek az evangélikusok?
Kivesztek, elkallódtak, eltűntek, elpusztultak. Gyülekezetünkben nincs
egyetlen család, mely négyszáz évre tudná múltját visszavezetni.
Napkelettől napnyugatig. Csak folytassuk útunkat, majd még rátalá
lunk eltűnt testvéreinkre. Keressük csak. Szerte a városban sok az evan
gélikus vonatkozás.
Induljunk el az ébredő nappal a keleti dombvonulat szőlőskertjeinél.
Laposfedelű emfeletes kőház áll itt a nagyobbára földszintés nyaraló-villák
között, a domboldalra felnyúló terjedelmes gyümölcsös alján. Több kisebb
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épület tartozik még hozzá. Nagy a nyüzsgés már benne. Mosakodnak,
öltözködnek a lakói és igen vígan vannak. A meglepő benne csak az, hogy
egyetlen fé rfi sincs közöttük. Egynéhány szelíd nézésű nő és sok gyer
mek. Mintegy harmincán vannak. A ház homlokzatán feketélő nagybetűs
felirat azonban mindent elárul: „Bethesda“ . Gyógyulást, lelki megújulást,
Istennek átadott életet kínáló „Hajléktalanok otthonáéban vagyunk. A ház
1933-ban épült. Isten ajándéka ez a ház és a messzire nyúló gyümölcsös.
Azok a szelíd tekintetű nők (valamennyien evangélikusak) három évtized
del ezelőtt kezdték el kérni az Űrtől s Ö egy évtizeddel ezelőtt meg is
adta nekik.
Közben a nap már elszakadt a keleti hegyek láncától és melengető
sugarai végigjárják a város uccáit. Már itt is ébren van mindenki. Benépe
sednek az uccák és az emberek munkahelyükre sietnek. Álljunk meg és
nézzük meg őket. Közöttük találjuk meg legtöbb evangélikus atyánkfiát.
A kereskedőt, aki nagy robajjal rántja föl a redőnyt kirakata elől. Kis
kereskedők, iparosak és nagykereskedők. Külön szó illeti meg a Fleischer
és Schirger, az Adriányi és Markó vasnagykereskedést. Országos hírűvé,
megbecsültté és virágzóvá jelenlegi nesztora, id. Oelschläger Lajos emelte
nyomdokain járó fáradhatatlan fiaival. A kassai üzleti életnek egy másik
kiváló képviselője Szakmáry Károly. Gyáraival az üvegiparnak fellendítője
városunkban. De külön szó illetné meg minden egyes iparosunkat és
kereskedőnket, akik becsületességgel, megbízhatósággal és munkaszere
tettel vezetik üzemüket. Azután ott siet a tisztviselő, hogy idejében fog
lalja el helyét íróasztalánál az állami, vagy városi hivatalban. O tt van az
orvos, aki rendelőjének ajtaját nyitja, vagy a kétezerágyas nagy állami
kórház valamelyik osztályán kezdi el napi munkáját. Közöttük mindig az
első gyülekezetünk felügyelője, dr. Engel Rudolf rk. egyetemi tanár, a bel
gyógyászati osztály főorvosa. O tt van az uccaseprő, aki ép most markolja
kérges tenyerébe a seprő nyelét, ott van a munkás, aki a gyárba siet és
végül, de nem utolsó sorban a háziasszonyok, akik karjukra fűzött kosár
ral bevásárlási körútra indulnak.
A város minden rétegében, minden foglalkozási ágában van evangé
likus. S ilyenkor délelőtt igen változatos élményekben lehet részünk, ha
a látogatásait végző lelkész nyomába szegődünk. Egyszerű polgári lakások
ajtaján zörgetünk be, majd az újkori vívmányok minden kényelmét magukba
ölelő lakosztályok nyílnak meg előttünk. Lebotorkálunk sötét folyosón és
rozoga lépcsőkön a pincelakások áporodott levegőjébe és percek múltán
o tt ülünk a főtisztviselő párnázott ajtaja mögött. S mindenütt testvérek)
evangélikus atyánkfiái adják köszöntésünkre a választ: „Erős vár a mi
Istenünk.“
De ezek mind a mai Kassa gyermekei. Eltűnt testvéreinket közöttük
hiába keressük. Menjünk el hát egészen napnyugatig.
Ahová már nem temetnek. Itt is dombok emelkednek. De a város kis,
városszéli házikóival messze felnyúlik rájuk. A házak között néhány
holdnyi kőfallal zárt zöldelő domboldal. Terebélyes fák, nagy orgona
cserjék és tarkán nyíló mezei virág. A fű zöldjéből itt-o tt kövek villannak
elő: régen tatarozott emlékművek. Könnyen ráismerni bennük a síremlékre.
Temető zöld téglalapja ez a terület. A síremlékek faláról azonban vastagon
omlik a vakolat és a megszürkült fakeresztek is féloldalra hajolnak.
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Régi temető ez. Ide már nem temetnek. De volt idő, amikor csak
temettek. Ha végigjárjuk a gyepes utakat s leolvassuk a kőbe vésett, töre
dezett írásokat, itt megtaláljuk testvéreinket a százados, immár feledésbe
ment nevekben. Itt vannak azok, akiket keresünk.
Elgondolkodtató, hogy ezt a területet eredetileg nem is temetőnek
szánták. A dóm elvétele után ide — a város falain túlra — szorult az
evangélikusság. Itt építhetett magának templomot. A magyar, szolvák és
német anyanyelvű lakosok külön-külön istenházát emeltek. A rendelkezé
sek értelmében csak könnyen romlandó faalkotmány lehetett ez a három
templom. De a buzgó hívek számára Isten háza volt mégis. Ezek körül
hántolták el azután első halottaikat. Évtizedek múltán mind szélesebb
mezőkre terjedt a sírkert. Dúló hadak perzselése, évszázadok korhadása
nyomtalanul nyelte el azóta a templomokat. S ma már csak a félévszázad
óta magára hagyott temető csöndes tavaszi virágzása őrzi a város nyu
gati lankás oldalán a bujdosó ősi idők névtelen evangélikus híveinek
emlékét.
Az új iskola. Az egyházközség történetének mégis nevezetes ese
ménye fűződik ezekhez a domboldal hajlásával lassan elegyenülő sírhan
tokhoz. Kilenc évvel ezelőtt, a köztársaság vége felé kegyeletes ünnep
ségre zarándokolt ki ide a hívősereg. Istentiszteletet ta rto tta k a régi
templomok helyén. A Luther Kör, nőegylet, ifjúsági egyesületek egy aka
rattal fogtak össze, hogy a magyar ige mellett tüntetés legyen ez az
együttlét. Gömöry János, az egyház messzenéző képzelőerővel megáldott
akkori felügyelője kezében futottak össze az előkészítés szálai. Ezen az
istentiszteleten fogadalom hangzott el. Am ikor a gyülekezetben riasztó
módon mutatkoztak a kimerülés jelenségei, új életkezdés fogadása mar
kolta meg a lelkeket. Még azon az őszön magyar evangélikus óvodát
nyitottak meg. S ebből a kezdetből terebélyesedik k i ma mindaz, amit
1938. óta magyar vonalon szabadon építhet a Luther Szövetség, az Evan
gélikus Diakonia Nőegylet, a mindkét nembeli cserkészek, a Diákszö
vetség és — az iskola. A régi nagyhírű evangélikus iskola, mely évtizede
ken át szünetelt s 1940 őszén, illetékesek és illetéktelenek fejcsóváló kétke
dése ellenére ismét megnyitotta kaput. Isten iránt való hálaadással szögez
hetjük le, hogy a négy osztályos, két tanerős iskola, amikor az idén első
ízben bocsátotta ki négy éves fáradozása gyümölcseként neveltjeit, áldott
munkát végzett. S ha a múlt években bementünk a Kossuth Lajos-uccai
templom mellett álló iskolaépületbe, a gyermekek vidáman nyüzsgő zsivajgásából biztató reménység szállt a szívünkbe.
Az iskolában miénk az ifjúság és miénk a jövő. S ehez az iskolához
az út onnan tá ru lt föl, a hitvallók csöndes sírkertjéből.
A Felvidék kulcsa. Így szokták nevezni Kassát. De ebben túlzás van.
Talán onnan ered ez a név, hogy a múlt harcos századában szabadsághőseink mindig innen indultak hódító útjukra nyugat felé. Majdnem vala
mennyi hadjárat így indult meg. Kassa volt az elengedhetetlenül szükséges
támaszpont a további hadműveletekhez. Bocskay, Bethlen, a két Rákóczi
és Thököly először itt vetették meg lábukat, hogy megszerezzék a bánya
városokat s az egész Felvidéket végig Pozsonyig. A Felvidék földrajzi
egységét a török hódoltság hangsúlyozta k i először és Csehszlovákia
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másodszor. Kassa központ volt elsőízben és központ volt másodízben is.
De az egész Felvidéknek mégsem a kulcsa.
A tájegységek a hegyek szerint oszlanak meg. Más az élet a hegye
ken innen és a hegyeken túl. A felvidéki sávot is hegyek, az Alföldbe
lankásodó hegyek taglalják külön tájegységekre. Még pedig a folyók sze
rint. Más lélek lakik a Vág völgyében, mint a Garam mentén, vagy a Sajó,
vagy a Hernád völgyében. Még az ott lakó szlovák nép nyelvjárásaiban is
mennyi a különbség a Vágtól a Hernádig! Egyes nyelvészek szerint a két
nyelv nem is egy (Slovák, Sloviák). Tagadhatatlan azonban, hogy a Kár
pátok hegységeiből aláomló folyók mentén, a völgyek szájába épült váro
sok között sok a rokonság. Losonc, Rimaszombat, Kassa és tovább Ungvár,
Munkács azonos földrajzi helyzetben, azonos éghajlati viszonyok között és
azonos néprajzi találkozóponton vannak. A maga völgyének mindegyik
város maga a kulcsa.
Kassa is a Hernádé és a Szepességé. Más vidékekkel és városokkal
alig volt közigazgatási, vagy egyházszervezeti egységben. A Szepességgel
annál inkább. Évtizedek gazdag és eredményes munkája őrzi az öt, majd
hat szabad kirá lyi város esperességének emlékét. Kassa, Eperjes, Bártfa,
Kisszeben, Lőcse és Késmárk együvé tartoztak és együtt munkálkodtak.
S ebben a közös erőkifejtésben a főfeladat a déli élen álló Kassának jutott.
Kassán, az evangélikus egyházban találkozott össze a Szepesség és az A l
föld. M indig élt itt annyi szepesi, mint valamelyik szepességi faluban, s
mindig élt itt annyi alföldi magyar, mint akárhány alföldi faluban. S ez
a találkozás áldására vált mindkettőnek.
Egyházunk szempontjából Kassának ez a szerepe nem szűnt meg
mindmáig.
Lutherov dóm. Ez annyit jelent szlovákul, hogy Luther-otthon. Ez a
csehszlovák időkben épült. A Malom-árok partján, a Jókai-uccában. Terje
delmes, emeletes épület. Benne talált helyet a papiak és az új idők köve
telményeinek megfelelő közepes nagyságú előadóterem. A helybeli II.
<szlovák) egyház tulajdona.
A múlt század második feléig három önálló szervezetű egyházközség
működött a város területén. A magyar és német egyházak- 1860-ban egye
sültek (I. egyházközség). A szlovák egyházhívek (jelenlegi lélekszámúk
mintegy 500) azóta is külön szervezetben maradtak (II. egyházközség)
külön lelkésszel, egyháztanáccsal és költségvetéssel.
A kassai evangélikusoknak csupán két közös birtokuk van. Ezek a
templom és a temető. Ha a közös templomnál azt is tekintetbe vesszük,
hogy a helybeli protestáns katonai egyház a helyőrségi istentiszteleteket is
itt tartja a kora reggeli órákban, örömmel tölthet el, hogy ebben a temp
lomban vasárnaponként egészen délig állandóan van istentisztelet. A német
hívek részére minden hónap első vasárnapján délelőtt, a második és negye
dik vasárnapján pedig délután van istentisztelet.
Jeleseink. A magyar művelődéstörténet lapjaira számosán írták be
nevüket gyülekezetünk fiai közül. A sort mindjárt a XVI. század elejét két
jeles énekköltő, Batizi András és Pap Benedek nyitják meg. Hadd említ
sük meg a legújabbak közül Merényi Gyulát (1894— 1925), a költőt, a
kisebbségi magyar Kassa finom hangú dalnokát, aki írói pályafutása
ikezdetén alig 30 éves korában húnyt el harctéren szerzett betegsége
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következtében. Ő templomunkról „Soli Deo Gloria“ címen 1920-ban így
énekel:
„Orgonahang puha szárnya alatt
Összebújtok szeretettel itten
És nyújtjátok síró lelketeket
Az egy kereszt felé a hitben.
„Vegyétek s egyétek, ez a testem.“
Közös asztal nyújtja az ostyát.
„Vegyétek s igyátok, ez a vérem.“
A bort egyazon kehelyből osztják.
Egyszerű oltár, egyszerű zsoltár,
Közös bűn és közös Éden.
Bizony mondom, szlovák és magyar,
Testvérek vagytok az Ür nevében.“
Ugyancsak gyülekezetünk fia az egyik tekintélyes kassai kereskedő
család sarja Henszlmann Imre (1813—-1888), ez a páratlan régész, a magyar
műtörténet és műemlékügy úttörője. Gazdag munkássága, régészeti kuta
tásai m ellett a mfltörténeti értékeket is föltárta. „Kassa városának ónémet stylű templomai“ című 1846-ban megjelent munkájával áldozott
szülővárosának.
Nem a város szülötte, de az itteni evang. egyház neveltje Benczúr
Gyula is, az európai hírű festőművész (1844— 1920). Önarcképe helyet nyert
a firenzei Uffizi-képtárban, a világhírű festőművészek arcképcsarnokában.
Eredeti festményei nem egy kassai család féltve őrzött kincsei. Kiváltképen
saját családjának leszármazottai ápolják kegyelettel a nagy művész emlékét.
Jeleseink azonban főkép azok, akiknek nevét itt a földön talán el is
feledték. Elkallódtak az anyakönyvek is valahol, ahová születésüket és el
halálozásukat jegyezték egykor. Azok ők, akik csöndes tűréssel és biza
kodó reménységgel éltek, akik szószéken, a templom padjaiban, műhelyben
és hivatalban, családi otthonban és a közélet küzdelmeiben az Isten orszá
gát és annak igazságát keresték.
Ezeknek nevei a mennyekben vannak feljegyezve, ö k az egyház v i
rága, az egyház magja és dicsősége: a szentek közössége.
M oh r Gedeon.

SZÉI _
_I EG Y Z E T E K
Növekedett az áldozatkészség,
amit ékesen bizonyít lapjaink gyűj
tése a bombakárosultaknak és a
budapesti gyermeknap gyűjtésének
eredménye. Áz emberi szenvedés,
az anyák és gyermekek jajkiáltása,
az otthontalanokká váltak elszegé
nyedése lassan mozdulatlanná váló
társadalmunkat mélyen megindítot
ta. Sokra értékelhető ebben az az
önkéntesség, amellyel segítésre je
lentkeztek. Mindenkiben él azonban

az a reménység is, hogy a befolyt
száz és százezer pengők most már
valóban azoknak jutnak, akik reászorulnak. Ez a jelenség biztató ígé
ret abból a szempontból is, hogy
társadalmunk felismeri végre hiva
tását a nemzet életében, hiszen m i
lyen sokszor hívták már nemzet
mentő szolgálatra s erre többnyire
képtelennek mutatkozott. Sokkal
inkább élt benne hajlandóság az ál
dozat és szolgálat elől való mene
külésre. Ezért lett könnyű mar-
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taléka annak a könnyelmű, felelőt
len életformának, amelyet a vezető
rétegek, arisztokráciánk, gazdag
jaink, irodalmi, politikai, művészi
nagyságaink szemünk előtt gyako
roltak s amely oly kívánatosnak
látszott a középosztály előtt éppenúgy, mint a várostól megrészegett
falu előtt. Mindez azonban csak
kezdet. Azok az eljövendő napok,
amelyek mindegyikére hull kato
náink vére s amelyek mélye új bor
zalmakat rejteget, kívánnak még
többet is. Bárcsak ne mutatkoznék
népünk méltatlannak mindarra, ami
re Isten akarata elhívja.
A nyár elérkeztcvel
egyházi gyűléseink szokásos ideje is
elközelít. Ebben az évben megtartá
suk elé sok háborű-okozta nehézség
gördül. Több helyen máris felvetet
ték a kérdést,, hogy vájjon a mos
tani körülmények közt is a megszo
ko tt rend szerint próbálják-e meg
tartani az egyházi gyűléseket, ill.
m it tegyenek az illetékes egyházi
közületek, ha a közgyűlések meg
tartása esetleg végkép lehetetlenné
válik. Valóban szükséges volna ev
vel a kérdéssel már most szembe
nézni és körültekintéssel még ide
jében megtenni a szükséges intézke
déseket. Elég hiba, hogy egyházi
törvényeink nem tartalmaznak sem
miféle olyan rendelkezést, mely le
hetővé tenné a kivételes helyzetek
ben való kivételes intézkedéseket.
Ma erősen érezhető fogyatékossága
egyházi törvényeinknek, hogy sem
miféle rendelkezésük nincs olyan
esetekre, amikor kivételes helyze
tek miatt egyházi közületek nem
tudják elvégezni teendőiket, vagy
egyházi vezetők bármilyen huzamo
sabb akadályoztatás esetén nem v i
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hetik tovább alkotmányos formá
ban az egyházi élet ügyeit. Az egy
ház élete és szolgálata nem állhat
meg, hanem sürgősen megköveteli,
hogy egyházegyetemünk sürgősen
tegye meg a szükséges lépéseket,
melyek a rendkívüli viszonyok kö
zött is biztosítják az egyház életé
nek és munkájának a zavartalan
folytatását.
Teológusaink
talán munka nélkül maradnak ezen
a nyáron, amely nemcsak az évszak
forróságát ígéri, hanem a szenvedé
sét is? Hihetetlennek tartanók azt,
hogy ne jö jjö n hivatalos intézkedés,
amely a lelkészt szolgálatra törek
vőket beállítja az egyház és gyüle
kezet szolgálatába. Ott is, ahol néptelenné vált a templom, o tt még in
kább, ahol menekültek letelepedtek,
rendkívül nagy szükség van lelki
pásztori gondozásra. Lelkészlaká
sok, parochiák lakatlanok lettek, i l 
letve a hivatalos órát tartó lelkész
kénytelen irodáját őrizni az esetleg
felkeresők miatt, mert nincs senki,
akire ezt bízhatná. Ha már ott tar
tottunk, hogy a laikus gyülekezeti
tagok beállításáról vitát folytattunk,
akkor nem természetes-e, hogy teoló
gusaink is munkába álljanak a szent
szolgálat fegyelme alapján? Nálunk
20—30 munkaerő sem megvetendő,
sőt alkalmas módon beállítva, jelen
tős. Másrészről azonban tisztáznunk
kell azt a kérdést (elég baj, hogy
tisztáznunk kel!), hogy vallástanároink milyen módon vállaljanak
-szolgálatot és vállalják a veszedel
meket. Az lenne a legtermészete
sebb, ha ebben semmi fennakadás
és nézeteltérés nem mutatkoznék.

k ö n y v e k

Allier Raoul: Kultúra és varázs
lat. Budapest, Franklin-Társulat. —A llier abból a kettős kérdésből in 
dul ki, hogy egyfelől vájjon az em
ber természete alapvető módon azo
nos-e mindenütt (vagyis, hogy az
emberi természet lényeges tulajdon
ságaiban azonos-e a civilizált és a
civilizálatlan
embernél), másfelől

pedig, hogy indokolt-e az a felvilá
gosodás által belénk oltott hiedelem,
amely szerint a civilizálatlan ember
(a „vadember“ ) természete szerint
jó és romlatlan. A szerző sokszor
szinte mondhatnánk izgalmas fejte
getések során állapítja meg, hogy
a civilizálatlan ember romlatlanságáró! begyökerezett tétel mennyire
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hamis: a civilizálatlan ember telje
sen a mágikus gondolkodás hatal
mában van s a mágia tönkreteszi
őt és pedig értelmi és akarati (er
kölcsi), valamint érzelmi életét egy
aránt. Viszont másfelől Allier k i
mutatja, hogy a mágikus gondolko
dás nem korlátozódik a primitív
emberre, hanem a különféle babo
nák formájában mélyen benne fész
kel a „felvilágosult“ európai ember
szivében is. Ennyiben tehát lényegszerüen azonos a természet a civili
zált és a nem-civilizált emberben.
Ez a megállapítás magában véve is
igen fontos a felvilágosodás óta
szinte dogmatikus tekintéllyel bíró
ember-fogalommal szemben. Még
ennél is döntőbb jelentőségű az a
megállapítás, hogy „a civilizálatlan
ember lelki világa, melyben a va
rázslatban való hiedelem a domi
náló tényező, szellemi bomlás ké
pét m utatja“ (190. lap). A mágikus
gondolkodás tehát nem azonos a
„p rim itív “ gondolkodással, melyből
azután lassú fejlődés révén kialakul
a civilizált embernek a „felvilágo
sult“ és „racionális“ gondolkodása.
Ellenkezőleg, a mágikus gondolko
dás szellemi bomlás eredménye és
maga is további szellemi és erkölcsi
bomlást idéz elő, úgyhogy előidéző
okává lesz annak a „szellemi és er
kölcsi bénultságnak“ , amely a ma
prim itívnek
nevezett
népfajokat
hozzákötözte olyan ponthoz, ame
lyen nem tudnak túlhaladni. Allier
ennek a szellemi bomlásnak az okait
természetes jelenségekben keresi, de
e tekintetben nem jut túl nagyon is
problematikus találgatásokon: köny
vének minden esetre ez a legkevés
bé kielégítő része. Azt a kérdést,
hogy mi a keresztyénség jelentő
sége a babonába és varázslatba sülylyedő mágikus gondolkodás leküz
dése tekintetében, fel sem teszi, így
annak a kérdésnek a vizsgálatáig,
hogy vájjon nincs-e igaza Róm. 1,
21 kk-nek a pogány vallásokra és
bálványimádásra vonatkozólag, el
sem jut. Ezt fogyatékosságnak érez
zük. De könyve ennek ellenére ép
pen nekünk keresztyéneknek rend
kívül tanulságos: ismernie kellene
minden lelkésznek.
Karner.
László Dezső: Magyar önisme
ret. Sepsiszentgyörgy, Jókai-nyomda, ára 14 P. — László Dezső, ko
lozsvári református lelkipásztor an

nak a fiatal erdélyi református lel
készt gárdának a tagja, mely a meg
szállás két évtizede alatt nevelődött:
világos látású, jól képzett és nehéz
sorban edződött sereg, mely a ro
mán uralom nehéz évei alatt meg
tanulta a magyarság kérdéseit élet
hű realizmussal és mégis a magyar
faj izzó, a jövendőben bízó szeretetével szemlélni. Ezért fokozott
éi deklődéssel vesszük kezünkbe e
könyvet. Nem a magyar önismeret
kérdéseinek rendbe szedett kifejté
se, hanem cikkeknek és tanulmá
nyoknak a gyűjteménye. Egyesek
több mint tíz évvel ezelőtt íródtak,
mások már a legutóbbi hónapok
folyamán. így felvázolódnak előt
tünk a kisebbségi sors kínzó kérdé
sei is. meg a felszabadulás utáni
élet új és mégis régi problémái is.
Ez teszi a könyvet rendkívül ele
venné: az erdélyi lelkiség karakte
risztikus megnyilvánulása van előt
tünk, mely mindig sajátos és eredeti
szemszögből nézi a magyar sors
kérdéseket. Ezek pedig mindig az
evangélium zsinórmértéke alá ke
rülnek. László Dezső a magyarság
és keresztyénség „prófétai egy
ségűét vallja: magyarságunk és
keresztyénségünk több mint törté
netileg alakult viszony, melyben
egyik a másikkal szemben előnybe
kerülhetne. A magyarság az a tö r
téneti keret, melyben nekünk az
örökkévaló keresztyénséget meg kell
valósítanunk. Ezért „nem teljesíti
Istentől nyert megbízatását az az
egyház, amelyik nem szolgálja Isten
szerint a reábízott nép nemzeti érté
keinek megmentését és továbbfej
lesztését“ . — László Dezső könyvét
minden olvasónk meleg figyelmébe
ajánljuk.
Karner.
Schneider Reinhold: Ehrwürdi
ges Alter. — Liitzeler Heinrich:
Musik. —- Lindemann Reinhold:
Begegnung. Freiburg, 1944. Herderkiadás. Mindegyik 16 oldal szöveg
és 25 kép, közte 4 színnyomat. Ára
1,25 RM. — Liitzeler, az ismert né
met művészettörténész a Herder-cég
kiadásában „Der Bilderkreis“ néven
egy sorozatot ad ki, melynek célja,
hogy ismert és kevésbbé ismert ké
pek jó reprodukciója és rövid, de
ügyes értelmezésével bevezesse a
laikusokat a művészi alkotás t it 
kaiba, megértésébe és helyes meg
becsülésébe. E sorozatba tartozik
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bele a fent megnevezett három kis
kötet is. Igen sokszor nem a teljes
művészi alkotás reprodukcióját kap
juk, hanem annak csak egyes rész
leteit, de éppen ennek révén nye
rünk mélyebb bepillantást a művé
szi alkotásba. A rendkívül ügyes be
vezetések a képeket mint életünk
megnyilatkozásait te kintik s így
rendkívül közel hozzák azokat hoz
zánk. Rendesen történeti szempon
tot is érvényesítenek s így nemcsak
az emberi életformák változásaiba
kapunk bepillantást, hanem a művé
szettörténetnek egy-egy hosszmet
szete is feltárul előttünk. A mellett
e kötetek mindig tekintettel vannak
a keresztyén hit szolgálatában álló
művészetre is és így számunkra
különösen értékesek. A művészet az
emberi lélek rezdüléseinek, de egy
úttal az emberi sorsnak is egyik
leghatalmasabb interpretálója: akit
foglalkoztatnak az emberi lélek tit
kai, szívesen fordul a kis kötetek
felé. Még hozzá e kötetek a mos
tani szörnyű világégésből elvezet
nek az elmélyült lelki életnek a kies
tájaira: olyan szolgálat, melyre ma
nagyon sokunknak szüksége van. K.
Balázs Ferenc: Rög alatt. 3. k i
adás. Budapest, 1944. Magyar Élet
kiadás. — Meghatott lélekkel veszszük kezünkbe ennek a korán el
hunyt székely unitárius lelkésznek
a könyvét: kevés olyan személyes
vallomás van irodalmunkban, mely
ennyire közvetlenül szólna hozzánk,
ennyire elevenen mutatná egy ön
magát népéért emésztő, belsőleg
forrongó és küszködő lélek útját.
Román uralom alatt, nehéz magárahagyatottságban, rosszindulattól és
féltékenységtől körülvéve, betegsé
gektől gyötörve Balázs Ferenc tel
jesen népe szolgálatába állott, hogy
lelkileg is, gazdaságilag is erősítse,
előbbrevigye. Mindezzel példát ad a
falut vezető lelkésznek és méltó,
hogy nevét tisztelettel megőrizzük
De egyet nem lehet elhallgatni: Ba
lázs szent hevülettel igyekezett gon
doskodni népéről, de egyet nem tu
dott neki adni, pedig tervgazdaság,
népi továbbképzés és hasonlók mel
lett ez a lelkésznek nem utolsó, ha
nem elsőrendű szolgálata: nem tu
dott népének evangéliumot hozni.
Ő maga is valami rég elavult „libe
rális'1 vallásosság gondolatvilágában
élt, az evangélium neki legfeljebb

legenda, melyet ha híveinél nyomára
bukkan, éppen hogy megtűr. Pedig
előbb-utóbb minden faluvezetés és
minden magyarságmentés csődöt
mond, ha életünk legmélyebb titka it
csak az isteninek minősített „Szép
ségben és „Igazságában keressük,
de megfeledkezünk a valóságos Te
remtő Istenről.
K.
Muharay Elemér: Magyar játék
szín. Második bővített kiadás. Ma
gyar Élet. Budapest, 1944. — Tíz
évvel ezelőtt adta ki a felvidéki
Kazinczy-Társaság Tamási Áron Éne
kes madár c. játékát. Ehhez csatolt
útmutatásokat a játékra és á szín
padi rendezésre ennek a most meg
jelent könyvnek a szerkesztője. A
nagyon jó l megválasztott kezdet
után hosszú a sora annak a sok ta
nulmánynak, kisebb-nagyobb. cikk
nek, toborzásnak, melyeket Muha
ray írt az igazán magyar és népi
alapokon nyugvó játékszín meg
teremtésének érdekében. Ez a mos
tani kézikönyv egy régebbi alap
vetésnek lényegesen bővített kiadá
sa, összegezése annak a sok munká
nak, melyet sok éven át kifejtett:
útmutatások a műkedvelés elméleté
nek megértéséhez és gyakorlati k i
vitelezéséhez. E mellett azonban a
könyv tele van előadható jelenetek
kel. dramatizált balladákkal, és me
sékkel; valamennyi készen arra,
hogy csak meg kehien tanulni s
máris előadhatók. Kitűnő kézikönyv
ez minden nevelő számára; kétséget
eloszlató válaszokat ád minden ren
dező legnehezebb kérdéseire, hogy
ugyan mit és hogyan kellene csi
nálni.
Mj. '
Urho Karhumäki: A bajnok. Re
gény. Fordította: N. Sebestyén Irén.
Franklin Társulat. Budapest, 1944. —
A cím, a címlap, az előzetes h ír
verés és az itt-o tt bemutatott sze
melvények mind úgy tüntetik fel
ezt az írást, mint valami olcsóbb
sportregényt. Pedig _jóllehet futóról
van szó, aki még világrekordot is
ér el, mégsem ez a lényeges ebben
a könyvben. Egy faluról városba
szakadt fiatalember nehéz küzdel
mét írja le a nálunk még eddig is
meretlen finn író; nehéz küzdelmét,
melyet a nagy városban folytatott a
munkanélküliség és az alsóbbrendű
ség ellen. Yrjö közben megismeri a
tiszta szerelmet s ez után való vá-
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gyakozása és állandó küzdelme
(melynek a futás egyik levezetője
és egyben táplálója is) az az elem,
mely légiessé és könnyűvé teszi a
meseszövést. Ez egyben egyik leg
ismertebb jellemvonása a nálunk
egyre jobban kedvelt északi író k
nak. Karhumäki művésze a tolinak,
m ikor egy-egy nagyszerű tá jat raj
zol, vagy elragadtatással mesél a kis
madárról vagy a szaunáról, de ez a
természetrajongás nincs hátrányára
a művészi szerkezetnek sem — s e
mellett a sportembert is nagy ügyes
séggel jellemzi friss, élénk és üde
északi színekkel.
M j.
Hajlék. Építőművészeti füzetek.
Szerkeszti Csaba Rezső. Magyar Élet
kiadása. Budapest, 1944. I. füzet. —
A tárgyaknak is .van le lk ű k ... ép
pen ezért, amikor a magyar építés
lelkének magyar jegyeit keresik, e
füzet szerkesztője elsősorban nem is
építkezéseket,
hanem szépírókat,
magyar-lélekbúvárokat szólaltatott
meg. Németh László, Féja Géza,
Veress Péter és Karácsony Sándor
már régóta foglalkozik azzal a ké r
déssel, hogy. mi a magyar. Itt is
ezt taglalják, —■ de különös tekin
tettel arra, hogy mi az igazán, a
különlegesen és kizárólagosan ma
gyar jellege az épületeknek; me
lyek azok a megnyilvánulások, me
lyeket a magyar lélek sugall épí
tőnek s építtetőnek egyaránt. A
„kívü lrő ljö tte k“ mellett aztán a ké r
déssel szakszerűen foglalkozó Füsi
Molnár Sándor és Soltész Jenő is
k ife jti véleményét, nekünk azonban
leginkább az előbbiek vallomásszerű
bizonysáigtevése jelentett sokat: az,
hogy az építészetben is meg kell
lennie annak az „ötfokúságnak“ ,
amit Bartókék és Kodályéi? kim utat
tak s azóta a magyar zene is tudja,
hogy hová nyúljon, ha a múltból
akar táplálkozni.
M j.
André Gide: A mennyország ka
puja. Elbeszélés. Fordította Gyergyai Albert. Franklin Társulat, Buda
pest, 1944. —• Legutóbb egyik ne
ves szemlénk kelt ki Gide ellen s
R. M artin du Gard-ral együtt az
erkölcstelenség apostolainak nevezte
őket. A cikk írója azonban ezt a
könyvet a Pásztorénekkel együtt k i
emelte a hatalmas gide-i termésből,
m int olyanokat, melyek egészen el
ütök írójuk általános hangulatától

és felfogásától. A nagy hatást keltő,
idős francia ebben a két könyvben
vallásos lelkeket szerepeltet. Pro
testáns létére sokat idéz a Bibliából
s a szereplők rajzában is a hitrejutás problémájával kísérletezik. Itt
sebezhető aztán Gide —• m int meg
annyi hasonlóval kísérletező író —-,
hogy bármennyit beszél is az evan
géliumról, mégsem azt hirdeti a so
rok közt. Alissá és Jérome ajkán
nagyon gyakori Isten neve, de nem
érzik ki a sorok közül ezeknek a
szavaknak a belső súlya és átérzettsége. Csak attitude ez, nem meg
győződés; ezért marad hű önmagá
hoz az író ebben a könyvében is.
A fordítás külön élmény; kár, hogy
Gyergyai, aki igazán hivatott arra,
hogy Gide-et méltathassa, legalább
előszóval el nem látta gondos mun
káját.
Mj.
Kalevala. A finn nemzeti hősköl
temény. Fordította Vikár Béla. 4.
kiadás. Budapest, 1943. Magyar Élet
kiadása. — Van valami szimbolikus
is abban, hogy a finnek nagy epo
szának ez magyar nyelven immáron
a negyedik kiadása. Két testvérnép
sorsközösségét és elválaszthatatlan
összetartozását is jelenti,-ugyanakkor
pedig egy nagy lelki kultúrájú faj
belső erejét is megmutatja és érthe
tővé teszi számunkra azt, ami már
évek óta fo lyik szemünk előtt észa
kon. Meghatottan és gyermekkori
emlékek ízét érezve olvassuk az
eposz sorait, élvezzük V ikár Béla
mesteri tolmácsolását, külön örö
münkre szolgált a kötet befejezéseképen közölt nagyon eredeti Kalevala-kalauz.
A. E.
Szabédi László: Ész és bűbáj.
Tanulmányok. Budapest, 1943. Ma
gyar Élet kiadása, — Változatos
tartalmú kötet, van benne nyelvész
kedés,
irodalomtörténet,
kritika,
néplélektan, nemzetpolitika
egy
aránt. Különféle helyeken és időben
megjelent tanulmányait adja közre
általa Szabédi. Feltétlenül érdemes
volt őket így együtt is bemutatni a
nagy nyilvánosságnak, mert. íróju
kat szép készültségű, világos fejű,
termékeny és alkotó elmének ábrá
zolják. Az erdélyiek között már
amúgy is van neve Szabédinek, ez
a kötet remélhetőleg országosan is
ismertté teszi. Sok vonatkozásban
nem egyezünk meg a.szerzővel, ok

fejtését néhol erőszakoknak tartjuk,
stílusát sem élvezzük mindig zavar
talanul, mégis szívesen fogadjuk
könyvét, mert a sokrétű magyar
szellemi élet nem jelentéktelen meg
nyilvánulását látjuk benne. A. E.
Kodolányi János: Zárt tárgyalás.
Budapest, 1943. Turul kiadás. — Há
rom tanulmányfélét foglal magába
a könyv. Legérdekesebb még az
első (egyúttal a kötet címadója is),
amelyben nemzetpolitikai gondola
tait mutatja be az író ötletes fo r
mában, de ugyanakkor megpróbál
keresztmetszetet is adni a vajúdó
kor legégetőbb problémáiról. A rajz,
amit eléggé talpraesetten von meg,
nincs híjával minden szarkazmus
nak. jobbra is, balra is jó l oda-oda
mondogat. A második cikk Márai és
a kultúra címet viseli, már kevesebb
érdeklődésre tarthat szárhot. A har
madik szerzőnknek Arvi Järventausszal, a hírneves finn íróval való. sze
mélyes kapcsolatairól számol be,
sok egyéni jelentőségű és nem köz
érdekű mozzanat érzékeltetésével.
Viszont igaz, hogy jellemző adalé
kokkal szolgál Järventaus emberi
arcának megismeréséhez.
Egybefoglalóan számbavéve a há
rom írást, az az érzésünk, hogy tú l
ságosan sok műhelytitkot árulnak
el, szubjektivebbek, mint kellenének
és nem is annyira érdekesek, mint
amilyennek szándékolta őket írójuk.
Nem sok újat árulnak el a szerző
ről. Bár egynémely vonatkozásban
indokoltnak látjuk napvilágra jöttiiket, a regényíró Kodolányit jobban
szeretjük, m int a tanulmányírót kon
cepciója, mondanivalói és nem utol
só sorban stílusa miatt.
A. E.
Színi Gyula: Egy sápadt asszony.
Regény. Budapest, 1944. Üj Idők k i
adása. — Több mint egy évtizede
meghalt már Színi Gyula, s az ol
vasó örömmel állapítja meg, hogy
írásai töretlen frisseséggei élnek
még. A kötet az író legjava termé
séből fog össze egy maroknyit, egy
kis-regényt és négy novellát. Be
vezetőül Schöpflin Aladár ragyo
góan megírt tanulmányát adja Színi

Gyuláról. A továbbiakban közölt
írások kitűnően illusztrálják az iro
dalomtörténetíró találó megállapítá
sait. Már ezért a Szini-arcképért is
érdemes volt a könyvet kiadni, a
novelláról is jó volt a port lefújni.
Nem csak kuriózumot jelentenek
számunkra, egy letűnt írói modor
és egy elmúlt kor lelki összetételé
nek szimbólumát, hanem egy érde
kes képzeletvilágú és jellegzetesen
egyéni stílusú író megismerését is
szolgálják. A harsogóan zajos problémakereső világban, amelyben több
a politikum , mint az esztétikum, jól
esik félórákra elfeledkezni egy olyan
korban, amely talán már örökre eí
is süllyedt valamennyiünk elől. Szin
te utolsó üzenetekként hangzanak
felőle Színi írásai.
A. E.
Krúdy Gyula: Három király. 2 kö
tet. Budapest, Franklin Társulat. —
Krúdy Gyula egyszerre az elfeledett
és újra felfedezett ritka magyar ér
tékek sorába került. Műveinek új k i
adása kiragadta őt abból a homály
ból, ahol csak az irodalmi ínyencek
olvasták és ismerték. M int annyi
nagy magyar értékről, róla is csak
halála után derült ki. hogy. mara
dandót alkotott. Szindbád romanti
kus történetei után most a ..Három
király“ trilógiája egészen új s ed
dig teljesen ismeretlen oldalról mu
tatja Krudyt, mint egy nagyvonalú
történeti körkép megalkotóját. Mo
hács Magyarországa, a sok jóindu
lattal tele, de gyenge, tehetetlen és
terhelt II. Lajos, nagyot akaró, faj
tájának gőgjében élő Mária kirá ly
né, a „festett kirá ly“ : a „tó t“ Zá
polya, a leghatalmasabb magyar úr,
emberi szenvedélyek rabja, az első
Habsburg-királv. I. Ferdinánd, ne
mes urak, széthúzó, önző és pártos
magyarok, az országgal nem tö
rődő, de belőle élő kalandorok, zsi
dók — mind-mind elvonulnak sze
münk előtt oly élethű elevenséggel,
ahogyan azt csak a magyar sorsot
élő, népének bűneivel és erényeivel
azonosult magyar költő tudja meg
jeleníteni. A mai időkben Krúdy
Gyulának ez az alkotása kétszeresen
érték és felfedezés mindenki számá
ra, aki lélekkel olvassa.
K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lie. Dr. Karner Károly.
B a ro s s -n v n in d a : t jz s a lv és K o n c z (K aranga zó n y o m d á ja ) G y ő r, A n d rá s s y -p *. 24-

Terjeszd!

Használd!

ISTEN A Ml OLTALMUNK!
Evangélikus keresztyének vigasztalása légiveszélykor!
Imádságok, szentírásbeli vigasztaló és erősítő igék gyűjteménye.
Összeállította Szabó József, győri lelkész.
Ára 50 fillér és 6 fillér portó.
Győr, 1944. Harangszó kiadása.

A légitámadások okozta fájdalmak közt megnyugtató volt olvasnunk
azt a néhány soros kis hírt, mely arról számolt be, hogy evangélikus gyü
lekezeteinket nem érte bombakár.
Vannak azonban a bombázásnak közvetett hatásai is. Ilyen közvetett
bombázás érte a kicsiny nagymágócsi egyházat. A 300 lelket számláló kis
gyülekezet (többségében gazdasági cseléd) fennállása óta (1926) nem tudott
lelkészi lakást építeni. Lelkészünk bérelt házban lakik. A ház tulajdonosát
a légitámadásokkal kapcsolatban elköltözésre kötelezték egy hadiüzem
közelségéből, szeretne, amint erre joga is van, a saját házába költözni.
De hova költözzék a lelkész? Évek óta tartó gyűjtéssel 3700 pengőt szerez
tünk az építendő lelkészi lakás céljára. A hívek megajánlásából a szüksé
ges fuvar és anyag egy része is rendelkezésre áll, de még mindig 20.000
pengő az a hiány, amire nincsen fedezetünk.
Egyházunk egyeteméhez fordulunk kérésünkkel: Segítsetek!
Testvérem, a te otthonodat megkímélte a háború zivatara. Most meg
mutathatod Isten iránti háládat: segítsd hozzá szegény gyülekezetünket,
hogy vezetője helyén maradhasson, a lelkészcsaládot, hogy otthona lehessen!
Testvéri köszöntéssel a Nagymágócsi Evangélikus Egyház Elnöksége.
Adományokat elfogad a Nagymágócsi (Csongrád m.) Evangélikus Lelkészi
Hivatal.

MAGAMRÓL
D. Dr. Ravasz László dunamelléki református püspök
TEOLÓGIAI

ÖNÉLETRAJZA

1944 június hó elején jelenik meg a Református Theologusok Munkaközös
ségének kiadásában. Előejgyzési ára: a Munkaközösség tagjainak június hó
15-ig 3.20 P, másoknak 4.20 P.
E teológiai önéletrajz nagyszerű betekintést nyújt a magyar reformátusság vezető egyéniségének egész eddigi szellemi és tudományos fejlődé
sébe. Hatvanadik életévének betöltése alkalmával az egyház legkiválóbb
képviselői igyekeztek felvázolni Ravasz László igehirdetői, teológiai, álta
lában: szellemi fejlődését. Most őmaga mondja el, milyennek látja eddigi
önmagát és fejlődését. E néhány ívből rendkívül sokat tanulhat és igen
meggazdagodhat minden olvasója. E teológiai önéletrajz megrendelhető
levelezőlapon, vagy pedig az előjegyzési árnak a 49.801. sz. postatakarék
pénztári csekkszámlára történő befizetése útján a Coeíus Theologorum
Református Theologusok Munkaközösségének főtitkári hivatalánál, Debre
cen, 10. Egyetem.

Olvasd !

Terjeszd!

a Keresztyén Igazság ki rá rai:
Dr. Luther M.: így imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád
kozáshoz. II. kiadás. 60 fillér.
Prőhle Károly: Keresztyén magyar le lki egység. Ára 30 fillér.
Groó Gyula:
Halál, feltámadás, örökélet. 30 fill. (II. kiadás.)
Balikó Zoltán: Győzelem földjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 30 fillér.
»
»
Scholz László:
Isten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.
Dibelius Ottó: Jézus Krisztus egykor és most. Elfogyott.
Karner Károly: Evangélium, magyarság. 10 P.
ii

ii

Scholz László:

Isten igazsága. (A Római levél magyarázata )
fűzve 10 P, kötve 14 P.
Máté evangéliuma. E lfogyott.
Állam és felsőbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagy evangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 3 P.
Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)

Megrendelhetők a „Keresztyén Igazság“

kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethető a Keresztyén Igazság kiadóhivatal, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Győr, Andrássy-ét 24.
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gondolatai. Nagy Gyula. — V is s za a régi h ázassági jo g h o z? Arató István. —
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KERESZTYEN IGAZSÁG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA
Felelős szerkesztő és kiadó:

Lie. Dr. KARNER KÁROLY.
Szerkesztő bizottság

D. Dr. PRŐHLE KÁROLY
elnöklete alatt:

Dr. Ajkay István, Benczúr László, Budaker Oszkár,
Dezséry László, Dér Zoltán, Groó Gyula,
Gyarmathy Dénes, Járosi Andor, Joób Olivér,
Dr. Kiss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor,
Rozsondai Károly, Révész István, Scholz László,
Dr. Sólyom Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József,
Várady Lajos, Vargha Sándor, Veöreös Imre,
Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Wolf Lajos,
Zászkaliczky Pál.
M E G JE LE N IK M IN D E N H Ó ELEJÉN
Előfizetési ár: egész évre 10 P, félévre 5 P, egyes szám 1 P.
P vAatakaréKpénztári csekkszámla 45 031.
S z e r k e s z t ő s é g : Sopron, A ran y János-u. 9.
Budapesti szerkesztőség: X I., T é té n y i-u t 9.
K i a d ó h i v a t a l : Sopron, A ran y J. u. 9.

Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.
llilllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniilllllllillllllilllllllllll!lllllllllllllllllllllll

MOST JELENT MEG

Tamminen Kaukko veikRouj reggel, uj kegyelem.
Fordította: Molnár Rudolf.
Reggeli elmélkedések.
130 lap, ára 6 P.
Győr, Harangszó-kiadás.
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Isten mozsarában.
Kinek nem vet a homlokára ráncot? Kinek nem fá jd ítjá
a fejét? Kit nem ver le időnkint a Gond, a mindennapi törődés?!
Bizony nagy mozsár ma ez a világ s mi benne töretünk, törő
dünk mindnyájan, emberek.
Lehetetlen nem „törődnünk“ életünkkel, javainkkal, szeret,
teink sorsával, mindazzal, ami a földi létre tartozik. Valóban,
meg kell feszítenünk az erőnket végsőkig, latba kell vetnünk
okosságunkat, mentő gondolatainkat az utolsóig, — hacsak meg
nem fásultunk immár és bele nem dobtuk magunkat a „minden
mindegy“ halálra szorító karjaiba!
Kicsoda az, aki ebből a mozsárból ki tud és k i mer szaba
dítani?
A keresztyénség, a Krisztus evangéliuma!
A Krisztus evangéliumának apostola vesz magának bátor
ságot ahhoz, hogy ekkép intse a keresztyéneket: „Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel!" (Kol. 3, 2.)
Mindazt az aggodalmat, gyötrődést, gondoskodni-igyekvést,
fejtörést és megfeszülést, amit a földiekért cselekszünk (vagy
szenvedünk!) — ég felé kellene fordítanunk!
Ez hiányzik belőlünk. Az odafelvalókért, a Krisztus dolgaiért,
hitünkért, üdvösségünkért nem tudunk, nem akarunk megküz
deni, kockázatot, áldozatot hozni, gondban járni, Isten mozsa
rában törődni! Ez sincs pedig máskép. Ne várjuk azt, hogy
az odafelvalók, míg mi bámészkodunk, harmatként hullanak
ölünkbe. Aki a Szentírást meg akarja ismerni, nem tarthatja
csukva a fedelét. Aki Isten meg akarja ismerni, hosszasan és
kitartóan kérdezősködjék utána. A ki a Krisztus szeretetét meg
akarja tapasztalni, részesednie kell az ő szenvedéseiben. Aki meg
akarja találni az Istent, el kell érte hagynia földi álmait, vágyait,
kincseit, el az embereket, sőt el kell veszítenie önmagát is!
Kemény a törődés Isten mozsarában!
Mégis az egyetlen szabadulás! Az egyetlen szabadulás a föld
átka alól, a Mammon igézetéből, ennek a halálos létnek görcsös
szerelméből, a kárhozat igájából. És az egyetlen felszabadítás
az igazi életre: az ég felé néző földi vándorlásra. Csak az odafelvalókkal való törődés ment meg a földiek gondjától. Csak
a mennyei kincsek biztonsága nyújt támaszt e forgandóság nyo
morúságaiban. Igen, csak az Isten mozsarában törődő ember tud
örülni a földi lét igaz szépségeinek, tudja békén élvezni gyönyö
rűségeit. Krisztus igája gyönyörűséges és az ő terhe könnyű.
Scholz L ászló.
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Isten útjai — emberek gondolatai.
Egyre hangosabb a kérdés körülöttünk: Hogyan engedheti ezt meg
Isten? A világban a háború, ínség és halál apokaliptikus lovasai szágulda
nak. Égő városok fáklyaként világítanak Európa fekete éjszakáiban. Temp
lomok százai mellé mapról-napra újabbak omlanak a porba. Tömegsírok
éhes szája mindegyre nyeli a virágzó életeket.
A békességes jólét esztendeiben bizony könnyű volt hirdetnünk és
vallanunk Isten jóságát és világkormányzó bölcseségét. De végtelenül ne
hézzé lett ez ma. Holnap talán magunknak kell megáldanunk minden földi
kincsünk, otthonaink romjai, szeretteink sírjai felett. Hogyan imádkozzuk
majd akkor az első hitágazatot: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában?
És Jób szenvedéseiből vájjon hány csapás lesz már elég hozzá, hogy össze
törje gyenge hitünket1 Isten ellenségei kárörvendő gúnnyal szegezik a hívő
mellének a kérdést: Von Isten, aki ezt megengedi? A szokás-keresztyénség,
a naív, Krisztus-nélküli Isten-hitek', az emberi vallásoskodás összetörettetésének szörnyű, próbás időit éljük. És bizony Isten népére is a legsúlyo
sabb kísértést jelenti a körülötte felhangzó és a saját leikéből is felszakadó
kérdés: Hogyan fér össze a kettő, Isten mindenható jósága a bűn és pokol
minden felszabadult erőinek szemünk előtti tombolásával? Igen, hol van
Isten mindenhatósága, bölcsesége és szeretete ebben a mai világban?
A teodiceai*) kérdésről van szó. Amilyen természetes, hogy ez a kér
dés ma kimondva vagy ki nem mondottan ott ég a lelkek mélyén, annyira
kevesen vannak, akik látják annak végtelenül emberi, bűnös gyökereit.
Mert milyen lelki magatartás áll a teodiceai kérdés felvetése mögött?
Jelentkezzék az a legfélénkebben, a kétség vagy bizonytalanság első leg
halkabb rezdülésében, vagy harsogjon a vakmerő számonkérés Isten ellen
lázadozásában és átokmondásában, benne az ember feljogosítva érzi magát,
hogy felelősségre vonja Istent, bírálatot mondjon világkormányzása felett!
A természetes, bűnben és Isten-ellenességben született ember lép elő vak
merőén ebben a felelősségrevonásban, triumfálva véli magát odaállíthatni
Isten fölé is ítélőbírául. Megdöbbenünk, ha mindezt végiggondoljuk. Az
emberi léleknek micsoda bűnös mélységei tátonganak előttünk! Hiszen
olyan „természetesek", „érthetőek“ ma az ilyen keserű, kétségeskedő em
beri gondolatok Isten útjai felől. Igen, természetesek ezek a gondolatok,
természetes ó-emberünkéi, ki nem hajlandó urat elismerni maga fölött,
ki értelmével szentségtörő módon bírálja Isten kikutatihatatlao, érinthetet
len rendeléseit. Ez az ó ember pedig ott lapul ugrásra készen a megigazult,
hívő szívben is. így a gyülekezetben, Isten népében is feltámadnak a két
ségek a megpróbáltatás nehéz idejében. Kínt és gyötrelmet jelentenek
néki, ezzel egyik legn’ehezebb terhét a háborús lelkipásztori szolgálatnak.
Luther mondása szerint nem akadályozhatja meg az ember, hogy az ég
madarai elszánjanak a feje felett; de azt igen, hogy ott fészket rakjanak.
Ó-efnbere kínzó kérdéseit nem hallgattathatja el egy hívő sem, amikor
a világ és benne Isten népe apokaliptikus szenvedéseire tekint. De attól
megmenekülhet, hogy gyarló emberi gondolatok és gondok Isten útjait

*) „Theodicea“ a. m. „Isten igazolása“ , t. i. Isten cselekedeteinek
emberi okoskodással, belátással, érveléssel való „igazolása“ .
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eltakarják előle, szétrombolják a mennyei Atyába vetett kételkedés nélküli,
gyermeki bizodalmas hitét. Hogyan?
Az apostol az első korintusi levél második fejezetében világos és
határozott útra irányít: Az ember lelke csaik emberi dolgokat ismerhet
•meg; Isten dolgait nem ismeri és nem közölheti, értetheti meg senki emberfia
•értelme, csak az Isten Lelke. Lelki ínség és kétségek veszik körül Isten
népét, a gyülekezetei? Nem látja Isten szándékát az embervilággal, marcan
goló miértekkel van tele a szíve, ó-embere fél és retteg benne másokért
és önmagáért? Egyedül Isten Szentlelk'e világosíthatja meg előtte Isten
Útjait, szándékait a világgal, ezzel a mi mai tűz- és vér-borította világunk
kal. A magunk emberi lelke, értelme, minden töprengésünk és önmarcangolásunk hiába keresnek feleletet. A teodiceai kérdésre nincsen logikus,
az emberi értelmet kielégítő és megnyugtató felelet. Ezzel tisztában kell
lennünk. Isten dolgait emberi elme fel nem érheti. Ha mégis megkísérli,
ez vagy a csődbe vagy az Isten elleni lázadásba vezet. A Lélekhez fo rd ul
hatunk egyedül feleletért. Isten Szent Leikéhez, a mi emberi értelmünk
helyett. A Lélek pedig az igében és a szentségekben található meg ebben
a földi világban. A gyülekezetekben, Isten egyházában.
A Lélek az .igén keresztül mint annak központi tartalmára, a keresztre
utal. Krisztus keresztségében látjuk meg Isten mindenkori szándékát, meg
menteni akaró szeretetét az embervilág, a mi mai Istentől elhagyottnak
látszó embervilágunk iránt. Ez a kereszt űz el minden félelmet és kétel
kedést a Lélek erejétől megérintett szívből. Mert Isten igazsága az égbe
kiáltó emberi bűnre, az ószövetségi törvényben kinyilatkoztatott szent
akarata lábbaltiprására joggal válaszolhatott volna a teremtett ember
világ megsemmisítésével. S mégsem tette ezt. Nincsen megfoghatatlanabb
valami az emberi gondolkodás előtt, mint az, hogy a Római levél első
három fejezetében leírt Isten elleni egyetemes — pogány és zsidő —
ember-lázadásra a harmadik fejezet végének evangélium-hirdetése követ
kezik. Isten úgy szereti az ellene lázadó embert, hogy érette a Szentet
és Igazat, Egyszülött Fiát, felszegezteti a keresztfára: az ő vére hullása
az én szabadulásom — nem a testi, hanem az örök halálból, a kárho
zatból. Sorsomat, mostani és örök életemet irgalmas atyai jobbjában
tartja s rólam soha el nem felejtkezik. Hogy ez bizonnyal igaz, arról
tanúság mindörökké, minden kételkedő és megrettent szív számára a
golgotái kereszt: Isten atyai szeretetének és szerető szándékának pecsétje
a világ előtt.
A teodiceai kérdésre a Lélek vezetésével a Krisztus keresztje a felelet.
Azoknak, akik elvesznek, ez a felelet bolondság és botránkozás. Hogyan
is lehetne a gyalázat fája a mai szenvedésben vonagló világ egyetlen
mentsvára? De azoknak, akik Isten népéből, a Lélek táborából
valók, ez a gyalázat fája elevenítő, felemelő erő, isteni dynamis.
Aki a keresztre tekint a Lélektől hajtva, megérti Isten szénit és szerető
szándékát a veszendő világgal! Ha kínzó miértek marcangolnak, Isten útjai
homályosak előttünk és akarata felől kétségekbe kerültünk, nincsen más
út, m int könyörgés a gyülekezetben az Isten titka it ismerő és megismer
tető isteni Lélek után. Könyörgés és pünkösd előtt tanácstalan, kétségektől
megfélemlített apostolokat megvilágosító és megerősítő Szentlélekért.
A teodiceai kérdés —»hogyan fér össze Isten jósága és mindenható-
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sá,ga a világ, és benne az ő népe apokaliptikus szenvedéseivel — nem némul.
el ezzel. De gyökeresen megváltozik vele szemben a lelki magatartásunk.
Nem az értelem többé a legfőbb fórum, nem ott keressük a feleletet.
Hanem az Isten Szentlelke által feltárt és megvilágosított igében. Az ige
pedig azonnal lázongó és Istent bíráló ó-emberünk mellének szegezi két
élű fegyvernél élesebb, elevembevágóbb ítéletét. Ráüti az embervilágra a
bűnben és halálban fogantság kettős bélyegét. A sátáni pusztításban és a
szenvedések árjában az egyetemes emberi bűn következményeit láttatja
meg. Kihúzza lábunk alól a bírói emelvényt, melyre a teodiceai kérdés fel
vetésével felállottunk, hogy ítéljünk Isten és világ felett. Odakényszerít
bennünket a vádlottak padjára. Felelőssé tesz mindazért, ami körülöttünk
történik. Bűnbánatra, mélységes törödelemre indít. Bizony, méltán zúg
felettünk s a világ felett Isten büntető ítélete!
így változtatja a Lélek megtérésre intő bűnvallássá ó-emberünk kínzó
és kísértő gondolatait Isten elrejtett útjai felett. Leront minden magaslatot,
mely Isten igaz ismerete ellen emeltetett és foglyul ejt minden emberi
gondolatot. A Lélek maga végzi el ezt. A miénk csak a könyörgésben való
állhatatosság, ha a kísértés órája elközelít. A könyörgés Isten békességéért
az emberi gondolatok háborgásában.
j ) r N ag v Gyula.

Vissza a régi házassági joghoz?
Az egyházi sajtó, de a napilapok js megemlékeztek arról a mozga
lomról, amelyet egyes törvényhatóságok a házassági törvény hatályon
kh ü l helyezése érdekében indítottak. Ez a mozgalom a hírek szerint a
keresztyénekre az 1894 : XXXI. t.-c. előtt volt jogállapot visszaállítását
kívánja, míg a polgári házasságot és az állami házassági bíráskodást a
jövőben csak a nemkeresztyének számára tartaná fenn.
A mozgalom jelentőségéről természetesen csak a régebbi jogállapot
ismeretében lehet valódi képet alkotni. Az 1895. év óta mindenkire egyfor
mán kötelező jelenlegi törvényes rendelkezések eléggé élnek a köztudat
ban. Kevéssé ismert azonban az 1895 előtti jogállapot, amelyben a házas
ság megkötését és a házassági köteléki bíráskodást nagyrészt az egyházi
jogok szabályozták.
A reformáció előtt e téren a római katolikus egyházi jog volt egye
dül irányadó. Ez a helyzet Magyarországon eleinte a reformáció elterje
désével sem változott. Csak később vált lehetővé, hogy a protestánsok
egymás közötti házasságukat saját lelkészük előtt köthessék meg'j valamint
az, hogy római katolikus féllel is — ez esetben azonban mindig a római
katolikus lelkész előtt — házasságot köthessenek. Az ilyen házasságokból
eredő köteléki perek azonban tovább is a római katolikus egyházi bírás
kodás és ezzel a kánonjog szabályai alatt maradtak. Ugyanebben az idő
ben alakult ki a görög keleti román és szerb egyházak különálló és egy
mástól is különböző házasságjogi gyakorlata.
Ezt a helyzetet II. József alkotmányellenes nyiltparahcsa (1786) gyö
keresen megváltoztatta, fenntartva ugyan a házasságkötés egyházi alakját,
de általánosan kötelezővé téve az állami köteléki bíráskodást, a római
katolikusokra nézve a házasság felbonthatatlanságának kimondásával. Az
alkotmányosság visszaállítása után az 1790— : XXVI. és XXVII. t.-c. a
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házassági jogot ismét visszahelyezte az egyházak szabályozásának körébe.
Minthogy azonban az evangélikus és a református egyház megfelelő
házassági joggal és bírói szervezettel nem rendelkezett, reájuk nézve a
törvényhozás a József-féle szabályozást ideiglenesen fenntartotta, majd
később a vegyem házasságoknak protestáns lelkész előtt megkötését is
lehetővé tette.
Erdélyben a tordai országgyűlésnek a vallásszabadságot elismerő
álláspontja következtében a négy bevett (róni. kát., ref., evang. és unit.)
egyház, valamint a görög keleti egyház házasságkötési és bíráskodási joga
régi idők óta el volt ismerve. A vegyes házasságok köteléki pere az al
peres bíróságához tartozott. Az említett egyházak Erdélyben k ife jle tt
házassági joggal és bírói szervezettel rendelkeztek, ezért niikor az alkot
mányellenesen o tt is hatályban volt József-féle nyiltparancs után az erdélyi
1791: XXXIV. t.-c. az egyházi házassági jogokat ismét visszaállította, a
nyiltparancs ideiglenes, fenntartására sem volt szükség. Az erdélyi jo g 
szabályok az 1868 : XL1I1. t.-c. 14. §-a szerint az erdélyi unió után is
hatályban maradtak.
Ez a történeti fejlődés a magyarázata annak, hogy az 1894 : XXXI.
t.-c. előtt — a zsidók külön jogát nem tekintve — hétféle keresztyén
egyházi jog volt érvényben: a római katolikusokra nézve az ország egész
területén a kánonjog, a magyarországi evangélikusokra és reformátusokra
a József-féle nyiltparancs, az erdélyi evangélikusokra az 1870-ből való
ú. n. Eheordnung für die evangelische Landeskirche A. B. in Siebenbür
gen, az erdélyi reformátusokra nézve Bod Péternek 1763-ban közzétett
és törvényerejű Synopsis juris connubialis (Házassági törvényrajz) című
műve, az unitáriusokra az ország egész területén az 1889. évi egyházi
törvény a házassági jogról, végül a görög keleti román és szerb egyhá
zak két különböző joga.
Ez a sokféle házassági jog nagyszámú ellentétes és egymással össze
nem egyeztethető rendelkezést tartalmazott. így például a házassági fejlett
kor tekintetében az egyes jogok férfiakra a 14— 22, nőkre a 12— 15 évig
terjedő korban a különböző korfokozatoknak egész sorát mutatják. A há
zasság érvényességének a megítélése is más-más elvek szerint történt az
egyes jogokban. Nem voltak ritkák a különleges, csak az illető egyház
jogában ismert házassági akadályok. Ilyen volt pl. a kánonjogban az
egyházi rend és ünnepélyes fogadalom vagy a kereszteléssel és — a mai
kánonjoggal szemben — a bérmálással létrejövő lelki rokonság, az erdélyi
evangélikus jogban az érvényes eljegyzés, az unitáriusoknál — egyéb
feltételek megléte esetében — az egyik fél rangjának vagy társadalmi
állásának hamis előadása (1), a görög keleti egyházakban a hetedizigleni
rokonság vagy a szerzetesi fogadalom, .stb. De még nagyobb volt a tarka
ság a házasság felbontása terén. A római katolikus egyház szerint a há, zasság — néhány nem gyakorlati kivételt nem tekintve — felbonthatatlan,
a többi egyház szerint elvileg felbontható. A bontó okok tekintetében
az egyes jogok között lényeges eltérések vannak. így például a magyarországi protestánsok és az erdélyi reformátusok házassága pusztán le
küzdhetetlen ellenszenv okából, az erdélyi evangélikusoké az egyik házastarsnak az evang. egyházból való kilépése vagy legalább 3 év óta tartó
elmébetegscge miatt, a görög keleti szerbeké bizonyos esetekben gyógyít-
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hatatlan elmebetegség vagy ragályos betegség, a görög keleti románoké
a fér.j püspökké választása vagy az államfő elleni összeesküvés miatt is
felbontható volt. Ehhez járult még az is, hogy az egyébként azonos jel
legű bontó okok (hűtlen elhagyás, házastársi kötelességek nemteljesítése,
elítélés) szabályozása a részletekben szintén sok eltérést m utatott.
A különböző jogok sokfélesége különösen visszás helyzeteket terem
tett a vegyes házasságok terén., Az ilyen házasságok megkötése elvileg
nem volt lehetetlen, azonban az érvényességi akadályok különböző volta
miatt előfordulhatott, hogy a házasság az egyik félre nézve érvényesen
létrejött, a másikra ellenben nem. Még bonyolultabb volt az ilyen házas
ságok felbontása. A bontó pert az 1868 : XLVIII. t.-c. szerint az alperes
bírósága előtt kellett megindítani, ez az alperesre ítéletet hozott és ezután
az ügyet megküldötte a felperes bíróságának, hogy az viszont a felperesre
nézve határozzon. Az illetékes bíróságok általában az egyházi bíróságok
voltak, csak a magyarországi evangélikusok és reformátusok állottak a
nemkeresztyénekkel megegyezően állami bíráskodás alatt. Természetesen
mindegyik bíróság csak a saját joga szerint ítélkezett és mindegyik félre
nézve csak saját bíróságának ítélete volt hatályos. Ha pedig az egyik fél
bírósága a házasságot felbontotta, a másiké ellenben nem, akkor ugyanaz
a kötelék az egyik félre nézve megszűnt, a másikra viszont fennmaradt.
Ilyenkor az egyik fél új házasságot köthetett, a másik pedig házastárs nél
kül kötött állapotban maradt. A különböző jogok szerint egyugyanazon tél
nek más-más vagy egyszerre több házastársa is lehetett. Találóan jellemezte
ezt az állapotot egyik kiváló jogtudósunk azzal, hogy az ilyen helyzet
hasonló ahhoz, mintha valaki a hurka egyik felét elvágná a másiktól,
a nélkül azonban, hogy egyúttal a másikat is elvágná az egyiktől. Talán
felesleges rámutatni bővebben arra, hogy ez a zavar a házassági vagyon
jog, a gyermekek törvényessége, a nő névviselése, az öröklési rend vagy
a kettős házasság büntethetősége terén mennyi megoldhatatlan kérdéshez
vezetett.
A helyzet teljes jellemzéséhez tartozik még annak a megemlítése is,
hogy az 1868 : L ili. t.-c. a más vallásra való áttérés lehetőségét biztosítván
kimondotta, hogy az áttértnek az áttérés utáni cselekményei új egyháza
tanai szerint ítélendők meg és reá elhagyott egyháza elvei többé semmi
ben sem kötelezők. Így az áttérés alkalmas volt arra, hogy pl. eredetileg
felbonthatatlan házasság később felbonthatóvá váljék, vagy hogy a házas
ság felbontása nehezebbé vagy könnyebbé legyen.
Nagy vonásokban ez az 1895 előtti házassági jogunk képe.
Noha a sajtóban megjelent rövid hírek alapján úgy látszik, hogy
a bevezetésben említett mozgalom célja ennek az állapotnak a visszaállí
tása volna, az akkori viszonyokat tüzetesen ismerve alig hihető, hogy
ezt az ellentmondásokkal, összeegyeztethetetlen rendelkezésekkel, az egyes
házasságok többféle elbírálásából eredő megoldhatatlan kérdésekkel telt,
de egyszerű vallásváltoztatással könnyen kijátszható jogrendszert óhajtaná
a mai világos, egyszerű és mindenkire nézve egyformán kötelező házas
sági jog helyébe tenni. Valószínűbbnek látszik, hogy a mozgalom elindítói
inkább arra gondoltak, hogy a mai jogállapotot a felekezeti jogok rend
szerének az egyes keresztyén egyházak felfogását figyelembe vevő tovább
fejlesztett alakja váltsa fel.
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Erre nézve több elgondolás képzelhető.
Közülük elsősorban az volna kézenfekvő, hogy valamennyi bevett
keresztyén egyház a maga körében önállóan szabályozhassa a házassági
Jogot és gyakorolhassa államilag is elismerten a köteléki bíráskodást.
Ebben a megoldásban a felekezeti egyenjogúság szempontjából nincs
semmi kivetni való. Egyházunkra és a református egyházra azonban azt
a feladatot róná, hogy új, korszerű házassági anyagi jo g i rendelkezéseket
alkosson és a köteléki bíráskodás céljaira megfelelő bírói szervezetet épít
sen ki. Kérdés azonban, hogy a mai viszonyok között és más, sürgősebb
és jelentősebb egyházi feladatok m ellett ennek a követelménynek mennyi
ben lehetne m egfelelni További kérdés, hogy az egyik leglényegesebb
családjogi viszony feletti bíráskodás megnyugtató módon rábízható-e olyan
bíróságokra, amelyeknek működése az állam jogszolgáltatásával semmiféle
kapcsolatban nincs és sem szervezetében (bírói függetlenség, szakképzett
ség), sem működésében (szóbeliség, közvetlenség, bizonyítékok szabad
mérlegelése, stb.) nincs mindig ellátva azokkal a biztosítékokkal, amelyek
a korszerű bíráskodás elengedhetetlen feltételei. E m ellett megoldatlanul
maradna a vegyes házasságok kérdése is. fgy ez a megoldás valójában
semmivel sem különb, mint az 1895 előtti jogrendszer a maga minden
fogyatékosságával.
A másik megoldás lehetne az egyházi jog és az egyházi bíráskodás
azoknál az egyházaknál, amelyek a házasságot szentségnek tartják, a
többiekre pedig a jelenlegi helyzet további fenntartása. E felfogás hívei
szerint a protestáns egyházakat az állami jog további fenntartásával sére
lem nem éri, mert ez tanaikkal nem ellentétes.
Ebből azonban mindenekelőtt az következnék, hogy megszűnne a
protestánsokat elvileg most is megillető házassági joghatóság. A római
katolikus vagy görögkeleti félnek protestánssal k ö tö tt házassága pedig
— ezeknek az egyházaknak a joga szerint szintén szentség jellegű lévén,
— ugyancsak a római katolikus vagy a görögkeleti egyház joga alá ke
rülne. A római katolikus—görög keleti házasságok kérdése pedig meg
oldatlanul maradna. A protestáns fél az 1868: L ili. t.-c. rendelkezéseivel
ellentétben házasságát illetően más egyház joga alatt állana. Végleg meg
hiúsítaná ez a szabályozás a gyermekek vallására nézve a protestáns
egyház javára tehető megegyezést is. Ezzel az e téren egyházunk szem
pontjából jelenleg is súlyosan kifogásolható helyzet még jobban hátrá
nyunkra módosulna. Mindezzel megszűnnék a bevett keresztyén egyhá
zaknak a törvényben kimondott egyenlősége, ez pedig már az ország
alkotmányát érintené.
Mind a két megoldásnak vannak azonban még más nehézségei is.
Valamennyi érdekelt egyházat egyaránt érintő visszásság állana azzal
elő, hogy az érdekelt felek vallásváltoztatással a házasság fennállása alatt
bármikor módosíthatnák jogi helyzetüket, sőt a házasságkötés előtt is
elérhetnék, hogy házasságuk a nekik tetsző jog alá kerüljön. Ezzel tág
tere nyílnék a belső őszinte átérzés nélküli és csak külsőségekben meg
nyilvánuló vallásváltoztatásoknak. Ezeknek a száma pedig ismert okok
folytán ma amúgy is nagy, holott egyházi szempontból egyáltalában nem
kívánatosak.
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De nemcsak egyházi okok szólnak a felekezeti jogokra való vissza
térés ellen.
A magyar nép egészségének és fa ji jellegének megvédése végett a
törvényhozás az 1941 : XV. t.-c.-ben olyan házassági tilalmakat állított fel,
amelyek az egyházi jogokban ismeretlenek. A visszatérés tehát azf ered
ményezné, hogy a házasságok ilyen jellegű tilalmak nélkül volnának meg
köthetők és pl. fertőző gümőkóros vagy nemi betegek akadálytalanul
házasodhatnának. Ezzel szemben az amúgy is eléggé tagolt magyar tá r
sadalomban az egyházi házassági jogok rendszere kétségtelenül bizonyos
felekezeti elkülönülést hozna létre, amely pedig, — bármennyire is elő
nyösebb a vallásilag tiszta házasság, — semmikép sem helyeselhető és
az egységes magyar társadalom megteremtése felé ép a közelmúltban
meginduló különböző' törekvések sikerét nagy mértékben veszélyeztetné.
Ezzel szentben pedig már a házassági törvény hivatalos megokolása is
meggyőzően mutatott rá arra, hogy az állam semmi más tekintetnek alá
nem rendelhető nagy érdeke az, hogy a házassági jog a nemzeti össze
tartozás tudatát és érzetét erősítse, hogy ez az intézmény is összeforrasztó
erő legyen a nemzetiségi és felekezeti különbségek által szétválasztott
politikai nemzetre nézve. Szilárdság és jogbiztonság a házasság es a csa
lód intézményében el nem érhető és meg nem óvható, ha a házasságok
egyenlő jogszabály és bíráskodás alá nem kerülnek. Ezekhez a megállapí
tásokhoz ma sincs semmi hozzátenni való.
Ezek után igazán nehéz volna arra á kérdésre felelni, mi lenne mégis
előnye a régi jogállapot visszaállításának a mai helyzettel szemben.
Ilyen előnynek talán csak azt lehetne nevezni, hogy a házasságok
jelentős része államilag is elismerten felbonthatatlanná. válnék és ezzel
csökkennék a házasságok felbontásának aránylag elég magas száma. Egy
szerű volna a felbontások számának emelkedését a felbonthatatlanság k i
mondásával meggátolni, csak az a kérdés, hogy nem volna-e ez a beteg
ségnél is rosszabb orvosság. Az élet ugyanis rendszerint azt mutatja, hogy
ha egyszer a házasság belső tartalmát elvesztette, az egymástól elhidegült
felek a jog eszközeivel legkevésbbé tarthatók össze. Nem egy esetben
tapasztalható, hogy a rosszul sikerült házasság után hányán tudták még
életüket egy második házassággal rendbehozni, míg a célját és tartalmát
vesztett kötelék további fenntartása legfeljebb csak a házasságon kívüli
együttélések és a törvénytelen gyermekek számának szaporodását ered
ményezné. Túlzás volna a jogi rendezéstől várni az eredményt ott, ahol'
elsősorban társadalmi és erkölcsi okok hatnak. A felbonthatatlanság kö 
vetelése helyett inkább a stársadalom megfelelő nevelése volna az az út,
amelyen az egyházak részére ezen a téren eredményes munkalehetőség
nyílik.
Talán jelentőségét meghaladó mértékben foglalkoztunk a felekezeti
házassági jogok visszaállítására irányuló mozgalommal, amely végered
ményben vagy megoldhatatlan 'jogi kérdésekkel telt zűrzavarhoz, v a g y
a bevett keresztyén egyházak egyenjogúságának megszűnéséhez vezet.
Szükségesnek látszott azonban ez azért, mert véleményünk szerint ennek
a kérdésnek a felvetése különösen a magyarság mai sorsdöntő küzdelmé
nek idején sem egyházi, sem nemzeti érdekből nem kívánatos.
D r . A r a tó Is tv á n .
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Tatay Sándor.
M ikor a Csipke megjelent, a legjobb magyar folyóiratok úgy üdvö
zölték Tatay Sándort, mint a modern“ magyar novella egyik legérettebb
művészét. Tíz kis elbeszélés, s benne az emberábrázolás mélysége, a forma
biztonsága, s a mondanivalót átsugárzó lélek Tatay Sándor kibontakozott
írói tehetségét bizonyították. Egyházunk olvasóközönsége, mely először
figyelhetett fel a fiatal íróra, ma már nemcsak mint családhoz tartozó ígé
retet melengetheti a keblén, hanem úgy tekintheti, mint akit az egész
magyar szellemi élet számontart.
Tatay Sándor ősei 125 éven keresztül paposkodtak a bakonytamási-i
kis evangélikus gyülekezetben. Gályarab őse is van, s mindez nagyon is
hozzátartozik a történetéhez. Élete első benyomásait itt szerezte a dunán
túli magyarok között, a dombos mezőkön játszó gyerekek között, a falusi
iskolában, a bakohyvidéki evangélikusok oly jellegzetes templomozása
közben, dolgozó parasztok életéből és nem utolsó sorban a falusi értel
miség kis zárt körében, melynek életét annyira ismeri. A paróchia kertjé
ből látta először az életet, s sorsa innen egyenesen kijelöltnek látszott.
Középiskoláit különös sorozatban a tatai római katolikus, a pápai refor
mátus és a szarvasi evangélikus iskolában járta. (A század végén egyik
őse, Tatay István volt szarvasi iskolánk igázgatója.) Az érettségi után
természetesen Sopronba küldik teológusnak. Neki kellene folytatni a papi
ősök szolgálatát, Tatay azonban ekkor már birkózik az élményeivel, olvas
és írogat, lesi az életet, s nem köti le a Studium. A húszas-harmincas évek
fordulóján sűrűn telített már az élet a magyarság kérdéseivel. A fiatalság
reformtervekkel döngeti az'előtte bezárult ajtókat. A diplomások nem tud
ják, miért tanultak, á zsidóság teljes hatalmában dőzsöl, ekkor kezdjük
felfedezni a saját népünket a maga szociális gondjai között. A föld, a tőke,
a munka, az osztályharc kérdései, nemzetiségi küzdelem, az elszakított
részek mind türelmetlenebb üzenetei, nyugaton nagy népi forradalmak, s
itthon valami lebírhatatlan tehetetlenség. Tatay együtt éi ezzel a fiatalság
gal, mely m illió tervvel és mégis tétován koptatja az egyetem padjait egy
keveset érő diplomáért, de nem tud érdeklődni a philologia sacra rejtelmei
iránt. Tervei már nem férnek a papi mellénybe.
Egy regénye születik ekkor. Az Eke Szabó Dezső szellemi gyermeke
még, néhány kirívó póz, s hatáskeltő, de kicsit élettelen befejezés rontják
még az olvasó élvezetét. Mégis érezni rajta, hogy ennek a fiatal írónak
van mondanivalója, s mindenekelőtt nagy mesekészsége, markáns stílusa.
M i, a kortársak, akkor szerettük ezt a regényt, de Tatay hamar meg
tagadta. Érezte, hogy ez még nem az övé, vagy inkább, hogy ez még
nem ő. Hosszú évekig nem írt ezután. Közben elhagyja a teológiai kart,
Pécsre megy bölcsésznek, de itt is csak beszélget, olvas, szívja magába az
életet, s semmire sem megy a tanárság felé vezető úton. S most kezdődik
a „csavargás“ , a sok magyar íróra olyan jellemző helykeresés, szerencse
próbálás korszaka, amit oly szépen ír meg a Húshagyókedd-ben.
Budapestre vergődik, ahol már halódik a Nyugat, de mintha felelet
jönne az ő korszakára, vajúdik már a Kelet. A magyarság népi mélységek
ből jövő hírhozói már felütötték a fejüket, s a magyar irodalom új ko r
szaka nyílik. Kisarjadzik Szabó Dezső, Ady Endre, Móricz Zsigmond ve
tése. Szabó Pállal és Barsi Dénessel ők indítják a Kelet népét, az új tájékozódású népi magyarok első folyóiratát, mely elsőnek ad hangot a ma
gyar nép szociális irányzatú, nemzeti szellemű íróforradalmának. Az Almásitéri kis lakásban, melyben a szerkesztőség és kiadóhivatal is együtt küzködött, állandó tanyát vernek a népi felemelkedés új író-harcosai. Szabó Pál,
Veres Péter, Sinka István, Sértő Kálmán mindennapos vendégek itt. Közben
Németh László Tanu-jára megérkezik a Válasz, majd,rövid tündöklés után
ismét a Kelet Népe, melyben mégegyszer megpróbálják a népi írókat össze
gyűjteni. De ekkor már többfelé húz széjjal ez a népi tábor. A politika,
az „oldalak“ áldatlan testvérharca fertőzi már a találkozókat, az írásokon
már érzik, hogy akik együtt vannak, a végső célban ugyan tántoríthatatla-
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nul egyek az egész Európát rázó világnézeti és politikai harc azonban nem
mehet el nyomtalanul a legjobb magyar fiatalok szellemi élete felett.
Minden,ik csatlakozik valahova Jobbra és balra verődnek az írók, s köz
ben történik egy csoda — Tatay Sándorral (alig valakivel még ebben a
táborban). Míg mindenki a politika táboraiba kényszerül, Tatay megépül
í r ó n a k ! Ö, aki benne volt az indulás és szervezkedés legforróbb moz
galmaiban, tisztán kimentette a huzavonából önmagát, az írót. Tatay nem
„tartozott * sehová, s mégsem lúgozódott ki a mondanivalója. Az elefánt
csonttorony dalnoka sem lett.
Jön a Zápor, a Jelek a porban, a Csipke és a Húshagyókedd, s mind
egy-egy hitvallás szerves és igaz magyar álláspontjáról, ugyanakkor azon
ban mindig tisztább írói alkotás. Tatay sohasem írt politikai vagy társa
dalmi cikket, sohasem lett agitátorrá, mégis elmondta eddig, amit el kellett
mondania a mi kortársainknak, ha nem akartak hazudni, hallgatni, vagy
hamisan prófétáim.
Tatay széles szemhatárú, nagyobb Szintézisű mondanivalót épít, s min
den írásában mindig jobban ígérkezik az a bizonyos „nagy regény“ , amely
ott ég a szívében, forralja az agyát és amit mint mind közelebbről csalo
gató lidércét, elszántan kerget egész életmunkájával.
Ez Eké-ben azt mutatta, hogy nemcsak mesélnie kell az írónak, ha
nem fel is kell Vennie a népe áorskérdéseit. Kicsit idegen még a hangja,
de minden olvasó érzi, högy Tatay érzi a lényeget. Nem lenni agitátorrá,
de nem lenni sápadt meséidnek sem. Nem is írónak és prófétának lenni
egyszerre. Csak írónak. De magyar írónak, ma, vagyis írónak, aki benne él
a közösségében, s nem tud gyökerek nélkül élni.
A Zápor falusi történet, de nem a szűk parasztságé csupán, hanem
együtt él benne a falusi értelmiség és a nép. A regény népe organikus
egész, egy szervezet. A szereplők egymás bűnének, egymás bűnhődésének,
egymás reményeinek hordozói. Még nem a „nagy regény'*. De itt is érezni,
hogyan tágítja a horizontot maga körül, s hogyan sűríti a szintézisét. Egy
komplikált szintézisért való küzdelem hősi munkája bontakozik ki előt
tünk. Érezzük, hogy Tatay már nem lesz „népi“ , akik közé indult, de nem
lesz „.urbánus“ sem, akik közé a csalogató budapesti út vezeti, hanem
magyar író lesz, aki nem fog megelégedni partikuláris csoportszellem
harsonásának szerepével.
Aztán jön a Jelek a porban. Tatay még egyet tágít a dimenzióin.
Felfedezi, hogy vertikálisan is tele van a világ élményekkel. Írása már
több, mint beszámoló az életről, a mindennapi kenyér- és szerelemharcról.
Tatay körül megszólalnak a „kék hangok“ . Beszélni kezdenek a színek,
a feihők, a madarak, a dolgoknak különös jelentősége születik, a tárgyak
spirituális sugalmazásokba fognak körülötte, s Tatay elkezdi kutatni a Lel
ket. Először önmagában. És érzi, hogy az életének valami belső hangsoron
s egy még bensőbb szín-ösztön-szellem-világban különleges, csodálatos jel
képvilága bontakozik ki. Ez a könyv még egy lépés az összetett szintézis
keresése felé, s ugyanakkor új kísérlet az egyszerű kifejezésre. Tatay itt
válik el nagyképű „lélekelemző“ , „spirituális“ urbánusainktól. Szimpla
élmények komplikált kifejezése helyett összetett élmények egyszerű kifeje
zésére tör.
A Csípké-ben pedig elér írói teljesítménye eddigi csúcsára. A kritika
legnagyobb novellaíróink közé emelte ennek a könyvének a nyomán, s
azért nem rettenünk meg most mi sem a dicsérő jelzőktől. Ebben a könyv
ben a műgond és ugyanakkor a lélek a tökéletes írói alkotás egységében
jelenik meg. Minden novellának más és más a témaköre és mindegyikben
egységesen biztos az emberábrázolás, helyzetrajz, hangulat. Ez Tatay sok
oldalú írói érdeklődésének és érzékének bizonyítéka. Ügy halljuk, a kötetet
franciára fordítják. A magyar irodalom dicsőséget fog vele szerezni a
próza hazájában is.
Tatay legnagyobbszabású alkotása a Húshagyókedd, melyben a har
mincas évek budapesti életét és annak belső, erkölcsi-politikai-társadalmi
rejtelmeit akarta megírni. A regény szerteágazó, sokfonalú meseszövése
ugyan az írónál biztos kézben van, mégsem elégít ki egészen. A fejlődés

155
azonban ebben is világos, s megint tágító-kisérlet a horizonton. Ennek
a regénynek erkölcsi alapvetése a figyelemreméltó. A sűrű bibliai idézetek
nem gyökértelen odavetések ebben a mesében, de az egész mondanivaló
mélyén álló fundámentum kövei. Tatay, a papfiú, az elvetélt teológus így
találta meg az életben a keresztyénségét is.
Ezeknek az időknek irodalomellenes forgatagában Tatay Sándorban
érik a „nagy regény“ . Nem alaptalan a reményünk, hogy egyszer kézbevehetjük.
D esséry László.

Ingyen, ajándékképpen.
A reformáció főkérdése, a kolostorban vívódó ifjú Luther személyes
élménye: „hogyan találok kegyelmes Istent?“ Más szóval: Istennel meg
rom lott közösségem, hogyan állhat ismét helyre? Ez a kérdés akkor — és
nemcsak akkor, hanem a középkori egyházban is — nem csupán néhány
túlfeszített idegzetű embert izgatott, hanem tömegeket mozgatott meg.
A törvény erőteljes hirdetésére megrettent lelkiismeret ezt a kérdést tar
totta legsürgősebb ügyének. Az ínséget fokozta, hogy a római egyház
adós maradt az evangéliummal s a törvény járhatatlan útjára utasította
a szorongó lelkeket. Boldogító örömhírként, felszabadító üzenetként zendült fel ekkor az újonnan felfedezett, régi és örökúj evangélium: megigaziilunk Isten ingyenvaló kegyelméből a Jézus Krisztusért.
Istennel megromlott közösségünket tehát Isten állítja helyre, min
den emberi hozzájárulás nélkül. Tőle indul ki, ő kezdeményezi s ő is
hajtja végre s juttatja teljességre. Ez éppen ebben az üzenetben a felszaba
dító, megnyugtató, hogy nem rajtunk áll és fordul meg az üdvösségünk
ügye, nem teljesítményünk, elért eredményeink, érdemeink mértéke dönti
el, hanem rajtunk kívül álló tényező. Csak így nyerhet az ember üdv
bizonyosságot, egyébként pedig állandó bizonytalanságban méricskéli éle
tet: vájjon eleget tett-e már a szükséges követelményeknek?
Mi módon állítja helyre Isten a megromlott közösséget? Krisztusért,
Jézus Krisztus által, feleli a Szentírás., Ö az eszköz, az elvégzője ennek a
műnek. A végrehajtás módjának körülírására pedig több képet, illetőleg
fogalmat találunk, amik Ugyanazt a valóságot igyekeznek más és más
oldalról szemléltetni. Ez a valóság, a dolog lényegé pedig, hogy Isten nem
rója fel az ember vétkét, nem tekinti, megbocsátja, eltörli, elfedezi, nem
számítja be. Nem hajtja tehát végre a megérdemelt büntetést sem, sőt
inkább úgy bánik az emberrel, mintha hűntelen volna. Istennek ezt a cse
lekvését nevezi a Szentírás az ember megigazulásának.
Ez a megigazulás nem azt jelenti, hogy a bűnös, nem igaz ember
már most mintegy varázslatosan átváltozik igazzá, megszűnik bűnösnek
lenni. Hanem azt jelenti a megigazulás, hogy az ember marad ugyanolyan,
amilyen volt, de megváltozik Istennek róla való véleménye, iránta tanú
sított magatartása. Isten nem tekinti öt többé bűnösnek, nem haragszik reá,
nem fenyegeti ítéletével. Ezt Isten ki is nyilvánítja, minket igaznak jelent
ki a világ színe előtt is, „rehabilitál“ ' Visszafogad közösségébe s részesít
a gyermekeinek járó örökségben,
Minderre nem mi adunk alapot. Mi továbbra is éppen olyan bünte
tést érdemlő bűnösök maradunk, mint azelőtt. Megigazulásunknak, Isten
felénk fordulásának oka: tárgyi alapja rajtunk kívül van. Nem azért bo
csát meg nekünk Isten, mintha mi tettük volna jóvá vétkeinket, mintha mi
változtunk volna meg, váltunk volna érdemessé jóindulatára, hanem a Jézus
Krisztusért.
Különféle képek segítségével igyekszik a Szentírás ezt a titokzatos
és csodálatos tényt kifejezni. Jézus elégtételt ad a megsértett Isten szent
ségének, —• engesztelő-áldozatul önmagát adja bűneinkért, —■ magára veszi
és elhordozza mint ártatlan Bárány (bűnbak) a világ bűneit s azok bünte
tését, — egyszersmindenkorra betölti helyettünk és érettünk a törvényt
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igaz és engedelmes életével, — kereszthalálával a bűn hatalmából kivált,
lefizetve a Váltságdíjat, — halálból, kárhozatból kiment, megszabadít. Mind
ezek a kifejezések azt írják körül, amit Isten Jézusban érettünk, a mi
javunkra miveit. A rról a megrendítő és megfoghatatlan tényről van szó,
amit János evangélista így foglal össze: Ügy szerette Isten a világot, hogy
az ő egyszülött Fiát adta érette.
M it jelent már most közelebbről az, hogy Isten a Krisztusért igazit
meg? Azt, hogy Isten reánk ruházza Jézus érdemét. Nekünk számítja azt
be, az igaz voltát nekünk tulajdonítja, mintha ez az igazság'a miénk volna.
Ügy tekint minket, mintha olyanok lennénk, mint Jézus. Rajta keresztül
néz bennünket s érette, az ő kedvéért jól bánik velünk. Szent csere törté
nik itt, hangoztatja Luther: Krisztus elcseréli igaz voltát a mi bűnös vol
tunkkal. Büntetésünket ő szenvedi, ártatlanságának jutalmát viszont mi
élvezzük. Isten haragját ő vonja fejére, reánk pedig az Atya jóakarata
száll. Ez „az Isten igazsága“ , amit az evangéliumban jelent ki nekünk.
(Róma 1, 16—-17.)
Ez igazság? — kérdezzük. Hiszen nem is lehet elképzelni rémítőbb
igazságtalanságot, m int azt, hogy a szent és ártatlan Isten Fia iszonyúan
szenved a bűnösökért, — azok viszont Isten szeretetét és ajándékait élve
zik. Igen, emberi értelmünk és érzésünk így vélekedik. A Szentírás azonban
azt mondja, hogy mégis ez az Isten igazsága, s ez kegyelem. Kegyelem,
máisszóval: ingyen részesülünk Isten jóindulatában, megfoghatatlan ajándék
képpen hull ölünkbe az üdvösség. Istennek ugyan nem ingyen van ez,
sőt nagyon is sokba került: egyszülött Fiát adta érte, olyan árat fizetett,
amit e világ értékével fel nem mérhetünk. Mi azonban ingyen kapjuk,
kisujjunkat sem kell mozdítani érette, sőt nem is lehet.
Ez tehát azt jelenti, hogy Isten voltaképen önmagát bünteti a mi
gonoszságunkért. A megszakadt közösséget saját szenvedése árán állítja
helyre. Emberileg megfoghatatlan megaláztatást vállal magára csak azért,
hogy minket ismét gyermekeivé fogadhasson.
De hát megéri ez az Istennek? Olyan sokat jelentünk mi néki, hogy
megtartásunkért ilyen árat érdemes fizetni? Erre a kérdésre a Szentírás
nem ad értelmünket kielégítő feleletet. Csak reámutat arra a tényre, amely
teremtetésünk és megváltásunk titkát magába zárja: az Isten szeretet.
Ezt jelenti az egyház tanítása: megigazulunk Isten ingyenvaló kegyel
méből a Jézus Krisztus által.
G roó G yula.
r

M iért nem müveit,
öntudatos az ipari munkás?
Az ipari , munkásság hatalmas tábor. Számarányánál fogva is erős
ahhoz, hogv népünk gazdasági, társadalmi életében jelentős változásokat
idézzen elő. Két részből áll: a nagy* tömegből, amely várja, hogy mi lesz
vele, merre lóduljon, m it vegyen kezébe: szerszámot-e vagy követ és a
kisebb vezető rétegből, amely a szervezett, tanult, művelt, esetleg világ-'
látott dolgozók csoportja. Ez a kisebb réteg is ellentétes gondolkodású:
nemzetközi és nemzeti.
Most inkább a tömeg felé fo rd ítju k tekintetünket A haditermelés
eredménye tőlük függ. Ha a nemzetközi gondolkodás varázsából nem képe
sek kikerülni, éppenolyan veszedelmes károkat tehetnek, mint hetekkel
ezelőtt, amikor még minden téren állt nekik a világ. De megindulhat olyan
nemzeti hatás, amely meggyőzi az ipari munkásságot arról, hogy saját élete
védelmére termel. Ez a meggyőzés nem lehetetlen, de egyike a leg-
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•nehezebb feladatoknak. Sokkal könnyebben menne, ha a? ipari munkások
tömege öntudatos, müveit emberekből állana.
Ez az, amivel ma még nem számíthatunk. Minden kiváló szakismerete
m ellett, minden esetleges jóakarata ellenére, felszámítva minden kitűnő
képviselőjét, nem mondhatjuk, hogy művelt és öntudatos. Éppen ezért irá 
nyíthatták olyan könnyen, ezért kötözték meg jelszavakkal, ezért vállalta
a sztrájk gyötrelmét minden értelem nélkül, ezért engedte meg, hogy pén
zéből, szavazatából, kockázatából és gyakran szabadságvesztéséből dúsan
arassanak, akik küldték előre rohamra ...
Akiknél ezt a hiányzó öntudatot és műveltséget szelídség, jóakarat,
•csendes természet kissé pótolja, azok, még ellenkező p olitikai meggyőző
dés mellett is, megbízhatók voltak, de akiknél a vadságot, a számukra is
érthetetlen forradalmiságot még a fröccsök is táplálták, azokkal már be
szédbe elegyedni sem lehetett. Elveszett emberek.
Vádolhatjuk-e azonban a munkásságot azért, mert műveletlen és
hamis öntudatú maradt? Am ikor felismerte a tömegében rejlő erőt, eltöltötte a szervezkedés vágya. A szakszervezetek gazdasági kérdéseket
ismertettek és ezek megoldásáért hirdettek harcot. A politikai pártok a
■hatalomért szálltak hadba. Forradalom, bosszú, elégtétel, jólét, ezek vol
tak a jelszavak. Ki gondolt itt műveltséggel párosult munkásöntudatra?
Sokszor nem is lett volna jó, ha megnyíltak volna a szemek. Inkább k e l
lett tehát azt a hamis öntudatot táplálni, amely kimerült ebben: én is
vagyok valaki! pedig csak szám volt, erő volt, ember volt, akinek vállán
jutottak fölfelé törtetők és aki minden nap növelte a mások tőkéjét.
Természetesen vannak kivételek is. Vannak kiváló tehetségek, ön
magukat nevelők, rendkívüli szervező, szónoki, írói képességgel megáldot
tak, de bennük gyakran összekeveredett a túlfűtött érzelem, a költői szaba
dosság, a játszó képzelet a forradalmi hangulattal s munkájuk, írásuk,
gondolataik és terveik nem lehettek /sohasem közkinccsé, pártprogrammá,
mert eltávoztak a politikától, mert nem tudtak egyoldalúak lenni s mert
gyakran belátták azt is, hogy — tévedtek... Vagy éppen ellenkezőleg:
műveltségük, öntudatuk elindítója éppen valamelyik párt volt. Pártok
érezték annak szükségét, hogy munkásokat munkásokkal szervezzenek és
erre képezték ki az alkalmasokat. Műveltséget nyertek ugyan, de ezzel
elsősorban nem magyar művelt munkások lettek, hanem agitátorok. Külön
böző pártállású ipari dolgozók megérthették volna ugyan egymást a
műveltség nyelvén, de falát épített közéjük a politika. Ez a politikai ere
detű műveltség tehát öncélú volt és így nem kívánatos, hogy közkinccsé
tegyék.
A munkásságot nem lehet felelőssé tenni azért, ami vele történt!
Egy népréteg, amelyet állandóan a mindennapi élet, a kenyér, a gyerekek,
a lakás, a ruha gondja szorongat, nem is alkalmas arra, hogy műveltté
tegyék vagy benne az eziránt való vágyat felébresszék.
De ki tehette volna műveltté? A középosztály? öntudatos és művelt-e
a középosztály? Történelmi ismeretei, történelmi látása elképesztően hiá
nyos. Társadalmi és gazdasági ismeretei sekélyek. Politikai meggyőződése
nádszál a szélben. Közgazdaság, nemzetiség, jogismerete, irodalmi, zenei,
művészeti tájékozottsága? Nem szemünk előtt játszódott-e le az a meg
lehetősen gvórs átalakulás, amelyben az azelőtt ellenforradalmi egyénisé-
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gek is kezdtek naiv módon szállást készíteni a bolsevizmusnak? A komoly
és mély műveltség hiányában, a magyar öntudat és egymásért való fele
lősség hiányában tagadta meg a középosztály azt a feladatot, amelyet szá
mára az ipari munkásság önmagában hordozott és hordoz.
És a felső társadalmi rétegek, a nagytőke mellett elhízottak m it adhat
tak volna öntudatban a munkásságnak, hiszen senki sem használta ki őket
annyira, mint ők. És a hivatalosak? Valahány miniszter nyilatkozott a
munkáskérdésről (erről pedig mindegyiknek ille tt szólni), mindegyik bizo
nyítékokat adott arról, hogy a munkáskérdés csak mint politikum érde
kelte s arról, hogy a munkást munka közben néhány percen túl nem látta.
A munkáskérdéssel éppen olyan hazárdjáték folyt, mint a földkérdéssel.
Egy iparügyi miniszter sem tudott olyan átfogó tervet készíteni, amely
az üzemi élet, az élet gazdasági színvonala, a munkás otthona, szórakozása
és művelődése tekintetében megnyugtató lett volna. Igaz, hogy ehhez nem
lett volna elég a kiváltságos tudás, hanem kellett volna kiváltságos hata
lom is a kiváltságos nagytőkével szemben. A miniszteri nyilatkozatok
egyébként is inkább a nagyipar zsidó és aladárhatalmasságainak érzékeny
ségére voltak tekintettel, semmint a munkásság jogos követeléseire.
A numkásművelődés kérdése csorbát szenvedett a határozatlan, bizony
talan, folyton változó neveléspolitikán, amely mindig inkább ju to tt p o liti
kusok zsákmányául, mint nevelők munkaterületéül. A mostani tanítási rend
szer, a tanítóhiány, az iskolák zsúfoltsága, az elégtelen tanítói műveltség,
az iskolák szegényes berendezése, a fojtogató szűklátókör hogyan tehették
volna lehetővé, hogy népünk és vele együtt munkásságunk népi és mély
műveltségre jusson?
A felsoroltakból következik, hogy az egész nemzetre kiható nevelésig
művelődési tervezet nélkül nem lehetséges csak a munkásság nevelésének,
művelttétételének megvalósítása. Ha ez készen áll s az elemi és polgári
iskolai reform is a megvalósulás felé halad, akkor várható, hogy egészsé
gesen indulhat meg a munkásnevelés is. Ehhez tisztáznunk kell a tanonc
iskola célját. Nemcsak új tanterv, nemcsak komoly szakkönyvek és képzett
szaktanárok, hanem mindenekfelett az iskola tekintélyének megvédése
szükséges. (Ezidőszerint, aki a tanonciskolában haszontalan volt, vagy egye
nesen megbukott, műhelyi gyakorlata alapján felszabadulhatott.) Az ifjú
számára azok az évek döntők, amikor az iskolából kikerül, mert érdeklő
dése rohamosan a csúcspontig ér. Ebben a korban vesztették el kapcsola
tukat az iskolával és a művelődés lehetőségével. Irányítás nélkül maradtak,
minden után kapkodtak, minden iránt érdeklődtek, de csak futólagosán
és a bizonytalanságban folytonosan csökkent vágyódásuk a tudás után.
Három-négy év alatt segéd lesz, egyszerre pénzhez jut, az élet sodra
elragadja, elveszett ember lesz. Másrészt pedig elérkezik a katonáskodás
ideje, lassan előtérbe kerül a házasság, és ha a családi élet sodra ragadja el,
drága évek vesznek el, amíg egyáltalán még egyszer kedvet kap a művelt
ség megszerzéséhez. Jellemnevelésnek pedig már szinte semmi lehetősége
nincsen.
A tanonciskolából is kikerülve álljon rendelkezésre a munkásnépfőis
kola, vagy egyszerű szabadegyetem tanfolyama, teremtsék meg a vállalati
kulturális osztályokat, amelyekben okvetlenül helyet kell adni a munkás
ságnak is. Tegyenek eleget olyan elemi követelményeknek, mint pl. a jóf
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összeválogatott munkáskönyvtár, olvasóterem (bármikor látogatható), isme
retterjesztő és szakelőadások, filmbemutatók stb.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy a művelt, öntudatos munkás igé
nyéi növekszenek. Különösen az üzemmel és az otthonnal szemben. Üzemé
ben egészségvédelmet, tágas öltözőket, kényelmes szekrényeket, modern
tisztálkodási lehetőségeket kíván, keresi otthonában a napfényt, derűt,
gondtalanságot, kertet. Szórakozásaiban, sportolásában a tömegmegmozdu
lást keresi, amelyben mindenki egyforma jogokkal bír és egyforma elő
nyöket élvez.
Mindehhez pénz kell, iszonyúan sok pénz! De nem szabad engednünk
abból a követelményből, hogy ennek legnagyobb részét a vállalatokra
hárítsuk. Eddig a munkásszázezrek verejtéke aranyat, milliókat, sőt m illiárdokat adott a nagyipar birtokosainak, most vissza kell adni mindezt kama
tostól a munkásságon keresztül a nemzetnek. Akik mindennap kockáztatják
egészségüket, szemük világát, kezük, lábuk épségét, sőt életüket, akik eddig
a munka hírére elvetették maguktól a falut, s kockáztatták a munkanélkü
liség nyomorúságos állapotát, akik munkájukban minden darabért felelős
séggel tartoznak, megérdemlik, hogy a nagyipar és nagytőke felelősséget
vállaljon kenyerükért, otthonukért, gyermekeik neveléséért, művelődési
lehetőségéért, nemes szórakozásáért.
Ennek a gondolkodásnak első nagyszerű hatása egész bizonyosan
a családi életben nyilvánul meg. A szociáldemokraták minden propagan
dájukat, a keserűség előidézésnek gyujtótüzét a kis, nedves, drága munkás
lakásokban, az elégtelen kenyérben és a rongyokban bírták, ezért lettek
még az anyák is — sokszor öntudatlanul — nemzetközi szocialisták. Ennek
fordítottja következik be, ha az előbb vázolt körülmények közé jutnak
dolgozóink. A munkáscsaládok megújulása már nagy eredmény a művelt,,
öntudatos munkástömegek kialakulása felé.
Megdöbbentő, lenyűgöző, mérhetetlen felelősséggel teli feladatok előtt
állnak vezetőink. Mennyi hiányt kell megszüntetni, mennyi igazságtalanság
helyébe igazságot állítani, mennyi gyűlölet helyébe kell a szeretet. Lehet
séges ez? Lehetséges, hogy a magyar ipari munkás nemzetéhez hű, művelt,
jellemes ember lesz a nemzet minden más tagjával egyetemben? Lehetsé
ges, hogy mindegyik osztály odaadja erejét a másikért? Lehetséges, hogy
lesz még ezen a földön viruló, bátor, egészséges élet?
Istennek minden lehetséges. Még az is, hogy ezeket a feladatokat
velünk oldassa meg, akik erre még csak hajlandóságot sem mutattunk.
V á ra d y Lajos.

A munka nemcsak fáradság és teher, olyasmi, amitől legszívesebben
megkímélnénk magunkat, hanem az a lehetőség, hogy dolgozhatunk, enged
mény Isten részéről. A munka lehetőségével Isten élvezetben részesít bennünket, az önállóság tudatát kelti fel bennünk. Ezért pedig nem lehet
elég magas árat fizetni még arcunk verejtékével sem. Mert hiszen fáradt
ságunk nem lehet a döntő. Ez a munka egyetlen isteni értelme, — s ha ezt
felismertük, akkor már nem gondolhatunk arra, hogy panaszkodjunk ar
cunk verejtéke miatt.
Ki erkegaard.

Időszerű „jóslások“ .
Az utóbbi hónapokban és hetekben egyre többet hall az ember egy
.„titokzatos“ könyvről beszélni, amelyben állítólag korunk minden ese
ménye többé-kevésbbé pontosan megtalálható jóslat formájában. Egyes
események bekövetkezése vagy azoknak erre a célra, igazolásul való alkalkalmazása pedig még jobban kedvezett e különös jóslatgyüjtemény k i 
adásának és elterjedésének. A mai ember helyzete, állandó idegfeszült
sége, roppant kíváncsisága érthetővé teszi, hogy sokan kapva kaptak ezen
a jóslat-gyűjteményen. Emberi tulajdonság, hogy k i-ki szereti sorsát, jöven
dőjét a maga kezében látni, a helyett, hogy ráhagyatkoznék Istenre, akié
ma is minden tito k és aki ma is kezében tartja az egész világ és benne
minden ember életét. Sokan a sok gond és nyugtalanság miatt szinte már
•önkéntelenül kérdezik: „m i lesz velünk?“ „hogyan lesz?“ Ebben a kérdés^
ben igyekszik ez a különös jóslatgyüjtemény segítségül lenni az olvasók
nak. A könyv címe: „Világkatasztrófák és csodás események küszöbén ■
—
vagy mely próféciák teljesedését várhatjuk (1936— 1946.) a legközelebbi
10 év alatt. VII. Kézirat gyanánt........... megyei hatóság (ad 881/1937. sz.
engedélyével.) Sopron, 1936., 110 lap. (Az általam megszerzett példányból
•a hatóság nevét kitépték.) A könyv mindjárt bevezetésében utal a „Példa
tár“ V—VI. kötetére, amely szintén a próféciák országába vezeti el az
olvasót. A gyűjtemény egyre több változatban terjed, sokszorosítják, egyre
több kivonatban kerül a közönség kezébe. (Megjegyzendő, hogy a könyv
és annak sokszorosított formában elterjedt kivonata között meglehetősen
.nagy,a különbség. Mintha a kivonat „korszerűbb“ volna és még jobban
igyekeznék kedvezni a hiszékeny telkeknek. A kivonatok jóslásai sokkal
valószínűbbek, újabbkeletűek, rendezettek és mintha valamilyen láthatatlan
'kéz átdolgozta volna azokat.)
Szinte kár volna e „próféciákkal“ részletesen foglalkozni. Mégis jel
lemzésül néhány érdekes és regényes elképzelésű próféciát megemlítek,
egyrészt, mert híveink körében is terjedőben vannak, másrészt sokakat
megrendíthetnek, vagy nehéz kérdés elé állíthatnak. Így legalább sokak
számára a gondolatok nem lesznek újak és a védekezés is könnyebb lesz
veiiik szemben.
A szóbanforgó gyűjtemény több szerzetes, apáca és egyéb „szentéletű
ember“ elképzelését, nyilatkozatát tartalmazza — jóslat formájában. Már
maga ez a tény is erősen vitatható, és megkérdőjelezhető. Egyébként a
közlemények sok helyen oly zavarosak és annyira tele vannak ellentmon
dással, hogy a figyelmes olvasóban a teljes összevisszaság képét keltik.
A mohó kíváncsiság és ideges falánkság azonban evvel éppen nem törődik.
Á bevezetésben a gyűjtemény szerkesztője az eddig beteljesedett pró
féciákra hivatkozik. Ha eddig azok beteljesedtek, akkor szerinte a többiek
is valóra válnak. Ha pl. a Lehnin-i kolostorból származó próféciák 700
éven át igaznak bizonyultak, akkor miért ne lennének igazak a hozzá
hasonló próféciák?*)
*) Az ú. n. Lehnin-féle jövendölés állítólag a brandenburgi Lehnin
cisztercita kolostorban 1300 táján élt Hermann szerzetes műve. Száz soros
.költemény, mely az említett kolostor történetének kapcsán megjövendöli
a reformáció elterjedését Brandenburgban, a kolostor 1542-ben történt
szekularizálását, majd a Hohenzollern uralkodóház sorsát. Az egyes feje
delmek rajza kb. 1680-ig megfelel a történelem folyásának, onnét azonban
egyszerre zavarossá válik, az események egészen másként alakulnak, mint
ahogyan a jövendölés szerint kellett volna történniük. Pl. a jövendölés
szerint I. Frigyes Vilmosnak kolostorba kellett volna vonulnia, Nagy F ri
gyesnek pedig vízbe fulladnia. Az utána következő második uralkodóval
(tehát III. Frigyes Vilmossal) ki kellett volna halnia a Hohenzollern-háznak,
majd helyreállania a német birodalmi egységnek egy katolikus uralkodó
'alatt, Lehnin dicsősége újból visszatér, a német protestantizmus visszatér
a katolikus egyházba stb. A Lehnin-féle jóslat 1680 táján keletkezett hatni-
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A prófécia-gyűjteménynek különös érdekességet éppen a most fo ly ó 
világháborúval kapcsolatos jóslások adnak. Néha meghökkentő és elgondol
koztató az, amit a próféciák mondanak. De ha tekintetbe vesszük pl. azt,,
hogy 1936-ban (amikor összeállították a gyűjteményt) lehettek olyanok,
akik meglehetősen tisztán látták az akkori és előrelátható politikai esemé
nyeket, akkor mindjárt megérthetünk egyet-mást a találó jóslatokból. Nem
kellett valami hatalmas prófétai képesség ennek a világháborúnak a meg
látására sem. • Legfeljebb ott történhetett a hiba, amikor a részleteket
célzatosan, vagy kiszakítva eredeti összefüggésükből az egyes régi szerze
tesek és apácák szájába adták. Minden elképzelést meghaladó háború fog
dúlni, amelyhez tömeges járványok és éhínségek járulnak. Franciaországban
szörnyű belharcok lesznek, A lg ir elszakad és külön királyságot alkot.
Párisban vérfürdő van, a város elpusztul. Itália szépséges városai elpusztul
nak, halál és vérontás lesz mindenfelé. Egy másik jövendölés szerint
Franciaország kettészakad. A poroszok az orosz kommunistákkal tartanak,
de Kölnnél vereséget szenvednek a „déliektől“ . A német hadsereg jóakaratúlag bevonul Franciaországba, hogy ott rendet csináljon. Angliára szörnyű
jövő vár. Birodalma szétbomlik, franciák vonulnak be Angliába, hogy ott
rendet csináljanak. A legkegyetlenebb napok Oroszországra jönnek, mert
elképzelhetetlen nyomor és pusztulás tombol majd ott. Később Oroszország
darabokra hull. Lengyelország visszanyeri önállóságát. Angliában elűzik
a királyi családot, az írek és a skótok betörnek Angliába és nagy pusztí
tást visznek véghez. A nagy háború döntő ütközete Köln mellett lesz..
Háromnapos sötétség borul majd a földre. A végső harcban a bolsevisták
megsemmisítő vereséget szenvednek. A kölni dóm nagy Te Deumán résztvesz a „nagy fejedelem“ (?) is a pápával együtt. (22. lap, 55. lap.) A béke
délről fog visszatérni és azt jelenti, hogy a népek elfogadják a római
katolicizmus tanait és istentiszteleti rendtartását.
Az eljövendő éhínséget, világpusztulást és világvégét is hasonló szí
nekkel rajzolja a gyűjtemény összeállítója- a különböző nyilatkozatokból.,
A szörnyű világháborúban példátlan éhínség pusztít majd. Az élők
alig győzik majd eltemetni a holtakat. 1946-ban elkövetkezik a boldog idő,
ide azonban borzalmas út vezet. A boldog idők keserűsége az lesz, hogy
közel van az Antikrisztus. Tömeges megtérés lesz, amelyet pestissel együtt
háromnapos sötétség előz meg. 1965 körül aztán megszületik az A n ti
krisztus. Előzőleg azonban a pénz szerelme és a szeretetlenség oly nagy
lesz a földön, hogy az emberek megritkulnak. A föld temetővé válik.
Később már szeretik egymást az emberek; „a háborút nyomon követi a
nagy anarchia, a végén pedig a nagy vízözönhöz hasonlóan jön egy termé- szetfeletti halálozás. Akkor feltűnik a kereszt az égen és a népek marad
ványa megtér a-z Istenhez.“ (42. lap.) Az emberiség a Krisztus utáni 2000.
évet nem éri meg.
Külön szólhatunk még azokról az elgondolásokról, amelyek a pápával'
foglalkoznak. Több jövendőmondó ott látja a pápát a kölni Te Deumon,
amint a nagy császárt kezénél fogva királlyá keni. Előzőleg azonban a
pápának menekülnie kell Rómából, még pedig majd akkor, ha a „virágzási hónapban kétszer lesz holdtölte“ . A pápa 90 napig lesz távol Rómától.
sítvány, ezt már 1746-ban kimutatta Weiss lehnin-i evangélikus lelkész,.
Ennek ellenére, a hamisítványt a legújabb időkig ismételten felhasználták
elsősorban katolikus érdekből Poroszország és a protestantizmus ellen.
Ojabban azonban katolikus részről is elismerik, hogy hamisítvánnyal van
dolgunk. így pl. a katolikus „Lexikon für Theologie und Kirche“ VI. kötet
455. lapján 1934-ben így ír: „A hamisítvány 1700 tájáig vaticinium ex
eventu (tehát a történeti fejlemények alapján készült későbbi „jóslás“ );
a kb. 30 kézirat közül egyik sem idősebb ennél az időnél. 1700 óta egyik
jövendölés sem teljesedett be.“ „Szerzője ...valószínűleg a nagy választó
fejedelemnek egyik kortársa, Seidel Márton Frigyes kamarai törvényszéki
tanácsos (megh. 1693.) volt, aki a jövendölést először terjesztette.“ —
Mindezt nem „hitetlen“ emberek, hanem katolikus tudósok állapítják meg
s .ebből következtetni lehet más hasonló „jóslások" megbízhatóságára isi:
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(A 9tí napos távollétet többen megjósolják. A helyet illetően van csak
különbség a jóslatok között.) A pápa távollétében lesz a háromnapos sötét
ség is, amely az egyház ellenségeit elsöpri. A császár a pápát visszakíséri
Rómába. Létrejön a dicső népszövetség, a békét pedig európaszerte a szó
székekről fogják kihirdetni. Üj jogrend, szigorú törvények lépnek majd
•életbe, főleg az ifjúság erkölcsi nevelése érdekében.
A titokzatos gyűjtemény rólunk magyarokról sem feledkezik meg.
.„A magyar nemzet eltűnik, legalább vérében, fajilag. Az előkelő helyeket
-nem magyarok, legfeljebb magyarosított nevűek foglalják el. Magyarország a nagy Németország Ostmarkja lesz — egészen azonban mégsem
semmisül meg.“ (20. lap.) Egy másik szerzetes állítólagos jóslata szerint
megvalósul a j>ékés revízió és Magyarország megkapja ezeresztendős örök
ségét. (37. lap.) Másutt éppen az ellenkező jövendölést tartalmazó nyilat
kozatot olvashatja az olvasó: „A magyar nemzet eltűnik. Van neki is
vezekelnivalója.“ (69. lap.) „A lutheránus és kálvinista invázióért is vezekel
a magyar. A magyar nemzet tűnik el, de nem a magyar állam, nem is a
^honpolgárok. Magyarország egyetlen egy baja, hogy amiért a Szűzanya is
sírt, hogy már nem Mária országa. Bűnhődnie kell érte. A mi hitehagyóinknak is követniük kell Germániát, amint követték őseik a hittagadásban,
akkor remélhetjük, hogy úgy lesz, mint régen volt, de addig ne álmodoz
zunk Nagy-Magyarországról!“ (70. lap.) .,A szlávok is katolikusok lesznek
^ s egyesülni fognak és kiverik a törököket Európából. Ausztria egyesülni
fog Németországgal. Bár ez ellen Ausztria kézzel-lábbal tiltakozik. Pedig
nagyon egyszerű megoldása volna, ha a Habsburgok jutnának a német
római császári koronához, úgy lenne akkor, mint régen volt.“ (71—72. lap.)
Nagy államszövetség jön majd létre, amelynek tagjai: Belgium, Hollandia.
Svájc, Ausztria, Magyarország.
Nem szükséges ezek után a jóslások tendenciájával és céljával külön
foglalkoznunk. Az eddigiek alapján tisztán áll előttünk, hogy a kiváncsi
emberek hiszékenységére és a háborús pszichózisra alapozott szánalmas
felekezetieskedésről és rosszakaratról van itt szó. Az más lapra tartozik
és külön kellene vele foglalkozni, hogy Germánja katolizálására több alka
lommal történik célzás.
Mindez csak ízelítő abból a sok jövendölésből, amelynek beteljesedé
sét 1936—46. között, vagy azután várhatjuk. Nem kívánunk e gyűjtemény
tendenciájával foglalkozni, csupán azt jegyezzük meg, hogy nekünk nincsen
szükségünk világkatasztrófák és egyebek megjövendölésére. Ilyen, meg
ehhez hasonló próféciákra meg éppen semmi szükségünk nincsen. Eddig is
sokat és sokfélét jövendöltek már. És mi teljesedett be? A világvégét is
igen sokszor várták már. Mégsem érkezett még el. Sokat és sokféle fan
tasztikus dolgot jövendöltek már az emberek. Az emberi képzelet szabadon
csaponghat. Hitnek a dolga, hogy ki m it ta rt beteljesedett jövendölésnek,
melyik jóslás hihető és alapul Istentől nyert prófétai erőn. Evvel a hittel
nem is lehet értelmes megfontolásokra hivatkozva szembeszállani. Minden
esetre sokkal könnyebb jósolgatni és a jövőn merengeni, mint Istennel való
engedelmességben, szeretetben szorgalmasan dolgozni! Kisebb-nagyobb
látások, elgondolások ha meg is valósultak, de mik ezek Isten titkaihoz
és a jövendőhöz képest? És ha bizonytalan előttünk a jövendő, ha sokan
elerőtlenedve kutatgatják is a jövőt, bizonytalan, révedező feleletek helyett
mutassunk rá arra, hogy Istennél van minden titok. Világkormányzásának
és világvezetésének a titk a it nem szolgáltatja k i semmiféle emberi kíván
csiságnak. Nem is határozta meg a jövendőt úgy, hogy az az óramű pon
tosságával járna le s előre ki lehetne számítani, meg lehetne jósolgatni,
mit tartogat az számunkra. Hiszen, ha így volna, akikor a jövendő titka
úrrá és hatalommá lenne még Isten felett is, akkor Isten maga is kötve
volna a jövendőhöz. Nem volna többé úr az idő felett, nem volna többé
valóban Isten, nem hallgathatna meg imádságot, mert hiszen egy meg
hallgatott imádság is halomra dönthetne minden jóslást akár egyesek,
akár népek sorsára vonatkozólag! Vagy talán minden „predesztinálva“
van? Ez ellen valószínűleg éppen azok tiltakoznának a legjobban, akiktől
'e jóslatok származnak és akik terjesztik őket. Nem, amit Isten közölni
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akart velünk, azt igéjében közölte. Ez legyen elég a számunkra. Különben
könnyen hamis próféták, sőt mindenféle babona lesz úrrá felettünk. Ne
igyekezzünk azt tudni, amit Isten elrejtett előttünk, amit nem lehet és
nem is szabad feszegetnünk. Nyugtassuk meg kételkedő, kétségbeesett test
véreinket azzal, hogy a jövendő titok, a titko k tudója Isten, Ő pedig
Atyánk, aki mindent „javunkra“ munkál (Róni. 8, 28) és sohasem akarja
a vesztünket. Nem mondja meg nekünk jövendőnket, hogy kikerüljük a
bajokat, nem lebbenti fel előttünk egyéni és közösségi életünk titkát, de
igenis Krisztus által' azt üzeni: „Nékem adatott minden hatalom mennyen
és földön.1' Ne féljünk, bátorítsuk, vigasztaljuk egymást: Isten megváltott
minket. Krisztus velünk van minden napon, a világ végezetéig. „Ha Isten
velünk yan, kicsoda lehet ellenünk?“ (Róm. 8, 31.) Tudjuk, hogy gondja
van rólunk annyira, hogy még „hajunk szálait“ is számon tartja (Máté 10,
30). Ezért nyugodtan vethetjük minden aggságoskodásunkat, gondunkat
Öreá, nyugodtan bízhatjuk magunkat jó- és rossz sorsban egyaránt Őreá:
neki gondja van rólunk (I. Pét. 5, 7). Nem/ kell-e magunkat, sorsunkat
fenntartás, kételkedés és aggodalom nélkül az Ö kezébe tennünk, hiszen
„aki az Ö tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért oda
adta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk“ (Róm.
8, 32).
Ne keressünk hamis vigasztalást, de ne áltassunk másokat sem e hamis
próféták tanításával, akik a mai időket nagyon is ki akarják használni.
Ellenkezőleg figyeljünk jól és intsünk másokat is arra, amit Isten mond:
„Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bíz
zátok reám!“ (Ésaiás 45, 11.)
Sünt egfiy 'József.

_I E G Y Z E T E K
SZÉI _
A polgári házasság
eddigi rendjének a keresztyén egy
házak tagjaira kiterjedő megszünte
tését kívánó mozgalommal foglalko
zik egyik cikkünk. Itt is rá kell mu
tatnunk ennek a mozgalomnak az
időszerűtlenségére, valamint a íelekezetközi helyzet viszonylag békés
egyensúlyát megzavaró következ
ményeire. Kétségtelen, hogy a há
zasságnak rendkívüli nemzeti jelen
tősége miatt és az azzal kapcsolatos
sokféle jogi következménynek egy
séges szabályozása érdekében az
államnak jogában áll a házasságkötés feltételeit bizonyos mérték
ben megszabni. Olyan felekezetileg
erősen tagolt országban, amilyen
hazánk, ezt a jogát és feladatát az
állam nem bízhatja a különböző
mértékkel mérő s ezért egymással
is minduntalan ellentétbe kerülő
egyházakra. Viszont ez nem szün
teti meg az egyházaknak azt a jo
gát és kötelességét, hogy a házas

ságnak isteni rendelésből folyó er
kölcsi tartalmát a maguk hatásköré
ben biztosítsák. Ebben a tekintet
ben érvényesíteniük szükséges be
folyásukat a házassági jog megfele
lő módosítása érdekében is, főleg az
elválások szabályozása és a házas
ság erkölcsi rendjét súlyosan meg
sértő fél újruházasodásának korlá
tozása, esetleg teljes megakadályo
zása tekintetében. Az is kívánatos,
hogy az állam ne csak elismerje a
polgári házasságkötésen túl az egy
házi házasságkötés jogosságát és
fontosságát, hanem az eddiginél
nyomatékosabb módon buzdítsa a
keresztyén házasulókat egyházi kö
telességeik teljesítésére. Egyházunk
nak viszont sürgős feladata, hogy a
házasságkötésre vonatkozó részletes
törvényerejű szabályait megalkossa,
különösen nagy gondot fordítva az
elváltak újraházasodásának meg
engedhető, illetve meg nem enged
hető eseteire.

*
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FIGYELŐ
SZELLEMI ÉLET.
/ Meghalt Gulyás Pál, a finom hangú debreceni költő. A Magyar Élet
ben Gombos Gyula búcsúztatja. „Gulyás Pál a maga tenyésztette világban
türelmes szenvedéllyel szöszmötölt egy életen át, mint egy méhész s szaka
datlan babramunkával sajtolta a verset... Általában két válfajban akad
legtöbb szerencsés fogantatású verse: az egyik a maga külön étherébe fel
rugaszkodó versek: valami testetlen repülés, a másik: apró dolgokba, pilla
natokba beléfeledkező elmerül és: a kicsit naggyá tevő révület. Az igazi
alkotás az élete volt, annak minden darabkája, megnyilvánulása... Egy
gyermeki ábránd bordázata védelmiben egy nem e világból való világ.
E szivárványló építmény, amit e gyermeki szenvedély törékeny ereje tar
to tt szakadatlan erőfeszítéssel, halálával beom lott. . .
A zsidó szerzők irodalmi műveit miniszterelnöki rendelettel papírmalomba szállították, néhány példányt a Zsidókutató Intézetnek tartva meg
belőlük. Bús Fekete • László, Erdős Reneé, Földes Jolán, Földi Mihály,
Ignotus, Somlyó Zoltán, Szomory Dezső, Várnai Zseni és sokan másók
ezzel megszűntek izlésfornnáló erők lenni a magyar kultúrában. De ahoz
már az állami erőn kívül társadalmi erők is kellenének, hofey e zsidók
szellemi gyermekei, az érzéki irodalom „őskeresztény“ iparosai is el
veszítsék tömeghatásukat.
A Magyar Könyvnap már zsidó művek nélkül zajlott le. A közönség
vásárlókedve gyenge volt, amit főleg háborús okok magyaráznak. A könyv
nap eseménye László Gyula: „A honfoglaló magyar nép élete“ c. műve
volt, mely a Magyar Irodalompártoló Társaság tízezer pengős nagydíját is
elnyerte. Rajta kívül Karácsony Sándor új könyve, a „Magyarok Kincse“ ,
Szabó Dezső: „A bölcsőtől Budapestig“ , Szabó Pál: „P olitika“ , Kodály
Zoltán: „Férfikarok“ c. műve szerzett Őrömet a magyar olvasóknak. Néhány
régen várt verses kiadvány, így elsősorban Vajda János összes művei, egy
új Petőfi-kiadás, Tompa László és Dsida Jenő Válogatott versei nagy
kelendőségnek örvendettek. Kiadták Kazinczy és Mikes leveleit is; ez szin
tén hézagot pótló jó magyar vállalkozásnak számít. Nekünk külön öröm,
hogy kiadták Reményik Sándor prózai írásait és viszontláttunk néhány
sikerült régebbi művet új kiadásban. Így Kádár Lajos „Tyukász Péterét“ .
A zsidók nem hiányoztak. Ezek helyett azonban benyomult néhány nagyon
könnyű konjunktúra-szerző. A Magyar Könyvnap akkor lesz igazi ünnep,
ha a magyar rosta nemcsak a faj súlyát fogja latbavetni, hanem a köny
vek ünnepén megjelenő művek faj súlyát is nézni fogja.
A kultuszminisztérium könyvet szerető falusiak számára tíz kötetet
tartalmazó könyvnapi sorozatot állított össze. Az ötletes sorozat könyvei:
Toldi trilógia, Petőfi összes versei, egy ötszáz oldalas gazdasági szak
könyv, egy ifjúsági regény, magyar népmesegyüjtemény, magyar hon
ismeret, magyar farsang, Sinka István balladái, Kalevala, Weress Jolán:
Az otthon könyve.
Torjai Lármafa címen Csató Gyula plébános magyar népnevelők és
vezetők számára hónapokkal ezelőtt érdekes vállalkozást kezdett. Kőnyo
matos, kis folyóiratában hosszú kivonatokban, vagy teljes egészükben
közölte jó magyar folyóiratok közérdeklődést igénylő írásait. így meg
tágította e folyóiratok nyilvánosságát és művelte az egyet akarók szellemi
egységét. A Torjai Lármafa most sokak örömére már nyomtatásban jelent
meg.
A Kárpátaljai Tudományos Társaság 1941 januárjában alakult Ungvárott. 35 rendes tagja van, számuk nem bővíthető és meghívások útján
telik meg. Első elnöke Hodinka Antal pécsi egyetemi tanár volt, jelenlegi
elnöke llniczky Sándor. Fíárorn szakosztálya van: tudományos, művészeti
és néprajzi, végül irodalmi-ruszin nyelvi szakosztálya. Tagjainak tudo
mányos munkásságát a Zorja (Hajnal) című folyóiratában adja közzé, ezen
kívül könyvkiadványokkal hallat magáról. Eddig történeti és nyelvészeti
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munkákat adtak ki. A társaság: fő problémája a ruszin nyelv problémája
A ruszin nyelv ugyanis először cseh, majd ukrán (orosz) haták alá került.
Bonkáló Sándor „A ruszin irodalmi nyelv“ című munkájában felhívta a
ruszin írókat, térjenek vissza a X V III. századi irodalmi nyelvhez, s a
társaság kiadványait a helyi rutén nyelvjárásokhoz közel álló nyelven
íratja. Harajda János az iskolai oktatás egységesítésére egységes nyelvtant,
írt, s a társaság összes tagja dolgozik egy a ruszin irodalmat és tudományt
érdeklő bibliográfia összeállításán. A ruszinok így a magyar nemzet kere
tében megtalálták művelődésük és önképzésük lehetőségét.
Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, a mai Erdélynek legnagyobb
súlyú tényezője és a legtökéletesebben kiépült népi önkormányzati szerve,
most üli száz éves jubileumát. 1844-ben Erdélyi Gazdasági Egyesület néven
az erdélyi főurak alapították olyan céllal, hogy a várható jobbágyfelszaba
dítás következtében előálló gazdasági változás ne Toppantsa össze Erdély
egész gazdasági életét. Főleg a termelés korszerűsítésére törekedtek. Ä
szabadságharc után gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije állt az EGE élére
és főleg mintagazdaság-rendszerével tett nagy szolgálatot Erdély népé
nek. Űj hivatása nyílt az EMGÉ-nek Erdély román megszállása alatt; külö
nösen az 1936-os közgyűlés után adott új irányt a szervezésnek azzal,
hogy kitárta kapuit a parasztság felé. A népi forráshoz való visszatérés
és a parasztság, mint a nemzeti vagyon akkori igazi letéteményese melletti
'döntés óriási mértékű szervezkedést indított el. 1940-ben már 563 gazda
köre működött harmincezer taggal. Dr. Szász Pál vezetésével különösen
a gazdanapok rendszerével fe jtett ki nagy munkásságot. Ma több, mint
százezer tagja és több mint ezer gazdaköre van az EMGÉ-nek és a 72.
évfolyamában járó „Erdélyi Gazda“ c. folyóirata hatvanézer példányban
jelenik meg.
A Nemzeti Könyvtár a Kodolányi János és Képes Géza fordításában
és szerkesztésében megjelent finn antológia után Képes Géza fordításában
Északi vártán címen észt irodalmi keresztmetszetet adott ki. Rokonnépeink
irodalmának ilyen hasznos és népszerű ismertetése után a Magyar Út fel
hívja a Nemzeti Könyvtár figyelmét szomszéd népeink irodalmára is. A
Kárpátmedence kisnépeinek megbékélését elsősorban műveltségünk kö l
csönös megismerésével lehetne munkálni.
A TÉBE 1943. évi jelentéséből tudjuk meg, hogy a Nemzeti Önállósítási Alap —• működésének kezdete óta (1937) —24.874 kérvényt bírált el,
s 5550 személynek nyújtott huszonöt és fél m illiónyi kölcsönt. A Tanács
a kölcsönök felhasználását szakértőkkel ellenőrizteti, s ezek alapján csak
2%>-ot minősített rosszul felhasználtnak. A kölcsönöknek az önállósítottak
részéről való törlesztése is (múlt évben három és fél millió pengő) k i
elégítően folyik. Ez mind azt mutatja, hogy magyar emberek, ha meg
felelő támogatást kapnak, megállják a helyüket a gazdasági életben és
becsületesen sáfárkodnak. A Nemzeti Önálllósítási Alap működését minden
anyagi erő latbavetésével növelni kellene.
A III. Országos Középiskolai Táj- és Népkutató Pályázat eredményét
most hirdette ki az Államtudományi Intézet Nép- és Tájkutató Osztálya.
A munkaközösségek versenyében a debreceni Középiskolai Tanárképző
intézet Gyakorló Gimnáziumának és a debreceni Ref. Kollégium Líceumá
nak és Tanítóképzőintézetének táj- és népkutató csoportja nyerte az első,
a győri Kir. Kát. Líceum és Tanítóképző Intézet a második, a hajdú
böszörményi Ref. Bocskay Gimnázium csoportja pedig a harmadik díjat.
A díjazott és jutalmazott pályaművek beadója között igen sok református
tanuló van, a református egyházi iskolák nagy dicséretére, amelyekben
úgy látszik igen öntudatos nevelés fo lyik a magyarság ősi kultúrája iránti
érdeklődés felkeltésére. Már a múlt esztendőben felhívtuk egyházi isko
láink figyelmét ezekre a pályázatokra. Most ismételten ezt tesszük. Ha a
mi diákjaink a középiskolás tárgyakból elől tudnak járni tehetségvers<-nyeken, akkor a magyarság megismerésében is hűségesen tudnának dol
gozni, ha erre nézve megfelelő irányítást kapnának. M i sem lehetünk az
egyoldalú városi műveltség képviselői.
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FOLYÓIRATOK.
A Sorsunk IV. évf. 4. sz.-ban Karácsony Sándor ír tanulmányt „Hábo
rús nevelés“ címen. Többek között arra a megállapításra jut, hogy a
háború sűrített életforma. Erre kell nevelnünk. „Nem arra, hogy perma
nens az életveszély vagy hogy kötelező az emberanyag, vagy hogy har
colni kell foggal és körömmel is, ha máskép nem megy. Hanem arra,
hogy háború van, sűrített életformát kell élnünk, életrehalálramenő ko
molyat, egész embert kívánót, nagy felelősségűt és príma kvalitásút. Nem
felesleges azt hangsúlyoznunk, hogy ami sűrített, se nem okvetlenül legmagasabbrendű, se nem normális. Az oxigénbelélegzés lélegzésnek pl.
sűrített életforma, de nem normális. M indig azonban változatlanul az
adott helyzetben életbenmaradásunk egyetlen lehetősége. . . A háborús
nevelés sikerének másik titka az, hogy ne az értelmiség „szakemberei“
neveljék az ifjúságot, hanem a szofokráeia bölcsei, papi lelkű nevelők,
akik művészetet, tudományt és társadalmi tettrendszert az áhítat fokán
élik és képviselik a jövő várományosaival életközösségben. Háborús időben
közösségi életet csak a legmagasabb lelki feszültségben, az áhítat fokán
lehet élni.“
A Vigilia 1944. IV. számában Sinkó Ferenc: ,,A népi irodalom és a
magyar katolicizmus“ címen értekezik. ,,A jelszavak körül dúló vitákban
eszmék, gondolatok körül folynak szócsaták a nélkül, hogy azok tartal
mát pontosan ismernék a viaskodók. Az annyit emlegetett nemzeti gon
dolat, haladás és hagyományhűség, kultúrfölény és vezetőszerep valóban
komoly eszmék és eszmények. Csak éppen mindenki máskép értelmezi
őket. Ilyen szó a népiség is.“ A népiség képviselői között Sinkó meg
különbözteti a népi materializmus és a népi spiritualizmus irányát, mely
utóbbiba különösen Tamási Áron, Sinka István, Erdélyi József és Kádár
Lajos tartoznának. ,.A spirituális népiséget nem szabad úgy értelmezni,
hogy azok, akik hordozzák, mindnyájan hitvalló keresztények. Nem egyik
ben pogány velleitások vannak, keserű szavakkal fordulnak az egyházak
ellen, harcolnak Istennel, de munkáikban tudatosan vagy öntudatlanul fe l
színre hozzák a népi gondolkozásmód, a népi élet metafizikai elemeit és
jellegzetességeit.“ Ilyen szempontból a népi irodalmat a katolicizmus támo
gató jóindulatába ajánlja. A cikk jó szolgálatot tesz, mert a katolicizmus
jórészt nem tud mit kezdeni a népi irodalommal, s sokszor valami pro
testáns megmozdulásnak nézi.
A Termés legújabb kötete Eröss Alfréd: „Költészet és filozófia“
címen hatalmas tanulmányt közöl Reményik Sándor költészetéről. „Benne
a vágyakozó lélek, a szerelmes szív keresi a hitet. Reményik nem annvira
értelmével, mint inkább szívével keresi Istent. Cor quaerens fidem. Egy
olyan korban élt, mely a legnagyobb lelki válságokon ment át. A fe l
világosodás olcsó racionalizmusából már kiábrándult, a boldogító hitet
még nem találta meg. A költő ennek a nemzedéknek a szócsöve, élő
szimbóluma és lelkiismerete.“
Ugyanebben a számban Bözödi György: írásos népi műveltség címen
egy kezébe került és Bözödi László István által írt versesfüzet-kéziratból
közöl részleteket. Rendkívül érdekes és szép dokumentumok az 1800-as
évek közepéről.
A Kalangya elsőnek közöl képekkel illusztrált művészettörténeti
tanulmányt a visszakerült Muravidék művészeti emlékeiről. Ismerteti a
X II—XIIP. sz.-ból való nagytótlaki kápolnát és a bántornyai ótemplomot,
valamint több XIV —XV. sz.-i építészeti emléket. (Bálint Béla tanulmánya.)
A Nagymagyarország az Ostmark-i magyarok egyesületi életéről ír.
A Bécsi Magyar Egyesületek Központja fogja össze ezeket az egyesüle
teket, ez irányítja és képviseli az egész ostmarki magyarságot. A Képes
Magyar Naptár szerint 1938-ban alakult a Bécsi Magyar Szövetség, mely
főleg kultúresteket rendez. A Szent István Egyesület szegény magvarok
szociális támogatója. A Bécsi Magyar Munkások és Alkalmazottak Egye
sülete még 1898-ban alakult, s ma kb. ezer tagja van. A Bécsi Magyar
Iskola-Egyesület 1921 júliusában alakult és főleg a gyermekek magyar
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hyelvi oktatását munkálja. Á bécsi magyar iskolák ma már öt kerületben
működnek, felnőttek számára is rendeznek tanfolyamokat.
KÉPZŐMŰVÉSZET.
Benczúr és Munkácsy jubileuma után a magyar képzőművészet
Mészöly Gézát ünnepli születésének századik évfordulóján. Ligeti Antal
fedezte fel, Bécsben, Berlinben és. Parisban tanult, de itthon a magyar
táj tette festővé. Különösen a Balaton ejtette meg varázsával, s amit a
barbizoniak forradalmi ellenhatásként az akadémikus festészetre Párisban
kialakítottak, azt megteremtette ő itthon, a hazai tájat imádó telke paran
csára. Markó, Ligeti, Brodszky, Kelety után, akik műteremben komponál
ták a tájat, Mészöly szabadította ki a magyar festészetet a tájba.
ZENE.
A Bazilikában bemutatták Kodály új orgona-miséjét, mely ú. n
csendes mise kíséretére készült. A különleges alkotás énekkari változatát
is elkészíti a nagy mester.
Parisban négy hétig tartó hatalmas magyar zenei ünnepséget rendez
tek, mely külföldi kulturális megnyilatkozásaink között szinte egyedül
állóan nagysikerű volt. A Trinité templomban Suchard bíboros herceg
érsek és sok állami előkelőség jelenlétében mutatták be Liszt Requiemjét,
a Palais Chaillotban nagy zenekari és énekkari hangverseny volt Erkel,
Liszt, Dohnányi, Bartók, Kodály és Veress Sándor műveiből. Egyik hang
versenyen „Magyarország, ahogy a francia zeneszerzők látják“ címen
Berlioz, Massenet, Le'combe, Messager, D’indy és Ravel műveket adtak elő,
végül az Invalidusok templomában Cortot vezényletével mutatták be Liszt
Erzsébet legendáját.
D esséry — M ó r öcs.

Í RÓK,

k ö n y v e k

E v a n g é lik u s te m p lo m o k .
Evangé
likus templomainknak alig van iro 
dalma. A köztudatban el van ter
jedve az a vélemény, hogy nagyon
csekély kivétellel az evangélikus
templomok jelentéktelen, művészettörténeti' szempontból érdektelen
épületek. Ez a vélemény csak azért
válhatott uralkodóvá, mivel legtöbb
ször magunk sem ismerjük templo
mainkat, nem méltatjuk őket ele'
gendőképen figyelmünkre. Holott
sokszor az egyszerűnek látszó épü
letnek is lehet művészi értéke s
azonfelül berendezése is rejtegethet
értéket. Nekünk azonban nem is a
művészi szempontok a döntő jelen
tőségűek. Nekünk a templom mint
istentiszteleteink helye Isten háza
és gyülekezeteink legigazabb ottho
na. Ezért is hiba, hogy templomaink
megismerésére és sokszor-gondozá
sára, 'megbecsülésére is oly kevés
gondot fordítunk. Ezért közegyházumknak egyik méltó feladata volna
templomainkat, azoknak művészi
értékeit számba venni, gyülekeze
teinkkel méltó formában megismer

tetni és templomaink megbecsülését
növelni.
Ilyen szempontokra gondolva,
örömmel értesültünk arról, hogy az
Országos Lulher-Szövetség munkaközösségének kidolgozásában Ke
mény Lajos és dr. Gyimessy Károly
vezetésével „Evangélikus templo
mok“ címen munka jelenik meg
(Budapest, 1944). Az előttünk fekvő
munka részben igazolja is várakozá
sunkat. A szerkesztők igyekeztek
minden számba jöhető szempontot
számításba venni és a templomot,
nagyon helyesen, nemcsak művé
szettörténeti szempontok segítségé
vel, hanem mint istentiszteleteink
helyét is megérteni és megértetni.
Jól sikerült tanulmányokban mutat
ják be „az evangélikus templom
történetét Magyarországon“ (Só
lyom Jenő), továbbá külön is közép
kori eredetű evangélikus templo
mainkat (Lux Géza) és egy nagyon
tanulságos cikkben templomépíté- ,
síink történetét a 18. század óta
(Friedrich Lóránd). Legújabb temp
lomainkat ezen kívül még egy kü.
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lön tanulmány is ismerteti (Győri
Aranka). Ezek a cikkek meglepően
sok, jóformán ismeretlen értékünk
re hívják fel a figyelmet: olvasásuk
kor az ember úgy érzi, mintha nagy
szerű felfedező úton járna. Sajnála
tos, hogy a különféle templomstílu.okat ismertető tanulmány teljesen
félresikerült: telve van hibákkal és
előtanulmányainak az elégtelensége
folytán máris meghaladott. Szer
kesztési hibának kell mondani azt
is, hogy a templomaink „egyházi
jellegét és rendeltetését“ ismertető
tanulmány mellett a templom „belső
teréről" írt részletes cikk is „tö rté 
neti és elvi tanulmánnyá“ lett a
„keresztyén templom lényegéről“ .
A szerkesztési hiba annál sajnálato
sabb, mivel mindkét tanulmánynak
megvan a maga komoly mondani
valója. Érthető, ha az oltári felszere
léstől szóló tanulmány inkább katalogusszerű felsorolássá válik. Viszont
sok tanulságos útbaigazítást ad a
templomi paramentumokról szóló
tanulmány. (Révész István.) Rövid
sége mellett is nagyon jó, amit az
orgonákról olvasunk (Peskó Zoltán).
Ugyancsak sok gyakorlati tapaszta
lat rejtőzik a templomépítések gya
korlati megvalósításáról tájékoztató
cikkben. Az egyes szerzők valószí
nűleg maguk is tudatában vannak,
hogy templomainkra, azoknak be
rendezési tárgyaira vonatkozó cik
keik anyaggyűjtése hiányos, egyes
—• fentebb fel nem sorolt — cik
kekben ez különösen is érezhető. A
könyv második főrésze inkább alka
lomszerű cikkekben a templom és
a gyülekezet életét tárja elénk.
A harmadik rész képek soroza
tával templomainkat sorakoztatja
fel egyházkerületek szerint. Ennek
a résznek szerves összefüggésbe kel
lett volna kerülnie a templomaink
történetéről szóló tanulmányokkal:
azokban meg is lettek volna a he
lyes szempontok az anyag elrende
zésére. E helyett azonban itt szer
vetlen képsorozattal találkozunk.
Még hozzá a képek nagyrésze k i
mondottan rossz vagy régi felvétel
alapján készült, sőt van közte egye
nesen ízléstelen is (kül. a 646. la
pon a munkácsi). Ezt sajnálatosnak

kell mondanunk, mivel a szerkesztőbizottságnak a templomokról közzé
teendő képek tekintetében nagy mű
vészi és egyházi lehetőség állott a
rendelkezésére. Ezt a lehetőséget
nemcsak elszalasztották, hanem diszkreditáiták is. Az a sorozat, melyet
ebben a könyvben találunk, az érté
keket is elrejti a helyett, hogy fel
tárná. E mellett élénken emlékeztet
bizonyos rosszhírű konjunkturális
díszkiadványokra, melyeknek egyet
len célja az volt, hogy élelmes k i
adók üzleti rutinnal rendelkező
ügynökök segítségével a közönség
erszényeit megnyissák. Ilyen célra
kár volt odaadni a Luther-Szövetség
nevét és a kötet néhány nagyon ko
moly tanulmányírójának a munkáját,
valamint egyházi vezetőink nevét.
Amilyen szükségesnek érezzük
evangélikus
templomainkról
egy
valóban értékes és — ha úgy te t
szik — reprezentatív jellegű munka
közrebocsátását, annyira sajnáljuk,
hogy az előttünk fekvő kiadványt
szerkezetében elhibázottnak kell
tekinteni, noha — hangsúlyozzuk —
van benne akárhány értékes tanul
mány is.
Karner.
A u r .
A u g u s tin u s
Istén városáról
írt huszonkét könyve. II. kötet
(VI—X. könyv), fo rdította Dr. Földváry Antal. 1943. — Földváry Augustinus-fordításának annak idején is
mertetett eső kötetéhez hamarosan
csatlakozott a második. A fordítást
ebben a kötetben is ugyanazok az
előnyök jellemzik, mint az elsőben:
jól érthető, magyaros, gördülékeny.
A fordító lapalji jegyzetekben itt
is megadja a megértéshez szük
séges legszükségesebb tárgyi ada
tokat. Könnyíti a megértést a ta r
talmi összefoglalás is. Augustinus
írása ma ennek ellenére sem a nagyközönségnek való könnyű olvas
mány. Pedig amikor keletkezett,
sok tekintetben a maihoz hasonló
világégés és kultúrális összeomlás
közepette hirdette a pogány világ
belső korhadtságát és hogy a me
nekvés egyedül a Krisztus által hoz
zánk lehajtó Istennél van. Ez a kö
rülmény Augustinus írásának ma
fokozott aktualitást ad.
K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

L ie .

D r .

K a rn e r

K á r o ly .

Baross-nyomda' Uzsaly és Koncz íHarangszó nyomdája), Győr, Andrássy-út 'z4

Olvasóinkhoz!
Jelen számunkhoz csekklapot mellékelünk avval a kéréssel,
hogy annak felhasználásával kedves előfizetőink az esedékes
e l ő f i z e t é s t , valamint esetleges hátralékukat küldjék be a
kiadóhivatalnak.
A nyomdai árak állandó emelkedése egyre fokozódó nehéz
ségek elé állítja folyóiratunkat. Istennek adunk azonban hálát,
hogy mindeddig szolgálhattunk az Anyaszentegyháznak folyó
iratunkkal. Ennek a szolgálatnak az érdekéből egyelőre nem
e m e l j ü k az e l őf i z e t é s i ár at , különösen is gondolva azokra
az előfizetőinkre, akikre a mostani idők nehéz terhe fokozottan
súlyosodik.
Folyóiratunkat sokszor kérik k a t o n á k számára. E kéré
seket mindig szívesen teljesítjük. K é r j ü k azonban t ehet ősebb
e l ő f i z e t ő i n k e t , hogy az ily módon ránk háramló többletkiadások csökkentése végett a d o m á n y o k a t j ut t a s s a na k el
hozzánk. Egyházi szolgálat és hittestvéri gondolkodás ma
az is, ha harctéren küzdő testvéreinknek előfizetjük a folyó
iratot.
Hittestvéri üdvözlettel:
a „KERESZTYÉN IGAZSÁG“
kiadóhivatala.

P ro te s tá n s
s z é p ir o d a lm i le x ik o n
k é s z ü l . Arra ké rjük protestáns olva
sóinkat, akiknek már jelent meg nyomtatásban szépirodalmi kötetük,
hogy a lejebb felsorolt pontok szerint adataikat mielőbb szíveskedjenek
megküldeni a szerkesztő címére: Hézser Zoltán ref. lelkész, Budapest, XIV.,
Telepes-u. 1/b. III. 6. — A k ö v e t k e z ő a d a t o k a t k é r j ü k : 1. Név (írói álnevek
ill. betűjegyek is). 2. Születés ideje (év, hó, nap) és helye. 3. Vallás (vallás
változtatás esetén az előző vallás is). 4. Foglalkozás, képzettség, iskolai
tanulmányok helye. 5. Tagságok, tisztségek, kitüntetések (irodalmi vonat,
kozásban). 6. Mely lapnak szerkesztői vagy munkatársai. 7. Műveik pontos
címe, műfaja, a megjelenés helye, ideje, kiadója, nyomdája, oldalszánia;
ú.iabb kiadások; idegen nyelvre fordítások. 8. Műfordítások; anthológiák
stb. szerkesztése. 9. Előkészületben vagy sajtó alatt lévő munkák felsorolása.

Használd!

Terjeszd!

Isten a mi oltalmunk!
Evangélikus keresztyének vigasztalása légiveszélykor!
Imádságok, szentírásbeli vigasztaló és erősítő igék gyűjteménye.
összeállította S z a b ó J ó z s e f , győri lelkész.
Ára 50 fillé r és 6 fillé r portó.
Győr, 1944. Harangszó kiadása.
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A vastag betűkkel szedett vonatok gyorsvonatok.
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