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Megtaláltuk Q Kriszetust.
Monda néki: MegtaJáJtuk a Messiást (ami

megmagyarázva azt teszi: Krisztus). János 1, 42.

.Imé napok jőnek, azt mondja az Uristen. és éhséget bocsá-
tok a főldre ... az Or beszédének hallgatása után. És vándorolni
fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkos-
nak, hogy keressék az Úrrisk beszédét." (Amos VJJI., 11.) Ennek
a nyugtalanság nak, tanácstalanságnak az éjszakájából indul el
András, a halászmester társaival a kőzeledő hajnal felé. Ajkukon
mint megvívott lelki harcok diadala, mint nyugtalan keresésiik,
imádságuk jutalma hangzik: "Megtaláltuk a Krisztust:" Obenne
lett az lsten beszéde újra hallható, megfogható iizenetié.

llyen hajnalodás egy éhes-szomjas korszakra are!ormáció.
András ujjongásával hangzik újra a régi ige: "Megtaláltuk a
Ktisztust:"

Ez a reformáció nagy felfedezése. Krisztus itt volt ebben a
világban akkor is, de szentséges alakját eltakarta a sok emberi
bölcseség és tanítás. Utját állta a sok kőzbenjáró. Sok helyettese
volt, akik mindent megcsináltak helyette, még a bűnt is megbo-
csátották, annyira, hogy szinte szóhoz sem jutott. A reformáció
ezt a kőzbevetést takarította el a világ és a Krisztus kőzőtt:
II' •• mert egy a közbenjáró is lsten és emberek kőzőtt ... "
Ővele élő személyes kapcsolat mindenki számára lehetséges az
Igén, a szentségeken keresztül. A reformáció népe éber vigyá-
zással küzd az ellen a veszedelem ellen, hogy sem emberi bölcse-
ség, sem felkapott jelszó, a Biblia lélek nélküli ismerete el ne ta-
karja a Krisztust. Életünk alapja, evangéliumi hitünk forrása:
"M eg találtuk a Ktisztust." Személyes MegváItónkat.

Ez a reformáció nagy örőme. Nemcsak ujság, szenzáció volt,
de egyetemes öröm, amely futótűzként elborította a világot.
Az embereknek megnyílt a szeme, felébredt a lelkiismerete. Lát-
ták, hogy Krisztust nem lehet bebörtönözni, kisajátítéini, lefog-
lalni kiváltságos rendek, személyek, intézmények számára. Közel
van mindenkihez, minden ember életében igényt tart a főhelyre.
Elveszett emberek megtalálták életüket. Hogy ezt a sokszorosan
megostorozott nemzetünket is nem söpörte el a rászakadt mohé-
esi veszedelem, azért volt, mett amikor könnyhullatás volt éjjele,
nappala áz öröm kiapadhatatlan forrására bukkant: "MegtaláItuk
a Krisztust"

Ű kell minékünk most is. Nyugtalan, válságos magyar órák
idején. "Éhes-szomjas" korszak ez, ragadjuk meg a reformáció
nagy vívmányát, hogy életünk mindent kárpótJó öröme, har-
cunkban való megállásunk diadalmas ereje legyen: "MegtaláItuk
a Krisztust:" .

Hul'i.!ey Istodn.
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Pax Hungarica.
A Felvidék visszaszerzéseért folytatott diplomáciai és nem-

zetvédelmi erőfeszítések, amelyek az egész magyarságot határon
innen és túl a legnagyobb áldozatokra is kész lelkesedéssel és re-
ménykedéssel töltik el, rendkívül időszerűvé teszik a tisztafejű
és őszinte eszmélkedést a magyar nemzet célkitűzéseit illetően.

Mindjárt elöljáróban meg kell állapítanunk, hogy jelenleg
a magyar társadalmat kétféle nemzeti eszme fűti, hogya közvé-
lernény még igen nagy bizonytalanságot mutat és tisztánlátás hiá-
nyában gyakran önmagának ellentmondó következetlenségekbe
keveredik. (Nem gondolunk most a politikai berendezkedés kü-
lőnféle rendszereinek híveire, vagyis a jelenlegi állapotok fenn-
tartására, illetve "fontolva haladó" változtatására törekvő kon-
zervatív, a lényegében csak szociális reformokat sürgető prog-
ressziv, valamint alapvető átépítést tervező radikális pártok ta-
goltságára, - hanem a pártpolitikától lehetőleg függetlennek
képzelt magyar nemzeti elgondolásra.)

Az egyik nemzeteszménynek kétféle megvalósulási igyeke-
zete van, s noha ezek különbözö eszmékböl, elképzelésekből és
értékelésekből táplálkoznak s különbözö célkitűzéseket is valla-
nak, a kettő mégis szoros belső azonosságot mutat: egyaránt a
magyarság, vagy a magyarnyelvűség egyeduralmán épülnek.

Az idősebb nemzedék azt a századfordulónk idején divott
igyekezetet folytatja, amely a nemzetiségi vidékeket teleszórja
magyar iskolákkal, s komolyan hitt a céltudatos magyarositás
lehetöségében. (Miközben a színmagyar vidékeket iskoláztatás.
közegészségügy és közlekedéspolitika szempontjaból végzetesen
elhanyagolta.) - Ez még ma is hazaárulással vádolja mindazo-
kat, akik pl. a nép nyelvén merik az Istennek igéjét hirdetni még
akkor is, ha az történetesen német vagy tót. Cigányzenén és Ba-
lázs Árpád nótáin lelkesedik, zöldkötényes, pirospruszlikos "ma-
gyar ruhát" öltet falusi leányokkal, Kárpátot és Adriát harsog
minduntalan nemzetiszín frázisokkal s a visszahódoltatandó
nemzetiségeknek különbözö módszerű, de mindenképpen erélyes
magyarosítasán ábrándozik.

A jobbadán fiatalabb réteg által vallott másik nézet ellen-
sége az asszimilációnak, mert a törzsökös, Szabó Dezső nyelvén:
magyari magyarságot félti az egyre nagyobb befolyásra szert
tevő és hangoskodó újmagyaroktól, a csak-nyelvükben-asszírni-
láltaktól, akik már-már levegőhöz sem engedik az ősi, és éppen
azért kevésbbé magyarkodó alapelemet. - Ezek a belső életben
kirekesztő módszerrel élnek és örülnek a - főleg német nemzeti-
szocialista hatásra - itt-ott valóban észlelhető disszimilációs fo-
lyamatnak, nemzeti igényléseikben pedig a magyarlakta határ-
területek visszaszerzésén túl a szétszórtságban élő magyar nép-
szigeteket lakosságkicseréléssei akarják a magyarság számára
megmenteni s ezzel a szornszéd népekkel egyszer és rnindenkorra
a népességi és területi surlódási felületet eltüntetni.
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Ezzel a kétféle nemzeti célkitűzéssel szemben áli egy har-
madik, amely a gyakorlati megvalósítás módját illetően még
nagy bizonytalanságban tapogatódzik és nehezen tudja magát
az előbb felsoroltak közül különösen az elsővel szemben elhatá-
rolni, mivel elgondolása csak a belső föl építésben tér el, igaz,
hogyannál alapvetőbben, tőle.

Ennek az elgondolásnak alapját a francia forradalom előtti
Hungarus fogalom alkotja, amelyben szervesen helyét találta,
- legalább a Felvidéken, - magyari magyar, német és tót. Nem
lehet ugyan az idők kerekét visszafordítani, hiszen, hogy csak
egyet említsünk: a három "honi nyelv" (vernacula lingua) neta-
láni versengését békességben el fedező latin nyelvet-soha többé
nem helyezhetjük vissza régi jó semlegesítő szerepébe. De még-
sem szabad letenni arról a reményről, hogy az évezredes gazda-
sági, művelődési sorsközösséget, amelyet a jelenlegi nyelyhatá-
rokat alig érintő vér közösség tetéz, valamennyi érintettnek nyil-
vánvaló érdekében valamilyen formában vissza lehet állítani.

A hódoItató nacionalizmusoknak fel kell olvadniok egy ösz-
szefogó patriotizmusban, amely becsületesen lemond a másik fél
területén való halászásról s egyesül a közös tájnak és tközös
mult nak szeretetében és a közös feladatoknak szolgálásában.

Sokkal kedvezőtlenebb körülmények és kevesebb kapcsolo
tényezőnek fennállása rnellett próbálkozott evvel az eszméveI
az erdélyi magyarság, amikor a transzilván lélek kiépítését mun-
kálta. Hogy egyelőre nem tudott eredményre vergődni, az a ro-
mánság ezidőszerinti magatartásában leli magyarázatját, de nem
jelenti azt, hogy a Felvidéken a kárpáti lélek életre ne kelhetne.

A magunk részéről ehhez elsősorban az szükséges, hogy a
leendő, mondhatjuk így is: régi partnerek igaz megbecsülésén
felül, őszintén belássuk és bevalljuk a közben elkövetett
hibáinkat ...

Be kell látnunk, hogya magyarság, főleg a kiegyezés utáni
időkben, leginkább pedig a szerencsétlen Apponyi-féle nyelvtör-
vénnyel teljesen elhibázott utakon járt. Aldozatul esett olyan
ábrándnak. amely 900 évig távol állott tőle, és biológiai lehetet-
lenség is volt. Ez az ábránd súlyosan sértette a vele hűséges élet-
közösségben élők emberi jogait és méltóságát, a mellett pedig
önmagának okozott, közvetve és közvetlenül, alig helyrehozható
károkat. - Nem enyhítő körülménynek, hanem csak a helyzet
fonákságának jellemzésére érdemes feljegyezni, hogy e türelmet-
len szellemnek legfőbb hordozói és tullicitálói újrnagyarok vol-
tak, akiknek népi közösségtudatuk a magyarság tömegeivel
szemben épp úgy hiányzott, mint azzal a néppel szemben, amely-
ből kiszakad tak.

Ebben a szomorú feudális világban kellett népcink rnilliói-
nak Amerikába vándorolniok, s ebben az időben özönlötte el az
országot a második-harmadik nemzedékben gazdasági rabtar-
tókká hatalmasodó kaftános zsidóság. -

Ennek a világnak többé visszatérnie nem szabad! Akármi
21*



legyen a felvidéki tótságnak döntése, a visszacsatolandó magyar
határterületekkel hozzánk kerülő tót öslakosságnak garantál-
nunk kell a kultúrális autonómiát, - amiképpen elvárjuk az ez-
után is odaátmaradó szétszört magyarság önfenntartásának biz-
tosítását. Ha pedig a Felvidék nem-magyar őslakossága vissza-
kívánkoznék önszántából a magyar szent korona fennhatósága
alá, úgy a legtágabb önkormányzat biztosítandó számára, és pe-
dig becsületesebben, mint ahogy azt a csehek a maguk burkolt
irnperializrnusában megadták.

Mindössze arra vonatkozóan kell garanciákról gondoskodni,
hogy az autonómia, esetleg autonómiák, valóban autonómiák, ne
pedig heteronómiák legyenek, vagyis a bennük foglaltak életaka-
ratának megnyilatkozása, nem pedig kívülröl sugárzó hatalmi
stb. erőknek ügynökségei. - Azonkívül pedig indokolt lehetne
őslakosság és telepesek jogainak megkülönböztetése, amely fo-
galmak közötti határvonal at a török háborúk végével kellene
meghúzni.

A magyarságnak pedig saját fennmaradásának érdekében
minden magyarosító igyekezet helyett végre komoly magyarság-
védelem megvalósításához kell látnia. Ez ne jelentsen kirekesztést
és mesterséges disszimilátást, hiszen akkor jásznak, kunnak, be-
senyőnek és a többi középkori bevándorlottnak, meg pl. még a
számtalan Tóth, Horváth, Németh, Oláh, Olasz stb. vezetéknevű-
nek is el kellene különülnie, úgyhogy a végén mutatónak is alig
maradna magyar. A magyar elem további mesterséges higítása
azonban feltétlenül mellőzendő. Ennek helyére lépjen a szociális,
földbirtokpolitikai és telepítésí, népszaporodást támogató és köz-
egészségi intézkedések gyökeréig hatoló reformkorszaka. -.
Vagyis legyen most már igazán vége a neofeudalizmus minden
maradványának s lépjen helyére a magyar társadalomnak mély-
reható népi átszervezése az öntudatos nemzetfenntartó rétegek
alapos kiszélesítésének irányában. A Felvidékről visszaszármazó
magyarság ebből a szempontból jóval előbbre van, és súlyos
csalódásoknak lenne kitéve, ha viszonyaink e vonatkozásban sür-
gősen meg nem javulnak.

***
Természetes, hogy mindennek összes következrnényeit evan-

gélikus egyházunknak is vállalnia kell. Egyházunk viszonylago-
san is nagy elesettségének okát elsősorban a mult áldatlan nem-
zetiségi torzsalkodásaiban kell keresnünk. Ezek vontak el az el-
mult XIX. században evangélium-hírdetö vés szentségeket szol-
gá~ó feladatától és süllyesztették az Isten országa ügyének ki-
mondhatatlan kárára az egyházat lényegével szöges ellentétben
álló harcok szinterévé.

Isten nem ver bottal: az akkor szükségképpen kialakuló oli-
garchikus egyházvezetés átkát csonkaországi egyházunk mind-
máig nyögi. De hangsúlyoznunk kell itt is, hogy nem volt ez min-
denkor így. Bornemisza Péter a -XVI. században még nyomtatás-
ban is int bizonyos Balassi úrfit, hogy "az egyik könyvecskét
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mindennap által olvassad ... sőt jobbágyid, cselédid is intsed, hogy
minden háznál mindennap elmondják, magyar ok magyarul, tó-
tok totul:" - Ritnay János remekművű kéziratos magyar imád-
ágos könyvében pedig néhány tót imádság is található.

Felette sajnálatosnak tartjuk, hogy magyarhoni egyházunk
már régesrég nem keresett érintkezést a felvidéki tót egyház-
egyetemmel. Szinte nevetséges, hogy kapcsolatokat ápolunk a
tőlünk legtávolabb eső egyházakkal. csak a velünk egy multú,
egy vérű felvidéki evangélikussággal nem tudtunk még köszönö
viszonyba se jutni. - Igaz, hogy a csonka kerületeinkkel és a
merő formai jogfolytonosság állandó hangsúlyozásával folyta-
tott politika nem is biztathatta az odafentvalókat túlságosan a
közeledésre.

Jó volna, ha az egyházegyetem, a politikai helyzet alakulá-
sátóI függetlenül, elökészítené (határkiigazítások lehetőségének
fenntartásával) a két felvidéki tót egyházkerület autonómiájának
ünnepélyes elismerését. Ezzel a Krisztus Anyaszentegyházához
méltatlan visszavonásnak vethetnénk végét a megalkotandó Pax
Hungarica jegyében. Még azt is a tót atyafiak döntésére kellene
bízni, vissza óhajtanak-e térni a Magyarországi Egyházegye-
ternbe, vagy 'sem. Ha igen, úgy azon kell törnünk a fejünket, hogy
JTIiképpen biztosítsuk a magyarság önkormányzatát a tót több-
~éggel szemben, ha nem, úgy okvetlenül kell gondoskodnunk ar-
ról, hogy a két kűlönböző nyelvű, de egy hitvallású és multú
egyháztest testvéri konföderációban élhessen egymással, s meg
ne ismétlödjék az a hűvös idegenség, amelyben az eredélyi szász
egyház élte mellettünk a maga külön életét.

E kérdéseknek a végső rendezése is új zsinatnak kell, hogy
feladatát képezze. Ennek a zsinatnak a toldozás-foldozás helyett
gyökeres egyházrendezésre kell vállalkoznia. Az új zsinati atyák
kiküldetésében pedig sem az oligarchia, sem a gerontokrácia
szempontjainak nem lesz szabad érvényesülnie.- E kérdéseknek
egyházi, közjogi rendezését azonban meg kell előznie a krisztusi
lelkütettöl áthatott Pax Hungarica kialakulásának, elsősorban a
magyar szívekben.

Dr. ScTmlek Tibor.

Ha igaz, hogy egyedül az. önmegismerés keserű gyümölcse
által nyerheti el teljes egészségét az emberi lélek; s ha igaz, hogy
egyedül ennek egészséges léte emelhet valamint embert, úgy
nemzetet is valódi hivatásának fénykorára: akkor ürítsük a meg-
ismerésnek keserű serlegét fenékig ki, s vaJJjllk ítneg, hagy tán
nincs ország e földön, hol annyira össze van zavarva a hazafiság-
nak magasztos eszméje a hazai nyelvvel ... A magyar szó még
nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes em-
ber, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi.

Széchenyi István.
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Válaszúton.
Az utóbbi hetek eseményei az igazság kérlelhetetlen súlyával

mondtak ítéletet a mai magyarság köz- és magán-élete felett.
Abban a pillanatban, amikor történeti idők sodrába kerültünk,
nyomban világossá vált, hogy életünket tovább élni, úgy, aho-
gyan eddig éltük, nem lehet. Szembekerültünk a magyar élet lét-
kérdéseivel. A vihar erejével és gyorsaságával döbbent elénk
egyik kérdés a másik után. Létkérdéscink summája ez: mit kel-
lene tennünk és ugyanakkor mire vagyunk képesek. A követelé-
sek szinte felmérhetetien légióban sorakoztak elénk, de a lehető-
ségek ugyanakkor csak egészen szűk skálán mozogtak. Követelés
volt a gyors cselekvés, segítségadás a szorongatottaknak, a jelen
és a jövő kiáltó szükségei nek teljesítése, a visszaérkezők organi-
kus befogadása és számukra a jövendő magyar élet természetes
és igazságos követeléseinek a megvalósítása. Szavunk és erőnk
kevés volt ahhoz, hogy ezekre pozitív választ adhattunk volna.
A valóságos erő helyett csak diplomáciai lépésekre, a teljesített
követelések helyett csak ígéretekre, a segítés helyett csak tilta-
kozó gyűlésekre, s az igazság realizálása helyett csak elméle-
tekre tellett tőlünk. így nem mehet ez tovább, különben a vége
az lesz, hogy az elelméletiesített egyhelybentopogásban nemze-,
tünk sírját ássuk meg.

Mert most a magyarság minden vitatott és el nem intézett
kérdése egyszerre testet öltött és megoldást követel. És hogy
lesz-e Jövőnk vagy nem lesz, az kizárólag azon fordul meg, hogy
hajlandók vagyunk-e fel mérni jelen helyzetünket vagy nem, és
ugyanakkor rá tudunk-e lépni egy új magyar életútra vagy foly-
tat juk: tovább az egyhelybentopogás vaksi tapogatózását?

A jelen felmérése döbbenetes és kísérteties képet ád, Kísér-
teties ez a kép azért, mert benne és általa visszajár kísérteni ben-
nünket a multunk. És nem csak úgy, mint igazságtalanság, szo-
eialis nemtörődömség, felelőtlenség és tudatlanság, hanem első-
sorbari úgy, mint bűnös magyarság. Végre már tisztán meg kell
látnunk, hogy jelen tehetetlenségünknek és kiszolgáltatottsá-
gunknak nem szociális igazságtalanság, nemtörődömség vagy az
önérdek betegség hajhászása volt az oka, hanem az istentelen-
ség.*) Politikai, társadalom vagy közgazdaság-kutatók megelé-
gedhetnek a részletbűnök megállapításával, de nekünk ennél mé-
lyebbre kell mennünk és meg kell látnunk minden részlet gyöke-
rét és forrását: az istentelen magyarságot.

Minden tehetetlenségünk, kapkodásunk és eredménytelen
próbálkozásunk ebből fakad. Az istentelenségből. Egész sereg

':') .Jstentelenv-ségröl nemcsak a nyilt és elméleti istentagadás ("ate-
izrnus") értelmében beszélünk, hanem a gyakorlati magatartás értelmében
is: van "istentelen" élet. Aki Istcn nélkül él, aki visszautasítja Istennek
megtérésre hívó szavát, az "istentelen" életet folytat. A fentebbi fejtegc-
tésben az istentelen szót ebben az utóbbi értelemben használjuk. Nincs tc-
hát szó a 'bolsevizmus értelmében vett istentelenségröl.
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pártember megpróbált ugyan "keresztyén politikát" csinálni, de
a zászlóknal és a jelszavaknál tovább nem jutottak, mert a
programmbeszédekre még csak kaphatók voltak, de arra már
nem voltak hajlandók, hogy ugyanakkor Isten igájába hajtsák
fejüket. Tehát volt szavuk elég, de hiányzott a hitük és ezért
nem voltak cselekedeteik.

Hiányzott a hitük. Azaz nem voltak hajlandók elfogadni azt,
hogy a nemzet élete is Isten uralma alatt áll, úgyhogy Istennek
minden nemzettel, így a magyarsággal is céljai vannak. Mivel
pedig Istenben nem hittek, hittek önmagukban, azt gondolva,
hogy egy nép életét ki lehet jelölni a pártpolitika határai között.
A párt- vagy érdekpolitikában azután elveszett minden, ami a
magyarságban célt vagy küldetést jelentett, és kialakult a párt-
vagy osztályérdekű magyarság, amelyben teljesen eltünt népünk
küldetéstudata.

Helyette megmaradt az érdek. Az érdek mindig csak önma-
gára néz, de semmit sem tud kezdeni a körülötte levő tömegek-
kel. Az érdekek hajszolásában megfeledkeztünk az alant élő tö-
megekről. A tömegek egyedül, segítő nélkül maradtak és test-
vértelénekké lettek. Az istentelen vagy hitet/en megverségneí:
első önkifejezése igy épen a testvértelenség lett. Testvertelenné
lett itt a magyarság minden osztálya a nincstelen földmunkástói
kezdve a született és pénzarisztokráciáig. A született és birtokos
arisztokrácia történeti megítélés szerint a XVIII. században még
nemzetfenntartó elem volt. Mindkét osztály ismerte a bűnről és
a kegyelemről szóló megváltó üzenetet. Tehát épen azt kellett
volna felfedezniök, hogy az élet alapvető dolgaiban egymással
egyenlők, s ezért nem lehetnek egymástól idegenek. Mivel ezt
nem értették meg és főként a felelősek nem értették meg, ezért
a történeti és jelen magyarságra is áll az a megítélés, hogy isten-
telen magyarság. Ennek az állapotnak a következrnénye az, hogy
más az "úri magyar" és más a "paraszt magyar." Érthetőbben
szólva a nadrágos ember lenézi a csizmás vagy mezítlábos ma-
gyart, ez meg halálos ellenségét látja a nadrágos emberben.
Aminthogy természetes is, hogy az istentelen magyarság csak
testvértelen vagy osztályos magyarság lehet életünk minden
vonalán. .

A következö lépés az, hogy az így kialakuló sokféle magyar-
ság-tudat között elkallódott az igaz magyarság. Az Isten-adta
magyar élet önrnegnyilatkozásainak a helyét elfoglalta egy üres
és formai nyugatiaskodás. A magyar dal helyébe lépett a deka-
denciában született chanson, a magyar és népi irodalom 'helyébe
az internacionális és erotikus nyugatközvetítés. Haldoklás álla-
potába került a néprnűvészet, mert termékeit kiszorította a sab-
lon szerint és gyárban készült tucatholmi. Mindent összefoglalva
a magyar életstílus helyébe valami kultúrálisnak hazudott talmi
lépett. És ha van bátorságunk hozzá, hogy kultúr-gátlásainkat
levetkőzzük, akkor azt is fel kell fedeznünk, hogy a magyar élet-
megnyilatkozások nem véletlenül lettek,hanem természetes kö-
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vetkezrnényei annak, hogy nekünk Isten akarata szerint a ma-
gyar népközösségben kell élnünk. Ha ehelyett szüntelenül a szorn-
szédba kacsingatunk, s az eredeti magyart kölcsönvett idegennel
akarjuk kiszorítani, máris magyartalan magyarokká lettünk. Isten
terve szerint pedig a magyarság hivatása magyarán és magyarul
élni úgy, hogya neki adott tálentumole megsokasodjanak. Ha
pedig eltünnek és megsemmisülnek? Azt jelenti ez, hogy az isten-
telen magyarság csak magyartalan magyarság lehet.

Ugyanilyen értelemben beszélhetnénk a hűtelen, a nemtörő-
döm, a gyenge vagy az értéktelen magyarságról is. Forrása
rnindegyíknek ugyanaz, az istentelen, hitetlen vagy a bűnös ma-
gyarság. Ez nem egyházi szólam, hanem olyan tény, amit lassan-
lassan világi embereink is meglátnak. Így érthetjük meg, hogy
ma már felelős államférfiaink is mernek beszélni az "önmagunI<
revíziójáról" és a "magyarság próbájáról." Hogy megnyilátko-
zásukban mennyi a meggyőződés és mennyi a pártpropaganda,
azért 61<felelősek. De nézzünk szembe nyugodtan azzal is, hogy
nyilatkozataik nyomán és nyilatkozataik körül az új vagy a hívő
magyarság helyett a kétfelé sántikáló magyarság típusa lép a
közszereplés színterére. Azaz divatossá válik ma egyháziasnak
és vallásosnak lenni. A sikerre számító embertől ma elvárják,
hogy "vallásos" legyen és hitet tegyen a "keresztyén erkölcs"
mellett. A példa ragadós. Mert érvényesülésről meg jövőről van
szó, az ezernyi kis- és nagy ügyes egyházias magatartást vett fel.
Oe csak külsőleg. Megjelenik felekezete ünnepélyein, résztvesz
gyülésein, egy-két kedvezményt is kijár számára, ha 'kell még a
tíz és ötvenezres egyházi felvonulásokon is részt vesz. Belső ma-
gatartása azonban marad a régi: Isten nélkül megy a mai ember
a maga esze után. Az ébredésekről, meg az egyházi megújulásról
legfeljebb a püspöki jelentésekből vesz tudomást, a nélkül, hogy
a megujulásnak maga is részese lenne. Sántikálás ez az Isten
felé és sántikálás a világ felé. Helyezkedés, hogya döntő pilla-
natban mindenki oda álljon, ahonnan a legtöbbet remélheti.
Mivel pedig ez a viselkedés Isten helyett megint csak az emberi
és önérdekeknek engedelmeskedik, a kétfelé sántikáló magyarság
sem más, mint istentelen magyarság.

Ezért vagyunk válaszúton. Igaz, ma már mindenki tudja és
szólja, hogy megújult magyarságra van szükségünk. De nyilja-
nak ki végre a szemek, hogyatestvértelen, magyartalan, nem-
törődöm vagy értéktelen magyarságot külön-külön és egyen-
ként gyógyítani nem lehet. Radikális gyógymód csak az, amelyik
gyökerében fogja meg a nyavalyát. A magyarság ügyének a
gyökere az istentelenség. Ennek a megszüntetése a radikális
gyógymód. Ezt pedig nem lehet kikuráini sem a parlamentben,
sem a pártgyűléseken. Sokkal sürgősebb dolog az, hogy Krisz-
tus elé vagy inkább Krisztushoz vezessük a magyarságot egyen-
ként és ha lehet összesen is.

Ne ijedjen meg ettől senki, mert szó sincs most elkoptatott
egyházi frázis felújításáról. De nézzünk szembe azzal az igazság-



ga], hogy tőrnegeinket, de még csak a i(üÍÖnb8ző irányú vezető-
inket sem sikerült eddig senkinek sem közös fundamentum ra állí-
tani. Miért nem? Azért, mert ember szerint való elgondolás van
elég. Oe ezeknél mindenki a magáéhoz ragaszkodik. Istennek
ellenben csak egy központi követelése van, az, hogy "térjetek
meg." "Magyarság a válaszúton" tulajdonképen döntés elé állít..
hogy hajlandók vagyunk-e a megtérésre, vagy továbbra is' benne
akarunk maradni bűneinkben.

Olyan egyszerű és világos az egész. Egyszerű és világos,
mert a világon. csak egy valaki van, aki előtt a származás, fog-
lalkozás, társadalmi osztály, felekezet és az előítéletek gátjai
lehullanak. Ez a valaki Jézus Krisztus. A válaszúton arról kell dön-
tenünk, hogy akarunk-e a Jézus Krisztusban egymással találkozni
vagy nem? Amióta a világ világ, rajta kívül csak törtetés, poli-
tika, próbálkozás és halogatható csőd van. De a benne hívő száz-
ezrek bizonyságot tehetnek és tesznek arról, hogy Jézus Krisz-
tusban élő közösség van. Ennek a megnyilatkozása kifelé sors-
közösség vállalása bűnben és kegyelemben, egymás terheinek a
fel vállalása, az egymásért való imádkozás és Istennek való enge-
delmesség köz- és magánéletünkben egyaránt. Ezért van az, hogy
rajta kívül mindig széthullás, erőtlenség és pusztulás lesz előbb
vagy utóbb a közösség és egyesek sorsa. Bukás nélküli egymásra-
találás, erő és megújulás csak őbenne volt és van.

Ezért az a magyarság, amelyik magyar, testvér, erős, hű és
értékes akar lenni, a válaszútról induljon el a megváltó Jézus
felé.

Móroa: Saudor.

Az új magyarság Magyarországa.
Régóta morajlott. Érzékeny fülek és pontos készülékek

egyre határozottabban és egyre sűrűbben jelezték. hogy valami
hatalmas belső földcsuszamlás készülődik. Mégis váratlanul, egy-
szerre ért minket a földrengés. Megmozdul talpunk alatt a föld.
Van valami sors-szerűség a nyakunkbaszakadt időkben, hiszen
jobbadán tőlünk függetlenül, az elhatalmasodó németség meg-
erősödése nyomán szakadt meg az a nyugalmi állapot, amely
már majdhem tespedés volt. Szózuhatagokkal ostrornoltuk ugyan
eleget a kényszerhatárok törékeny falát, de nem használtuk sem
meglevő népi erőink feszítését, sem nem f'okoztuk azokat ellen-·
állhatatlanul sodró erejűvé. Azonban ha természeti jelenségek-
kel, mint most a földrengéssei, próbáljuk megvilágítani a tör-
téneti embervilág eseményeit, ez a szokásosnál is jobban sáritit.
Akármennyire nélkülünk, sors-szerűen indult is zaj lásnak a mai
helyzet, kérdéseket vet fel és szögez elutasíthatatlanul szívünk-
nek, olyan döntések válságába taszított, ahol a mi feleletünkön
és a mi megoldásai nk on válik el sorsunk. Senkire sem háríthat-
juk at a felelősséget, senkitől sem várhatjuk, még a velünk ba-



rátságos nációktól sem, hogy helyettünk vagy akárcsak szá-
munkra akarjanak és cselekedjenek. Rajtunk fordul meg jöven-
dőnk. Ne engedjük magunkat megtéveszteni a mindenfelé elha-
rapózott anyagias gondolkozástói sem. Nem úgy van az, hogy
csak a nagy népek nyomása érvényesül és a kisebbeknek nincsen
szavuk. A politikát ideig-óráig befolyásolhatja a nagy tömeg, de
a történetet nem. Nincs olyan kis nép, amelyik ne találná meg
helyét és fejlődését, ha tisztában van küldetésével és teljes el-
szántsággal szolgálja azt.

Csak a vak nem látja, hogy mennyire merőben új helyzetbe
jutottunk. Itt kell feltalálni magunkat és talpraesetten, céltuda-
tosan munkába fogni. Vannak ugyan hosszas társadalmi és poli-
tikai változások, amelyek korall-rnódra szinte észrevétlen lassu-
sággal a mélységben játszódnak le és fokozatosan formálják az
élet külsö képét. Most azonban egy csapásra megváltozott a
helyzet. A sok utunkat elálló, megoldást követelő kérdés egyet-
len roppant kérdöjelbe sűrűsödik: vagy lehunyjuk szemünket,
erőnek erejével befogjuk fülünket és foly tat juk eddigi tengődé-
sünket vagy elismerjük, hogy új emberként állunk a forgatag-
ban és élni kezdjük új életünket. Eddig csak szavaltunk a meg-
szállott területekről, de most szívünk dobogásában kell éreznünk
elszakított véreink szenvedését, harcát és vágyát. Eddig hidegen
mentünk el a földnélküli magyar tömegek nyomora mellett, leg-
feljebb alarnizsnálkodtunk vagy hangosabb igazság-kérésükre
izgatást emlegettünk és a szerint bántunk velük. Most éreznünk
kell, hogy egy vér lüktet erünkben, egy földbe gyökerezünk, egy
nagyszerű küldetés osztályosai vagyunk, akiknek nincsen sürgő-
sebb dolgunk, mint rninden áldozattal segíteni rajtuk. Eddig csak
vak-szenvedéllyel és lármás gyerekeskedéssel tüzeltünk a magyar
élet egyik nagy kérdésében, a zsidókérdésben, de most eljött az
ideje, hogy hideg fővel, hozzáértéssel, a való helyzetnek és a
nemzet jövőjének megfelelően és nem idegen mintákat másolva,
keressük az igazságos megoldást. Akárhová nézünk, ennek az
új embernek, ennek az új magyarnak a kiáltó igényét látjuk.
Az újarcú magyar vonásai kezdenek egyre erősebben, egyre
tisztábban kirajzolódni előttünk.

Nemcsak vágyként él ez a megújulas a lelkek rnélyén, de
megindult folyamat ez. Csak félő, hogy a politika megszállottjai
félrevezetik ezt a magyar megújhodást. Nem "rendszer-válto-
zásra", hanem az emberek megváltozására van szükség. Nem az
állam-rendszerben és a törvényekben van a baj, hanem a mi
gondolkozásunkban és cselekedeteinkben. Ne engedjük a poli-
tika malmaira hajtani azokat a megáradt vizeket, amelyeknek az
egész magyar életet kell megtermékenyíteniök. Veszedelmes té-
vedés az, ha mi politikától, politikai változásoktói várunk mindent.
E mögött minden jóhiszeműség ellenére legtöbbször egyéni tö-
rekvések és érvényesülések húzódnak meg. Az egymáshoz való
viszonyunknak kell gyökeresen megváltoznia. Nem tűrhetjük,
hogy akármilyen eszme vagy világnézet éket verjen magyar és
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magyar közé. Lehet a másik más, az enyérntől teljesen elütő né-
zeten, nincs jogom kirekeszteni a magyar munka és magyar küz-
delem közösségéből. Az új magyarsággal csak az igazi, nemes
elvi és gyakorlati vetélkedés, nem pedig a személyeskedő gyűlö-
let marakodása fér meg. Szomorú az, ha derék magyar embere-
ket eláztatnak csak azért, mert "nyilasok", az új nacionalizmus
rajongói, a helyett, hogy tárgyilagos vitában csiszolják le túl-
zásaikat. De szomorú az is, ha színmagyar tehetségeket, akiknek
minden írása kornoly értéket jelent, akiknek minden gondja a
nemzet gyarapodása, zsidó-bérenceknek bélyegeznek, mert nem
"az egyedül üdvözítö" diktatúrás rendszerre esküsznek. Mi ma-
roknyi magyarok, nem engedhetjük meg magunknak azt a fény-
űzést, hogy akármilyen nagyszerű és tiszteletreméltó idegen
életrendszer és világnézet csatlósai legyünk. Nekünk a magyar
helyzet vaJóságából, a mi égető kérdéseinkből, a mi küldetésünk-
böl kell kialakítanunk nemzeti életünk kereteit és tartaImát,
szervesen kifejlesztve hagyományainkból és alkotmányunkból.
Saját életünket kell élnünk mindenben, különben hűtelenek va-
gyunk küldetésünkhöz.

Új Magyarországot kezdett el Isten építeni. Lehet, hogy hó-
napok, lehet, hogy hosszú esztendők verejtékes munkájából nő
majd ki, de biztosan eljön. Azonban csak akkor lesz állandó és
tartós ez az új ország, ha magyarságunkban is. megújulunk.
Új magyarokra van szükség. Nem lehet a régit folytatni. Nem
eshetünk újra 1920 hibájába, hogy mindent úgy akartunk csi-
nálni, mint amilyen az 1914-ben volt. Belső megújulás esedékes,
hogy ne csak a külső változzék, hanem igazi, mélyreható átala-
kulás menjen végbe. Két ponton kell ennek a gyökeres megúju-
lásnak megtörténnie: a szociális felelősség terén és a nemzetiségi
kérdésben.

Minden nemzet, amelyik jövőt akar, azon van, hogy minél
több tagja a maga kenyerén élő, önálló, független egzisztencia
legyen. Erre kell felemelnünk és elsegítenünk népünk hatalmas
tömegeit és középosztályunkat. Ennek az útja a radikális, alapos
neveléssel, segítséggel karöltve végrehajtott tervszerű, szerve-
zett főldbirtokreform és a magyar ipar és kereskedelem istápo-
lása és fölerősítése. Azt a valóságmegismerést, társadalmi iskolá-
zottságot, amelyik kezd ma terjedni, kell igazi cselekvő szociális
felelősséggé elmélyíteni, hogy kezdeményezni merjen és céltu-
datosan, energikusan cselekedjen. Meg kell állítanunk a gyö-
kértelen. selejtes városi tucat-civilizációnak eláradását és az ősi
gyökerekből kell elösarjasztanunk igazi paraszt-kultúrát, ugyan-
csak gátat kell vetnünk az elbürokratizálódás folyamatának és
a középosztály új gondolkozásával meg kell teremteni a magyar
elemből az új ipart és új kereskedelmet. A korlátozott és felelős
magántulajdon, a hathatós családvédelem, mindenek előtt pedig
a munka és az egymás segítésének szolidarítása jellemzi ezt az
új szociális felelősséget.

A magyar jövőnek másik nagy kérdése a nemzetiségi kér-



dés. Tovább keii haladnunk azon az úton, amelyiken rninden
nagy magyar járt. A szentistváni koncepció gyakorlati megvaló-.
sui ásának útját kell egyengetnünk. Az új Magyarország első·
sorban minden magyarnak nyujt kenyeret és munkát, de vele
együtt minden népnek, amelyik ezer éven keresztül együtt dol-
gozott és vérzett a magyarral a szent korona alatt. Folytatnunk
kell azokat a korszerű kezdeményezéseket, amelyek a szlovák,
ruszin, hazai német, román és szerb, valamint a horvát irodalom,
művészet, tudományos és népi törekvések megismerését céloz-
zák. Fel kell vennünk elszakadt kapcsolatokat, meg kell erősíte-
nünk régieket, hogy eleven kölcsönhatásba, szellemi cserébe jus-
sunk egymással. A magyarság hivatása megszervezni Közép- és
Délkelet-Európa kis népeit, úgyhogy mindegyik megtartja sajá-
tosságát, népi egyéniségét, nyelvét, kultúráját és mégis együtt-
működnek és részt vesznek a magyarság nagy küldetésében,
hogy útját állja az orosz bolsevizmus terjeszkedésének és elha-
tárolja a németség hatalmi érdekeltségét. Ezek a kis népek egy-
magukban nem élhetnek, egymásra vannak utalva. Minél közvet-
lenebb és őszintébb a kapcsolat, annál jobban tudják szolgálni
közös megélhetésüket és boldogulásukat.

A nemzeti öntudatunk megerősödése is sok változást, javu-
lást eredményez, a nemzeti becsület és önérzet sok tettre sarkal,
azonban az igazi megújhodás, teljes átalakulás, mélyreható te-
remtő alkotás nem támadhat semilyen politikai, de még semilyen
kultúrális vagy szellemi koncepcióból sem, hanem egyedül újjá-
születésböl, a Szentlélek hitet teremtő hatalmából. Az új Magyar-
országnak ú] magyarokra van szüksége. Új magyarokat pedig
csak Krisztus evangéliuma adhat.

Urbáll Ernő.

Nemzet, állam, egyház.
A fizika a természeti világ történéseit olyan képletekbe tudja össze-

foglalni, amelyekben ezek a fizikai tények maradéktalanul kif'eiezhetök.
Az emberi életsors alakulásának mozzanataít, a történetnek tényeit efféle
képletekbe sürlteni csak akkor lehet, ha számolunk azzal, hogy a ható-
tényezők közül legfeljebb néhány kiemelkedőbbet tudtunk megragadni.

A Magyar Szemiében nemrégiben (1938. márc.) tanulmány jelent
meg', amely a hazai németség két frontjáról ír. A dolgozat így kezdődik:
"Az elmúlt század derekán Temesvárt Orendí-Hornenau, dr. Kremling,
Reinhold Hegen, Steinacker és mások vezetésével német kulturális rnozga- .
lom indult meg, amely 1905-ben Magyarországi Német Néppárt néven
politikai mozgalommá alakult át." A modern nacionalizmus kialakulásá-
nak képlete ez. Kulturális mozgalom indul, amely észrevétlentil politikai
mozgalornrná válik. Szinte lehetetlen megállapítanunk, hogy hogyan és
miért, csak azt látjuk, hogy a XVI/I-XIX, század fordulóia óta a leg-
kisebb népek is egymás után ébrednek rá népi egyéniségükre, azokra a
különbség ekre, amelyek őket más népektől elvatasztiak .. Értél,eket látnak
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népi sai átságaikban, nyelvüket legfőbb kincsüknek tartják. A népi kultüra
értékeinek felismerését nyomon követi náluk az 'értékek védelmének a
gondolata, ahonnan már csak egy lépés kell ahhoz, hogy a védelem leg-
biztosabb eszközeit a politikai hatalomban lássák. Nemzetállamok törvény-
hozásat a nyelv és a nyelvet kítermelö kultúra megerősítése és körülb ás-
tyázása (nálunk a XVIII. század vége óta) foglalkoztatja. Azok a népek
pedig, amelyek más nemzetek alkotta államban élnek, nunden erejüket az
idegen állami keretek szétfeszítésére összpontositják.

Mindazok a kérdések, amelyek a kultúrnacionalizmusból a politikai
nacionalizmusba torkolló mozg almak kezdete (XIX. század első fele) óta
jelentkeztek, alig változott formában várnak még a mai nap is megoldásra.
Az európai államrendszer alapjainak világháborús megrendülése, majd az
újjárendezési törekvések mind hiábavalóknak bizonyultak a tekintetben,
hogy idegen állami keretek között élő nemzetiségek népi kultúr áját az il-
lető népi kisebbséget is megnyugtató módon védelmezzék. Csaknem meg-
oldhatatlanoknak látszanak ezek a kérdések Közép- és Kelet-Európában, ahol
már valamennyi számottevőbb népnek megvan a maga nemzeti állama s
ahol, a népi-nemzeti gondolat modern megfogalmazása előtt, a különféle
népek együttélése és keveredése a legtarkabb etnográfiai kép kialakulására
vezetett.

A politikai hatalomért, az állami függetlenségért folytatott harcban
szükségképen, nyomult előtérbe az állam szerepe. A nacionalista mozg al-
ruak kezdetén az állam alig volt több mint eszköz a kultúrértékek szolg á-

látában. A szakadatlan küzdelem, a nagy szellemi erőfeszítések és a kion-
tott vér azonban' szinte egyedülvaló értékké tette az államot, amely pol-
gárainak legsúlyosabb áldozataira is feltétlenül igényt tart. Az újabb nem-
zeti mozg alrnak így a nemet nemzeti szocializmus, a népi ("völkisch")
gondolat jegyében fogantak ugyan, de az eszme védelmében az államot
olyan hatalomma tették, amely az egyén minden cselekvesét meghatározó
normákat állít fel. Az állam állította normák, a népi gondolat alapján,
a határokon túl is életszabályozó elvekként kezdenek hatni anémetségnek
idegen földre szakadt fiai között. Talán ezen a ponton tűnik ki legvilá-
gosabban, hogy az áJlam - modern felfogásban - lelkekre igényt tartó
hatalom. És mint ilyen - már természeténel fogva sem tűrhet meg maga
melleti más hatalmakat a lelkek felett.

Azokban az államokban, amelyekben a történeti egyházaknak az
állammal egyenlő jogaik voltak iskolák felállítása és fenntartása tekinte-
tében,a közoktatás síkján volt a 'legközvetlenebb az érintkezés állami
hatalom és egyház között. Ez a kapcsolat ezekben az államokban, igy
Magyarországon is, egészen különös helyzetet teremtett.

Nemzetiségi politikánk, amely miatt Magyarországot a külföld ré-
széről évtizedek óta támadták és .rnég ma is vádolják, az 1.868:44. t. cik-
ken alapul. A nemzetiségek egyenjogúsága tárgyában hozott törvény az
akkori Europa liberális nacionalizmusának egyik legszebb terméke. Igen
jellemző a törvényalaphangját megadó definició, amely Deáktél szárma-
zott: "Magyarország összes honpolgárai politikai tekintetben egy nem-
zetet képeznek,az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, rnelynek a hon
minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja."
A politikai nemzet integritásárt belül az egyes nemzetiségeknek kultúrális
téren teljes cselekvési szabadság biztosíttatott. Iskolák alapítására szaba-
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don alakithattak társulatokat. Az egyházak maguk állapíthatták meg isko-
léikban a tanítás nyelvét.

Itt nem akarjuk vizsgál ni azt, hogy 'hogyan és miért és hogy helyesen,
vagy helytelenül történt-e, mindössze a tényt említjük meg, hogy Eötvös
cs Deák halála után Európában példátlanul álló nemzetiségi törvényünket
nem hajtották végre teljes egészében. Tisza Kálmán 1875-ben bezáratta a
három tót tanítási nyelvű középiskolát. A magyar törvényhozás 1879-ben
az összes népiskolákban kötelező tárggyá tette a magyar nyelvet, később
pedig, kivált Apponyi 1907-es törvénye óta a tanítói fizetések minimálásá-
val és az államsegélyek szabályozásával igyekezett rászorítani a nemzeti-
ségeket, hogy iskolaikat a magyarositás szolgálatába állítsák.

Európa és talán mi is azt hittük, hogy a magyarosító mozgalom
gyors ütemben halad előre. Valójában pedig nem szűnt meg nemzetisé-
z eínk' küzdelrne, csak más térre tolódott át. A nemzetiségek, mint ilyenek.
törekvéseik megvalósításában magukkal szembe találták a magyar álla-
mot. Az egyházak azonban többé-kevésbbé szabadon élhettek a. 68-as
törvényben biztosított kultúrál is jogaikkal, iskolaik tanítási nyelvét ma-
guk sz.abhatták meg. Csak az képes ennek a sulyát és következményeit
megítélni, aki tudja, hogy még 1903-ban is az ország összes népiskolái-
tuik 78 /~-a a felekezetek kezén volt. A nemzetiségi mozga'lmaknak az a
része, amely nem a törvényellenes földalatti munkában élte ld magát, az
egyházi élet keretei között hallatta hang-ját. Az evangélikus egyházban
is megindult a nemzetiségek, elsősorban a tótság harca. Ebben a küzdelem-
ben a magyar állami gondolatot képviselő elemek győztek; a tót több-
ségü dunán inneni kerület súlytalanítása végett a 'bányai és a tiszai kerület-
hez csatoltak tótlakta vidékelcet; a felvidéki németség őszinte állásfogla-
lása pedig nem kis mértékben segítette elő, hogy nemzetiségi területen
álló tanintézetcink túlnyomó része a magyar nemzetállami gondolat erős-
ségévé vált. A győzelem azonban pyrrhusi volt. Az imperiumváltozáskor
azok az elemek, amelyek ezeknek az erősségek nek falai között nem talál-
ták meg a maguk kultúrális igényeinek kielégítését, a pozsonyi, sel mec-
bányai, rozsnyói, eperjesi stb .... középiskolák at és tanítóképzőket min-
den feltétel nélkül kiszolgáltatták a csehszlovák államnak, 1919. január
30-án pedig az egész szlovenszkói egyházat az uidonsült respublica kor-
mányszerveinek irányítása alá helyezték. Ez az állam ma szétesőben van.

Ime, nemzetiség, állam és egyház találkozása a kultúra síkján 1920
előtt. Sapienti sat.

A csonkaország 1923~ban szabályozta először nemzetiségei iskola-
ügyét. A Bethlen-kormány három iskolatípust állított fel. Az egyikben
("A") a tanítás a tanulök anyanyelvén folyt, az állarnnyelv tantárgyként
szerepelt, a másikban ("B") a tárgyakat felerészben az állam, felerészben
a tanulók anyanyelvén, a harmadikban ("C") pedig egészen az á\1am nyel-
vén tanították, a tanulók anyanyelve csupán mint tantárgy foglalt helyet
ennek a típusnak a tantervében. Az iskolatipus megválasztása a tanköte-
les gyermekek szüleitöl függött. A rendszer éppen ezen a ponton bukott
meg. A választás u. i. utat nyitott különbözö oldalról jövő befolyások ér-
vényesülésének. A korteskedések nem egy alkalommal dúlták fel idegen-
ajkú polgáraink békéjét. 1935 karácsonyán a Görnbös-kormány olyan ren-
dezéssel lépett közbe, amely a legérdekeltebb külföld megítélése szerint is
a nemzetek együttműködésének szilárd biztosítékává válhatik. A rendelet
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értelmében ott, ahol legalább húsz tanköteles gyermek szülöje kívánja, fel
kell állítani a nemzetiségi iskolát. Az egységes iskola tanterve a tárgyak
felét az alsó három,' felét pedig a felső ,három osztályban taníttatja az ál-
lam nyelvén, ugyanekkor a tárgyak másik felét a tanulók anyanyelvükön
tanulják. Eszerint tehát minden tárggyal minden tanuló anyanyelvén is
és az állam nyelvén is megismerkedik. Annak idején a rendeletet, mint ;,egy
magasabb, tisztultabb elvi szempontnak gyakorlati alkalmazását," folyó-
iratunk is örömmel üdvözölte. Az öröm, sajnos, korai volt.

Itt nincs helye annak, hogy részletekbe rnenjünk és a helyzet megvi-
lágitása végett apró adatokat sorakoztassunk fel. Azt sem boncolgatjuk,
hogy ami egyházunk, mint iskolafenntartó, miképen tett eleget a törvény
és a rendeletek szellemének (bár ezen a téren vád aligha érheti). Csak
nehány mondatot idézünk abból akomolyhangú tanulmányból. amely a ha-
zai németség front jának tragikus kettéhasadására figyelmezteti a magyar-
ságot. (Magyar Szemle, 1938. március, 214. és köv. 1.) Ez a beszámoló
feleleveníti többek között Bethlen Istvánnak pár évelőtt elhangzott pana-
szát: .Különös en a vidéki magyar intelligenciának, a papok, tanítók, jegy-
zők, szolgabírák és a vármegyék vezetőinek egy része azzal vél hazafias
kötelességet teljesíteni, ha befolyását nyiltan, vagy burkoltan olyan irány-
ban érvényesíti, hogy a német anyanyelvű gyermek népiskolai oktatása-
nal a német nyelv lehetőleg csekély mértékben érvényesüljön, vagy hogy
a felolvasóestéken és más egyházi vagy kultúrális összejöveteleken egyet-
len német szó se hangozzék el." \ Majd így folytatja: "Bár a Görnbös-Iéle
iskolarendelet a kisebbségi iskolák tanítását leegyszerűsítette és időközben
erre vonatkozóan a javuló belátásnak némi örvendetes tünetei is megfi-
gyelhetők, lényegében ma is ugyanaz a rövidlátás szabotálja az 1935 kará--
csonyán kiadott iskolarendeletet, amely a Bethlen-féle törvényt is elgán-
csolta. A nép érzi, hogy igaza van ... Ismeri azonkívül a vonatkozó ren-
deleteket és törvényeket. Látja és szinte érzékeli azt az ellentmondást,-
amely sokfelé a törvény és a valóság között tátong ... IEz az ellentmondás
a törvény és a valóság között a népet mélységesen elkeseríti. Elkesere-
dett 'hangulatában könnyű dolga van annak, (mint Baschéknak) aki érz é-

sei re appellál és szenvedélyeit felkorbácsolja. Ez mindenesetre felelőtlen
és lelkiismeretlen izgatás, de épp olyan megbocsáthatatlan rövidlátás azt

'hinni, hogy a nép legszentebb érzelmével és jogaival büntetlenül visszaélni
lehessen ... Ezt jegyezzék meg maguknak azok az urak - 'hogy Bethlen
gróf szavait idézzük - "papok, tanítók, jegyzők, szolgabírák," -, akik
tájékozatlanságukban ma is kötelességüknek tartják, hogy a Gömbős-
féle iskolarendeletet is elgáncsolják. A kisebbségi 'kérdés lényegében etikai
kérdés." König, a tanulmány írója azt hiszi, hogy ebben a súlyos kérdés-
ben hamarosan üt a tizenkettedik óra. Kell, hogy ez a figyelmeztetés mind-
annyiurikat önviszgálatra hívjon! .

Ha a beszámoló írójának igaza van, akkor a visszavonások oka abban
rejlik, hogya törvények megtartásához szükséges erkölcsi alap egyik 01-
dalon sem elég erős. Keresztyénné kiáltottuk ki állarnunkat, rnielött mi
magunk, akiktói az állam u. n. keresztyéni alapelveinek keresztyeni vég-
rehajtása függ, igazában keresztyénekké lettünk volna!

Túróczy Zoltán a Protestáns Szernle legutóbbi számában keresi egy-
házi iskoláinkban azt a többletet, amely indokolttá teszi a Ienntartásu-



kért hozott erkölcsi es anyagi áldozatokat. Kiválónak találja munkásság u-
kat és felmutatott eredményeiket. de nem a maguk nemében, hanem csupán
a világi célkitűzések mérlegén. Minden siker ellenére is fel kell ismernünk,
hogy az egyház iskolái olyan utakon járnak, amelyek nem a legfőbb cél
irányába viszik a ráju'k bízott, kis vándorokat.

Nem akarunk nemzetünk súlyos, reménykedésekkel teli óráinak han-
gulatával visszaélni és hatásos szólamokat keresni. De rá kell rnutatnunk
arra - amit a legfelelősebb helyen is hangsúlyoztak már, - hogy a sokat
emlegetett, nagy lelki átalakulásta a mostaninál termékenyebb alkalom
aligha klnálkozjk még nemzetünk életében. Nem tartozunk azok közé,
akik a történelemben egy nagy recepttárat látnak, amelyből minden idő-
ben minden alkalomra lehet okulást meríteni és megoldási formulákat ta-
lálni. Most azonban, a jubileum alkalomszerűségén túl, a gondolat aktuáli-
tása is arra kötelez, hogy idézzük Szent István Intelmeit: "In regali quidem
palatio post fidem ecclesia secundum tenet locurn" (a királyi palotában
-az államban - a hit után második helyen az egyház áll). A meg y sr
állam tcnnmsrsdésének első ieltéiele, hog)' feje és polgárai hívő keresz-
tyének legyenek és hogya megtérésüket munkálá egyházat az állam meg·
becsülje. Ennél tökéletesebb elhatárolásat az állarn és egyház feladatainak.
egymáshoz való viszonyának ma sem adhat juk és aligha fogjuk valaha
is adni.

Egyház és állam ma a nacionalizmus árjának sodrában áll. A népi-
nemzeti erői, harca már jóideje szinte csak az "állam"-ért folyik. Ebben
a küzdelernben mintha elveszítette volna az egyház az egyetlen alapot,
amelyen megállhat és az egyetlen célt, amelyért dolgoznia kell. Az állam
méltán látta és látja benne néha vetélytársát; az egyház pedig joggal tart
attól, hogy az államot a lélekformálás végső céljainak kitűzésében nagyon
is a múló értékek irányítják. Az egyház sokszor tévedt a multban hely-
telen utakra. A régi hibák felismerése és a várakozás, reményeink valóra-
válásának küszöbén, talán fogékonnyá tette lelkünket az igazság meglá-
tására.

A feltörő kérdéseket a nevelési politika sík] ára szükitve, egyházunk
jövendő útjának irányát ezen a területen talán úgy határozhatjuk meg a
legjobban, ha azt mondjuk: az egyház soha és semilyen körülményel(
között se akarjon az állam versenytársa lenni és soha se tévessze szem elől,
hogy az életnek nincsen olyan vonatkozása, amelyben az egyháznak ne al
evangélium hirdetése, elveinek megvalásítása és megtarttatása lenne
egyetlen feladata. A magyar nemzeti gondolatnak és a magyar nemzetál-
lamnak akkor teszi a legnagyobb szolg álatot, ha a haza leendő polgárait
a szentistváni állameszme szellemében neveli. A nagy országépítő a keresz-
tyén hívők seregében látta állama első oszlopait. Ki építi és erősíti ezeket
az oszlopokat, ha nem az egyház?

Ime nemzet, állam ésegyház eljövendő találkozása az evangélium
szellemében.

Dr. Kri-ng lIfik16sj



A szeretet nagy titka.
A szeretetről már sok szép himnuszt zengtek szóban és irás-

han, - soha senki szebbet. mint Pál apostol a korinthusiskhoz
írt első levelének jólismert 13. részében. Ki ne érezte volna meg
azt a szent íhletet, mely az apostolt áthatja, mikor a szeretetről
szól P Mintha az apostol lelke elragadtatott volna az egekbe és
eltanulta volna az angyalok nyelvét, úgy szárnyal, úgy lángol
mindaz, amit a szeretetről mond. Még pusztán esztétikai szem-
pontból is csodálatos az ap üst 0'1 művészete, Az ékesen szólás, a
mindeneket átf'ogó tudás és bölcseség tehetségeinek, a hegyeket
mozg ató hitnek és az önfeláldozás legdicsőbb tetteinek ragyogó
képét vetíti olvasói elé s egyszeriben mindazt hiú' külső színnek,
haszontalan semminek mondja arra az esetre, "ha szeretet nin-
csen én bennem", - mert mindannak csak a szeretet ad igazi
értéket, az az igazi szeretet, mely maga a legnagyobb érték, a
legkitűnőbb "kegyelmi ajándék" (karizma). Aztán a fejezet de-
rék részében rövid, erős, határozott vonásokkal -ennek az igazi
szeretetnek a képét rajzolja meg olyan szinte lázas ütemben,
mely közvetlenül érezteti velünk a szeretet túláradó, kimeríthe-
tetlen és kirnondhatatlan gazdagságát, egyre magasabb régiókba
ragad, hogy végül a szeretet örökkévalóságát ragyogtassa fel
előttünk, mintha csak a "vüix céleste" szárnyán az Örök Szeretet
angyali himnuszába akarna átolvadni. Gyönyörű művészet és
mégis sokkal több, mint az. Isten Szentlelkétől ihletett Ige, a
szerétetnek szeretetre indító Igéje.

Merő hiú kísérlet volna részemről, ha akár az apostol nyo-
mán, akár egyébként én is valami himnuszfélét akarnék írni a
szeretetről. Irásom célja sokkal szerényebb.

Mi indította az apostolt a szerétetnek arra a páratlan ma-
gasztalására? - Előzőleg, a levél 12. fejezetében, azokról a kü-
Iönféle .Jcarizmákról'', lelki vagy kegyelmi ajándékokról szólt,
melyekben az őskeresztyén egyház olyan gazdag volt, - ilye-
nek pl. a tanítás, a prófétálás, a gyógyítás, csudatevő erők, lel-
kek megítélése, nyelveken szólás és nyelvek magyarázata, stb.
Hogy a kegyelmi ajándékok helyes értékelésére és hasznosítá-
sára utat muiesson (1. a 12. fejezet utolsó versét!), azért szól az
apostol a legbecsesebb lelkiajándékról. a szeretetről.

Ez az írás nem akar egyéb lenni, mint szerény útmutatás,
ujjmutatás az igazi szeretet felé. Mivel pedig az apostol szerint
nemcsak a szeretetről szóló legszebb szavak, de még az önf'el-
áldozás legszebb tettei is belülről nézve - igazi szeretet híján -
hiábavalók lehetnek, ezért kell hogy az útmutatást az az imádság
kísérje, hügy az útmutatás ne legyen csak az, hanem Isten ke-
gyelméből útra-vezetés, lelki kézfogás, szeretetgyarapüdás.

Szeretet.
Számtalan egyesek és családok, a népek és az emberiség mai

helyzete, az egész mai világ valósággal kiált az igazi szeretet
után.
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Hát nincsen a világban úgyis elég szeretetf
Ne legyünk igazságtalanok. Ismerjük el készségesen mind-

azt a sok-sok jót, amit a szeretet, a jóakarat, a könyörületesség,
a részvét, a segítésre, áldozatrakészség művel ebben a világban
és örüljünk neki. De ha mindezt elismerjük is, akkor is még sok,
igen sok súlyos kérdés marad fenn, mely elől nem lehet kitérnünk.

Hogyan lehetséges, hogy olyan tengersok nyomoruság és
szenvedés van ebben a világban, - ha csakugyan elég szeretet
volna bennünk? S ezt a kérdést ne csak általánosságban értsük,
hanem alkalmazzuk szorosan önmagunkra is és lássuk meg azt,
hogy saját szűkebb és tágabb környezetünkben, életviszonyaink-
ban mennyi a szeretethiány!

Hogyan van az, hogy a szeretet sokszor csak a nyelvünk he-
gyén és ajkunkon virágzik, de életünkben oly kevéssé gyümöl-
csözik?

Hogyan van az, hogy mindaz a többé-kevésbbé szervezett
szeretetrnunka, nyomorenyhítés, segélyosztogatás, mely közöt-
tünk folyik, minden szorgossága mellett is csak olyan, mint a
tüzes vasra hullott vízcsepp, és olyan megdöbbentően csekély
belső, lelki nevelő, felemelő, hálára indító, közösségbe fűző, sze-
retetébresztő, vagy akár csak szociális értelemben kiengesztelő
hatással van azokra, akiket illet?

Hogyan van az, hogya szociális megsegítés, ellentétkí-
egyenlítés és egybekapcsolás némely - nem csekély fontos-
ságú - dolgaiban manapság a faj szeretetnek, a népi és nemzeti
összetartozásnak természetes motívumaiból táplálkozó szociáliz-
mus, sőt még az istentagadó kommunizmus is megszégyeníti a
keresztyenséget és véghez visz olyan dolgokat, melyeket, ha iga-
zán keresztyének, keresztyén népek vagyunk, már régen meg
kellett volna valósítanunk?

Mindez visszavet bennünket arra az elhatározó kérdésre: hol
van igazi szeretet, hol annak a forrása és hogyan válik az hata-
lommá a mi életünkben?

Egy bizonyos: a szeretet törvénye, a szeretet parancsolata
nem elég. A törvény, a parancsolat követeli a szeretetet, de fe/-
ébreszteni nem tudja. A törvény sarkal jócselekedetekre, de az
embert magát gyökeresen jóvá formálni, szívéröl az önzés jég-
burkolatát leolvasztani, a szívet újjá teremteni nem tudja. Ez a
törvény tehetetlensége.

Csak szeretet tud szeretetet ébreszteni. Ez tény és igaz. De
az igazi szeretet mivol tába még ez sem enged telj es bepillantást.
Az a szeretet, mely csak akkor és addig tudja tartani magát, ha
és ameddig viszonzásra talál, az nagyon "észszerű", de nem az
igazi szeretet. Hegei jól látta, hogy az igazi szeretet az ész néző
pontjából tekintve a legnagyobb ellentmondás, mert minden
fenntartás nélkül odaadja magát a másiknak _és a másikért. Az
igazi szeretet csoda.

_ Hol találjuk ezt? Pál apostol mutat reá. Ö nem szólhatott
volna úgy a szeretetről, ha a hit által meg nem ismerte volna

II
~;\
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Istennek a Jézus Krísztusban irántunk megnyilatkozott végtelen
atyai szeretetét, melyről az evangéliom tanúskodik. Az evangéli-
omra hallgató hitből fakad a szeretet, mely önként, hálás gyer-
meki engedelmességbő! tölti be a törvényt.

Isten a szeretet és aki a szeretetben marad, Istenben marad
és az Isten abban .

. Ez a szeretet nagy titka.
D. Dr. Pröltle Károly.

A tót nemzetiségi mozgalom történetéhez.
Hazánk történetének utolsó száz esztendejére tragikus balvégzetként

nehezedik rá a helyes megoldáshoz eljutni nem tudott nemzetiségi kérdés.
A tragikum ott kezdődik, hogy ez a kérdés szinte egy időben lépett elő
a magyar nemzeti újjáébredésseI és a magyar nemzet jóformán nem is
ötülhetett annak, hogy végre sikerült saját hazájában a magyar nyelv
jogát biztositani, mert ugyanakkor az öntudatra ébredt nemzetiségek a
saját létüket látták veszélyeztetve a m arryar nemzeti felszabadulással és
minden oldalról megindították a harcot a magyar nemzeti államgondolat
ellen. A tót nemzetiségi mozgalom is már rögtön megindulásakor nem
korlátozódott a nyelvi és kultúrál is szabadságért vivott harcra, hanem
nyomban belesodródott a pánszlávizmus politikai ábrándiainak veszedelmes
útvesztöibe. Kollár János pesti evangélikus lelkész festette le először lel-
kesülten egy nagy szláv testvéri összetalálkozás, sőt birodalom vágyál-
mát Slávy dcéraCÍmű époszáhan. (1827.) Mégis az egész tót nemzetiségi
niozgalom alapjában nyelvi-irodalmi jellegű maradt és nem is kellett
volna szüksézképen ellentétbe kerülnie a magyar állarneszrnével. Hogy leg-
alább is részben mégis ellentétbe került, ennek oka mindkét részen elkö-
vetett hibákban van. Az elmúlt száz évnek és különösképen a legutolsó
húsz évnek története nagyon sok komoly figyelmeztetést tartalmaz mindkét
fél számára, hogy okuljunk és találjuk meg azokat a természetes felté-
teleket, amelyek mellett a magyar és tót (szlovák) nép testvéri-békés
együttélése biztosítható.

A két nép kölcsönös egymás-megértésének és megbékélésének ter-
mészetesen a jelenlegi adottságole alapján kell megtörténnie. De minden-
kinek, aki ezt csak kissé is a szívén viseli, és különösen a hivatott felelős
vezetőknek tiszta látás és okulás céljából meg kell ismerniök a tót nem-
zetisézí kérdés multiát is. A magyar történettudomány csak újabban látott
neki, hogy e kérdés nagyfontosságú okmányanyagát az elfog-ulatlan meg-
ítélés számára hozzáférhetővé tegye. A Magyar Történelmi Társulat ezzel
a feladattal Steier Lajost bizta meg, aid már előbb is foglalkozott a tót
nemzetiségi kérdés történetével. Stei er nemrég adta ki kiterjedt levéltári
kutatásai első eredményeképen a tót nemzetiségi kérdés 1848-49-re eső
anyagát és annak feldolgozását.*) Igen sajnálatos, hogya nagyszorgalmú
történész nem sokkal munk ája megjelenése után meghalt és így további
összegyűjtött anyagának sorsa bizonytalanná vált.

Steier munk ája első kötetében összefüggő feldolgozásban nyújtja a
kérdés történetet, túlnyomórészben saj át kutatásainak az alapján. Bár a
tanulmány, a levéltarak okmányanyagára támaszkodván, nem törekszik a
mozgalom szellemi mozgató erőinek összefüggő f'eltartására, mégis ebben
a tekintetben is sok fontos és érdekes adattal világít rá az eseményekre
és azok szereplőire. KiiJönösen a Stúr-c-Hurban=-Hodzsa hármas szereplése
vonul végig szernünk előtt. Megdöbbentő látni ezekenek az embereknek
tragikus sodródását magyargyűlöletükben az egységes szláv birodalom

*) Steier Laios : ANtót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. 1. köt.: A kérdés története. vm,
670 lap. II. köt,: Okmánytár, 787 lap. Budapest, 1937. Kiadja a Magyar Történelmi Társu)lat.
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ábrdndjától, az ausztreszfávizmuson keresztül ahhoz il esészárhűséget mí-
meló politikához, rnelyért hálát hiába vártak. Végeredményben meg kel-
lett elégedniök apró koncokkal, de még csak egy különállö tót tartomány
szervezését sem sikerült elérnlök. A cseh el, már ekkor is csak eszköznek
használtak fel őket, az újra megerősödött bécsi kormányzat a magyárok
megfékezése után hallani sem akart önállósági kívánságaikról, a magyar-
ságban pedig érthető bizalmatlanságot ébresztettek indokolatlan ellensé-
geskedésükkel. Indokolatlan volt ez, rnert akkor kezdték a nyilt izgatast
a magyarság ellen, amikor ez a tót nép számára is megszerezte ugyanazt
a szabadságot, amit a maza számára sikerült kivívnia, És ezt a tót nép
nagy többsége érezte is, ezért nem volt igazán talaja Hurbanék szélsősé-
ges azitéciólának. Egészen érthetetlen volt, hogy éppen a márciusi ered-
mények után egyszerre a maeyarsáztól szenvedett 900 éves elnyomásról
kezdtek beszélni! Mél<is a május lrl-iki liptószentmiklósi petíció a magyar
korrnányhoz és törvényhozáshoz fordul követeléseivel. Ezek közt van a
Magyarországban élő ..testvérnemzetek egyetemes országgyűlése" mellett
az egyes nemzetiségek külön nemzetgyűléseinek. az etnográfiai határoknak
követelése. Ezekről Steier azt véli. hogy az akkori helyzetben túlzott köve-
relések voltak és valószínű céljuk éppen a megegyezés megakadályozása
volt (1. 79. 1.). A továbbiakban ott van a nemzeti nyelvű iskolák követelése
minden fokon, egy egyetem é is. Érdel,es a 7. pont: .Követeliük. hogy a
magyar megvék iskolaikban '" a magyárok részére tót nyelvi tanszéke-
ket, éppen ügy a töt meavék magvar nyelvi tanszékeket állítsanak, hogy
ezen a módon is e nemzetek kölcsönösen közeledienek és leülönösen pedig
azért, hogy e nemzetek az orsz ágsrvűlésen nyelveiket megérthessék" Köve-
telik, hogya tót nemzet árulói közhivatalt ne viselhessenek. Sőt a magyar
kormány közbenjár ását k.ívánják a galiciai lengyelek szabadsága érde-
kében,

Lehet, hogy Hurban és követői nem gondoltak komolyan a magyar
kermánnyal való megegyezésre. de Steier is rámutat arra a sajnálatos
tényre, hogy a korrnány részéről sem történt semmi kornoly lépés ebben
az irányban. Pedig a kivívott általános szabadságért lelkesedő tót népet
és annak józanabb vezetőit ekkor könnven ki lehetett volna elégíteni. Kos-
suth azonban lekiesinyelte atót mozg alorn jelentőségét. Csak jóval később
készült Kossuth nevében eg-y kiáltvány. mely egészen természetesnek tartja
a tót nyelv szabadságát és erre kötelezö igéretet is tesz, de ezt a kiált-
ványt is bizonyos félreértések veszedelme miatt bevonták. (1. 315.) A ma-:
zvar kormány pedig csak erősen elkésve, 1849 július 28-án hozta meg -
már menekülés közben - a nemzetiségi törvényt.

Szomorú fejezete ennek a nemzetiségi mozgalomnak, hogya Magyar-
ország ellen izgató tót vezetők Bécsben éppen egy magyar emberben
találták meg törekvéseik fősegítőjét. Ez Majláth János gróf volt, a Schwar-
zenberg-korrnány konf idense. Stei er szerint "ő eszelte ki Magyarország
felosztását. ő adta ezt az eszmét Schwarzenbergnek Stadionnak és a tótok-
nak különösen." (1. 34f).) Nem rajta múlt, hogy ez akkor nem valósult meg,
de alapot nyújtott 'a bécsi korrn ány magyarellenes nemzetiségi politikája-
nak és később Trianon létrehozóinak önizazolására. Ez az ember tajték-
zott a magyar protestantizmus elleni gyűlölettől is, de Kollár és Kuzrnány
éppen vele egyezett meg az evangélikus egyház autonómiájának meg-
szüntetésére és két tót nyelvü kerület felállítására nézve. (1. 630.) Ime, itt
van a későbbi pátens alapja!

Számunkra különösen érdekes ennek az egész kérdésnek sok evan-
gélikus vonatkozása. Hiszen közisrnert, hogy a tót nemzetiségi mozgalorn
vezetői' jelentős részben evangélikus lelkészek voltak, maga Hurban is.
Ha volt is ennek némi alapja magában az evangélikus egyházban. illetve
az evangélikus keresztyénségben, mint pl. az, hogy a töt evangélikusok
a bibliai cseh nyelv révén könnvebben hajlottak a cseh-tot egység gon-
dólata felé, továbbá az evangélikus felfogás valóban elősegíti a nemzeti
öntudat erősödését és ennek ápolására az egyházi autonómia iö lehető-
séget biztosít, - mégsem lehet a tót mazgalom rnagyarellenessége miatt
éppen az evangélikus egyházat vádolni. Távolról sem csatlakozott minden
töt evangélikus lelkész Hurbanéle mozgaImához. Sőt ök maguk agitációjuk
sikertelensége miatt jórészt éppen az evangélikus tótságot vádolták. El;



annál jelentősebb, mert hiszen a Zay Károly-fele szerencsétlen urno kísér-
lete nagyon is a magyarellenes t6t mozgalorn malmara hajtotta a vizet,
éppen az evangélikusság között, De meg valóban számos öntudatos evan-
gélikus tót Ielkész bátran hirdette a magyar állammal és magyar nemzettel
való egység és békés együttélés szükség ét. Legjelentősebb ezek közt Sze-
bérinyi János selrnecbányai szuperintendens, Róla így ir Steier: "Szebe-
rinyi soha sem vallotta magát magyarnak, vagy magyarónnak, hirdette tót-
ságát sönérzettel állt a forradalom pártjára, mert mint vádlói mondták,
egyháza legerősebb támaszát, a magyar nemzetet veszedelem fenyegette
és igy ügyét a nemzet ügyével azonosnak látta és érezte." "A több rnint
70 éves férfiúban erősen élt a szabadságszerétet. a nemzeti szabadság és
vallásszabadság- tántoríthatatlan bajnoka volt, aki a szabadságharcban egy
percig sem tétovázott abban II tekintetben, hogy vajjon kihez álljon ...
Ezért élesen elítélte Hurban és Stúr mozgaimát, a kormány rendeleteinek
egyháza körében érvényt ig-yekezett szerezni és naplójában irt feljegy-
zései igaz bizonyítékai annak, rniként remegett a magyar győzelemért és
mennyire nem szerette az osztrákokat." (1. 627.....-..628.)Ezért azután saját
néptársai árulkodasár a a bécsi re akció állásáról való lemondásta kénysze-
rítette, akár-csak Stromsky Sámuel pozsonyi szuperintendenst, aki ugyan-
csak tót nemzetiségű volt.

Csak egy-két érdekesebb részt emethettünk ki Steier munkájának
igen gazdag és tanulságos anyagából. Nagyon Idvánatos, hogya tót nem-
zetiségi kérdés további történetének levéltári anyaga is mielöbb kiadassék,

Bizonyos, hogy úgy a magyar, mint a tót-szlovák népnek és leülönö-
sen rnindkét nép felelős vezetőinek sokat kell okulniole a multból. Ha a
szlovák nép nem akar újból reménytelen politikai ábrándok veszedelmes
lejtőjére kerülni, úgy kétségtelen, hogy önálló nemzeti életétlegbiztosab-
ban a magyarsággal való együttélésben találhatja meg. De ezt a magyar-
ság egészének is meg kell értenie és lehetövé tennie. Különösen nem sza-
bad megengedni, hogy evangélikus egyházunk akár magvarositási törék-
vések eszközévé, akár magyarellenes akciók leplezőjévé váljéle A nemzeti-
ségi igények kielégítése nem teszi szükség essé az egyházszervezet! szétfor-
gácsolódást, sőt éppen a közös szervezetben kell az egymás megértésének
es megbecsülésének megvalósulnia. Kell, hogy a közös hit összetartó ereje
nagyobb legyen minden széthúzó és bontó erőnél.

Végűl nem hallgathatok el egy megjegyzést, mely egy jelentéktelen-
nek látszó kérdésre vonatkozik és mégis magyar részról ez az első szük-
séges lépés a kornoly megértés felé. Az előzőkben Steier szöhasználatát
követve általában a "tót" szót használtarn. Azok, akikre ez vonatkozik, ma
már bántó rnellékizt éreznek ki belőle ésazt kívánják, hogy mi magyárok
is "szlovák"-oknaknevezzük őket. A felvidéki magyarság szóhasználatából
sikerült is száműzni a "tót" szót - hogy milyen eszközökkel, azt most
ne feszegessük -, és ma már közöttünk is kezd meghonosodni a "szlo-
vák" megjelölés. Vannak azonban, akik bizonyos merevséggel tiltakoznak
ez ellen, arra hivatkozván, hogy idegenek nem szabhatnak törvényt a ma-
gyar nyelv és szóhasználat számára. Igazuk lehet, hiszen akkor ezen a
címen mások is beleszólhatnak nyelv- és szóhasználatunkba. Azért itt még-
sem helyén való ez a rnerevség, Adjon helyet ez a megértésnek, még ha
talán nem eléggé indokolt érzelmi rnozzanatokból táplálkozik is a másik
oldalon a "tót" megjelöléssei szemben kifejezett ellenszenv. A magyar
nyelven nem esik sérelem, ha ezután a "tót" szót felváltja a "szlovák"
forma, az egymás megértése viszont sokat nyer vele.

Dr. Wicsiá,,, Dess8.

"Ja; mily kevesen vagyunk - így sopénkodnek .. - lehete~/ell, tui-
kép ennéllogve a roppant szám !Í némei- és sziévben el ne olvediunk: .. ."

.Engem soha nem iiesztett; cse kél y sz á m u n k, de fenmaradhatasyn-
kért' annál erősebben rettegtem mindig azon okbul - s ezt ki kell vegte
monaeni, - mert fajtánk anyagi mint szellemi léte oly fel et tek Ö 1!,Y-
n y ü. Itt a baj, és essünk át elvégre az önmel5.ísmeré.sne~ ezen leg~e~erub~
adagán - tnert csak ez után isv ulhetunk telles egeszsegre - mlkép t: 1.
nem a mennyiség, hanem a minőség a szellemi erőnek sarka/a ta.

. Széchenyi István.



Az egyház és az állam viszonyáról.
Napjainkban nem szorúl bizonyításra, hogy az egyháznak

és az államnak egymáshoz való viszonya valóban aktuális kérdés-
komplexumot foglal magában. Az is kétségtelen, hogy az egy-
ház és 'az állam egymáshoz való viszonyának kérdésében nem
tekinthető elégségesnek a tényleges helyzet ismerete, hanem
alap elvi tisztánlátásra van szükség.

1. Az első kettős kérdés, amelyre felelnünk kell: mi az egy-
ház és mi az állam? - Nem adhatunk itt teljes egyházról szóló
tant és ugyanilyen államról szóló tant. Csupán azokat a vonáso-
kat emeljük ki mindegyikből, amelyekben nyilvánvaló lesz az
egyháznak és az államnak egymástól való teljes különbözősége,
illetve amelyekben meglátszik az egymáshoz való viszony kike-
rülhetetlensége.

A Szeritírás és evangélikus hitvallásaink alapján az egyház
mivoltának legsajátosabb vonásaként kell hangsúlyoznunk, hogy
az egyház a Jézus Krisztustól alapított kegyelmi intézmény,
amelynek isteni intézmény-volta a Krisztustól, Istentől alapított
egyházi hivatalban és az erre bízott kegyelmi eszközökben, illetve
Jézus Krisztusnak ezekhez kötött valóságos jelenlétében van.
Az egyház Krisztus, országa ebben a mulandó világban és mint
ilyen, valóban Isten országa, - jóllehet ebben az életben még
nem lett nyilvánvalóvá Krisztus királysága, mert ez teljességre
csak a dicsőség hazájában jut. Az egyház itt a földön 'a kegyelem
országaként él, benne Krisztus királysága a kereszttel van elta-
karva, Az egyház tehát a megváltasnak üdvösséges intézménye
és mint ilyen kegyelmi intézmény végezi ezen a világon - onnan
felülről való, teljes, isteni, hatalommal - a tanítvánnyá-tevés
szolgálatát. - Az egyház intézmény-voltához. isteni adottsága-
hoz lényegesen hozzátartozik a szent hivatal (Ag. Hitv. V. cikkel),
amely nélkül az egyház el sem lehet. Az egyház szuverénitása
is az egyházi hivatalt megillető egyházi, batalom mandatum-
köréböl nyilvánvaló a legkétségtelenebbül: isteni jogon magában
foglalja az ige és a szentségek szolgálatát, a bűnök megbocsátá-
sát, az egyházi tanítás ellenőrzését, az evangéliurntól eltérő taní-
tás elvetését, a nyilvánvaló bűnösöknek az egyházi közösségböl
való kirekesztését. Vagyis az egyház egész életrendje, alkotmá-
nyának és szervezetének megállapításával együtt, minden vonat-
kozásban, teljesen és kizárólagosan magának az egyháznak a
dolga, - teljesen az egyház szuverén joga! Mivel Jézus Krisztus
az egyházat tagozott organizmusként alapította és benne az egy-
házi hivatalra bízta a vezetés és gondozás, a kegyelem javaival
való ellátás szolgálatát, az egyház életébe jogrendet is helyezett
és az egyház - Krisztus teste -. Urának akarata szerint él itt a
földön látható szervezetben: hirdeti és tanítja szentigéjét, kiszol-
gáltatja szentségeit, fegyelmet gyakorol, őrködik a tiszta tan
sértetlenségén, stb. - Az egyháznak ebben a Krisztus alapítása
és rendelése szerint való intézmény-voltában rnáris adva vannak



bizonyos kapcsolódási pontok, amelyek az államtól való minden
különbözőség ellenére, az egymásközti viszony kikerülhetetlen-
ségére, illetve a hozzájuk tartozókon közös erdekeltségre
utalnak.

Az egyház mivoltának azonban ugyancsak lényeges vonása
az a másik is, hogy t. i. az egyház, éppen mint kegyelmi intéz-
mény: gyülekezet, hit- és szeretet-közösség is. Az Úr ígérete be-
teljesedik és az Ö - életre, vagy ítéletre hangzó - igéje nem
tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit az Úr akar
(Ézs. 55, 11.): gyülekezetet teremt. - Ahol Isten igéjét hirdetik
és szentségeit kiosztják, ott Isten Szentlelke hitet ébreszt és min-
den népből és nyelvből egybegyűjti az embereket a Jézus Krisz-
tusban való hit egységére. - Az egyház tehát kegyelmi intéz-
mény és gyülekezet; intézmény-voltában és gyülekezet- jellegében
egyaránt az a döntő, hogy nem ebből a világból, hanem onnan
felülről való és hogy nem földi céloknak, hanem a Jézus Krisz-
tusban lett váltságnak, üdvösségnek szolgál.

És mi az állam? - Erre a kérdésre ugyancsak a Szeritírás és
evangélikus hitvallásaink alapján felelünk. - Kétségtelen, hogy
sem a Római level 13. fejezete, sem hitvallásaink egyik idevonat-
kozó cikke sem (pl. Ág. Hitv. XVL, XXVIII.) tekintette felada-
tának, hogy az államra vonatkozó keresztyén tanítást teljesen
kifejtse. Hitvallásaink a Római levél 13. fejezetéhez igazodva, az
állam legsajátosabb vonását az "Amt und Macht des Schwertes"-
ben, a potestas gladii-ban látják, bár ez a meghatározás éppen
nem akart kizárólagos jellegű és maximális tartalmú lenni,
vagyis olyan értelemben érvényesülni, mintha az államnak semmi
más feladata nem volna, illetve nem lehetne, mint a bűnnek bün-
tetése. - Éppen az Ágostai Hitvallás XVI. cikkéből nyilvánvaló
az állam pozitív jelentősége is; hitvallásunk az államot is "Isten
jótéteményei", a bona opera dei közé sorozza; a Kis Kátéban, a
Mi Atyánk 4. kérésének magyarázatában pedig arra tanít Luther,
hogy az állam, a világi felsőség a keresztyén hívő számára a
"mindennapi kenyérv-hez tartozik. A rendőrállam, a hatalmi ál-
lam, sőt az Ú. n. jogállarn is idegen a Nagy Kátétói, amely ezek-
kel szemben az állam jellegzetes vonásaként az atyai hatalom
védő, gondoskodó és fenyítő szeretetét domborít ja ki, amellyel
az állam alattvalóinak minden földi életviszonyában rendet te-
remt és minden ügyes-bajos dolgában segítségükre van. Az
állam azonban nem az üdvösség rendjének isteni intézménye, ha-
nem a teremtett világ természetes rendjébe tartozik. Mint ez az
egész teremtettség, úgy az állam is az Isten szuverénitása alá
tartozik. Mivel pedig az állam - sok más mellett -- ugyancsak
lsten jótéteménye (bonum opus dei), a keresztyének az állami
felsőségnek és törvényeknek engedelmességgel tartoznak, kivéve,
ha bűnt parancsolnának, mert ilyenkor Istennek kell engedel-
meskednünk!

2. Mi következik az elmondottakból az egyháznak és az
államnak egymáshoz való viszonyára? - Először is az, hogy
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ebben a viszonyban mindig és mindenütt feltétlenül érvényesül-
jön az az alapvető keresztyén evangélikus tanítás, hogy az egy-
·ház és az állam egészen különbözik egymástól, miért is nem sza-
bad összekeverni az egyházi hatalmat és a világi (állami) hatal-
mat, hanem maradjon érintetlen mind a kettőnek sajátos lénye-
gében és hivatásában adott különbözösége (Ág. Hitv. XXVIII.
cikke).

Ez a megállapítás és követelés az egyházra vonatkozóan
azután azt jelenti, hogy az egyház nem léphet fel azzal az igény-
nyel, hogy állam legyen, az állam helyébe lépjen. Az egyháznak
nincs mandátuma, Istentől való megbízatása arra, hogy állami,
politikai rendet, berendezést és törvényt, vagy szociális reformo-
kat propagáljon és ilyeneket akarjon megvalósítani, illetve az
állam ilyen vonatkozású rendjét és intézkedését akarja a saját-
jával pótolni. Az egyház tehát nem teszi, mert nem teheti feles-
legessé az állami rendet, sőt híveinek ebben a földi közösségben
is keresztyénnek -kell bizonyulniok és a szeretet parancsát kell
teljesiteniök. Mennyei polg árságunk, Krisztus egyházához tar-
tozásunk nem jelenti, nem jelentheti a nemzethez, államhoz való
tartozásunknak, - a fajhoz és vérhez, a hazai földhöz való tar-
tozásunknak - megtagadását. jóllehet Krisztus evangéliuma
egy egészen más, onnan felülről való, minden földi, állami, nem-
zeti közösség felett álló királyság alattvalójáva és tagjává tesz.
Egészen természetes az, hogya keresztyén evangélikus mag-yar
ember nemcsak jó magyar, hűséges alattvalója a magyar állam-
nak, szeretö és áldozatra kész gyermeke hazánknak, nemzetünk-
nek, - hanem jobb fia, hűségesebb leánya, mert nemcsak ter-
mészetes, hanem természetfeletti erő rnunkálkodik benne!

Az egyház és állam közti különbségnek tisztán tartása az
államra vonatkozóan azt követeli, hogy az állam ne akarjon.
lsten országa, ne akarjon egyház lenni. Semmiféle állam sem
léphet fel azzal az igénnyel, mintha neki mandátuma, Istentől
való megbízatása és jog-a volna az alattvalóinak üdvösségére vo-
natkozó kérdésekben dönteni. - Az állam ugyanis semmiféle
formában és köntösben sem eszköze a váltságrnünek, hanem a
teremtő és gondviselő Isten eszköze ennek a földi, bűnös, mu-
landó és megváltásra szoruló emberi életnek a fenntartására,
egyéni és közösségi életteltételeinek biztosítására, - a nép, a
nemzet szolgálatára!

Ezen a ponton szokott felmerülni éskísérteni a kérdés: ha
az egyház és az állam közötti viszony ilyen kényes, vajjon nem
az a legegyszerűbb "megoldás", ha az egyház és az állam semmi-
féle viszonyban sincs egymással?! - Hasonló ehhez az a köve-
telés is, hogy az egyház tanusítson teljes érdektelenséget az ál-
lamhoz való viszonyt illetően, vagy is legyen a számára teljesén
közörnbös, hogy az állam milyen helyet biztosít az egyháznak az
egész állami életrendben, - ne akarjon az egyház állam lenni
az államban és ne politizáljon! Talán tetszetős vagy tartható
lehetett az ilyen felfogás (de igaz nem lehetett!) abban a boldog



325

"béke-világban", amelyben olyan sokáig áltatták magukat az
előző nemzedékek. Má azonban egyszerűerr azért lehetetlenség
az egyház számára az említett "ideál" követése, mivel nem békés,
még csak nem is "semleges" hatalmak veszik körül az egyházat,
hanem ebben a vonatkozásban is egészen nyilvánvalóvá lett az
"aki velem nincsen, ellenem van" igazságának érvényesülése. -
Egyébként pedig az egyház nem teóriákban, hanem konkrét élet-
viszonyokban él és minden egyes konkrét állampolitikai és egy-
házpolitikai helyzetben külön-külön kell kialakítania az állam-
hoz való viszonyában a lényegéből folyó helyes magatartását.·
Ugyan, 'lehet-e az egyház érdektelen, semleges, "politikamentes" .
a bolsevista állammal szemben, bárhol is jelentkezzék az? Hiszen
a bolsevista állam az istentelenség propagálásának legfőbb táma-
sza, - templomok elpusztítója, papok és hívek gyilkosa! Lehet-e
az egyház semleges, érdektelen az olyan állammal szemben, ame-
lyik a demokrácia nevében, a "vallás magánügy" jelszóval az
egyház és az állam egymástól való függetlenségét hirdeti papí-
ron, a valóságban pedig előmozdítja az egyházellenes propagan-
dát?! Lehet-e az egyház "semleges", érdektelen akár az olyan
"semleges" állammal szemben, amelyik egyszerűert nem törődik
vele, tudomást sem akar venni róla?! Lehet-e az egyház semle-
ges, érdektelen a totalitás igényével fellépő állammal szemben,
amely alattvalóinak minden életviszonyát maga akarja meghatá-
rozni és regulázni; diktálni akar nekik erkölcsöt, világnézetet és
"vallást" is?! Lehet-e az egyház jóakaratúan "semleges", vagy
éppen meghunyászkodva engedelmeskedő az olyan állammal
szemben, amelyik (mint pl. a volt Ausztria) a tiszta evangelium-
tól elszakadt és pillanatnyilag a nép nagy többségét jelentő fele-
kezet szájaíze szerint akarta berendezni egész életét, úgyhogy
elnyomta, üldözte az evangélium egyházát?! Nézheti-e az egyház
ölbetett kézzel, néma érdektelenséggel az olyan "állampolitikai
vonalvezetést", amelyik talán az egyetemes nemzeti mult dicső-
séges örökségét kisajátítani engedi a többséget és hatalmat ide-
gen érdek szolgálatában álló testi fegyverekkel megszerzett fe-
lekezetnek, amely - tételes állami törvény ellenére is! - ural.
kodni akar az egész áIJami, nemzeti életen?! Bizony, nem lehet
"semleges", vagy érdektelen az egyház az állammal szemben,
hanem Istentől való hivatást kell meglátnunk abban a nem köny-
nyü feladatban is, hogy az államhoz való viszonyban érvényesítse
az egyház függetlenségét, szuverénitását!

3. Az egyháznak és az államnak egymástól való különbözö-
ségét és egymáshoz való kapcsolatuk kikerülhetetlenségét szem
előtt tartva, az egyház és az állam közti egészséges viszony ki-
alakulásának alapfeltételeként említjük, hogy érvényesüljön
ebben a viszonyban az evangélikus egyház szabadsága! Erre a
szabadságra, függetlenségre való jogot az egyház Istentől kapta,
a tőle nyert hivatásával együtt; az egyház szabadságát tehát
senki el nem kobozhatja és senki el nem tékozolhatja vétkezés
nélkül. Ezen a szabadságon az egyházi hivatal teljes mandátuma-



nak szabad érvényesülését. akadálytalan szelgálatat értjük és ez
magában foglalja az egyház minden organikus életnyilvánulásá-
nak teljes és nyilvános szabadságát (az ige hirdetését és a szent-
ségek kiszolgáltatását, vagyis istentiszteleti életet a templomban
és templomon kívül, egyházi tanítást, keresztyén nevelést csa-
ládban, iskolában és iskolán kívül, egyházi szeretet-szolgálatot,
egyházi vagyonszerzést, egyházi fegyelmezést, törvényhozást,
bíráskodást, kormányzást és igazgatást, stb.). Ez a szabadság
Krisztus mandátuma alapján illeti meg az egyházat: "tegyetek
tanítványokká minden népeket!" Ez a szabadságjog elismeri az
egyházra bízott evangéliumnak az egész nemzetre való igényét
és éppen ez az, amiből az egyház nem engedhet. Az egyház életé-
nek ez a nyilvános szabadsága több a "vallásszabadság"-nál, több
a .Jiitszabadságv-nál, és egészen más, mint az Ú. n. "lelkiismereti
szabadság"; - az egyháznak ez a szabadsága több, mint a hit-
vallás és keresztyén tanítás szabadsága benn az egyházban, -
ez a publicitás, nyilvános szabadság magában foglalja az egyház-
nak, mint kegyelmi intézménynek pl. az ifjúságra való jogát is,
aztán az evangélium szabad szolgálatát a nem evangélikus isko-
lákban is mindenütt, éppen úgy, mint ugyanennek jogát a kór-
házakban, mindenféle áltarni közintézményekben, hadseregben;
- magában foglalja az evangélium expanziójának, az egyház
misszióra kötelezettségének feltétlen érvényesíthetését is. És ma-
gában foglalja az egyház jogrendjének, alkotmányának teljes
szabadságát, szuverén érvényesülését is. Az egyház alkotmánya,
törvényhozása, egész jogrendje - mint az egyház életének egyik
nyilvánulása és egyház-voltának szolgáló eszköze - nem az ál-
lami törvényhozás és szuverénitás egyik része, tehát nem állami
eredetű és nem is az államtól nyeri érvényességét, hanem egészen
természetesen: egyedül és kizárólagosan az egyház szuverén joga
és dolga! Viszont egészen más kérdés az, hogy az állam elfo-
gadja-e magára, szuverénitásanak a területére nézve érvényesnek
és kötelezönek az egyház törvényhozásaként rnegszületö egyházi
jogrendet. Ennek az államjogi és egyházjogi kérdésnek a ren-
dezése az egyház és az állam közti megegyezésnek, paritásos
szerződésnek a dolga. Semmiképpen sem szolgálja az egyház
igazi javát, ha egyházunknak az alkotmánya az állam hatalmá-
nak megnyilatkozásaként lesz egyházi törvénnyé!

Az egyház és az állam egymáshoz való viszonyának normá-
lis, egészséges rendjét a paritásos egymás mellett haladásban, az
egyén és nemzet Istentől kitüzött mennyei és földi céljának az
Úr színe előtti szent felelősséggel való harmonikus szolgálatában
látjuk. így marad egyház az egyház és így marad állam az állam!

Ha ezek után széttekintünk és szemügyre vesszük, hogy mi-
lyen az evangélikus egyház helyzete az államhoz való viszony-
ban, - mi van meg abból, aminek meg kell lenni, - bizony meg
kell vallanunk, hogy az egyház és az állam közti viszonyt jófor-
mán egy országban sem tekinthetjük a fentiek alapján megfele-

. lőnek. Nem hallgathat juk el, hogy ennek a helyzetnek elöidézé-



sében nem kis része van annak a körülrnénynek is, hogy a ke-
resztyénségnek a lutheri reformációt elfogadó része nem maradt
egységes egyházjogi szervezetben, illetve, hogy a nemzeti, orszá-
gos egyházszervezetek között szinte kezdettől fogva hiányzott
minden egyházjogi kapcsolat. .

Az egyháznak és' az államnak egymáshoz való viszonyából
jóformán mindenüttéppen az egyház szuverénitásának megfelelő
paritásos jogállás alapelve hiányzik és ez viszont legtöbbször an-
nak következménye, hogy idegen hatások következtében elfajult
az egyház és csaknem teljesen veszendőbe ment isteni intézmény-
jellege. .

Ezért nem tudunk örülni annak a kiváltságos helyzetnek,
amelyet egyházunk azokban az evangélikus országokban élvez
Északon, ahol egyházunk Ú. n. államegyház, illetve a régi állam-
egyházi rendszer modernizált formájában államjogilag is az
uralkodó egyház. - Azt se feledjük, hogy nagyrészt az államhoz
kötöttségének folyományaként lett olyan aggasztó az egyház
helyzete az új német birodalomban!

Ezért olyan nehéz és egyre jobban kiszolgáltatott az egyház
helyzete azokban a' vegyesvallású országokban, amelyekben
ugyan jogi szernélyként, sőt közjogi személyként él az évszáza-
dos üldözések soránkisebbséggé visszaszorított egyházunk; -
bár el kell ismernünk azokat az előnyöket, amelyeket az állam,
az állami törvény több-kevesebb bőkezűséggel juttat a törvénye-
sen bevett vallás méltóságát élvező egyházunknak. A lényeges
számunkra az, hogy egyházunk ezeket a jogokat a mindenható
állarn jóvoltából és nem az Ú. n. egyházi autonómia megnyilatko-
zásaként élvezi.

Az egyház egyház-voltának államjogi vonatkozásban való
csaknem teljes elsikkadása jellemzi az Ú. n. nyugati demokráciák
országaiban az evangélikus egyháznak helyzetét, az állarnhoz
való viszonyát és ezért nincs keresztyén értéke az Ú. n. "szabad
egyház és szabad állam" jelszónak, illetve az egyház és az állam
"szétválasztásának" , amely mögött legtöbbször a saecularismus
lsten ellen lázadása lappang ...

Valljuk, hogy az egyház egyedül a benne munkálkodó és új
életet teremtő Krisztus hatalmával tud ezen a világon megállani
és az államhoz való viszonyában is egyház maradni; sohasem fe-
ledve, hogy az egyház igazi drágakincse - a leghatalmasabb
állam részéről élvezett megbecsültetésben éppen úgy, mint a
katakombák mélyére szorítottságában - az lsten dicsőségének
és kegyelmének Krisztustól rábízott szeniséges evangéliuma!

Dr. jállossy Lajos.

Mindenki a maga dolgát jól tanulja, jól végezze -
Ogy az egész háznak dolgát felviszi az Or kegyelme

Luther M. Kis káté.



KRÓNIKA
Az egyházi helyzet a Felvidéken.

Ezekben a napokban mindnyájunk tekintete a hazatérő Felvidék felé
fordul. Evangélikus' egyházunknak különösen is. nagy oka van arra, hogy
lsten szlne előtt készüljön a cseh rabságból felszabaduló magyar véreink,
hittestvéreink Iog adására, hiszen mi olyan sokat veszítettünk a Felvidék-.
kel' és olyan sokat várunk a hazatérő Felvidéktői. Ehhez a felkészüléshel
meggyőződésünk szerint hozzátartozik a Felvidék evangélikus egyházi
helyzetképének a megismerése is.

1. Húsz éve, hogy a nemzetünk belső összeomlását követő nag'Y
osztozkodásban a csehek minden vágyukat messze felülmúló kielégülést
nyerhettek és hazugságokkal, ügyesen ámító propagandalukkal olyan
könnyen 63,(!úO négyzetkilométer teri.iletet zsákmányolhattak a feldara-
bolt ezeréves Magyarország földjéből. Övék lett a Kárpátok övezte magyar.
Felvidék. Cseh uralom alá került az egész Pozsony, Nyitra, Bars, Zólyom,
Túrócz, Trencsén, Árva, Liptó, Szepes és Sáros vármegye, Gyor és Sza-
bolcs vármegyék egy kis része, Kom árorn és Esztergom vármegyék fele.
Hont, Nógrád és Abauj-Torna vármegyék nagy része, Görnör-Kishont,
Zemplén, Ung, Ug ocsa és Máramaros vármegyék legnagyobb része. Ezzel
a szörnyű csonkítással kb. 3.500,000 lakos került az elszakított Felvidéken
a "cseh-szlovák" köztársaságba. A Felvidék lakosságából kb. 1.100,000 volt
a magyar, 1.700;000 a tót, 440,000 a rutén, 260,000 a német. A Felvidék
lakosságának elég jelentős része evangélikus; a trinoni béke-diktátum
kb, 400,000 hittestvérünket szakította el tőlünk a Felvidékkel. Cseh uralom
alá került a dunéninneni egyházkerület legnagyobb része, a bányai kerület
2 esperessége (Túrócz és Zólyom), valamint a tiszai kerület legnagyobb
része. A három száznál több egyházközséggel együtt az egyházi' intézmé-
nyeknek is egész sora ment veszendőbe. Elveszett a pozsonyi egyetemes
teológiai akadémia, ri 'pozsonyi liceumi főgimnázium és a magyar Sion'
első diakonissza-anyaháza minden intézetével együtt. Elveszett a selrnec-
bányai főgimnázium és a tanítóképzöintézet, amOdori leánynevelő-intézet,
Elveszett a beszterczebányai főgimnázium. Elveszett az eperjesi kollé-
gium: teológiai akadémi ával, jogakadémiával (amely Miskolcra menekülve,
ideiglenesen a csonka-hazában folytatja rnűködését), fögimnáziummal és
tanítóképzöintézettel, továbbá leánynevelő-intézettel. Elveszett a késmarkí,
iglói, rozsnyói és (a reformátusokkal közös) rimaszombati fögimnázium.·
Elveszett a késrnárki, ig lói, kassai és rozsnyol leánynevelő-intézet, vala-
mint a saiógörnöri polgári fiúiskola (amely a maga nemében egyetlen volt
az egész magyarhoni egyetemes egyházban). Oda vesztek az egyház.' sze-
retetintézrnényei, amelyek közül -- a már fentemlített pozsonyi diako-'
nissza-anyaházon kívül - a lőcsei evangélikus kórházat és a rozsnyói árva-
házat külön is megemlítjük.

Nem feladatunk, hogy itt most a Felvidék elszakításának céltudatos
előkészítésével, az elszakadásra a totokat rábíró motivurnokkal foglalkoz-
zunk és az scm, hogy kirnutassuk, vajjon az a hirhedt túrócszentmártoní
deklaráció 19113 október 3O-án mennyiben volt a tót nép akaratának é.
k1vánságári.\k kifejezése, - csak fájdalommal állapltjuk meg, hogy ugyan-
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azok a tót evangélikus vezető férfiak, akik 1918 előtt sokszor igen tisz-
teletre méltö módon az evangélikus egyházi igazhitűség. a lutheri hit-
vallásosság és az egyházi autonómia hűséges őrállóiként szerepeltek, né-
hány kivételtöl eltekintve, egyszerre odavetették az egyházat a tót sovi-
nizmus, sőt politikai csehszlovákizmus szolgálatára és elvakult magyar-
gyűlöletükben az egyházat a cseh államhatalom előtt való érdemszerzés-
ből egyszerüen kiszolgáltatták a politikának. Ismételjük, voltak kivéte-
lek a tót papságban és a világiak között is, de ök 1918-ban és 1919-ben
nem hallathattak szavukat, ha pedig mégis megszólaltak, nem hallották
meg intő szavukat. Uralkodóvá a Kollár-Hurbán örökségének. zászlővivői-
ben í a Zoch-Janoska-Sluovina-Ruppeldt-Cobrda-Osuskytársaságban élő
fanatizmus lett. Ezért következett be a Felvidék megszállásával párhuza-
mosan, még a trianoni béke-diktátum létrejötte előtt a fels6magyarországi
egyházközségeknek - kettő kivételével - a törvényes egyházi szerve-
zetból való kiszakítása.

Sem az oláh, sem a szerb, sem pedig az osztrák impériurn alá került
gyülekezetei nk életében nem következett be az a sajnálatos fordulat.
ami minden szépítgetés ellenére is az egyházi árulás, esküszegésre lázt-
tás, egyházi lázadás becstelenségéveI bélyegzi meg azoknak a tót veze-
röknek eljárását, akik az 1918 öszén bekövetkezett politikai felfordulás,
majd ezt kövctö megszállás zavaros viszonyaiban olyan céltudatosan ka-
pariutották kezükbe az egyházi hatalmat és az 1919 ienuér 21-én lezajlott
zsolnai konventikulumból kiindulöan, minden lelkiismeretfurdalás nélkül,
szörnyü következményekkel járó egyházjogi forradalomba kergették a
gyülekezeteket. Ez a zsolnai forradalmi összejövetel az evangélikus egyház
szentesített alkotmányát "Szloveriszkó" teljhatalmú miniszterével felfüg-
gesztette, a püspököket és esperesek et hivataluktól megfoszttatta, önmagát
"egyházi tanács" néven a gyülekezetek élére állíttatta, még pedig azzal
a felhatalmazzással, hogy ö nevezze ki a püspök-adrninisztrátorokat, espe-
res-adminisztrátorokat stb. A cél az volt, hogy az egyház élén álló
magyar funkcionáriusokat el tegyék az útból. Ezt el is érték, dc azzal,
hogy az egyház autonómiáját odadobták az állam-hatalom zsákmányául,
az egyházat rnegf'osztották önállóságától és politikai célok uszályhordo-
zój ává tették.

Lényegileg nem változtatott a helyzeten az sem, hogy azoknak a
sürgetésére, akik látták a forradalmi kisiklásnak a tót evangélikusságra
sem kivánatos következrnényeit, 1921-ben, a törvénytelenül összehívott
lrencsénteplici zsinaton, megalkották "a szlovenszkói ágo hitv. evangélikus
egyház alkotmányát." Megmaradt az államnak való kiszolgáltatottság,
megmaradt az esküszegés, megmaradt a csehszlovákizrnus szolg álata,
amelynek "értékes eredményeként" odadobták az egyház fő- és közép-
iskoláit az egyházellenes propagandát előmozdító cseh államnak Ha csak
egy kis egyháziasság, hitvalláshűség maradt volna azokban a tót "vezetők·
ben," legalább tót nyeívű intézetekként megtartották volna az egyház
iskoláit és nem engedték volna, hogy - mint "csehszlovák 'állami" isko-
lák - rnelegágyai legyenek az idegen erkölcsnek, idegen szellemnek.

Ennek a szégyenletes egyházi forradalomnak mondott ellen - lel-
kében az egyház hitvallásával. kezében az egyház alkotmány ával - a két
kis magyar gyülekezet: Komárom és Somorja; - vállalta a tót egyházi
szervezet és cseh államhatalom részéről a zaklatást, üldözést, anyagi kárt,



amikor megmaradt az ősi egyházi autonómia alapj án és a magyar Sionhoz
való hűségben. Ennek a forradalmi egyházi szervezetnek magyar-ellenes
politikáj ával szemben igyekeztek a hatósága alá került magyar gyüleke-
zetek életét védeni az 1923-ban Léván megalakított "Szlovenszkói Magyar
Evangélikus Szövetség"-ben tömörülő hittestvérek. Sajnos, az egyházba
betört csehszlovákizmussal szemben alig érhettek el valamit. Egymásután
nyilvánították a tót püspökök, esperesek a magyar gyülekezeteket ma-
gyar-tót, esetleg: tót-rnagyar gyülekezetekké és jó eszköz volt nekik a hir-
hedt cseh földreform is, hogy színmagyar gyülekezetek területére telepí-
tett kolóniákkal változtassák meg a felvidéki magyar evangélikusság bir-
tokállományának a képét.

2. Ennek az egyházon kívüli célok érdekében létrehozott, forradalmi
egyházszervezetnek közel húszéves uralma nem tűnt el nyom nélkül. Meg-
változtatta az evangélikus egyház helyzetér az elszakított Felvidéken. Mig
az elszakítás előtti időben a kb. 400,000 felvidéki evangélikusból 70,000
volt a magyar, 290,000 tót és 36,000 anémet, - napjainkban a 425,000
evangélikusból csak 35,000-re tehető a magyar hittestvéreink száma és a
355,000-re növekedett tót rnellett közel 45,000- re emelkedett anémet
evangélikusok száma. A magyar evangélikusságnak ilyen nagymértékű
apadása részben a csonka-hazába rnenekűltek nagy szárnából, részben a
totsághoz, illetve németséghez való átfordulásból, részben pedig a cseh
statisztika "igazmondásából" magyarázható. A tót egyházi főhatóság
alig tizenkettőt hajlandó magyarnak elismerni a közel 30 magyar gyüle-
kezetből. Míg a németek kivívták, hogy három német jellegű esperes-
ségben élhet gyülekezeteik legnagyobb része, addig a magyar evangéli-
kusok még csak egy magyar esperességet sem kaptak. Mindezek azonban
csak következrnényei, kísérő jelenségei annak a megrontásnak. amely ma-
gukat egyházi vezérférfiaknak nevező politikai akarnokek erőszakossága
és hatalmaskodása révén érte evangélikus egyházunkat a Felvidéken. Attól
fogva, hogy ezeknek a "vezetők"-nek az akarata szerint a csehazlova-
kizrnus jármába fogták be az egyházat, megszünt önálló, közjog i szemé-
Iyiség e, ami egyebek közt kitünik abból is, hogya tót egyházi alkotmány
nem államfői megerősítéssel lépett életbe, hanem miniszteri rendelettel, _.
rnint valami emberi társaság, egyesület. Nem hallgathat juk el azonban azt
sem, hogy nemcsak a tót egyházi szervezetbe tartozó magyárok és néme-
tek, hanem az utóbbi években maguk a tótok is egyre többen meglátták
egyházunknak ezt a nyomorúságát, amely végső sorban belső megerőtle-
nedésének, egyház-volta megüresedésének, szolg ái hűtlenségének a követ-
kezménye és egészen önkéntelenül, tisztán egyházi szempontból is vissza-
ktvániák az egyháznak azt a helyzetet, arnelvben "a [ó magyar világban"
zavartalanul maradhatott - legalább a gyülekezetben! - valóságos egy-
ház a mi egyházunk ...

Nekünk, akik szívünket kltarva, várva-várjuk, hazavárjuk a visz-
sza térő Felvidékkel Sionunk cseh rabságban sínylődö foglyait, - min-
denek előtt azért kell az Úrhoz könyörögnünk, hogy itthon, a csonka-
hazában igazán egyház, az élő Jézus Krisztus élő teste ölelhesse magához
a visszatérő Felvidék evangélikus népét és mituien gyülekezetűnkben --
a porbahulló trianoni határsorornpókon innen is, túl is - tisztán hirdesse
Isten szent igéjét, hamisítatlanul szolg áltassa ki szentségeit! ']. L.

••
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SZ~LJEGYZETEK
Bizalom is fele115ség
az egészséges állami élet jellernzője.
Ez a két alkotóerő rendült meg. A
sok üres igérgetés és szédítés meg-
rokkantotta a lelkeket és az egyen-
súlyát vesztett tömegek képtelenek
tisztalátásra, bizalomra. A vak szen-
vedélyek örvényei vonzzák az embe-
reket. A másik oldalon az igazi kri-
tika és ellenőrzés hiánya a felelőssé-
get sorvasztja. A keresztyén hit üres
külsőséggé válásaval együtt az er-
kölcsi alap kezd kicsúszni. Ebben a
helyzetben kell a magyar sorsért ag-
gódóknak és dolgozóknak szolg ála-
tukat végezniök. Elszántan kell kűz-
denlök önmagukkal, hogy önérde-
kük, hiúságuk fölébe ne kerekedjék
felelősségüknek, de épen olyan ke-
ményen kell védekezniöle a bizalmat-
lanság és rágalom, a személyeske-
dés és a mindent sárral bemocskoló
bírálg-atás ellen. Mi ma az ige pa-
rancs-a? Akármilyen legyen is a lát-
szat - hiszen a helyzetet alulról
áttekinteni alig lehetséges, - őriz-
zük meg a bizalmat egymás és ve-
zetőink iránt. Isten keze forgatja
sorsunkat és nunden felsőbbségen
keresztül valójában őbelé vetjük bi-
zalmunkat.

Egy félzsidó ifjú
jött lelkipásztori szeért folyóiratunk
egyik munkatarsához. Nem kért
anyagi segítséget, - nem szorult rá.
Nem kért protekciót, - nem kellett
neki semmiféle előbbreiutás. Nem
akart kedveskedni, buzgó gylüjleke-
zeti tagnak mutatkozni. Egyszerűert
elhozta a baját, kipanaszolta magát,
és várt egy pár meleg, pásztori szót.
Ez az eset világosan mutatta, meny-
nyire nehéz éppen a félzsidók hely-
zete, és rnennyire szükséges, hogy
legyen bőven alkalom meghitt, tisz-
ta lelkipásztori beszélgetésre. Lelké-
szeinknek ugy kell viselkedniök, úgy
kell politizálniok, hogy gyülekeze-
tük egyetlen tagja se huzódozzék
tőle, se a nyilas, se a zsidó szárma-
zású. Ez persze csal, úgy lehetséges,
ha a társadalom, elsősorban az evan-
gélikusság belátja végrevalahára,
hogy az evangélikus pap nem. me-
rülhet bele a pártpolitika kavargó
hullámaiba, tehát nem sodortathatja
bele magát még szélsőséges nyilat-

kozatba sem. Az a lelkész, aki tisz-
tában van hivatásával, nagyon jól
tudja, hogy jobban szolg ál nemzeté-
nek, ha nem üz pártpolitikát. Nagy-
szerű dolog, hogy a most divatossá
váló nemzeti szocialista irányzat
ugyanezen a véleményen van, és
megveti a pártpolitikába kalandozó
papokat. Igaz, másrészt eléggé meg-
szégyenítő, hogy kívülröl kell kap-
nunk az intést e hivatás kornolyan
vételére. Az Anyaszentegyháznak is
a magyar nemzetnek is, többet ér
a lelkipásztori szolgálat, mint pél-
dául egy szépen megírt "keresztyén
-magyar" elmefuttatás.

A kétskatulyájú
emberek száma ijesztően emelkedik
a magyar társadalomban. Egyre töb-
ben vannak. akik csak két csoportba
elosztva, kétfélének tudják elképzel-
ni embertársaikat. Ha valaki nem an-
tiszemita, akkor rögtön r ámondiák,
hogy filoszemita. Ha pedig valaki
zsidókérdésről beszél és talán any-
nyira ruerészkedik, hogy zsidóvesze-
delmet emleget. már kész az ítélet
felette: antiszemita. Ha valaki a mai
berendezkedés átalakítását kfvánja,
nyomban megállapí-tják róla. hogy
nyilas. Ha viszont valaki nem lelke-
sedik a forradalom útján jövő refor-
mért, pálcát törnek felette mint a
nemzeti közösség ellensége felett.
Aid nem lelkesedik a nemzeti szo-
ciálizmusért, zsidóbérenc. Aki
lelkesedik a nemzeti szociálizrnusért,
- 'németbérenc. Folytathatnánk
ezeknek a végletes ítéleteknek a
felsorolását, de talán már is vilá-
gossá lett ennyi példa által: milye-
nek hát azok a kétskatulyájú embe-
rek. Amióta a világ fennáll, mindig
voltak ilyenek. A rövidlátás szóval
egyszeriben megmagyarázhatjuk vi-
selkedésüket. De azért kell szövá
tennünk, mert egy bizonyos ember-
csoport programmjává tette ezt a
korlátozott gondolkodást. Rá akar-
iák kényszeríteni rníndenkire. Ne
tudjon más se gondolkozni. Már is
elértek némi sikert. Különben értel-
mes emberek átveszik a kétskatulya-
rendszert, és a rövidlátókkal együtt
Ielüíetesen, könnvelmüen és szere-
tetlenül két kategórjába osztályoz-
nak mindent és mindenkit. A leg-
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tisztább, legönzetlenebb, legho~zlÍ-
férhetetlenebb nemzeti mozg alornra
is képesek rásütni a bélyeget: zsi-
dók pénze, zsidók ihletése; nem tud-
ják, vagy nem akarják elképzelni,
hogy lehet valaki jó magyar, erősen
magyar, a népét !éven szolgáló ma-
gyar a nélkül, hogy ennek vagy an-
nak a pártnak a jelvényét viselné.
A másik oldalról pedig rögtön a mai
rendszerrel való megbékélést, meg-

EGYHÁZI

alkuvést remélik, ha valaki kritiká-
val figyeli a nyilas-rnozgalmakat. -
Ez a helyzet nemcsak elszomorító,
hanem megdöbbentő. Isten ítéletét
kell benne látnunk a társadalom fe-
lett. mert eltűrte, hogy a hatalom-
vágy. pénzsóvárság lehessen az első
tényező a közéletben. Most az a
büntetés, hogyarövidlátás legyen
az úr a politikai gondolkodás he-
lyett.

FIGYELÓ
Egy Egyházművészeti Tanács tervezete.

Egyházi zenénk eddigi eredménycit csak úgy lehet a modern egyház-
építés szolgálatába állítani, ha egyházzenei szervezetünket egészen új ala-
pokra fektetjük. A ritkán összeülő s sok helyen munkátlanságra kénysze-
r itett énekűgyi bizottságok összetétele és nehézkes munkarendie sehogy
sem felel meg már a mai idők követelruényeinek. Rugalmas, állandóan
dolgozó Egyházművészeti Tanács-ra van szükség, ahol nem a hozzá nem
értök akarják a hozzáértésüket bizonyítani, hanem tisztán látó komoiy
szakemberek szeréznek végre létjogosultságot a művészi szempontoknak.
Ennek a kérdésnek van képzőművészeti része (templomépítés, templomok
belső berendezése, oltárkép, oltárdiszités stb.), ami a zenei ügyektől elkü-
lönítve volna kezelhetö, A zenernűvészeti vonatkozások magukba foglal-
Illik az egyházi zeneügyünk összes területeit. Összefoglalva az erről írt
cikkek, vélemények gondolatait s szem .elött tartva a modern zenei kövc-
telniényeket az Egyházművészeti Tanács zenei rnunkaterületei a követ-
kezök volnának:

I. Egyházunkat kifelé képviselő egyházzenei munka felügyelete.
a) A rádiós istentiszteleteken szereplő énekkarok és orgonasok mű-

sora csak az evangéliumi zene reprezentánsaiból állítható össze. Első
kötelességünk a régi evangélikus egyházi zene tervszerű és buzgó ápo-
lása. Ellenörizendö az egyházunkat kifelé képviselő orgonás és énekkar
művészi felkészültsége, színvonala, izlése s itt a legmagasabb fok kívá-
nandó meg. Ahol a helyi viszonyok 'miatt nincs megfelelő énekkar, ott
a hiánvon más módon kell segíteni.

b) A reprezentáló ünnepélyeinket nem egyszer megzavaro zenei mo-
nrenturnokat sürgősen orvosoini kell. EI kell dönteni az "Erős vár a mi
Istenünk" szigorú an egységes éneklését s annak érvényt kell szerezni.
Állást kell Ioglalnunk a Himnusz utolsó sorainak isrnétlése ügyében is.

c) A tanítóképzés mcstaní ú] reformja súlyosan érinti a kántorkép-
zésünket. Az eddigi 3 évről az 2 évre zsug orodik össze. Szükséges tehát.
hogy már az új gyakorlati középiskolában (liceurnban) előkészítsük rt
leendő tanítók zenei előtanulmányait. (A tanítói pályára készülők számára
kötelezö zenei hallásvizsgálat a felvételnél és kötelezö zongora-tanulás a
hceumban.) Ugyanilyen fontos a középfokú egyházzenei képzésünk is:
a zeneművészéti főiskola egyházzenei tanszakának a protestáns fakultá-
san normális növendék létszámmal kell megjelennünk.



d)Orsz-ágos viszonylatban mínden evangélikus ünnepség, "evangéli-
kus nap," gyűlések alkalmával csak evangéliumi zenemű szölalhat meg.
Teatralis és virtuóz stílusnak, valamint szentimentális hangverseny-dara-
baknak semmi keresnivalója nincs ilyen helyen. Nem árt egyszer meg-
nézni azt sem, hogy néha kik képviselik a vidék előtt fővárosi zene-
müvészetünket.

II. Az Egyházművészeti Tanács második rnunkaterülete a egyházzenei
szakfelügyelet lenne. Lehetetlen egységes elvek és szempontok szigorú
keresztülvitele nélkül igazi fejlődés. A szakf'elügyeletnek ki kell terjednie
rninden zenei tárgykörünkre s érvényesítenie kellene a műkedvelö ízlés-
sei szemben a komoly zenei igényeket. A szakfelügyelet alá kell tartoznia

a) minden orgonásnak. Tervszerű .munkával kell végrehajtanunk
orgonazenénk színvonalának az emelését. Orgonazenénk megbírálásánál
nem a mutatös, hatásos rnűvek után kell mennünk. Az orgonaláték stílu-
sos volta, ízlése, felfogása, a koráliátszás összhangzattani, harrnonizálási
vonatkozásai, az állandóan játszandó evangélikus k orálelöiatékok minél
gyakoribb felhasználása a döntő fontosságú.

b) Evangélikus iskoláink ének- és zenetanítása megdöbbentő módon
nem vesz tudomást a felekezeti jellegnek a. kötelezettségeiről. Zeng az
iskolában az operett-rnuzsika, dealig hallani régi evangélikus egyházi
zenét. Az egyházzenei szakfelügyeletre vár ennek a megoldása.

c) Ideiglenes megoldás gyanánt, ahol még vallastanár tanítja az egy-
házi énekeket, a vallástanárok számára egyházzenei rövid tanfolyam adja
meg a szükséges zenei ismereteket.

d) Az új Egyházi Törvények 'V. t. c. 64-il, §-ának a pontos köve-
telménye és szig orú keresztülvitele nem szenvedhet késedelmet. Minden
szernélyi érdek felett áll a középiskolai nevelesünk egyház] szellemmel való
átitatása. Ennek egyik biztosítéka az ének- .és zenetanár megfelelő zene-
akadémiai képesítése.

e) Az egyházzenei szakf'elügyeletnek kellene őrködni összes orgona-
ink felett. Új orgona építését, tervezetét, valamint régi orgona alakítását,
renoválását, bővítésér az egyházzenei szakfelügyelet engedélyével és
hozzájárulásával volna szabad csak elvégezni. Ugyanilyen elbírálás alá tar-
tozik új templom építése, oltár, oltárkép, templomok belső berendezése,
kórus-építés stb. is az Egyházművészeti Tanács képzőművészeti tagozata
számára. Sok régi orgonánk valóságos műrernek, melyekhez csak szakern-
ber nyulhat hozzá; az új orgonák építésénél pedig nem volna szabad
a művészi célokat üzleti érdek alá helyezni.

lll. Az Egyházművészeti Tanács harmadik feladata kiválasztani a
belmisszió és az egyházépítés különböző területéről a zenei szempontokat
~ azokat saját hatáskörébe venni. Itt a legfontosabb teendőit:

a) A megromlott egyházzenei közizlés tervszerű s céltudatos munká-
val való felemelése. Egyházi saitönk zenei hírszolgálata a tisztánlátás, il

közönségnevelés és az izlésfejlesztésszolgálatában kell, hogy álljon. Az
új magyar zenéköltészet a modern magyar szellemet az evangéliumi tar-
talommal akarja összekapcsolni; ez olyan természetes nacionalista irány,
mely mlnden meg nem értés és elhallgatás mellett is diadalmasan tör
az élre.

b) Gyülekezetcink zenei nevelése és f'elvilagosítúsa is fontos feladat
volna. Az igazi evangélikus zene iránti érdeklődés, az énekkari rnunkában



való részvétel, régi nagy zeneszerzőink (Bach, Schütz) megismerése már
az iskolában kezdődik s a különbőzö egyháztársadalmi szervezetekben
(nőegyletek, leányegyesületek, Luther-Szövetségek és különbözö jóléti in-
tézmények) csak folytatódna. A középiskolákban, gyülekezetekben, hang-
verseny termekben minta egyházi kencertek segíthetnék e cél elérését.
Központilag irányított ismeretterjesztő, felvilágosító előadások mutathat-
nának rá régi zenei gazdagságunk nagy kincseire s a zeneirodalom sajáto-
san evangélikus műfajaira (kantáta, oratorium, passió, korálelőjáték, korál-
variáció stb.).

c) Egyházi zenész eink, énekkaraink orgonásaink régi kívánsága egy
egyházzenei szaklap. Ez volna hivatva a régi evangélikus zeneirodalomból
megfelelő kórus és orgonaművek kiválasztására, valamint új művek meg-
jelentetésére. E téren jelenleg az Evangélikus Népiskola vendégbarátságát
élvezzük, mely lap Kántori Rovatot nyitott. Org onásaink és karnagyaink
érdekeit tarthatná szemmel egy őket összefoglaló egyesület is.

d) Egyházi énekügyünk megoldatlan problémái: a ritmikus korál,
az új egyetemes énekeskönyv, az új korálkönyv kérdése is természetesen
a fel állítandó Egyházművészeti Tanács munkája lenne.

E szerény tervek és egyházunk ügyét szolg álni kívánó gondolatok
nem új bizottságot s új aktakat kérnek. Hanem az idők szavát megértő
modern egyházépítő munk át. KaPi-Krdlik 'Jenő_

"Egyházi középiskoláink."
Ezzel a címmel jelent meg egy cikk Túróczy ZoItántól a Protestáns

Szemle legutóbbi számában. MéItatlanul üres szót használnánk, ha azt
Imánk, hogy figyelemreméltó cikk. Több, mint az. EI kellene olvasnia
mindenkinek, aki valamennyire is felelős az evangélikus középiskoláért.
Oe többet is kellene tennie, mint elolvasnia. Meg is kellene szívlelnie, sőt
tovább kellene eszmélkednie abban az irányban, amelyben Túróczy Zoltán
elindította a gondolkodásunkat és lelkiismeretünket.

Túróczy Zoltán azon "töprengett" cikke írásakor. hogyérdemes-e
fenntartani az egyházi középiskolákat, E közben igen öszintén szól azok-
ról. "Az a benyomásom általában, hogy egyházi középiskoláink kiválóak,
de nem a maguk nemében. Minden megvan bennük, csak ép az a többlet
hiányzik, vagy gyengén érvényesül, amiért érdemes volna az egyháznak
fenntartani őket, ami egyedül teszi létjogosulttá őket." Nagyon helyes ez
az őszinteség. Semmi szükség sincs tovább arra, hogy egyházi életünk
bizonyos területeit kivonjuk a jogosult bírálat hatásköre alól. Még kevésbbé
van helye, - és éppen egyházunkban nincsen! - hogy egy "ideális" álla-
pot ábrándképe sűrű ködként eltakarja előlünk a szoinorú valóságot. Hogy
az egyházi életnek egy másik területéről vegyek megvilágosító példát,
emlékeztetek az igehirdetés ügyére. Annyira eltölti agyunkat ez a tétel:
Krisztus egyházában az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, a szent-
ségeket rendelés szerint nyujtják, - hogy nem jut gondolatunk az ige-
hirdetés ellenőrzésének lehetőségére és szükségére. Pedig abból, hogy
tisztán és igazán kelJ hírdetni az igét, egyáltalában nem következik, 'hogy
ez valóban így történik. Az a mostani gyakorlat, amelyik ezt nem tudja
meglátni, és ezért az igehirdetés felügyeletét minimumra korlátozza,
ugyanazon abibliaellenes antropológián épül fel, amelyet Túröczy Zoltán
teljes joggal emleget középiskoláinkkal kapcsolatban. Bibliaellenes ugyanis
az az antropológia, az az emberismeret, amely nem veszi komolyan gyarló,
esendő voltunkat. Egyházunk tanításával semmiképpen sem fér össze, hogy
az igehirdetör mentesnek tartjuk a hibázás lehetőségétől.

E gondolatmenet kapcsán szekas szerint felvetődik a kérdés: helyes-e
ennek az ügynek a nyilvánosság elé vitele. Valóban jó lenne ennek a kér-
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désnek a tisztázésa. De egyelőre elégedjünk meg annát, a rneg állapításé-
val, hogy azok, akik iskoláink és tanáraink birálatával a nyilvánosság
elé állnak, nem kifogásolhatják az igehirdetés ügyének nyilvános tárgya-
lását. Ha azt tartanák, hogy az igehirdetők kritizálása árt az egyháznak,
akkor meg kellene gondolniok, hogy a tanárok bírálgatása szintén árt az
egyháznak. Ha azt gondolnánk, hogy az igehirdetés vizsgálatához szak-
értelem kell, akkor el- kellene ismerniök, hogy a tanításhoz is csak szak-
tudással szabad hozzászólni. Sajtónknak és közgyűléseinknek iskolákriti-
kája joggal kelti tanárainkban azt a benyomást, hogya felügyel et, az ellen-
őrzés ereje egyoldaluan hat reájuk. Már pedig fontos kérdés, hogy éppen
annál az oknál fogva, amit megállapítnak róluk, használ-e nekik ez az
elfogultnak érzett kritika. Meg kell értenünk Túróczy Zoltán cikke kap-
esán is azt a tanárt, aki szerkesztöségünkhöz írt levelében felteszi azt a
minden evangélikus tanárban felvetődő kérdést: mit szólnának a lelkészek
ahhoz, ha a tanárok is megmondanák róluk a véleményüket. Ez a kérdés
annál inkább méltánylandó, mert a lelkészek és a presbiterek általában
nem rendelkeznek a tanárokénál nagyobb pedagógiai tudással, ellenben
a tanárok mint a gyülekezet tagjai joggal éreznek és viselnek felelősséget
IIZ igehirdetés iránt.

Ezért volt bölcs a cikk befejezése: "Tanáraink mentségére meg kell
őszintén rnondanunk, hogy az egész egyházi közvélernény is vétkes azért,
hogy ök ilyenek. Ilyen a többség is. Hiszen az egyház is úgy szokott be-
szélni iskoláiról, mint veteményes kertiéröl." Valóban nem kívánhat-
juk, hogyamíg az egyház eredeti, elsődleg es, lényegszerű munkája
megújhodásra szorul, addig az iskolaügy, az egyház másodlagos, átvál-
lalt működése körül minden rendben legyen. Meggyőződésünk, hogy
a megújulásnak, a felfrissülésnek a sajátosan egyházi-lelkészi tisztben, az
igehirdetői szolg álatban, a papi numkában kell elkezdődnie. Amíg ez
meg nem történik, minden más reforrnkísérlet kudarcot vall, sőt hátr al-
tatja evangélikus keresztyénségünk restaurációját.

Ezt is írja Túróczy Zoltán: "Azt hiszem, nem sok tanarunk merne
ezekből a kérdésekből csak arra az egyre is őszintén igennel felelni: Szok-
tal-e imádkozni a tanítványaidért?" E kérdés feltevését meg kell elöznie
egy másiknak, és ez a kérdés szól minden evangélikusnak. de erősen oda-
szegezzük minden presbiter, lelkész és iskolafelügyelő mellének: "Szok-
tal-e imádkozni egyházi középiskoláink tanáraiért ?"

Dr. Sólyom Jenő.

SZELLEMI ÉLET
Hazatérés
címen egy olyan film látható mosta-
nában, melynek művészi gerince az
evangélikus egyházi zene. Nem ké-
szült egyházi propaganda céljából,
mégis messze felülmulj a az ilyen cé-
lú vallásos filmeket. Világi regény
(Suderrnann) a tárgya, mégis az egy·
házi rnűvészet legtisztább áhitata
csendül ki belőle. A bűnbe és trag é-

diákba sodort s a bűnhődésben meg-
tisztuló lélek útja pereg le előttünk,
de a művészi felépítése- a templomi
zene elmélyült pillanatait hinti szét.
Nagyszerű orgonán csendül fel Bach
egyik orgonamüve (a kis e-rnoll
praeludium), majd a cselekvény kö-
zéppontjába Bach Maté-passíóiénak
el{Y alt áriája kerül, hogy a végén

hatalmas ének- és zenekarral meg-
szólaljon a Máté-passió legszebb ré-
sze, a "Szívem szerint kívánom" ko-
rál. örvendetes bizonysága ez a film
annak, hogy az evangéliumi zenének
milyen hatalmas hódító ereje és va-
rázsa van. (A film fordítója azonban
máskor a konf irrnálást ne fordítsa
bérmálásnak l) K. K. J.

Surányi Miklós:
H LIsvét Szent ttonen. Elbeszélé-

sek. Singer és Wolfner kiadása. Bu-
dapest, 1938.

Mindig izgalmas a találkozás az
lróval, de egészen különös íze van
az olyan könyvnek, amely életrehí-
vója haléla után látja meg a napvi-



Itt vannak a Keresztyén Igazság füzetei!
Folyóiratunk a Keresztyén Igazság konferenciákon az, élő szö köz-

vetlenségével akart közvetleriebb kapcsolatot teremteni az evangélikus ér-
telmiséggel. Most szolg álatának új formája indult meg, olcsó, 10 filléres
füzeteket ad ki. Értelmesebb híveinknek, értelrniségünk minden tagjának
kezébe 'kell adnunk ezeket a potom árú, de gazdag tartalmú füzeteket. Az 1.
számban Karner Károly "Magyarságunk próbája" címen tisztázza a ma-
roknyi. evangélikus kisebbség nagyszerű feladatát és küldetését, A ma-
gyarságnak szüksége van az evangéliurnra, életkérdése az, hogy tisztán
és hamisítatlanul meghallja. "Evangélikus egyházunk jogosultsága és tör-
téneti küldetése, sőt ennél több, isteni hivatása abban van, hogy magyar
népünknek a tiszta, minden emberi hamisítástói ment evangéliurnot hir-
desse és vele szolg áljon." Ezért teljesen meg kell újulnia egyházunk élet-
formájának és munkamódszereinek: bátor missziót kell elkezdenünk!
Védekezés helyett támodjunk, de nem emberi erővel, emberi érdekekért,
hanem a \elkiismereteket támadjuk meg Isten igéjének örömhírével.
,;Evangélikus egyházunk minden egyes tagjának apostoli lelkű rnisszioná-
ríussá kell lennie, hogy egyházunk hivatását a magyar földön teljesíthesse."
A megujult szóbeli bizonyságtevést azonban megújult életnek kell kísér-
nie. Vállalni kell az evangéliumnak mindenkor kijáró üldöztetést, de szol-
gálatunkban nem szabad meglanksdnunk. A 2. számban Ajkay lstv úr;

,.Kegyúr vagy szolga?" címen tisztázza az evangélikus presbiterkérdésr.
Eddig még csak kezdetén állunk a presbiteri rendszer kialakulásának.
A jövő sürgető feladata, hogy ezt az elvet valóra váltsuk. A lényege a pres-
biterkérdésnek az, hogy a lelkész mellett a gyülekezeti tagokat is aktív
lelki szelgálatra állítsuk be. "Nélkülözhetetlen alkatelemei az egyházépító
munkának" a nem-lelkészek. Csak a formákat kell megtalálnunk, amelyek-
ben szclgálhatják Krisztus ügyét. Az egyházi tisztségek betöltésénél "az
első irányelv az legyen, hogy rnélyhitű és magánéletükkel is Istent dícséré
férfiak kerüljenek egyházi tisztségekre." Ne a származás, vagyon és köz-
életi szerep legyen a döntő. Erősebben, kornoly munkával kapcsolódjanak
bele az egyház közigazgatási munkájába. Vegyék le a lelkész válláról eze-
ket a terheket, hogy felszabaduljon a lelkipásztorolás nagy munkájára.
Azonban a mának a követelménye még többre terjed: az egyetemes pap-
ság kornolyan vételéről van szö. A nem-lelkészeket ki kell képezni, az arra
alkalmasokat meg kell bízni, állandóan gondozni kell őket, hogy a gyüle-
kezet lelkigondozói és hitépítö munkájában is részt vehessenek. Munkatár-
sak csapatára van szüksége minden az evangéliumért égő szívű lelkipász-
tornak. Tűnjön el a közömbös, a szereplö és érvényesülést kereső, a híva-
talnokoskodó tisztséget betöltő egyháztag és induljanak munkára a szol-
gáló, Krisztus kegyelmét elnyert és azt újra kérő, várö és elnyerő egyház-
tagok! A sorozat következö füzetei előkészület alatt vannak. Égető kérdé-
seket tárgyalnak elevenen, egyszerűen, az evangélium fényében. Szívleljük
meg. mondanivalónkat, hogy így kialakuljon az egységes evangéliumi köz-
vélemény az alapvető kérdésekben. Adjuk tovább a hallott gondolatokat
és kövessünk el mindent, hogy minél több kézbe eljuttássuk ezeket a fil-
léres kincseket: a Keresztyén Igazság füzeteit. 11 6.

Szerkesztésért es kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Buoil-nyomda: Unaly és Kcncz nyomása Györ, Andr4lsy-út 24.

A jo.llÓlrQt ,IfD6adása tldjlutlii kDtflmttsé61f1 ja,.

lágot.lgy vagyunk Surányí posthu-
mus kötetével is. ÉrdeklődésseI, ke-
gyeletes megilletődéssel olvastuk a
háború utáni 'évek mély kultúrájú,
nemesveretű művészettel, nem olcsó
eszközökkel dolgozó írójának már
jobbára ismert írásait. Az irodalom-
történet Suranyi-portréjához nem ka-
punk e kötetből ú] színeket, vona-
sokat, a magyar Mereskovszkij de-
koratív dolgozásmódja, megvillanó

erotíkáia, elmosódó profilú alakjai,
a poeta doctus . intellektusa azonban
hiánytalanul itt is meglelhetők. His-
tóriai mult és az izgató Ma, kosztű-
mös figurák és a meztelen lélek, a
tegnapok érdektelen témái ésörök-
kévaló bölcseség ek kelnek életre a
köte then egy pillanatra, amíg egy
mosoly él, amíg egy torz fintor ki-
simul, amíg egyegy könny legör-
dül .,. A. E.



a NaPt~r, mely az egyetlen ma!lyarhoni
evangélikus egyházi naPtár, 50 fillérén
hllható a lelkészi és tanllói hivatalokban.
EllyeS példány pon6val egYÜn62 fillérért
• HARANGSZÓ k!adóhlvatalában,
GYŐR, II., PETŐ FI-TÉ R 2. SZÁM.
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ára 2.10 RM. - Thiel Rudolf: Jesus Christus und die Wissenschaft, Berlin,
1938. Paul Neff'-kiadás, 372 lap, ára 4.50 RM. - Fendt Leonhard: Grundriss
der Praktischen Theologie, II. Tübingen 1938. I. C. B. Mohr-kiadás, 287 lap,
ára 3.37 RM. - Kunze Gerhard: Aus der Frühzeit der Kirche Jesu Christi,
Göttingen 1938. Vandenhoeck & Ruprecht-kiadása, 130 lap, ára 2.10 RM. -
Schönherr Albrecht: Lutherische Privatbeichte, Göttingen 1938. Vanden-
hoeck & Ruprecht-kiadása, 45 lap, ára. 1.35 RM. - Kropatscheck Gerhard:
Im Dienst am Heiligtum (Rudolf Schaf'er-emlékkönyv), Lipcse, 1938.
Schloessmann-kiadás, 152 Iap, ára 3.75 RM. - Jepsen Alfred: Das Zwölf-
prophetenbuch. Lipcse, 1938. Schlossmann-kiadás, 199 lap, ára 2.40 RM. -
Kroeker Jakob: Ausg ewahlte Psalmen Il. Lipcse, 1938. Schloessmann-kiadás,
158 lap, ára 2.10 RM. - Lilje Hanns: Die Petrusbrief'e und der Judasbrief,
Lipcse, 1938. Schloessmann-kiadás, 69 lap, ára 1.20 RM. - Brunner Emil:
Der Römerbr ief, Lipcse, 1938. Schloessmann-kiadás, ISO lap; ára 2.10 RM. -
Puttkamrner Gerhard: Die Briefe an die Thessalonicher, Lipcse; 1938.
Schloessmann-kiadás, 87 lap, ára 1.28 RM. - Blinzler Joseph: Die neutesta-
mentlichen Berichte über die Verkllirung Jesu, Münster i. W. 1937. Aschen-
dorff-kiadás, 170 lap, ára 6.38 RM. - Dey Josephr Palingenesia, Münster
i. W. 1937. Aschendorff-kiadás, 184 lap, ára 7.31 RM. - Thiel Rudolf: Drei
Markusevangelien, Berlin, 1938. Gruyter-kiadás, 237 lap, ára 5.25 RM. -
Kleineidam Erich-Kuss Otto: Die Kirche und die Welt, Salzburg, 1938.
Pustet-kiadás, 275 lap, ára 4.20 RM. - Vollmer Hans: Die Bibel im deut-
schen Ku!turleben, Salzburg, 1938. Pustet-kiadás, 144 lap, ára 3.38 RM. -
Faulhaber Doris: Das Johannes-Evangelium und die Kirche, Kassel, 1938.
Johannes Stauda-kiadása, 75 lap, ára 1.80 RM.

Folyóiratunk októberi számának 297. lapján, a negyedik bekezdés 8.
sorából "és a küzdő egyház többi ünnepnapja" elől hibás szedés következ-
tében kimaradt "a lutheri reformáció űnn:" szöveg.

MEGJELENT
az 1939. évi képes

HaRaNGSZÓ-NAPTáR.



"JER ÖRYENDJUNK KERESZTYÉNEK"
címen uj Luther-mű jelent meg a "Nun freut euch Ileben
Christen gmein" című sok kiadast megélt nérnet Luther-
áhítatossági könyv fordításaként. .•. A könyv kiadója a
Győri Evangélikus Egyházmegye Belmissziói Szövetsége.
Fordítója: SZABÓ JÓZSEF a Harangszó szerkesztője, Átnézte:
NÉMETH KÁROLY esperes. Előszavát D. KAPI BÉLA írta.

i

A 450 oldalas lameates !laIIn, egészvás7.oakötésli,ar8!!}oyomás6 diszmli ára 5 P.

Megrendelhető a pénz elozeles beküldésével a Harangszó kiadó-
hivatalánál, Győr, Petőfi-tér 2. szám. Csekkszámla: 30.526.

A könyv Luthertól tartalmaz az év minden
napjára egy-egyoldalas bibliai elmélkedést.

Felelisség oélklil VASUTI MENETREND ÉnéoY85 1938. október 2·161
••••• ra •••••••• 4••• al k•• 4646 roy.tok Ityorayo.atok I -OyGl'bGIIndulO vonatok:

.
Oyör

I
-\ I I I I , 15.2610.36iI3.4417JT7.291 1 1-'Csorna _ _ - - - - - 6.18.11.03/14.4317.5118.55, - - -

Kapuvár _ _ - - - - - 656111615.1418.20 19.10 - -- -
Sopron _ _ - - -- - - 8:00111.52116.23;19.2019.421 -- - - _.
Oyör

/
-/-/-/ /2.20/6.15/10.42111.05114.00/15.26r8.1812o.361-\ - 1-1-Pápa - - - - 3.37 7.29 11.26 12.12 15.17 16.36 19.2321.19 - - - -

Szombathelv - - - - 5.34 9.29 12.44 - 16.59 18.16 21.09 22.32 - - - -
Oyör

/
-1-1-1-/-1-14.20/6.00/8.50110.5'113.4811634118.281- 1-/-veseprémvar«. - - - - - - 5.40 7.16 9.41 '2.00 15.10 17.44 20 05 - - -

Veszprém '- - - - - - 735 9.00 11.03 I:i.42117.00119.33 - - -: -

Oyör I -,- 13.30\4.3917.45110.23'11.57011.3813.45;17.04119.1018.231 .l1-'-Romáram - - 14.16 5.26 i 8.3210.5212.25.12.39 14.5uiI7.49!19.39 19.20 - - - -
Tata-Továros - - 4.38 5.46 8.551 - I - :13.0515.1918.15119.55 20.35 - - -
BUdapestk.p.u.l - - ,620 7.0610:55'12.20,13.52'15.0117.1820.15,21.101 -1 - --
~őr 12.2313.01 i5.20 17~4O110.36110.45113.48115.19i16.5Ojl8.0818.33 20.501 • ,-,-

.-Mag)/aróvár 3.04 4.01.6.24 8.29 11.0111.3114.30 15.4417.32'18.33119.12 21.39 - - - -
Hegyeshalom 3.174.19!6.42 8.43111.10 11.48114.43!15.53 17.4518.4'-1'19.2421.53 - - - -
Wien 5.55 7.25 935 - 1245 - ,18.50:17.20 21.32 20.07 2132 -, _. -, - -

GyGrbe él'kezG 'Vone.ok:
Sopron I I I I I I 15

.
00

18.5314.11:17.1019.50, -/-, 1-/-Kapuvár - - - - - - 5.58 9.25 15.18:17.42,20.59 ~- - - ..
Csoma - - I - - I - - 6.31 9.4115.51'17.5621.301 - - - - -
Oyör - - - - - - 7.2510.08 16.44'18.23 22.20 - - - -
Szombathely 1 1 I 123.16/ 14.05/6.4617·:~r050113.25It7·001-1-1-1-1·Pápa - - - 1.24 4.22 6.02 8.33 9.08 12.25 15.09 18.14 - - - - -
Oyör - - - 2.36 5.29 7.15 9.1210.11 13.2716.23 19.00 - :- - - -
Veszprém

1 1 1 1 1 1 17.00\,°.43/13.15117.15119.351 - 1 - / - 1-/-veszprémvars. - - - - - 6.10 8.50 12.25 15.03 19.26 22.00 - - - - -
Oyör -- - - - - 7.37 9.55 \3.38 \6.06 20.34 23.08 - - --

BUdQPestk.p.U., , 16.101 8.3To.16113.t5113.20\16.10117.1021.15r 35\-1-'-1-'-Tata-Tóváros - 5.59 8.131 9.4712.1314.30 15.17 - 19.1822.36 1.05 - - - - -
Komárom - 6.40, 9.02,10.0312.42114.4615.4717.36 2O.02i22.52 1.27 - - - - -
Oyör - 7.34 9.44 10.30 13.24;15.1316.29 18.03 20.44 - 2.03 - - - - I -
Wien 123.351-~I-16.35 8.151 7.38I,·58p2.32117.00116.űo;2Ö.35I-I-\- -·1-Hegvesnatom 2.074.20 6.11 8.52 9.43:10.3611.2016.00,18.2818.3622.44 - - - - -
M -Mag)/aróvár 2.21,4.35, 630 9.08, 1l.5310.5O 11.30 16.13'\8.38'18.51.23.05 - - -
Gvör . 3.00 5.23 7.23 9.55'10.18 tt.2R 11.55 16.51 19.03:19.50 0.0t. -BAROSS NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA, OYÓR, ANDRÁSSY-UT 24.


