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1939 - Ime most !
Mint együttmunkálkodók intünk is titeket,

hogy hiába ne vettétek legyen az Isten kegyel-
mét .. Mert ő mondia: Kellemetes időben meg-
hallgattalak és az üdvősség napján megsegítette-
lek. (Ezs. 45, 8.) Ime most van a kellemetes idő,
íme most van az üdvösség napja. II. Kor. 6, 1-2.

Akik a számok titkaival szerétnek foglalkozni és titkos jele-
ket látnak ott is, ahol nincsenek, azok talán sok rejtett bölcse-
séget, sok jó vagy rossz jelet tudnak kiolvasni ebből a rninden-
esetre érdekes alkatú új évszárnból: 1939. De a legjobb, amit be-
lőle kiolvashatunk s ami egyúttal minden rosszjel-babonától biz-
ton megóv bennünket, az az, hogy ez az évszám is az pdvözítő
sziiletésére, az Ige testté lételére, mint az emberi történet Isten-
kéz-jelölte középpontjára utal vissza. Mint minden évszám,
úgy ez is a szent Karácsony égi fényében ragyog. Ha !gy a hit
szemével nézünk az évszárnra, joggal mondhatjuk a jó régiek
mélyértelműen kegyes szólásmódja szerint, hogy ez az év üdvös-
ségünk ezerkiJencszázharminckiJencedik esztendeje s. nekünk
mint ilyen drága nagy idő, aJkár leszegyébként nagy események
éve, akár nem.

Az ebben rejlő bölcseségre akar megtanítani bennünket az
az apostoli üzenet is, mellyel folyóiratunk hatodik évfolyam ának
kezdetén köszöntjük olvasóinkat.

Micsoda ujjongó lélekkel írhatta le Pál apostol a prófétai
ige nyomán a beteljesedés örömétől áthatott ama szavakat: -lme,
most van a kellemetes idő, íme, most van az üdvösség napja!
Hogyan? Talán éppen most tekintett a betlehemi pásztorokkal
vagy a napkeleti bölcsekkel vagy az agg Simeonnal az újszülött
"csodálatos" kisded igé-ző szemeibe? Vagy éppen most volt
tanuja az ősapostolokkal a Krisztus feltámadásának vagy a pün-
kösdi nagy eseményeknek? Vagy a világ volt éppen most, amikor
levelét írta, valami kivételesen kedvező állapotban a Krisztus
evangéliumának befogadására? - De hiszen ama pünkösd. óta
már majdnem egy egész, Jézus születése- óta pedig körülbelül
két emberöltő telt el, amikor az apostol levelét megírta, a világ
állapotáról pedig ugyanakkor azt is írhatta (Efez. 5, 16.), hogy
"a napok gonoszak."

Csak al előző fejezettel való összefüggésre kell figyelnünk,
legott észrevesszük: az "íme most" ujjongó örörnének.va "kelle-
metes idő", az "üdvösség napja" jelenvalóságán érzett boldog-
ságnak egyedüli alapja abban van, hogy az Istennel való békes-
ség, a kegyelem evangélioma éppen most is hirdettetik világban,
hogyevégből rendeltetett -ezr'a szolgálat, melynélfogva ö és
munkatársai éppen most is követségben járnak a Krisztusért:
Béküljetek meg az Istennel! Erre a szolgálatra való elhivatásuk .
és kíküldetésük révén válik az, amit ök tesznek, Isten müvévé és
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válnak ők maguk, az önmagukban gyarló emberek, lsten munke-
társaivá! Micsoda kegyelem, micsoda boldogság! Oe a kegyelem-
nek ezen szolgálatához elválaszthatatlanul hozzátartozik az a
komoly intés is, hogy "hiába ne. vettétek legyen az Isten
kegyelmét."

Isten hosszútűrő kegyelmének kézzel fogható bizonysága,
hogy mindez ma is áll, hogy az isteni kegyelem kellemetes ideje,
az üdvösség napja még nem múlt el, még nem alkonyodott le,
hogy ma is műkődik közöttünk az a szolgálat, ma is hangzik a
világban az az ige, mely a kegyelemből való üdvösségre hív és a
kegyelem hűséges megbecsülésére int, - igen: ma is, íme most is,
1939-ben is, Magyarországon is! Itt és rnost.

V égtelen hálával tartozunk a kegyelem Istenének, hogy
folyóiratunkkal immár 5 éven át forgolódhattunk ebben a szol-
gálatban s az Ókegyelmének el fedező és jóvátevő erejéért kö-
nyörgünk azért, amiben hibáztunk Az O megsegítő és áldó ke-
gyelmét kérjük az új év egész munkájára.

Egyházi, társadalmi, nemzeti életünk terén egyaránt sok te-
kintetben új feladatok, uj elhatározások előtt állunk, nemcsak a
magyar Felvidék. örvendetes visszacsatolása következtében, de
kétségkívül azért is. Részint nagyhangú, részint a nyilvánosság
elől inkább visszahuzódó "néma" mozgalrnak éreztetik hatásukat
egyházi életünk terén is és idézhetnek elő új nehézségeket. sőt
veszedelmeket. A népek és államcsoportok egymáshoz való vi-
szonya s a már-már csillagászati számokkal dolgozó, egyre' őrü-
letesebb fegyverkezés egy új, minden eddiginél pusztítóbb világ-
háború kitörésének állandó veszedelmével, -vagy megint csak új
veszedelmeket jelentő gazdasági kimerüléssel fenyeget. A világ
nem tud megnyugodni s az egymásra féltékeny nagyhatalmak
versenye közepett vajmi nehezen' biztosíthatja "független. nyu-
galmát" olyan kis nemzet, mint a mienk. A nemzet minden baja
pedig egyházunk baja is és egyhazunkat is orvosló munkára
hívja fel. De nincsen-e egyházunknak önmagában is elég baja?
A valóban hívek serege mellett nem túlságosan nagy ma is még
a közönyösek, az egyháztól eléggé nem gondozottak, az ingado-
zók, sőt az ellenséges indulatuak száma? Igaz, Istennek legyen
hála, az ébredés, a lelki megújulás jelei sem hiányoznak. A meg-
váltás, az új élet, az evangéuorn, a Krisztus, az élő Isten, az eleven
közösség után való vágyódás sokszor elemi erővel tör fel a lel-
kekből. Oe nem fenyeget-e itt is az a veszedelem, hogy ez a vá-
gyódás, ez a lelki szükséglet az egyházon kívül keres kielégülést,
vérző sebeket ütve egyházunk testén? Aztán az egyház bajainak
orvoslásáért lelkesen buzgólkodó munkában is és a mellett
mennyi a Ielszínesség, az Ide-oda kapkodás, az erők szétf'orgá-
csolóuása, sőt a széthúzás! .

Ha így van, annyival égetőbb a szükség, hogy az Istennel
való békesség, a rnegváltó 'kegyelem evangéliomának szolgálata
fokozott buzgósággal, tökéletes hűséggel és odaadással működ-
jék egyházunkban s Istennek kegyelme mi rajtunk ne legyen
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hiábavalóvá. Ime mást! Ime mostl Ha egyházunk ugy, mint a re·
formáció korában megtalálná a Krisztus tiszta evangéliomával az
igaz utat az emberek lelkéhez, rengeteget nyerhetne, - de ren-
geteget veszthet is, ha nem. Íme most, íme most! Vajha az anya-
szentegyház szolgáinak, a Krisztus követeinek az ajkán és mint-
egy visszhangképen az egyházhívek ajkán is mindig oly frissen,
oly melegen, oly természetesen, oly boldogan-boldogítóan zen-
gene a megváltás, az üdvösség evangéliorna, mint a fülemile
csattogó dala: Íme most, ime most!

Annyi bizonyos, hogy a Krisztus evangéliomának tisztán és
igazán hirdetése és a szentségeknek Krisztus rendeléséhez hű ki-
szolgáltatása egyedüli alapja egyházunk létjogosultságának,
belső megújulásanak és hivatásbetöltésének ebben a világában, a
magyar élet világában is.

Egyházunknak ezt a hivatásbetöltését kívánja szolgálni fo-
lyóiratunk továbbra is, főkép értelrniségünk köreiben. Visszatért
felvidéki testvéreinkre tekintettél, de egyébként is az idők ko-
molyságához és új feladataiház mérten kitágítaní törekszik mun-
katarsi körét, hogy a lehetőség szerint tömöritse mindazokat az
eleven erőket, amelyek a Krisztus tiszta evangéliomának alapján
hitvallásunk szellemében komolyan akarnak dolgozni egyházunk
belső életújulasan. Ezzel már le rögzítettük azt is, hogy folyóira-
tunk szellemi iránya tekintetében.a tömörítési szándék nem jelent
változást.

Az evangéliorni igazság komoly szolgálatától elválasztha-
tatlan az a kritika, mellyel alkalomadtán egyházi életünk jelen-
ségeit illetnünk kell. Ha ez a kritika helyes, akkor az egyház ön-
kritikáját jelenti s akkor az a kritika első sorban annak kell fáj-
jon, aki gyakorolja, mert egyházával mint lelki édesanyjával
egynek érzi magát. Csak az ilyen kritika gyógyit és igazit. De a
fő nem a kritika, hanem az evangéliomi igazságról való pozitiv
bizonyságtétel.

Ehhez a munkához kérjük az Úr megsegítő kegyelme után
munkatársaink, olvasóink buzgó támogatását munkában és mun-
kánk sikeréért való imádkozásban.

Íme most, íme most!
D. Dr. Pről,'e Károly

!(}szerkeszt(J.

A keresztyének boldog nép, amely szívből tud örülni, ujjon-
gani, táncolni és örvendezni. Ez tetszik Istennek, szívünket pedig
gyönyörködteti, ha Istenre hagyatkozunk, vele büszkélkedünk és
benne örvendezünk. Mit adhatnék azért, hogy Uram és Istenem
az összes angyalokat, sőt a mennyet és földet is, de még inkább
az én édes.Istenemet és 4.tyámat barátaimmá .tetter! Ezért kell
örvendeznünk és örülnünk, egész életűnkne): pedig haIlelujává
kelJ' lennie. l.uther.
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Kegyelemből, hit által.
A kegyelemből, hit által történő megigazulás tanítása a

Szentírásalapvető igazsága. Az Oszövetség célja: felmutatni a
mindennapi, történeti élét keretei között a törvény betartását
követelő isteni akaratot. S mivel a bűn miatt lehetetlen azt betar-
tani, az Oszövetség összetöri, kétségbeejti a lelket, hogy az a
teljes nyomorúságát belátva, önmagát feladva - egészen az Új-
szövetségben kinyilatkoztatott Krisztushoz meneküljön és az Ö

áldozatáért ingyen fogadja el. Isten üdvözítő kegyelmét, melyet
kiérdemel ni nem tudott. "Kegyelemből tartattatok meg, hit által
és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből,
hogy senki ne kérkedjék" (Ef. 2, 8-9.), ez a-Szentíráson alapuló
keresztyén igazságok summája.

Kegyelemből megigazulni tehát azt jelenti, hogy az ember
a minden gondolatát, tettét, életmegnyilvánulását megmérgező,
egész lényét átítató bűn miatt semilyen tettével, törekvésével,
- lett légyen az emberi szemmel nézve a legnemesebb, legpá-
ratlanabb és nagyszerűbb is, - sem tehet semmit Isten előtt
üdvösségére. Isten nekünk szigorú bíránk, belelát a szívek rné-
lyébe és egészen mások a szernpontjai, mint az embereknek (Ézs,
55, 8~9.). Isten a bűn hatalmát nézi az emberben és emiatt ta-
gadólag, "nem"-mel felel min den emberi tettre, gondolatra,
mert ami bűn, azt az úr gyűlöli. "ítélet Istene az úr." Megtartá-
sunk, üdvözítésünk, kegyelembe fogadtatásunk útja aSzentírás
értelmében nem a cselekedetek,erényességünk,erkölcsös voltunk,
jóságunk, hanem minden cselekedet értéktelenségét belátva,
.bűnbánÓmegalázkodás, élő hit a Krisztusban, akinek golgotai
áldozatáértlsten minden cselekedet nélkül, ingyen
üdvözít.

Ez az igazság az apostoli korban önmagától értetődő igaz-
ság volt. Még később, az egyházi ókorban is szünetnélkül felcsen-
dül ennek az isteni igazságnak a' hangja: nem cselekedetekből!
De később, a hit intenzitásának csökkenésével,amikor elkerül he-
tetlenné vált a hitigazságoknak szisztémák, tanok közé való me-
revítése,a hangsúly egyre jobban a c sei eke det ek oldalára
tolódott áto Oka kettős: a kegyelemből való megigazulás az em-
ber számára a legnagyobb botránykő. Az önmagában bizakodó,
önmagát bálványezó, örökös autonórniára törekvő emberi öntu-
dat legkegyetlenebb arculcsapása a kegyelemből való megigazu-
lás tanítása, hisz ez minden vélt értékének megsemmisüléséveI
egyértelmű. Az egyház részint missziói tudatból, részint nép-
szerűtlenségtöl való félelme miatt inkább elhallgatta ezt a leg-
fontosabb hitigazságot és igyekezett az emberi érdeknek tetsző,
hizelgő "cselekedetek általi megigazulást" hirdetni. Későbbegé-
szen. elvetették a "botránykövet" és Krisztust nem a cselekedetek
ít é l e t é nek, hanem. meg j utal m az Ó j ának tüntettek fel.
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Ezzel azonban a keresztyén egyház eltévesztette hivatását és fel-
adatait.

A re for m á ci ö által Isten az ere det i üdvutat állította
vissza. A reformáció tehát nem Luther műve, hanem lsten rende-
lése. "Az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, Ö
gyujtott világosságot a mí szívünkbe az Isten dicsősége ismere-
tének a Jézus Krísztus arcán való világoltatása végett." (II. Kor.
4,6.) A reformációban az Ö izazsázát eltemetni nem hazyó Isten
keze működött és amint egykor tetszett Neki, hovvegy királyt
(Jósiás), pásztort (Ámos), vagy ezv farizeust (Pál) vag-y akár
paráznát (Magdolna) válasszon eszkövéül. aképen tetszett neki,
hogy egy wittenbergi szerzetest ielöljön ki és ruházzen fel izaz-
sága érvényesítésére. Az evanzélikus ember ezért tiltakozik min-
den Luther-kultusz ellen, amely Luthernek "érrlemeket" igyek-
szik tulajdonítani, hithőssé, - bálvánnvá kikiáltani. Lutherrel
kapcsolatban nem lehet másképen beszélni, rnint Pál apostollal
kapcsolatban, aki "szemétnek, haszontalan szolgának" nevezi
magát, mert - egyed ü 1 Krisztusé a dicsőség! Az "eszköznek"
dicsoséget iuttatni - a legélesebb ellentétben áll a reformátor
felfogásával is, a "kegyelemből" igazságával is, mert egy az Úr,
Övé a dicsőség tel jes e n. Ez a kegyelemből való megigazulás
értelme ..

Ugyanezen okból azonban az evangélikus ember tiltakozik
minden olyan vélemény és nézőpont ellen, amely a reformációt,
mint emberi munkát, a kot szelleméből igyekezik magyarázni és
csupán történeti [elentösézűnek feltüntetni. Nem! A reformáció,
mint Isten örök reformátori munkájának megnyilatkozása örök
érvényű. Az evangélikus egyházat nem Luther, hanem az Isten
rendelte és értelme: a cselekedetek által való megigazulás tévely-
géséveI szemben a "kegyelemből" igazságának' érvényt szerezni.
Az evangélikus anyaszentegyháznak isteni létjoga van. Isten ren-
delésén alapszik. Minden gyakorlati érdek és az egyházak egysé-
gesítésének Jenyüzözően szép gondolata, a katollkus egyház min-
(len szépségének és értékének elismerése ellenére a római egy-
házba való visszatérés lehetősége egyszersmindenkorra el van
vágva az evangélikus egyház számára. Nem emberi, hanem isteni
érdek és parancs hozta létre, tehát semilyen emberi érdek és pa-
rancs sem szüntetheti meg! Az evangélikus egyház a Szeritírás-
által gondolt, rendelt és alapított egyház, amely kivan véve min-
den emberi érdek alól!

Amilyen nagy áldás ez az igazság azonban az evangélikus
egyház számára, épen olyan rettenetes it éle t is. Mert: ez azt
jelenti, hogy az evangélikus égvház csak addig az Isten egyháza,
csak addig rendelkezik isteni létalappal, ameddig hű msrnd a ke-
gyelembő/ velo megigazulás igezséeéhoz. Minden egyház köthet
kompromisszumot, az evangélikus egyház soha. mert abban a pil-
lanatban elvesztette isteni létjogát. Istennek csak addig van szük-
sége az evangélikus egyházra, ameddig eleget tesz küldetésének:
hogya cselekedetekből ..való megigazulás téve/ygéséve/· szemben.



a kegyeJemböJ hi! álta! való megigazulás igazságát érvényesftse.
Az evangélikus egyház csak addig egyház, ameddig vallja, hogy:
"az emberek nem igazul hatnak meg Isten előtt saját erejükből,
érdemeikból és cselekedeteikből, hanem ingyen igazíttatnak meg
a Krisztusért hit által, ha hiszik, hogy Isten őket kegyelmébe fo-
gadja és bűneiket megbocsátja a Krisztusért." (Ágostai Hitvallás.)
Azértinondja Luther, hogy a tiszta tanból nem lehet engedni.
ha ég s föld összeszakad is. Mert "ahol az Igét nem hirdetik tisz-
tán, ott. nincs' egyház, hanem az ördög iskolája."

Ezeknek szem előtt tartásával hordozzuk végig tekintetün-
ket egyházurrkon. Hogyan ünnepeljük a reformáció ünnepét?
Felvonulásokat tartunk, a mellen büszkén csillognak a Luther-
rózsák, harcias erővel zendül fel az "Erős várunk" és fennen ver-
jük mellünket, hirdetve az evangélikus egyház diadalát és dicső-
ségét.

Vajjon van-e erre okunk? Vajjon nem azért ünnepelütik-e
így, mert - szem elől tévesztettük a kegyelemből való megiga-
zulás isteni igazságát? Ha nem tévesztettük volna szem elől, ak-
kor nem ünnepelhetnénk farizeusok módjára mell verve, ha-
nem csak a vámszedő módjára: alázattal, bűnbánattal. szernün-
ket még az Égre sem emelve, hiszen eleget tettünk-e mi annak
a megbízatásnak, amit Isten sajátos módon épen az evangélikus
egyházni bízott, amiért - rendelte>. Vajjon nem mardossa lel-
künket ci vád, hogy nem tettünk eleget az isteni megbízásnak.
nem hirdettük kérlelhetetlenül a .Jcegyelemböl" igazságát, ha-
nem mi is kompromisszumokat kötöttünk vagy egyenesen "cse-
lekedetekből" -t hirdettünk és ezáltal hűtlen sáfárai voltunk Isten-
nek és niéltatlan örökösei Luthernek,: - nem gyötör-e a kérdés,
hogy vajjon nem az "ördög iskolája" voltunk-e a tisztátalan tan
miatt és nem az Isten anyaszentegyháza?! ...

Először Rád.gondolok, olvasóm, bárki légy! Vajjon tudod-é
hittel vallani a "kegyelemből" igazságát? Vajjon Téged nem a
"cselekedetekből" hamissága kísér-e utadon? Vajjon fel tudod-é
adni egészen magadat Isten előtt! Vajjon nincs-e benned veled
született büszkeség, gőg, "önbizalom"; vajjon nem vagy-é büszke
cselekedeteidre, vajjon nem tartod-é magad különbnek társaidnál
természeti .Jciválóságaídnál" fogva, vajjon úgy tudsz-e ott állni
az Isten előtt, mint aki magadnak semmi vágy és hited egyedül a
Krisztusra tekint? El mered-e mondani magadról, hogy mindened
a Krisztus? Az "evangélikus" mivoltod ebben és nem a Luther-
rózsa viselésében áll. -,

Azután gondolok vallástanításunkra, gyermeknevelésünkre,
ifjúsági munkánkra. Vajjon vallástanításunk kilencven százalék-
ban nem a "cselekedetekből" gondolata körül forog-e? Vajjon
gyermekeinket úgy nevelhetjük-e, ahogy Luther mutatta: első a
törvény és annak össze kell törnie minden "jóságunkba" vetett
hitünket, mert csak így látjuk meg Krisztust a maga jelentősé-
gében? Vajjon nem a cselekedetek hamis "illuzíöjéban neveljük-e
gyermekeinket, amikor a. Szentírást csupán a j6 és rossz szem-



léltetö eszközének nézzük és gyermekeinket a "cselekedetek" őr-
dögéveI arra biztatjuk: légy [ö, tedd ezt meg és akkor az Isten
szeret téged? Evangélikus mivoltunk afra kötelez, hogya Szent-
írást ne példatárnak. hanem Isten személyes üzenetének, akara-
tának lássuk, aki ép az ellenkezőt mutatja: hiába cselekszel akár-
mit,megátkozott Ádám vagy és nincs benned semmi, nem lehet
benned soha semmi Jó. Gyermekeinket a bűnösségtik meglátására
kell vezetni, nem eltitkolni előlük a bűnt és abban a' hazugság-
ban ringatni, hogy "tud" "jót" cselekedni. Iskoláink falán ott dí-
szeleg a Luther-rózsa, de azt elfelejtik vallástanftóink, hogy an-
nak jelentése a kereszt, a lemondás, az összetörés a szívben. Az
evangelium minden öröme csak a kereszten keresztül lehetséges.

Gondolok énekeskönyvünkre. Arra, hogy a hatszáz ének kö-
zül a kegyelemben való megigazulás igazsága csak kevés ének-
ben jut teljes mértékben kifejezésre (pl. 349, 351. ének), igen sok
a .vallásosság", "kegyesség" cselekedetével akarja Isten kegyel-
mét .Jciérdemelni" (Sántha-énekek).

Gondolok prédikációinkra. Valion azok Istennek a kegyel-
méről szóló bizonyságtételek-e? Nem inkább buzdítások-c a o.cse-
lekedetekből" való megigazulni akarásra? Vajjon. a mi prédiká-
cióink sem tudnak másról, csak Krisztusról, a mezfeszttettröl?
Va iion nem inkább elkerülni akar iuk-e a keresztet és kegyessé-
giuikkel, vallásosságunkkal akarunk tnegigezuini? Túróczv Zol-
tán rnondotta: haezy cenzor mindazt kihúzná beszédeinkből. ami
nem a megfeszített Krisztusról szól, vajjon mi maradna belőlük?
Mi elfelejtjük, hogy templomi hallgatóságunk jelentős része "ter",
mészeti" ember, aki jóformán semmit sem tud az újjászületés
csodájából. Hogyan munkáljuk bennük Isten igazságát? Úgy,
ahogy az evanzéliumértelrnezi, hog-y hiveinket a törvény .meg-
alkuvást nem tűrő hirdetése által először a kereszthez vezetjük,
vagy pedig arra buzdít juk, hogy "megtéré<;ük", "jóságuk" által
érdemeljék ki Isten kegyelmét? Nem látjuk, hogya .anegvlgasztalt
kétségbeesés" (Lutherj vútja nélkül nincs eveneélium és nincs
megigazulás? Nem látjuk, hogy a szokásos "buzdítá", .Jelkesítö"
prédikációk körülbelül ugyanolyan hatásúak; mintha egy négert
arra biztatnánk, hogy legyen fehér! Nem látjuk, hogya keteset
nélkül senki sem mehet az Atyához?!

Van a mi prédikálásunknak egy másik nagy hibája is, mely
az evangélium rovására megy. Amikor a "hit által" kifejezést úgy
értelmezzük, mintha ez alatt a Szentírás az ember veleszületett,
természetes hitét, "önbizalmát" értené. Holott .Jiíten"- a Szent-
írás a Krisztusba vetett hitet érti, amint hitvallásaink világosan
leszögezik '

Egyházunknak nem magát-ünneplésre, hanem bűnbánat ra
van szüksége. Bűnbánat nélkül mi is a "cselekedetekből" elvének
áldozatai leszünk. Isten pedig arra rendelt, hogy az Ű igezsé-
gának hirdetői és bizonyságtevői legyünk. Hogy Övé legyen .
egyedül il dicsőség az egyházban a Krisztus által. '

Kiss-. Béla;



Vádolom az ifjúságot.
Aggódással vállalkozom rá. Mert ma divat lett közöttünk,

hogy az ifjúság kérdésével - legalább is szóban - szeretettel
foglalkozzék mindenki,akár van valami köze hozzá, akár nin-
csen. Nem lehet ujságot kézbevenni, melyben ez a kérdés ne
szerepelne. Hivatali székfoglaló beszédekben, - akár szervesen
kapcsolódik bele a gondolatmenetbe, akár csak függvénye az
egésznek - meg szokás nyilátkozni az ifjúság nehéz helyzeté-
ről is. Politikai programbeszédekből kivételesen sem hiányzik az
ígéret: az ifjúságnak megélhetést fogunk teremteni, elhelyez-
kedéséröl, gondot viselünk. Megszámlálhatatlan sok az ígéret.

Félve írom ezeket a vádat tartalmazó sorokat, mert sokat
viaskodtam azzal a kérdéssel, hogy szabad-é annak vádat emel-
nie, aki az ifjúság megsegftésében nem próbált meg még minden
járható útat?

Mégis, sok aggodalomrnal és féltő szeretettel nézve a jövőt,
melyet majd ez az ifjúság hordoz, józan öneszrnéltetés céljából
is el kell mondani a vádakat.

Művelt ifjúságunknak egy nagy' seregét látom magam előtt.
Láttam közöttük sok ifjút, aki olthatatlan lelkesedés lángját
hordozza magában. Oe olyan sok ifjúnak kellett a titkos bel-
sejébe tekintenem, akinek gondolkodása, életfelfogása a legko-
molyabb aggodalomra adott okot! Ezek ellen mondom el vádoló
szavamat.

Vádolom az ifjúságot, hogy bár kiált a munka után, mégis
igen sok esetben szégyennek tartja a munkát.

Egy vidéki városban, melyben hozzávetőlegesen száz állás-
talan fiatalember van, uszodát létesítettek. Úszómesterthavi 160,
pengő fizetéssel a nyári hónapokra hátom ízben is idegenből kel-
lett szerzödtetní, mert az állás és kereset nélkül lévő fiatalok
közül egy sem vállalkozott arra, hogy kiképeztetve magát ezt az
állást elfoglalja. Az indokolása a húzódozásnak az volt, hogy
nem szolgálhatja ki azt a lányt, akinek különben udvarolni
szokott.

, Édesanya adta elő nekem panaszát a fiára, akit oly nehéz
körülrnények között taníttatott ki, hogy ha a fiú az ének hang-
ján akarna róla vallomást tenni, csak azt énekelhetne róla: "Éj-
szaka font, nappal mosott," - hogy a piaci bevásárlásnál, az
otthoni faaprftásnál, a konyhakertí munkáknál a fia nem segít
neki, mert szégyenli ezt a munkát,

Egy, a fővárosnak meglehetősen közelében lévő városban
a gyülekezet lelkésze ajánlatot tett néhány állástalan ifjúnak,
hogy charnpíon-gomba-tenyésztésre alkalmas pincéjében termel-
jenek gombát. Az első telep' költségeinek kockázatát a lelkész
maga vállalta, a pincét is díjtalanul bocsátotta rendelkezésükre,
de az ajánlatot egyik sem fogadta el. Szégyelt trágyával foglal-
kozni és kosárral piacot keresni.



< Hadírokkantbádogós-mester két fiát taníttatta ki kereske-
delmi iskolában. Sok anyagi gondjából úgy vélt szabadulni,hogy
fiai majd beállnak az üzembe és mentesítík két segéd tartása
alól. Mindkét fiú mostanig is állástalan, de a műhelyben maig is
az apa dolgozik csupán.

A legtöbb ifjúnak a~ a legfőbb vágya a sovány viszonyok
között, hogya téli hónapokban a. városházán nem is egészen
napi 1 pengőt kitevö inségmunkát kapjon, mert ez, ha az életre
nem is elég, de legalább "úri foglalkozás." -

Vádolom az ifjúságot, hogy sokszor nem a hivatás parancsa,
hanem az egyéni vágy vezeti.

Érthetetlenül targyaltuk mintegy két éve azt az esetet, ami-
kor valahol egy elhagyott faluban községi orvosi állást hirdettek
és nem volt egy p.•HYi:ÍZó sem. pedig ott is magyar életek várták
a gyógyító orvost. Schweitzer Albert; aki idehaza Európában
akár mint lelkész, akár mint orvos, akár mint egyetemi tanár,
akár mint kiváló orgonaművész gondtalan életet élhetett volna
és minden kívánsága teljesedésbe mehetett volna, anyagit, életet,
időt áldoz azért, hogya Kongó-vidék fekete lakói közé elvigye
a mentő szerétetet. Itthon, a-magyar fiatal, állástalan orvosok
között nem volt egy, aki eztJa kérdést elsősorban ne kenyér
és kényelem, hanem szeigálat kérdésének tekintette volna, saját
népe jövője érdekében. Pedig .köztudomású, hogy még a leg-
elhagyatottabb község orvosi 'állása is megadja a tisztes meg-
élhetés lehetöségét.

Amikor az ifjúság elhelyezése érdekében meghirdették az
átképzőtanfolyamokat, egy fiatalember igyekezett megmozdítani
minden elérhető protekciót azért, hogy a külügyrnínisztériumban
nyerjen alkalmazást. Nyelvismerete a magyar nyelven kívül egy-
általán nem volt, mégis azért kívánkozott ide, rnert esetleg kül-
földi utazásokra nyílik neki alkalma, :'
. Ennek a vádpontnak igazolására jellegzetes példa azaz

ifjú, aki érettségi után gyülekezete lelkipásztorától azt tudakolta
meg, hogy ha ő a teológiát elvégezné, akkor lehetne-e minden
további nélkül rnisszionárius? Mert ő utazni szeretne és világot
látni. Ha tehát a lelkészi pályán ezt nem találja meg, akkor
inkább a tengerhajózásnál kíséreli meg alkalmaztatás keresését.

Vádolom az ifjúságot, hogya gazdasági élet terén ei ide-
genek kiszorítását követeli, de maga nem készül az üres hely
elfoglalására, és nem más a, tőkéről megalkotott etikája.

Két zsidót hallottam egyszer beszélgetni egy harmadikról.
Arról folyt a szó, hogy az a harmadik valami üzleti vállalko-
zásba kezdett és autót vett. A két beszélgető zsidó megegyezett
abban, hogy "aki autóval kezdi::-,'az fütyülővel végzi." Ez' a beszél-
getés jutott eszembe, amikor egyik város ifjúsága egy nagy-
gyűlésen arra lelkesítette a várps közönségét, hogy az ifjúság
problémájának megoldásához a' maga részéről járuljón hozzá
azzal, hogy egy "ifjúsági üzletház" építését tegye számára lehe-
tövé. Al. akció megke~dödött,tpeg is bukott, mert a terv .al-

, ,,' '., ,t.
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volf, hogy hatalmas ifjúsági palotát építenek,' melynek földszint-
jérí üzlethelyiségek lesznek, a pincehelyiségben tekepálya,az eme-
leten pedig olvasó-egylet, klubhelyiség asztali tenisszel és egy
nagy modern táncterem, mely a városnak ilyen irányú hiányait
hivatott pótolni. Szetény kezdetet nem tart alkalmasnak az ifjú-
ság problémák megoldására. .

Divatosa tőke urainak szidása, de mindenki előtt nyitva
marad a kérdés, hogy a gazdasági életben előállhat-e csak a
legkisebb előnyös változás is, ha a tőkéről alkotott etika az új
irányítókban változatlanul a régi?

Vádolom az if júságot, hogy új országot akar építeni, de
véltozetlenul a régi gondolkozás alapjain.

Ez leülönösen akkor lett nyilvánvalóvá, amikor. területi vál-
tozások előtt állt hazánk. Remények és csüggedések között igen-
igen komoly napokat élt át a nemzet. Egy tüntető nagygyűlés
alkalmával az ifjúság az egyik szónokot azzal kérte fel, hogy
úgy beszélj en, hogy "lehessen sokat kiabálni".

A nemzetiségi kérdés közismerten nehéz kérdésünk. Foko-
zottan nehéz egyházunk szempontjából. Ezen a ponton is válto-
zatlanul uralkodik ifjúságunkban a régi felfogás . .Egy lelkészt,
aki a nemzet érdekében minden hű szolgálatot elvégzett, úgy,
amint tőle telt, az ifjúság kikiált pánszlávnak, csak azért, mert
gyülekezetében a nép anyanyelvén .hirdeti az igét. Másutt fiatal
lelkész a nemzeti mártir köpenyébe burkolózik és nemzeti hőssé
szeretné avattatni magát, mert nemzetiségi gyülekezetével ellen-
tétben áll. Az egyetlen oka pedig az ellentétnek az, hogy nem
tartotta kötelességének elsajátítani azt a nyelvet, melyen gyüle-
kezetében szolgálatát el kellene látnia. Ahol ő hősnek érzi magát,
ott a nemzet és az egyház mérhetetlen kárt szenved általa. És ez
a helyzet nemcsak lelkészek, hanem a nemzetiségi vidéken szol-
gálatot végző minden faluvezető esetében, ha elemi kötelezett-
ségeit nem akarja teljesíteni.

Nem kívánom részletesen előadni azokat a vádakat, rnelyeket
az ifjúság ellen szigorúan egyházi szempontból lehetne felsora-
koztatni. Az ifjúság részéről sokszor igen éles bírálat hangzik
el az egyház ellen. Azt hiszi, hogy a bírálat joga kizárólag az ő
oldalán van. Közben az egyház nagy aggódással néz a jövője
felé; lesz-e, aki a szolgálatot felveszi a mai ifjak között?

Néhány pontban foglaltam össze azokat a vádakat, melyek .
lelkemben felmerültek az ifjúság ellen. A vádak elsorolása után
vádindítványt kellene tennem.

Indítványozom, hogy nemzetünk és egyházunk közvélerné-
nye mentse fel e vádak alól az ifjúságot.

Ezt az indítványt azzal indokolom meg, hogy közülünk csak
az dobhatna az ifjúságra az első követ, aki magát e pontokban
bűnösnek nem tudja. Es ugyan milyen példát adtunk mi ifjúsá-
gunknak? Milyen gondolkozásra neveltük otthonainkban, isko-
láinkban? Főképpen gondot viseltünk-é arról, hogy evangéliumot
~I'~dil\áló példaadó- élettel. és az evangélíum maradéktalan htr-
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detésével Úgy vezessük Őket, felkészülésük útján, hogy egész éle-
tüket szolgálatnak fogják fel és tudják világosan, félreérthetet-
lenül, hogy egész életünkért számot vesz majd tőlük Isten?

Mentsük fel az ifjúságotés mostantól fogva más, lélekkel
járjunk előtte az úton!

Wolf Lajos,

Néma forradalom.
Valami csodálatos néma forradalom megy végbe a szlovák

nép szlvében. Aki ezt a szorgalrnas, jámbor és szerény népet jól
ismeri, aki megérti nyelvét, lelki alkatát, kultúrális, szociális és
nemzeti törekvéseit, az meglepődve látja ennek a népnek a [e-
lenben végbemenő nagy átorientálódását, Ma a szlovák nép egye-
ternét nagymérvű forradalom tartja izgalomban, mely máról-hol-
napra elsöpörte a cseh orientációt s helyette hungarofil érzéseket
sa legmelegebb baráti, testvéri vonzairnat keltette fel.
" Húsz évvel ezelőtt úgy látszott, hogya magyar és szlovák
nép útja végleg. elvált egymástól. A hosszú háborúban megápo-
rodott néphangulat elfordult a magyarságtói, mert a szenvedése-
ket és a nagy veszteségeket R magyarsággal hozta kapcsolatba,
naiv elképzeléssel a sok keserűséget a magyarok rovására írta.
Az állandó rekvirálások, hivatali kellernetlenkedések, hiányok, a
szegény vármegyékben éhinség, a riasztó harctéri események,
hősi halottak és nyomorékek megfosztottak a köznép et közmon-
dásos józan felfogásától s nem eszmélt rá, hogy a magyar nép
nálánál még árvább, elhagyatottabb és szenvedőbb. Vannak ko-
rok, amikor népek elkeseredésükben gondolkodás nélkül lelép-
nek a régi kitaposott útról az ismeretlen kedvéért, melyet tele-
szórnak képzeletük virágaival. Az újdonságnak még a konzerva-
tív köznépnél is van varázsa. A jóhiszemű, élénk képzeletű és
alapjában még romlatlan köznép a benne élő eszméket kivetítette
az új urakra, nem látta meg bennük a kapzsi, haszonleső kizsák-
mányolókat, hanem saját képére és hasonlatosságára formálta
őket képzeletében. Népboldogító nagy eszméket hangoztatva
megittasodott azok nemes csengésétöl, keleti Schweizről álmo-
dozott és telve volt az új államok színes reményeivel. A régi vi-
lág hibái, visszaélései és bűnei még élénken emlékezetében éltek,
de az új rendnek még csak ábrándjai voltak. így érthető, hogy
csodaváró hittel az új felé fordult.

A magyar és szlovék nép teljes elidegenítésének szolgálatá-
ban állott az új iskola. Raffinált, önző, kizsákrnányoló, gyarma-
tosító nép még nem tudta annyira konkolyhintő munkájába állí-
tani az iskolát, mint a cseh. A "divide et impera" elvet tökélete-
sen alkalmazta, amikor a magyar és a szlovák közé éket vert.
Húsz esztendő alatt minden alkalmat megragadott, hogy gyűlö-
letet keltsen a magyar néppel szemben. Hamisított történelem-
mel,arcpiritó koholmányokkal, szégyenteljes Janosík-ülmekkel



meg akarták utáltatní a magyart' a szlovák nép előtt. Szőrnyű
volt nyitott szemmel nézni azt a kútrnérgezést, mely egy idegen
betolakodó faj önzését szolgálta. Voltak, akik azt hitték, hogy
a két nép annyira elhidegült egymástól, hogy többé már nem fog
egymásra találni ...

Mennyire tévedtek! Milyen csalódás érte a konkolyhintöket!
Milyen dőreség volt azt hm ni, hogy 'a húsz éves epizód el tudja
feledtetni az ezer éves sorsközösséget! '

A két testvérnép rövid együttélés után rádöbbent arra, hogy
mindegyíknek más lelke van. Más a cseh nép lelke, mint a szlo-
váké í (A szlovákot helytelenül tótnak is mondják, ami nekik ép
úgy fáj, mintha a románt oláhnak, vagy a római katolikust
papistának neveznék.)

Bár a szlovák nyelv a csehvel annyira rokon, hogy egymást
tökéletesen megértik, mégis nagy lelki ellentétek mutatkoznak
köztük. A cseh sokban a francia népre emlékeztet, mert szabad-
elvű, antiklerikális, nagy tömegeiben vallástalan,· szeeialista és
anyagias, addig a szlovák inkább konzervatív, katolikus tömegei
klerikálisok,ál talánesságban vallásos kedélyű, templomszerető,
erősen nacíonalístaéseszrnékért hevülö. Temperamentuma sok-
ban haszonlít a magyarhoz ésnépdalaiban kiütközik a rokon
lélek. De rövid cikkem keretében csak vallási vonatkozásaira sze-
retnék rámutatni.

A cseh és szlovák nép között az ellentéteket a vallási kérdé-
sek robbantották 'ki s ezek kultúrharcszerű jelleget öltve elkese-
redetten és engesztelhetetlenül tomboltak felégetve az összekap-
csolóhidakat. A szlovák nép soha sem tudott volna oly sikeresen
védekezni a kizsákrnányoló túlerővel szemben, ha nem sértik
meg únos-úntalan vallási érzékenységét. A legelső jelszó, mellyel
hadat üzentek a cseheknek a "za Boha a za národ ... ", vagyis,
"Istenért és hazáért" volt, s ez a jelszó mindenütt visszhangra
talál t. Vallási indokok játszottak a főszerepet a politikában s
vallásiindokoknéhány év alatt a legtúlzóbb magyar ellenséggel
is-revideáltattáknézeteit . . . .

A szlovák evangélikus egyházi vezérférfiak az állarnalkotás
mámorában könnyelrnű tékozlással feláldozták a középiskolákat.
Mindent feláldozva és semmit sem kapva kergettek délibábokat.
Annál keserűbb volt aztán az eszrnélés, amikor a szociál-
demokrata vezetés alá került marxista iskola elkezdte romboló
munkáját. Szigorú határozatokat hoztak azon gyülekezetek el-
nökségei ellen, amelyek elemiiskoláikat községesíttetnék, vagy
államosíttatnak. Az áilandó térvesztés, szüntelen sérelmek, foko-
zatos háttérbe szorítás végül elérte tetőpontját, amikor a szo-
eialista pártok a klérus támogatásával keresztül vitték ait, hogy
a 'protestáns Masaryk elnököt minden lelkészifunkció nélkül te-
messék el. Ez döbbenetes Canossa- járás volt. Erre még a leg-
elvakulrabbak is felhorkantak és feltették maguknak a kérdést:
hová megyünk? A leghűbb "csehszlovák"-nak is keserű lett a
szala ize, ha egyházi kérdésekre került a sor. A legszörnyűbb
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döbbenet azonban csak akkor következett be, amikor Tíso és
Volosin katolikus kanonokok legszélsöségesebb klerikális kormá-
nyai vették át a hatalmat Tiso híres pozsonyi kíáltványa: .Kato-
likus Szlovákiát akarok!" el intott minden evangélikus faluba s
tökéletessé tette a kijózanodást. Ma az a helyzet, hogy ép a leg"
hűbb "csehszlovák"-nak hirdetett evang-élikus nép, a klerikális
sajtótól oly előszeretettel kihangsúlyozott "tót lutheránusok" a
legrnezbízhatóbb és leghűbb oszlopai a mag-yar irányzatnak.
A zömörí és nógrádi evangélikusok nagy tömegei a legnag-yobb
üldöztetések ellenére is sokszor valódi hősökké mazasztosultak,
amikor saját hatóságaikkal és országukkal szemben küzdöttek
és küzdenek a vísszacsatoltatásért.

A néma forradalom nem sporadikus, hanem az eg-ész szlovák
népre kiterjed. Nag-y méreteket öltött a katonai mozzósításnál.
Mazyar, szlovák, némel rögtön egymásra talált a csehek gyűlö-
letében, a szabotázs és passzív rezisztencia gyakorlásában. A tria-
noni határra küldött szlovák fiúk haragja nem a határon túlra,
hanem a csehek ellen fordult, mely sokszor súlyos összecsaná-
sokra és zendülésekre vezetett. Szem és fültanuja voltam, amikor
a szlovák katonák a csehek bosszantására a Kossuth-nótát éne-
kelték, mazyarul beszéltek, s szemtikben néma dac lobozott,
rnely elérrette a cseh hidakat és ráeszméltette őket a régi mázvar
világ boldog életére és gazdaság-i előnyeire. A müncheni esemé-
nyek hallatára örömmámorban úsztak s azt a reményt tánlálták,
hozyaz ő sorsukon is lehet majd változtatni.A hamu alatt izzó
parázs a nép széles rétegeiben is lángra lobbant. Egyszerre min-
denki tudott magyarul és boldoe-an fiteztatta tudományát.
Az ostromállapot idején, arníz rohamsisákos Járőrök cirkáltak
az utcákon, egymás után kerestek fel a tiszta szlovák falvak kül-
döttségei s minden félelmet sutba dobva kértek, hozy szerezzek
nekik magyar lobozókat, mert ök ezek alatt akarják fog-adni a
felszabadító honvédeket. A népgyűlések szónokai nem merték a
magyarokat bántani, ellenben a csehek kritízálása hangos tet-
szést aratott. A tiszta szlovák Hnilec közsézben Tiso miniszter
vonatát a tömeg kitörő "Mindent vissza" kiáltással fogadta, úgy-
hogy a csalódott honfi rögtön tovább is utazott.

. Aztán a bécsi döntés után láttam keservesen, kétségbeesetten
zokog-ó szlovákokat. Tekintetükben az űzött vad fájdalmával kér-
.dezték: "És mi velünk rnost már mi lesz?" A halára ítélt szavai-
ban sem lehet olyan szomorúság, mínt a minden álmában és re-
ménység-ében csalódott, a magyar. határon kívül rekedt és min-
den életlehetőségtől megfosztott szegény, szlovák köznépben.
Azóta már sok esemény és egy egész .népnek szívós harca, arról
beszél, hogya néma forradalom már megtalálta hangját, mely
túlharsogja a Királyhegy zúgását, a Tátra mennydörzését és rnin-
den szlovák faluból mint forró sóhajtás és szent imádság száll
dél felé: "Mi együvé tartozunk! Mi a jövő ezredéveket is veletek
akarjuk élni! Amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne
válassza!" .' Vargha Sá"do:r.
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A Luther-szóbor ügyében való döntést egyáltalán nem követte álta-
lános megnyugvás. A legkülönbözőbb szempontok vetődtek fel a megbe-
szélések és a viták során. Ezek közül li legfontosabb elvi jellegűeket mu-
tatja be az alant közölt három figyelemreméltó Irás. Megdöbbentő tény.
hogy mindhárorn nyilatkozó, egymástól egészen függetlenül, egymás
vélernényéröl mitsem tudva, ugyanarra az eredményre jut: az egyházi
közvélemény még ma is végzetes egyoldalúsággal látja Luther egyéni-
ségét és reformátori munkáját.

I.

A Luther-szóbor pályázat csak annyiban sikerűlt, amennyiben d

magyar evangélikus egyházat figyelmessé tette egy nagy mulasztására.
Évszázados mulasztás, amelvet így fogalmaznék meg: az evangélikus egy-
ház elrejtette Luther igazi arcát a magyarság egyeteme előtt. Míg örök
ellenf'elünk, a pápás egyház mindent elkövetett, hogya magyarság egye-
teme elé .ís egy, az ő programmjának és terveinek megfelelő Luthert
állítson és tudományosnak látszó érvekkel es eszközökkel könyvek-
ben, folyóiratokban, uiságokban, szöszéken, vallásörákon és kenteren-
ciákou Luthernek és a reformációnak igazi céljaitól minél rnesszebb
terelle a magyarság Ige- és evangéliuméhségét, addig mi megelégedtünk
egy-egy néples Luther-életraizzal (Masznyik: Luther élete), egy-egy az
evangélikusok legszűkebb körébcn elhangzott kemény, vagy szetény óvás-
sal, egy-egy az evangélikus sajtóban megjelent, tehát igen szűk publici-
tást jelentő tiltakozással.

Innen van, hogya magyarság többsége készpénznek vette az olyan
állításokat. hogy Luther hűtlenné lett szerzetesi fogadaimához, az "üdvös-
ségeszközlő aszkézist" megvetette és szabadabb" élet után vágyakozott,
inkább nemzeti hős volt, mint a hit hőse stb., tehát mindenképpen :
kicsinyes emberi okokra pröbálták visszavezetni a reforrnációt. Még jó,
ha történeti hősnek, szereplésre vágyó férfiúnak, forradalm árnak rnondot-
tak. Igaz, ma is mindent a cipőj ébe tolnak. ami forradalom mal, lázon-
g ással, tekintélyrombolással és a fennálló rend felborításával függ össze.

Ha egyházunk a maga idejében mint a történeti ismeretek, a. tudo-
mányos eszközök, a bibliai megalapozottság, tehát az igazság biáokosa
ezeket a hamis és torz állításokat megfelelő formában visszautasította
volna, ma az egész magyarság tudná, hogy Luther más nem akart lenni,
mint Isten alázatos gyermeke és a Krisztusban megjelent üdvösség aláza-
tos szócsöve. Semmi más, mint Kriszius jd vitéze! "Hogyan nyerhetern
meg Isten kegyelmét?" - ez határozta megvminden ténykedését. ts ezért
nem az öklét mutató, hanem az imádkozó, nem a hitvitázó, hanem a bűnei
következményeitöl rettegő, nem a itörténelrnet formáló, hanem aBibliát
fordító, nem az emberi "jogokat és szabadságot hozó, hanem az Isten rab-
ságába esö, nem a világ hatalmasságait legyőzö, hanem a "theologia
crucisv-bari megteljesedö reformátorban áll előttünk Luther igazi egyéni-
sége. Amikor a reformáció áldásai ról beszélünk, magunk is gyakran rnel-
lékvágányokra szedülünk és a bálványdöntögető, a szabadsághős,a sza-
ciálreformer, a vallásalapító (?), a költö, az író, a nyelvész elhalványítiák
bennünk az Ige hősét és a Krisztus jó vitézét, Nem csoda. ha a magyarság



egyeternének Lutherról torz fogalmai vannak. Nem csoda, ha egy székes-
fővárosi törvényhatósági bizottság! tag egy előkelő barátja előtt, akíröl
nem sejtette, hogy a lutheri reformáció híve, Igy nyilatkozott: ,,Mindennek
ezek a lutheránusok az okai. Ha tőlem függne, mind valamennyit kiírtat-
nám, mindjárt nem volna destrukció és nem volna zúgolódás a rendi Ma-
gyarország miatt." Evangélikus hittestvérünk ezeket la szavakat meg-
felelő formában visszautasította és helyes értékükre szállította le, de mi
nem tudjuk, dícséretnek, 'vagy gyalázatnak vegyük-e az ilyen megnyilat-
kozásokat ma, amikor országunkat Istennek tetsző országgá csak ugy for-
málhatjuk át, ha a rendi Magyarországgal szakitunk és hozzánk vissza-
tért testvéreink előtt egy szociálisan igazságosabb ország kapuit tárjuk
fel. Nem csoda, hogy amikor ez a szellem' az úr a müvelt középosztály
lelke felett is, a Luther-szebor pályázat nem sikerülhetett. : Nem hiszem,
hogy egy is akadt a rnűvészek között, aki az eredeti Lutheren "áfrágta"
volna magát és így első kézből ismerte volna 'meg Luther lelkét, egyéni-
ségét, jellemét. E nélkül pedig Luther-szebrot mintázrii igen kockázatos
vállalkozás.

A Luther-szóbor bizottságnak magarn i,s tagja vagyok. A döntésnél
azonban ezt a bizottságet nem hívták egybe és tagjait nem értesítették,
a pályaművek hol és mikor láthatók? Aki akart, privát diligenciából jár-
hatott utána a dolognak. A döntést a szűkebb végrehajtó bizottság esz-
közölte. Nehéz lehetett a döntés, nehéz az összekerült mintegy hetven
gyengébbnél-gyengébb pályaműből a viszonylag legjobbakat jutalmázni
és a szűkebb pályázatra kiválogatni. A válogatás - az az érzésünk -
inkább márkás nevekhez és nem pályaművekhez igazodott. Ahogy az,
"Evangélikus Élet" 43. számában írtam, ismeretlen ernbereknek (Ora Sán-
dor szobr ászművész és. Mayer Ferenc építöművész) egy elhallgatott pálya-
művére bukkantarn. amelyet semmiesetre sem hagytam volna figyelmen
kívűl és a szűkebb pályázatra felhivottak közé föltétlenül felvettem volna.
Nem tartom ezt a tervet sem tökéletesnek és ebben a formájában kivihe-
tőnek. De a művészí tehetség határozott j-eleit mutatja és aki alkotta"
egész bizonyosan sokkal nagyobbra Is kénes. Egyedül ebben az alkotásban
jut kifejezésre a monumentalitás .• Az Üdvözítőjét megtalált reformátor
boldog nyugalma ömlik végig a főalakon. Biztosan áll, mint aki elmond-
hatja: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus."

Az ifjú tervezők maguk Igy állapítják meg a pályamüben kifejezésre
jutó gondolatot:

"Dr. Luther Márton szobrával ki akartuk fejezni azt a magasabb-
rendű embert, aki megtisztult erkölcsi felfogásával messzire kiemelkedett
kertarsai közül. Méltóságteljes alakja mozdulatlansázot kifejezve áll, bal-
jában a Bibliát tartva, jobbkezével mintezy könnyedén rámutatva a láhai
előtt térdelő modern Atlasz vállára nehezedő f'öldtekére ; Ime a világ,
amelyet én reformáltam meg! A fősíkba helyezett hármas rnellékalak-
csoport a családot, tágabb értelemben az emberiséget, Luther követőit
ábrázolja ... ff

A szobor főalakja, noha kissé furcsa köntösben áll előttünk, sokkal
többet fejez ki, mint amit mesterei kiéréznek (a zseni alkosson, de ne
magyarázzon!), de ők nem tehetnek róla - csak mi -, ha Luthert a re-
formáció tényével dicsekedő hősnek szeretnék látni,holott valójában soha
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nem altart más lenni, mint lsten engedelmes és alázatos eszköze. A fóJlIal{-
ból lényegtelen változtatásokkal ezt ki is lehet hozni.

Javaslom, hogy a végrehajtóbizottság vegye revizió alá álláspontjár
és adjon alkalmat ennek a kilencedik müvésznek (és építésztársának) is,
hogy a szükebbkörü pályázaton résztvehessen.

II.
Vannak emberek, akiknek Isten annyi talentumot adott, hogy hatá-

sukban túlterjednek egy család, nép, vagy nemzet keretein, akik nem
sajátíthatók ki semmilyen kisebb embercsoport számára, akik az egész
világ éi, az egész emberiségéi. Az ilyen kevesek nem férnek el még egy
nép, egy nemzet keretei között sem, még kevésbbé egy szobor keretében.
Nem gyömöszölhetők egy szobor keretei közé azok az eszmék, amelye-
ket ezek li kiválasztottak képviselnek. Krisztus igazságai is csak hasonla-
tokkal. példázatokkal érzékeltethetök, nem férnek el a szö kötött keretei
közé, pedig a szö fejlett kifejező eszköz. Jézus Krisztus a szónak is rnin-
den embernél tökéletesebb ura volt, mélhs példázatok, hasonlatok váltak
szükségessé - miattunk -- az általa adott szellemi igazságok, kincsek
bemutatására. Krisztust egészében nem lehet szeborban kifejezni, egy-egy
megnyilvánulását lehet talán szímbolizálni: a jó Pásztor, az áldott Orvos,
a Tanító, .stb, Pál apostol, Keresztelő János, János az evangelista - és
Luther sem szor!tható egy szabor keretei közé, Ha még olyan "élethti ..
is az a szebor.

Pasteur például az emberi test egészségének megóvása körül fejtett
ki maradandó értéké tevékenységet és nem fejezhető ki munkásság ának
méltatása mégsem egy szobor keretein belül. Intézmények (Pasteur-inté-
zetek), eljárások (pasteurizálás) emelnek méltó emléket az embertség
érdekében kifejtett áldásos tevékenységének.

Luther Márton nagyobb kegyelemajándék birtokosa vol t, mert ő a
lélek egészségessé tétele és egészségének megóvása kÖrül buzgólkodott,
nem a romlandó test, hanem az örökéletre teremtett lélek megmentése
és megtartása ügyében munkálkodott. Hogyan is volna hát kifejezhető
bármilyen "élethű" szoborral is az Ő jelentősége! Nem szárnít dicsőségnek
Luther számára, ha neki szobrot emelnek! Annál kevésbbé, hisz 'a "kivá-
lasztottak" dicsősége nem emberektől, hanem az Istentől való, s nem az
ő dicsőségükért munkálkodnak, hanem az Isten dicsőítésére. Luther nem
Németországé, nem is Európáé, hanem az egész világé, az egész emberi-
ségé és ami még ennél is több és a fő: Krisztusé ... Ö méltán rnondhatta
Pál apostollal együtt: "Élek pedig már nem éri, hanem él bennem a Krisz-
tus! ... " Hogy akarhat hát neki ember dicsőséget adni, mikor az Istentől
nyert dicsőséget.

Luthernek szobrot emelni, alakját, képmását ércbe önteni vagy már:
ványba vésni, lehet tetszetős az átlagernberek előtt, dc nem tetszetős az
Isten embere, Luther előtt. Nem felmagasztalás ez az emberek részéről
számára, Sokkal inkább leráncigálni akarás arról a láthatatlan, de örök-
kévaló alapról, amelyre öt az Isten állította. Arról az 'alapról, amelyen
aki áll, soha meg nem szégyenül ...

Méltó lett volna egy róla nevezett állandó konferencia-csarnok léte- /
si tése, ahol az ő munkája naponta és állandóan tovább es tovább terjesz-
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kedhetnék, egy lelki Pesteur-Intézet, ahol rnegövatnék a lélek a bom-
lasztó esirák és az' Antikrisztus veszett harapásaitól!

De ha már mlndenáron "szobrot" akarunk, hát akkor meg. milyen
is legyen Luther szobra? Milyen legyen az a szobo 1', hogy legalább dadog-
[on valamit Lutherről és ne legyen a 'ném« lélek kinyomata?

Mindenekelőtt és határozottan nem lehet u. n. "portré-szobor", Lu-
ther testi megjelenésének ha ábrázolása. Legyen bár az bármilyen "élethli",
bármilyen "korhíl", bármilyen monumentális tömegű, nem fogja Luthert,
az lsten emberét megjelentetni. Lehet így Luthert mint családfőt, lehet
mint "Németország nagy fiát" megörökíteni, de nekünk ezekhez a voná-
sokhoz nincsen semmi közünk. Nekünk csak Lutherhez, a keresztyénség
reforrnátorához; Krisztus lánglelkű apostolához, 'a Lélek emberéhez van
közünk, ezt pedig semmi portré ki nem ábrázolhatja és nem is példázhatja,
ha még olyan "élethaen" sikerülne is. Hosszúságot nem lehet literrel
mérni, sem súlyt rőffel, még kevésbbé szellemieket hív testi ábrázolással.
Amint a krisztusi tanításban rejlő szellemi kincsek csak példázatokkal
fejezhetök ki az emberek számára, ugyanúgy Luther szellemi jelentősége
is csak példázattal érzékeltethelő. Mi volt Luther munkája? Rámutatni
Krisztusra, bizonyságot tenni Róla, hogy valóban Ö az. Ot, az Igazság és
az Élet és valóban senki sem mehet az Atyához, hanem csakÖ általa. Al
irott Evangéliom eszköze az Igének. Luther ugyanilyen eszköz. Amint
nem nyujt semmi megismerést az embereknek az Igéről az; ha eg-y hatalo
mas méretű könyvet, egy nagy. csukott könyvet ércből vagy köböl köz-
szemlére állítok, Ínég ha rá is irom a nevét, hogy Biblia, .ugyanúgy nem
jelent semmit Lutherról egy bármily hatalmas és élethű arckép, még ha
öles betűkkel rá írom, hogy Luther, sőt ha Márton, vagy akár még
Doctor is.

Milyen lehet hát egy Luther szobor? Allegorikus, példázatban be-
szélő, beszélő! Ki legyen a "főalak"? Nézzük, ki volt Luther életében &

fő? lsten! De hát az' Istent soha senki sem látta! ... Ez Igaz. Deaz lsten
Krisztusát, Aki által megismerhetjük az Atyát igenis sokan látták,L~ther
is látta, ma is és mindörökké sokan láthatjuk. Tehát Jézus Krisztust, a
láthatóvá lett Fiut szimbolikusan - hogy felismerjék általánosan kiröl
van szó - lehet 'ábrázolni, annál is inkább, mert hiszen ,,6 a láthatatlan
Isten képmása és az egész teremtésben az elsőszülött." (Kol. 1, 15.) Ha a
látható Krisztus a láthatatlan Atyára mutat, akkor Iáthatatlanul bár, dc
bevontuk a láthatatlan Istent is a kornpozicióba. Ha Luthert, mintegy
mellékalakiát állít juk e kompoziciónak a szernlélö elé Krisztusra és a Gol-
gota-kereszt szimbolumára mutatva, akkor közeljárunk ahhoz a rendelte-
téséhez Luthernek, amit ő önmagáról mondott és bizonyított is életével.
Neki a fő volt lsten, legközelebb állt hozzá az ö Ura és Megváltója, Jézus
Krisztus, az' ö élete és egész munkája nem volt más, mint saját személyét
háttérbe vonva, rámutatni Krisztusra és a Golgotai-keresztre.

Nézzük, mi volt mindebből a pályázaton? A beérkezett ·74 mü közül
talán 7--8 művész gondolt Krisztusra, vagy a golgotai keresztre is Luther-
rel kapcsolatban. Egy pályarnű volt, ahol az a "rámutatás", ha mindjárt
primitiv naturálizmussal is, de mint gondolat rnegvolt, sőt a kapcsolatot
lefelé is kiépítette a prédikáló Luthert hallgató két magyar mellékalak
alkalmazásával. - Különben az egész kiállítás üres és szomorü portré,
portré és portré ..•
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De ennél még meglepöbb a szoborblzottság döntése. A helyes nyo-
mon járó művészek közül egyetlen egynek sem adtak alkalmat, hozvhe-.
lyes gondolatát az úiabb pályázaton kif'eileszthesse, sőt még az az egy
sem került bele a "választottak" seregébe, aki legközelebb járt eszmeiJeg
a helyes megoldáshoz. Megbízást kapott ellenben nyolc olyan művész - sze-
mély szerint tisztelet mind anyolcnak - aki kivétel nélkül mind az

. ismert kaptafára húzott, tipikus pesti portrészeborral pályázott, amik nem
mondanak semmit, született némák ... Bármelyik lehetne akár költő, poli-
tikus, vízszabályozó-mérnök, zeneszerző vagy szinész szobra is, az nem
fogja .Luther-szoborrá" tenni, ha ráírják, vagy akár a nyakába is akaszt-
ják nevének jól olvasható betűit.

Félő, hogy Budapest nemsokára szaporodni fog az X+l-edik néma
portrészeborral. Minden jel erre mutat. És ha az a "néma" szobor valami
csoda' folytán egyszer mégis megszólalhatna, nagyot nyúitózkodva ezt
mondaná: .Szob or (!) vagyok, - de fájok minden egyháztagnak! ... u

. Ágoston Sándor.

Ill.
A díjazott tervek bizonvára ismeretesek a lapokból. tehát külöu-

külön nem ismertetem. Altalában jellemző ezekre a mezoldásokra, hogy
noha -.ma Luther munkássáca, szemelves hite és hitvallásának lelki, nem
pediz történelmi hatása kezd érdeklődesünk közénnontiába kerülni, szob-
rászaink levnagyobb része mégis a történeti. testilee heroikus. bátor fel-
lépésű Luthert akaria szeborba merevíteni. Ez a törekvés' nyilvánul meg
az esetleg előforduló mellékalakokon, illetve a talaozati domborműveken
is: varrv Luther életéből veszik a már annviszor rnezfarazott, mezfestett
jeleneteket: vagy a macvar reformátor-orédikátorok fiktív. tehát maid:
nein szimbolikus értelmű és értékű alaki ait. vazy pedi!! a reformáció elter-
jedésében csak eszközl szerenet iátszó könvvnvorntatást és ískoláztatást
jelenttik mez ; pedig ezeket az eszközöket jól tudjuk, másra is vigan fel
lehet használni. .

A modern esztétika és szobrászati izlés követelménve, hogy Luther
alak iát stma kőkockára, Vagy el!Y fal elé. vag-y nediz alacsonv, Iélkör-.
alaki, építmény közenébe helyezi. Az' első esetben csak éoen fel van emelve
a fjgurá: az utóbblaknál az a törekvés. hogy elzárták a szahálvtalan tér
rossz hatásaitól. Hozy ez a modern stílus kifeiezi-e a hatalmas hitet. a
mennvhől kanott erőt. a Krisztusról való bízonysávtétel hatását. ez itt
a kérdés. Leaiobban azonban a sziilcsélYszerűen' odateivánkoző feliratok
hiánya mutatia. hocv hol állanak hit dolv ában és Luther-ismeretben szob-
rászaink, Szobrászainknal~ nem volt mondanivalóia az Ivéhől a szobor fél-
iratain keresztül. Dehát rniért kanaszkodorn én ebbe? Maid csak odateszik
a meg-felelő feliratat az egyházi bírálók! Aki azonban tudia, hovv a mo-
numeritálls szob or minden részlete összlianzban van az ezésszel, az be-
látja. hozy nem is tellesen fölöslesres ennek a hiánynak a hánvtorvatása.
Alkoto és teremtő izének kell zúgni. zengni a művészben, amikor tervezf,
átzondol!a, összhangba állit ja az alakot a talapzattal. Ezt az izét pedig

nem rejti magába a Luther-szebrot teremtő szebrász. sőt nemcsak kiírja,
hanem ez zúg, zeng, orgonál az alakokból. az arckif'eiezésükből, a cso-
portosrtásból, a talapzat harmöntáiáböl , is! Luther-szóboralkotás szemé-
lyeS hitvallás!
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Miért sernrnlt-rnondöak il talapzatokj Nem ábrázolják igazi jelentés-
sei azokat a hatalmas erőket, melyeket Luther kapott a reformátori rnun-
káiához. Modernek akarnak lenni az egyenes vonallal, síma Iapokkal. a tér-
kitöltéssel, De miért nem modernek a kő jelentésadásában is? Amikor a
szobor talapzatát átgondolták szobrászaink, csak a modern stílus köve-
telrnényeire, esetleg a tér szabálytalanság ára gondoltak. Luthert tehát
kízárólag szobrászati szempontból nézték. Mintha Luther munkáia és
bizonyságtétele nem adná meg önkéntelenül is az öt legjobban jellemző
megoldást; úgy ábrázolják öt, mintha csak egyedülálló lett volna, vagy
csak földi fejedelemségek ellen hadakozott volna önmagából vett rend-
kivüli testi-lelki erővel, tudásának saját maga által termett és készitett
fegyvereivel; mintha nem volna bizonyosság művészeink előtt az a kegye-
lem, amely felülről adatott Luther számára; mintha ö nem is a gyüleke-
zeteket. közösségeket alkotó Szeritlélek erejével szólt volna a hallgatói-
hoz; s mintha 'a' Megváltó keresztje soha eszébe sem [utott volna.

Nézzük meg most már a tervek Luther-alakját Az egy Borberekia
kivül mindegyik szobrászunk a bátor, hős Luthert ábrázolta, mégpedig
Luther emberi kiállasát a wormsi gyűlésen; igaz, hogy Horvayé nem any-
nyira "védekező helyben állás," mint inkább patetikus prédikáló kiállás,
Borbereki alakjának a mozdulatával majdnem bizonyságtevő Luthert ad,
csakhogy a Biblia felmutatásához olyan tudós arc járul, amelyről nem
olvasható le a Krisztustól kapott örvendező szabadság, hanem a tudós
biztonsága saját felfedezésének igaz voltában. A lezsápadtabb szobatudós
Pásztor János és Gaády Lajos Luther-alakja; Lux Eleké goethei szépség.:
klasszikus kiegyensúlyozottság, - nincs benne lutheri élet és erő.

Bizonyára akadályozo hatással voltak szobrászainkra a leghíresebb -
Luther-szobrok: .a wormsi és az erfurti. De talán érdekes, hogy ezekne"
az utánzásától való féltükben - ugyanazt a Luthert ábrázolták.

Nekünk tehát nem a történeti, legkevésbbé pedig a szerzetesi ruhába
öltöztetett, hit javításra induló múzeumi Luthert kell magunk elé állíta-
nunk, hanem az evangélikus Luthert, aki a mi hazánkba is mintezy átlé-
pett, mégpedig a Lélek oly missziói erejével, hogy a kevés evangélikus
éltető kovásza lett a magyar lelkeknek a Krisztus .Jézusban elnyert sza-
badság, és a szeretetben adott szolgálat által. Leghelyesebb volna tehát
a magyar Luther-szobor főalakját e pillanatban megálló és bármiker tovább
induló helyzetben megragadnunk. Arca feltétlenül határozott legyen: a
Krisztus Jézusban elnyert szabadság éltető erejétől ragyogjon, az Anti-
krisztus földi hatalmát világosan látva szigorúan az Irásra mutasson.
Ugyanakkor le lehessen olvasnunk róla, hogy Isten előtt nag-yon aláza-
tosan jelenik meg. Éreznie kell a nézőnek, hogy küldöttel áll szemben,
aki a kapott .Szentlélek erejével csakis Krisztusról akar bizonysázot-tenni
a kezében nyitva tartott Biblia szerint. Ne Luther személyes életét vés-
silk. köbe, hanem érzékeltessűle munkájának, hitének . hatását Ábrá-
zol juk a szoborban azt, amivel ma is hat, és ami ma is és mindig
kialakul hatása alatt: támadnak Bibllát olvasó közösségek (a csa-
lád!), gyenge gyermekek diadalmas hittel zengik az "Erős várunk'i-at,
az Evangélium csodálatos üzenetét tolmácsolja a harcokban elcsüggedt
magyarnak Krisztus alázatos szolg áia: az evangélikus lelkész.

LIIHtos Pál.
ZJ;



Újabban felfedezett evangéliomi kéziratok.
A Biblia részben és egészben több, mint hétszáz nyelvre van lef'or-

ditva. A legelterjedtebb könyv a világon, amelynek nyomtatott példányai-
val bizonyára be lehetne födni Európa lakott részeinek területér. Nap-nap
után a kezünkbe vesszük - bár igy volna! - és egészen természetesnek
találjuk. hogy megvan és hogy így van, ahogyan van. Nem is gondolunk
létrejövetelének nehézségeire, vagy ha mégis gondolunk keletkezésére,
azt véljük, hogy Íróik egyszerűert lelrták azt, amit az egyes bibliai köny-
vekben találunk, és azután kiadták és ettől fogva áll rendelkezésünkre az,
amit Szeritirásnak nevezünk.

Mivel a létrejövetel ill. átszármaztatás módja ettől egészen külön-
bözö, annál érdekesebb - némi aktualitása is van, - ha egy futó pillan-
tást vetünk erre.

Az uikor egyik leghatalmasabb alkotása, a könyvnyomtatás felfe-
dezése előtt, mint ismeretes, a könyveket csak másolás útján tudták sok-
szorosítani. E munkát a középkorban legtöbbnyire' kolostorok szép írású
szerzetesei végezték, évek sorát és 'idel!ölő, szemrontó munkát áldozva
oda ezy-ezy teljes Biblia lemásolására. Tudunk arról is, hogy már a régi
pogány Rómában volt olyan értelemben könvvkiadö cég, hogyakiadandó
köítöí vagy prózai szöveget hangosan diktáltak több száz alkalmazott
számára, akik azt ezvszerre másolva sokszorosították a kívánt szövezet.
Horatius, Verailius költernényei ilyen módon láttak napvilázet és terjed-
tek el elég gyorsan. De arról, hogyaSzentlrást ilyen mödon sokszoro-
sitották volna, nem tudunk, ~ eg-y esetet kivéve. Nagy Konstantin. hogy
egyes egyházaknak megfelelő 'Bibliájuk legyen, másoltatott ötven példányt
s a valószínűségnek némi fokával mondhatiuk, hogy ezek egyilke volt az
az u. n. Sinai-heg-yi bibliai kodex, amelyet eg-y hírneves ném et kutató,
Tischendorf fedezett fel a Sínai hegyen levő Katalin kolostorban. rnond-
hatjuk egészen sajátságos módon; a szakács által bezyuitásra előkészitett
holmi közt! Habent sua fata libelli ! Közbevetőleg emllthetem meg- ezen
számunkra még ma is elsőrendűen fontos kéziratnak, amellyel [elentöséz
tekintetében leg-feliebb az u. n. Vatikáni Kodex versenyezhet, további
sorsát. A nevezett Katalin kelostorban orosz származású görög-keleti szer-
zetesék éltek, akik a Tischendorf által felfedezett és önzetlenül feltárt
kéziratot patronusuknak, az orosz cárnak adományoztak, ki azt a szent-
pétervári nemzeti múzeumba helyezte el. A bolsevizmus, bár a Biblia
iránt ézö gyűlölettel viseltetik, felismerte ezen kéziratnak az .értékét és
megvételre 'felklnálta az arizol korrnánvnak százezer fontért. Az angol
korrnány az anzel nép nyomására hailandónak mutatkozott a kézirat meg-
vételére azon feltétellel, hozy az összegnek felét a hívő közönség mag-a
gyűjti össze. Ez néhány hét lef'orz ása alatt meg is történt, összegyűlt
a mi pénzünk szerint kb. egy millió penl!ő,' melven az állam által mez-
ígért másik millióval ezvütt mezvásárolták a felajánlott kéziratot. mely
ettől fogva a londoni British Museumban van, "

Nem a könyvek megbecsülésének hiánya miatt áll olyan kevés könyv,
könyv formájú kodex ill. tekercs napjainkban rendelkezésünkre, A híres
alexandriai könyvtárban több, mint félmillió könyvtekercset őrlztek és e
könyvtár pusztulása a Caesar-Pompeius harcok : idején, Krisztus előtt 4'7~
ben egyil,e, 3, legnagyobb csapásoknak szellemi téren, amely az emberi-



séget érte, blszen :e könyvtár elégése folytán olyan hiányos a tudásunk
a' megelőző időktől. Egyfelől a könyvek előállításának költséges volta, és
ennek 'következtében ritkaságuk, másfelől a romlandó anyag, a hosszú
rnult, viharos idő, emberi tudatlanság és gonoszság voltak azok a ténye-
zök, amelyek a legrégibb időből való irodalom pusztulását eredményez-
ték és csak kevés számú példány megmaradását tették lehetövé. Mint
emlitettük, a Szentfrásra vonatkozó legrégibb kézirataink, a Sinai-hegyi
és a Vatikáni Kodex a 4. sz.vból valók. Ennél régibb bibliai szövegünk
csak kevés volt és a különbözö későbbi kéziratok, azután a nyomtatott
szövegkiadások végeredményben ezen és még néhány valamivel későbbi
időből származó kezirat alapján jöttek létre. '

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek voltak a legrégibb kéz-
irataink, hanem azt, hogy ezek maradtak meg, mint legrégebbiek. A koráb-
biak elvesztek, elpusztultak, vagy most is pihennek Kisázsia, Palesztina,
vagy Egyiptom ismeretlen rejtekhelyein.

És ez nemis olyan alapnélküli feltevés. Hiszen ama letünt világot
kutató tudósok, főként bibliai kéziratok után kutató teológusok szinte
évről-évre találnak és hoznak nyilvánosságra kisebb-nagyobb fontosságú
leleteket, papyrusokat, cserép darabokra írt rövidebb közléseket, ostra-
konokat.' Egyiptomnak eső nélküli kIImája különösképen megfelelt e cél-
ból, és főként két hely, Oxyrhynchus és Fayum váltak híressé az itt
tálalt leletekról. •

Az utóbbi évtizedek néhány rendkívül fontos ilyen kézirat-leletére
kívánunk ez alkalommal röviden utalni. Az utolsó négy évtized alatt egész
sor tudományos expedició kutatta át főként a Nilus völgyét gazdag ered-
ménnyel. A talált papyrusok gondos áttanulmanyozása után kitünt, hogy
közöttük igen értékes bibliai kéziratok ill. kézirat-töredékek vannak.

Nevezetesen a 3. század elejéről datálhatók azok a 'kézirat-töredékek,
- három, - amelyeket tulajdonosuk nevéről Chester Beatty-papyrusoknak
neveznek. Nem' teljes Újszövetséget. csak részleteket tartalmaznak az evan-
géliumokból, Cselekedetek könyvéböl (28 1.), Pál leveleibél (86 1.) és a
Jelenések könyvéből (10 1.).

Már itt megemlíthetjük azt, hogy úgy ezen, mint a még .alább meg-
említendő egyik töredékes kézirat- lelet az eddig ismert kéziratainkkal és
az ezek alapj án megállapított bibliai szöveggel csekély, jelentéktelen elté-
résektöl eltekintve megegyezik, úgyhogy jelentőségük nemcsak annálfogva
nagy, . hogy Ielfedezésük révén közelebb jutunk a keletkezési korhoz,
hanem annál fogva is, mert megerősít bennünket eddig ismert kézirataink
és az ezek alapján kiadott szöveg hitelességébe vetett bizalmunkban.

Terjedelemre nézve jóval csekélyebb ezeknél, de jelentőség tekinte-
tében még Iontosabb az a lelet, amelyre Roberts angol tudós a manches-
teri Rylands könyvtár papyrusainak feldolgozása közben bukkant, neveze-
tesen János evangéliumának egy kis töredéke. Bár alig néhány versnyi
töredékról van szó, foszlányos, nehezen olvasható papyruson, azonban a
szöveg Ján, 18, 31-33 és 37-38 verseit tartalmazza. Ami ezen kis töre-
déket olyan rendkívül jelentőssé teszi, az a kora. Gondos mérlegelés alap-
ján Roberts a töredéket a 2. század elsö feléből származtatia. Ez tehát
a legrégibb evangéliumi- kézirat-töredék, amelyet eddig ismerünk. A 4. szá-
zadból eljutunk immár a 2. század első felére, söt mondhatjuk első évtí-
zedeíre. Már általánosságban is rendktvül fontos. hogy ilyen ldőbQl, ame-
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lyet csak évtizedek választanak el az üiszövetség! Iratok keletkezési korá-
tói, kézirataink vannak. De még sokkal fontosabbá teszi e leletet az a
körülrnény, hogy János evangéliumából való. Napjainkban ez a kis töre-
dék il leghatalmasabb bizonyság ez evangélium hitelessége mellett azok-
kal szemben, akik a negyedik evangéliumot a második század közepéröl
akarják származtatni.

Nem szabad ugyanis elfelejteni azt a körülményt, hogy e kís papy-
tus-töredék Egyiptomból való, a 2. század első évtiz.edeibö\. A' negyedik
evangéliuni pedig rá vonatkozó ismereteink alapján Kisázsiában kelet-
kezett Nyilvánvaló most már, hogy ha a 2. század első évtizedeiben kéz-
iratban ismerték az evangéliurnot Egyiptomban, és hogy ránk ezen kéz-
iratból töredék fennmaradt, akkor jó néhány évtizednek kellett közben
eltelnie az akkori viszonyokat szem előtt tartva, míg a negyedik evangé-
lium kézirata Kisázsiából Egyiptomba kerülhetett (Az angol kiadó szerint
Efezusból Középegyiptornig igen nagyot kell kiáltani.) Három évtizeddel
nyugodtan számolhatunk a keletkezési idő ésaz Egyiptomban való elter-
jedés közt. Ez esetben pedig az első század utolsó évtizedeire jutunk a
negyedik evangélium keletkezési időpontjaként, amit a pozitiv bibliai kri-
tika- eddig is hirdetett.

Nagyon érdekes végül az előbbivel körülbelül egy időből való töre-
dék, amely szöveg szerint egyik evangéliummal sem egyezik meg teljesen,
viszont rokonságot mindegyikkel elárul. Bell és Skeat, a British Museum
tisztviselői bocsátották közre ezen szintén Egyiptomból származó néhány
levélre terjedő töredéket Kiadóik hosszas rnérlegelés alapján azon
véleményüknek adtak kifejezést, hogy itt azon iratok egyikével állunk
szemben, amelyekről Lukács evangéliuma első versében hallunk, amelyek-
ről, Lukács is tudott,de amelyeket nem tartott kielégítőnek és ezért írta
meg a maga evangéliumát.

A kiadók ezen véleményét azonban az újabb vizsgálatok nem' igen
erősítik meg. Újabban inkább azon magyarázat felé hajlanak az újszövet-
ségi krítika munkásai, hogy ezen töredéknek az evangéliumokkal való
rokonságát könnyebb úgy megmagyarázni, hogy már ismerte a kanonikus
evangéliumokat Ezen és pedig gondos rnérlegelés alapján valószínűbb Iel-
fogás alapján a súlypont annyiban eltolódik, hogy nem az evangéliumok
egy legkorábbi formájáról van szó, hanem a .kanonikus evangéliumok
eddig ismert legkorábbi tanuj áról. Mint ilyen legkorábbi tanu az evan-
géliumaink mellett szintén rendkívül fontos, mert mutatja, hogy a 2. szá-
zad első évtizedeiben ismerték mind a négy evang éliurnot. Tehát újból egy
erős támasz il kanonikus evangéliumaink hitelessége mellett, és így a
negyedik evangelium hitelessége mellett is.

A kutató munka folyik tovább, és ma már bizton remélhetjük, hogy
újabb figyelemreméltó leletek fogják gazdagítani bibliai kéziratgyűjterné-
nyünket és megerősíteni az evangéliumok keletkezésére vonatkozó pozi-
tiv felfogást

. Dr. Kiss 'Jenő

Ha éí az Isten, akkor kedve is van hozzá, meg ért is hozzá,
hogy velem javamra cselekedjék. Mivel pedig Atya, azért meg is
akar ja cselekedni és megcselekszi szive s~erjnt.

Luther.



KRÓN.IKA
Új magyar életforma vajudása.

Féja Géza egy tanulmánya a "Kelet Népe" legutóbbi számában fog-
lalkozik a legutolsó hónapok folyamán egyre élesebben . jelentkező "ma-
gyar válság"-gal. A magyar válságnak vannak összekötő csatornái a vi-
lágválsághoz, de azért nem szabad abban a hitben ringatni magunkat,
hogy külföldi eszmék beszürernlése által felidézett nehézségekkel van dol-
gunk. Féja Géza és vele együtt mindazok, akik a mai magyar társadalom
egyik legsúlyosabban érintett épitőrétegét,a falut, ill. a falusi proletáriátust
kutatják, a magyar társadalom, pontosabban a magyar társadalom bizonyos
csoportjai válsag ának tekintik a mai helyzetet. Ez más szóval azt jelenti,
hogy a magyar válság az Európa-szerte a francia forradalommal megin-
dult társadalmi átrendeződés egyik utolsó kilengése, Alapvető gyökere
e szemlelet szerint abban van, hogy a "feudalizmus" és a banktöke által
képviselt nagytőke, mely a lakosságnak csak elenyésző töredékét részel-
teti javaiban, - a vékony és anyagi-szellemi függése miatt gerinctelen
közép osztály tóI eltekintve - túlságosan széles és egyre szélesedő prole-
tárréteggel áll szemben. Ez gazdasági életünknek a "gyarmat" jellegét
adja, arrunt azt a Ialukutató szociológusok körében többszörösen hangez-
tattak s arrunt azt legutóbb Gyorna szociogr áf iája kapcsán Kov écs imre
a paraszt-életlormacsődjéről Irt tanulmányában (Magyar Szemle) ismét
kií ej tette. A "gyarmat·, jellegét e szennt gazd as águnk. azáltal kapta, mivel
a tőkével rendelkező vékony réteg a termelési eszközöket egyoldaluan a
saját javára használja ki, nem törődik azokkal, akik a munkát szolgáltatják
és semmit sem vagy 'csak lényegtelen intézkedéseket tesz a tekintetben,
hogy a rnunkás is részesüljön a munka által termelt javakban.

A legutóbbi hónapok eseményei sokakban azt il benyomást keltették.
hogy a "magyar válság"-ot a kormáriyhatalom egyes tényezői is kezdik
hasonlóan megrtélní. Ebbe az irányba inutatott egyt elől az il kétségkívül
komoly törekvés, hogy az egészségtelennek minösitett vagyoneloszláson

"széteskörű reformok kezdeményezésével a hatalmat a kezében-tartó réteg
változtasson, mielött valamilyen forradalmi megmozdulás végzetes eszkö-
zökkel nyúlna bele a jelenlegi viszonyok átalakrtásába. A földkérdés meg-
oldása, a zsidókérdés új formában való felvetése e szempontból ugyan-
arinak a problémának két oldalát teszik. Amannál a földbirtokban rejlő
vagyonnak az igazságosabb elosztásáról van szó, emennél pedig a nagy-
tőke javainak a mal nincstelenek rétegébe való kiterjesztése a cél. Az
utolsó hónap eseményei azonban mintha törést hoztak volna az események
látszólag egyenesvonalú teilödésébe. A képviselőházban kirobbant válságot
nyomon követte a mult számunkban ismertetett Táj- és Népkutató Köz-
pont kiálhtásának a berekesztése egészen szekatlan körülmények közt.
Gróf Teleki Pál, aki külön miniszteri intézkedéssei hívta életre a Táj- és
Népkutató Közpcntot, azt nemcsak megszüntette, hanem megdöbbentö
módon dezavuálta a kiállítást is, melyért pedig Magyary Zoltán és Györffy
István professzorok mellett ő is vállalta a felelősséget. Alig fojtható el
az a .gyanu, hogy az érdekelt nagytőke emelte fel a szavát a kiállítás
anyagában megnyilatkozó kutatás ellen: legalább is az OMGE elnökének
a megnyilatkozása, Magyary Zoltán nyilatkozata és a közte valamint báró
Prónay György közt lefolyt nyilvános polémia erre engednek következ-
tetni. Ez pedig más szóval azt jelenti, hogy a társadalmi átrerideződés-
nek azt a célkitűzését, melyet a kiállttás megrendezése eredetileg a kor-
mány politikájává avatott, az érdekeltek elgáncsolni törekszenek.

Hogy ez a meglévő helyzetnek a megmerevítését eredményezi-e vagy
pedig még' sokkal radikálisabb "megoldások"-nak egyengeti-e 'az útját.
arra nézve jóslásokba nem bocsátkozhatunk. Minden esetre a legmeg-
gondolkoztatóbb jelenségek egyike az, amelyre Kovács Imre utal fentebb
hivatkozott tanulmányában. E szerint a paraszti életforma elérkezett a
csödjéhez: "Tavasz óta megváltozott a világ", hangoztatják gazdakőrO!\'



ben. Ennek oká pedig 'az, hogy a mezŐgazdasági cseléd már nem hajlandó
elszegődni cselédnek, hanem csak bérrnunkásnak. Ez gyökerében támadja
meg az érdekelt alföldi területeken mezőgazdaságunk eddigi munkaviszo-
nyait és kényszerítő módon szólhat bele a földkérdés megoldásába. Ha az,
a-mit Kovács Imre ir, nem marad elszigetelt jelenség, hanem tovább ter-
jedve egy táborba tömörítí a mezőgazdaság i proletariátust, akkor ez a ma
még "néma forradalom" olyan változásokat idézhet elő mezőgazdasági
termelésünkben, amely mellett a felülről kezdeményezett legszélesebbkörü
reform is eltörpül.

Ezen a ponton láthatjuk meg a magyar válságnak a saiátlagos jel-
legét is. Itt nemcsak társadalmunk egyes csoportjainak a válságáról van
szö, hanem közelebbről arról, hogy az összes társadalmi rétegekre kiter-
jedö válsággal együtt válságba kerül mindaz, amit eddig magyar é/et/or-
mának ismertünk. E válságnál nemcsak az a kérdés, hogy megmaradjon-c
a vagyonnak az az elosztása, mely jelenleg fennáll, vagy hogy részesed-
jenek-e abban azok is és milyen mértékben, akik eddig belőle ki voltak
zárva s hogy megnyíljék-e politikai berendezkedéseken keresztül számukra
az út akaratuknak az érvényesítésére a közéletben. A kérdés sokkal mé-
Iyebbre nyúlik: vajjon lehet-e fenntartani az eddigi magyar életformát, az
önmagukért élő és csak önmagukra gondolo társadalmi rétegek életfor-
máját? Ha pedig ezt nem lehet fenntartani, akkor lehet-e a magyar élet
számára olyan életformát teremteni, amely nem valami idegenből hozzánk
átültetett eszme korcs válfaja, hanem magyar talaj bari gyökerező és a
magyarság élethivatásának a szolgálatában álló életforma.

Erre a kérdésre itt feleletet nem adhatunk. De idéznünk kell Luther
Kiskátéjából a hetedik parancsolat magyarázatát. Az az isteni parancsolat:
"Ne lopj 1" felebarátunk felé arra- kötelez bennünket, hogy felebarátunk
.,vagyonát megőrizhesse és megélhetését javíthassa." Ilyen kötelességük
nyilván nemcsak a munkásoknak van nekik munkát adó felebarátjukkai
szemben, hanem még inkább, fokozott értelemben a rnunkát adó kis- és
nagytőkének a megélhetését kereső "felebaráttal" szemben. Egyházunk-
nak pedig az a hivatása, hogy ezt az isteni parancsolatot bátor színvallás-
sal, megalkuvást nem ismerő hivatástudattal hirdesse' lefelé és felfelé
egyaránt.

Karner KárolJl.

Az utca megmozdulása
és politikai tüntetések sokat foglalkoztatták és foglalkoztatják a képvi-
selöházat. Támadják a kormányt jobbról is balról is. Támadják, hogy _
a. megmozduló tömegeket erőszakosan elnyomja. Támadják, hogy az utca
es a tömegek titkos erejét felidézte pozíciójának megerősitéseérdekében.
A tömegek egyre jeientősebb tényezőként lépnek fel a nyilvánosság előtt,
egyre erősödik hangjuk és egyre nagyobb befolyást és szerepet követel-
nek maguknak a nemzet életének irányításában. A jelvény-harc, a jelszavak
és az agitáció által kifejtett propaganda hatására nálunk is új embertipus
kezd jelentkezni, rnelyet legkifejezőbben a tömegember névvel szoktak
megjelölni. Nem magyar jelenség ez csupán, hanem világjelenség. Élesen
látó emberek rámutattak, hogy korunk a "tömegek lázadásának" kora.
A tömegek lázadása pedig jelenti "az átlagosság elhatalmasodását, a tö-
meggyártmánytminden téren" "a túltermelést, a főiskolák és a foglalko-
zások tültörnöttség ét, a minőség és a mennyiség összetévesztését, (ami a
modern stílus ismertető jele), a közvélemény uralkodását, a nyáitermésze-
tet, a hétköznapiság. diadalát.. a sajtó . hatalmát." "Következmények: az
ember közönségessé, gyávává és szemtelenné (a szemtelenség a gyáva
ember bátorsága) felületessé válik, bérenc, aki már nem- nevet visel, hanem
csak egy számot." (Spoerri.) A tömegember konjunktúráját céljaira felhasz-
nálni nagykísértése az egyháznak is. A mult évi eucharisztikus kongresz-
szus nyiltan mutatta meg; mit jelent "a tömegek Iázadása" egyházi .vonat-
kozásban, _De .a mi egyházunkban is megláthatjuk a .Ieltörekvö tömegek
térfoglalását, gondoljunk csak a statisztikanak a térhódítására, mely a
minöség tsa mennyíség felcserélése által olyan hazulr 'képet mutat sok·



szor a gyLllek~z(;t, vagy az egyház helyzetéről. Vugy gondoljunk a klsebb-
ségi helyzetünk felett való siránkozásra, mikor egyházunk erőtlenségének
az okát abban látjuk, hogy nincsenek evangélikus tömegeink és csak a
nagyünnepek túlzsúfolt templomaiban jutunk el egy elég kétes értékű
lutheránus öntudatra. Az egyház nem használhatja a törnegmozgalmak
módszereit. Krisztus nyája egészen más, mint korunk tömegeinek nyáj-
természete, Krisztus nyája egy egészen új kor, egy egészen új világ meg-
születésének a helye. "Az új világ éppen azt jelentené, hogy az egyénnek
volna elég bátorsága ahhoz, hogy valóban egyéniség legyen, - meggyő-
ződéséről vallást tegyen még akkor is, ha a többség más véleményen van
és ha nevetségessé válnék is ezáltal; hogy ne. törődjék többé azzal, amit
az "emberek" gondolnak, éreznek. olvasnak, tesznek, hanem egyedül azzal,
ami az ö külön hivatása, mégha minden hivatalos berendezettséggel ellen-
tétben állana is az. Ez lenne az, amit az u. n. agressziv keresztyénsé-
gen szoktak érteni. Csak ilyen egyének alkothatnak. közösség et js. A közös-
ség nem a számok összesítéséből áll elő, hanem úgy, hogy az ember néven
nevezheti magát." (Spoerri.) B. L.

SZÉLJEGYZETEK
Meggyőződésböl térnek-e
a zsidók az egyházba? - kérdezik
sokan. A feleletet egészen bátran ad-
hat juk meg: nem. Sokat az egész~n
szemérmetlen érdek, az üzlet késztet
"kikeresztelkedésre." Ezek számára
az egész' "ügy" lényegében financiá-
lis kérdés és sajnos .ezt a meggyő-
ződésünket ..sok esetben a lelkészi
hivatal magatartása is alátámasztja.
Legtöbben azonban a félelemtől űz-
ve jönnek az egyházhoz, azt remélik,
hogy ha az egyház tagjai lesznek,
mezrnenekednek az irigylésre egyál-
talán nem méltö zsidó sors átkától.
Meggyőződésről azonban itt sem le-
het szö, hiszen ennek előfeltétele a
Krisztustól való meggyőzetés, Krisz-
tusról pedig édes keveset tudnak.
Keresztyének között élve elsaj átitat-
tak bizonyos "keresztyén kultúrát",
de Krisztusról nem sokat hallhattak.
pedig vannak közöttük olyanok is,
akik evangélikus iskolába jártak
annakidején. Mivel Krisztus nem hir-
dettetett nékik eddig, - hitre jutni
pedig csak ezáltal lehet, ..:.. a vélük
szemben tanusított magatartás alap-
ja nem lehet az, hogy meggyőződés-
ből jönnek-e vagy nem, hanem egye-
düi az: hajlandók-e lelkiismeretesen
oktatásra járni, hajlandók-e az egy-
ház tanítását megismerni. A zsidók :
tömeges betérésének sok sötét, el-
csüggesztő és visszataszltó vonása
mellett, egy egészen pozitiv vonást
kell felismernünk. A mostani körül-
rnényeket : Isten-adta alkalom ként
kell felismernünk arra, hogy az
evangéliom. Izrael népének is hirdet-

tessék. Az egyháznak nem arra kell
tekinteni, hozy a kor eszmél mit
mondanak ebben a kérdésben, ha-
nem fel kell ismernie az alkalmatos
időt, melyet Isten kinál fel. Az al-
kalmatos idő .azt követeli, hozy ko-
moly.. és hosszú ideig tartó oktatások
legyenek - ismeretek kőzlésével, de
evanzelíz álö erővel. Az oktatásért
-r-:- rnézha együgyűségnek látszik is-
ne fogadjon el a lelkész díiazást.
Csak olyan mértékben fogadiák he
:1 zyülekezetek a betérőket. amilyen
mértékben lelkiismeretesen elezet
tudnak tenni az oktatásnak. Az ok-
tatás után nem volna szabad meg-
szakadni a kancsolatoknak. Külön
bíblía-köröket lehetne szervezni szá-
mukra. És .bízni kellene jobban ab-
ban a hihetetlennek látszé ígéretben,
malvet az· Irás mond: "a maradék
megtér."

"El kellene tiltani
rnínden világi zenét, amelyek temp-
lomaink áhltatát világi hangulatok-
kal telítené" - Irja az Evangélikus
Élet egy katolikus püspöki rendelet-
tel foglalkozva, mely a teatrális ze-
nét és a nászindulókat kitiltja a
templomból. Különösen esküvők al-
kalmával tapasztalhatjuk, hogy nem-
csak a zenében, hanem az általános
viselkedésben és mag-atartásban a
világiasság jut kifejezésre. Nem tud-
juk. megkülönböztetni, hogy mi való
a templomba és mí nem. Sokszor
gyűlésteremnek gondoljuk a temp-
lomot és ez. szabja meg egész maga-
tartásunkat. . Belépéskor hangosan



üdvözöl jUk lsrneröselnket, azután az
elmaradhatatlan kézfogások követ-
kéznek, majd a fesztelen társalgás,
amit kellemetlenül zavar meg ugyan
az ének, de sokan ettől sem hagy-
ják zavartatni magukat. Istentiszte-
let végeztével sokszor még az oltár
előtt hangzanak el meleg kézszorí-
tások kíséretében a gratuláló sza-
vak a lelkész beszédéhez. Sokszor
egész diskuráló társaság alakul ki a
lelkész körül, ugyhogy minden ipar-
kodása ellenére sem tud szabapuini
tőlük s jó ha még akar szabadulni.
Másrészt nyilvánvaló üres külsösé-
gekkel és kenetteljes magatartással
találkozunk, mely sok esetben a papi
kenettéliesség tomprtott másolása.
A f'ei meg-hajtása. mielőtt elfoglal-
nók helyünket, a felállás, a kéz ösz-
szekulcsolása nagyon sokszor pusz-
tán kegyes gesztus, melynek rnély
szimbolikus tartaimát nem értjük át,
sőt nem is ismerjük. Pedig sem a
fesztelen könnyedség, sém a kenet-
teljes máz nem való a templomba.
Mer,t a templomban mindennek az
Igére kell utalni. Nemcsak a prédi-
káció igehirdetés a templomban,
hanem a templom egész berende-
zése, az ének, a zene, a lelkész moz-
dulatai és a mi viselkedésünk is
mind kell, hogy szimbólummá vál-
janak és az Igére utaljanak. Ezért
minden olyan magatartást, kegyes
szokást vagy templomi berendezést,
aminek semmi köze sincs az Ig éhez,
el kell hagyni és el kell nekünk is
tiltani.

A m!1nka,~megb~csiilésében
mutatkozó fogyatékosságok élénken
rávilágítanak a magyar társadalom
súlyes belső bajaira. Még mindig

vannak "úri foglalkozások" és még
mindig éles a társadalmi választóvo-
nal azok között, akik magukat "elő-
kelőknek" érzik értelmiségi foglal-
kozásuk miatt, és rangjukon alulinak
tartják, sőt lenézik azokat, akik ke-
reskedelemből. iparból vagy éppen-
séggel paraszti munkából élnek. A
fiatalságot vádoló cikkünk megdöb-
bentő erővel világít r á erre a hely-
zetre és mutatja azt is, hogy hiába
küzdünk társadalmi megúihodásért,
hiába küzdünk az idegen fajtának
népünk erejét szipolyozó hatalma el-
len, ha ez a közszellern meg nem
változik. A fiatalság ellen hangozta-
tott vád ezen a ponton súlyos vád az
idősebbik nemzedék ellen. Mert ez a
közszellern nem a fiatalságból szár-
mazik, hanem apák és nagyapák sú-
lyos öröksége. Egyházunknak is' sú- ,
lyos feladatai származnak ebből a"
helyzetból. Eddig nagyon benne élt
egyházunk is abban a rendi szellern-
ben, melynek a mai társadalmi hely-
zet a folyománya. Ideje volna, ha
igehirdetésünk nyomatékosan hirdet-
né gyülekezeteinknek a munka rneg-.
bécsülését és ha egyházunk szerve-
.zetében, a "világiak"-nak a munk á-

ba állításában is többé nem a rendi-
ségnek a szempontjai szerint vezet-
tetné magát, hanem presbiterek, fel-
ügyelők választásánál egyformán fi-
gyelemben részestrene minden társa-
dalmi réteget

EGYHÁZI FIGYELÓ
Az új magyar Luther-életrajzhoz.

A szerzö akarata ellenére kell itt megemlékeznünk dr. Varsányl
Mátyás budai lelkésznek lsten embere cimen a közelmultban megjelent
Luther-életrajzaról. Nem mellőzhetjük ezt a tényt hallgatással, mert ma-
gyar nyelvű egyházi irodalmunkban egy nagyobb terjedelmű Luther-élet-
'rajz megjelenése mindenképen számba veendő esemény. Folyóiratunk pedig
egyik főcéljanak éppen a valódi Luther megismertetését tekinti, azért annál
inkább figyelemmel kell kísérnie minden hasonló törekvést. És végül azért
sem tehetünk eleget a szerzö kívánságának, mert ez könnyen azt a lát-
szatot keltheti, hogy könyvét - talán éppen a nagyobb kelendőség érde-
keben - ki akarja vonni a nyilvános kritika alól; holott a nyilvánosság
elé bocsátott irodalmi rnunkáért a kritikát is vállalni kell.

Először is meg kell adnunk az elismerést a szerzőnek szándékáért:
olyan Luther-életrajzot nyújtani, amely kielégíti a müvelt olvasóközönség
széles rétegeit. Ilyen magyar nyelvüLuther-életraizra valóban nagy szük-



St'go 1,;;10. Aki ílyennek olegii'ágiÍl'a vállalkozik, annak termesietesen nagyon
jól kell ismernie Luthert s a mellett még megfelelő írói készséggel is ren-
delkeznie kell, hogy előadása ne váljék száraz krónikává. A szerzö észreve-
hetően igyekezett is az újabb Luther-irodalom egyes termékeivel megis-
merkedni. sőt Luther irataiból is meglehetősen sok idézetet használt fel.
Vezető szempontja - saiát bevallása szerint - még-is az ..érdekességre,
elevensézre" való törekvés. tehát nyilvánvalóan az írói ambició volt. De
azért teljes rnezzvözödésse! állítja. hozy ..ez a könyv a nag-y reformátor
alakját úg-y rajzolja meg, mint amilyen Luther a valósávban volt." Két-
ség-telen. hogy ezt a két szempontot lehet nazyon kedvezően összeezvez-
tetni. Varsánvinál a.zonban az író elbeszélő. sőt 'alak ító tevékenység-e
határozottan elhomálvosttia a történeti valósázot. Ez pedig Luther alak-'
jánál igen súlyos hiba. Nekünk nem holmi rezénves. vaey akár eszm é-
nvített Luthetra van szüksér ünk. hanem az ieezt Lutherra. Már oedig
ebben a tekintetben énnen eléz hiteles történeti anyazunk van. úzvhozy
nem kell sem Iezendákhoz, sem a képzelethez sez+tsézért fordulnunk,
hog-v az előadást hézazmentessé tezvük, 'Sőt Luther ig-azi meg-ismeréséhez
rendelkezésünkre áll az ő hatalmas irodalmi munkássáza és énnen ennek
alapos kiaknázása. Luthernak minél bővebb beszéltetése a leg-jobb rnódszer
az Ő' igazibb megismertetéséhez. Nos, Varsanyi uzvan elevet beszéltéti
Luthert. de túlnyomóan költött párbeszédek formáiában. amiteben felhasz-
nál irataiból vett részleteket is. de ezeket csak á hozzáértő isrnerí meg.
Az olvasók nacy átlava azonban. bízván a szerzö határozott állításában,
hOIlY a valósávos Luthert mutatia, és nem tudván mevkülönböztetni a
költött részleteket az eredetiektöl, rnindent hitelesnek f'oaad el. Ennek
majd az lehet az eredménve, hogy rövidesen Varsanyi szavait Luthermon- ..
dasaiként Ioz iák idézni. Az olvasóknak. és fökénen egyházunk tagiainak .
ilyen félrevezetése ellen a leghatározottabban tiltakoznunk kelJ.

Oe egyébként is számosolyan mozzanat van 3' könyvben, amely
nemcsak hogy nem helytálló (ilyen részletek felsorolására itt nincs terünk),
mint pl a ,.Kneioe" szörnyű anákronizrnusa, hanem e mellett vavv cél~'
j át téveszti (pl. Luthernaka részerr Landsknechtek által o8T1Hvá való kiki ..
áltatása!), vazy ezvenesen hamis felfogások meahonos't.ásár a alkalmas.
Ilyen pl. a speieri faló meséie a ..cuius regio, eius religio" elv iz azolá-
sára! A leznavvobb hiba és ezvúttal hiány azonban, hogy Luthert alao ..
jában ezyoldalúan. a rézí liberális recept szerint mint a .Jelteiismereti
szabadság" harcosát mutatia be. Az izazi reformátor, az építő Luther
alakjára csak nagyon bázyadt Iénysuzár esik. Különösen sovány az a
rész, amely pedig az úiabb Luther-kutatások érdeklődésének közéopontját
alkotja: Luther reformátorrá érése. Sőt itt találluk a, legsúlyosabb követ ..
kezrnénvű félreértéseket. Mé,g- könnvebb természetű Luther reforrn átori
élményének helytelen keltezese római útiának téves megvilágítása .. Meg-·
döbbentő azonban, amit Luthernak a Római levélről tartott előadásával
kapcsolatban olvasunk: ..Mindent az Isten ád az üdvösspP'hez.· Mi emberek,
esete a hitet edluk hozza. Egyedül a hitet. Sola fide! Ezt nevezte Luther
evangéliumnak ... " Ez' volna a reformáció alapvető tanítása? A Sola fide
ilyen értelmezését-még nem hallottam! Aki ilyet tulajdonít Luthernak, az
nem értette meg és nem érti Luthert! Itt nem segít sem az írói szabad-
ságra, sem a nyilván csak előlegezett bizatom alapján történt püspöki
aj ánl ásra való hivatkozás! Luthernak ilyen beállítása nemcsak a valóság-
tól van távol, hanem már egyenesen egyházunk érdekeit veszélyezteti.
Elvégre egyházunk tanításának meg nem felelő. sőt azzal ellenkező egyéni
nézeteket mégsem lehet semmiféle címen Luther nyakába varrni! Ezzel
a Luther-könyvvel mi semmiféle közösséget nem vállalhatunk! Most már
valóban sürgősen szükséges az igazi Luther ismertetése magyar nyelven.

W. tr.



SZELLEMI ÉLET
D' "" em on .

Francois Mauriac hűvös sikert aratott a Magyar Színházban. A Démon
nem maradt hosszabb ideig magyar szinpadon, mint sok súlytalan szerzö
nyomtalan darabja. A mai francia irodalomnak e mély katolikus hitű
előkelő szelleme a drámaban sem adhatott mást, - épúgy mint regényei-
ben - mint mi lényege: merész bontogatását annak a sok szenvedést, bűnt,
vágyat magában sürítő "viperafészek"-nek, amelyet mi közönségesen
szivnek nevezünk és ismerünk. Mennyi érthetetlen, logikátlan, megma-
gyarázhatatlan válságnak rejtelmes forrása e viperafészek! Okozója a,
pogány és keresztyén kétlakiságunkrrak: bűnre és szenvedések útj án, .üdvös-
ség re vágyakozásunknak. "Addig semmit sem tettünk Istenért, amíg láb-
bal nem tiportuk sa] át szívünket", - így zokogja el a dráma tisztalelkű,
ártatlan vágyú, szerelmes kislánya Mauriac zordon ítéletét a viperaf'é-
székről. E zord misztikusság vet gátat a tiszta szándékú Mauriac népsze-
rűségének útja elé, amelyre egyébként ő maga nem is törtet. Feszült
nyugtalanságot áramoz belénk. S ezt még fokozta bennünk az a zavart
értetlenség is, amellyel kísérnünk kellett a dráma, főszereplőjének, az
ördögien gonosz nevelőnek, ennek a- Tartuff'e-Sveng alinak, a kicsapott
szernináristának felháborítóan nagy hatalmát, amelynek kemény igájába,
kényszerül a család minden tagja. Mindenki útálja, mégis rabja mindenki.
Lázadozunk a helyzet ellen mi nézők is, épúgy, rnint a dráma lenyü-
gözött szereplői. A család előkelő úrnője, a fiatal szép özvegy egy időre
eltávolítja, vagy inkább elengedi a házból e gonosz szellemet, s megint
visszahívja. Mint nesztelen sötét árnyék rákomorodík vaz egész házra.
Hol a kulcsa e pokoli rejtélynek? Srrnert e kulcsot nem találtuk meg,
bosszankodó elégedetlenséggel távozunk az előadásról. Otthon aztán, lehig-
gadt perceinkben magához Mauriachoz fordulunk magyarázatért. S talán,
meg is találtuk nála a kulcsot, ha ismerjük írásainak jellegzetes problé-
máját: a nagy viaskodást,amelyet a hívő embernek a lelkében vív meg
egymással a tisztaságra, kegyelemre induló jószándék a, testi élet bűnös
vágyaival, a bűnnel, amelyet - mint Mauriac rnondia - "gyűlölök, amely.
elől futok, de amelyet mégis elkövetni merek." (Orages-Ganyrnede chré-
tien). Mauriac ezt a bűnt öltözteti a kicsapott szerninarista hús és vér
emberi testébe, hogy a bűntudata ne híg levegő - abstractum, ne tiltó
betű paragrafusok, ne holt képek hideg formájában "éljen" bennünk;
hanem, hogy lázítson, felháborítson, undorítson és eltaszítson magától.
Hogy pedig Mauriac épen a család látszólag eseménytelen életének lát-
szólag nyugalmas napjaiba testesíti be a leplezett és be nem vallott emberi
bűnöket, ez is érthetővé válik előttünk, ha nem feledjük el, hogy Mauriac
a maga vallás-erkölcsi problémáinak megoldását legtöbb regényében is
épen a családi életre vetíti le, ahol legsaj átosabban mutatkozik a test és
lélek együttélésének valósága, ahol 'épen e személyi és fundamentális ket-
tősség lehet forrása a romlottságnak s megtisztulásnak. szenvedésnek és
felernelkedésnek, áldozatnak és isteni adomány nyerésnek. Amiképen
Lesage Sánta ördöge, Asmodée - ez a darab francia címe - a házak és
lakások tetejét varázsolja le lakóik megdöbbentő életéről, épenúgy Mau-
riac Démonának ördöge is egy család csendes, meghitt nyugodalmát sej-
tető leplét, fedi fel, hogy elénk tárja a látszat-leple alatt tömörített szen-.
vedést, áldozatot, bűnös vágyat, viaskodást a bűnnel, megadást a bűn
előtt. Ilyen súlyos problémák mauriaci fejtegetése misztikummal és dialek-
tikával testessé teszik a darabot. Ez lehetett a fő oka a hűvös sikernetc.
S talán még az is, hogya közönség zöme e családi drámában nem
kapta meg az agyonkoptatott, de még mindig kedvelt háromszög-témát.
Ide pedig Mauriac nem alacsonyodik le. 5-6.



ítarshyi 2soH:
Magdolna. Három szerelem regénye.
Singer és Wolfner. Budapest, 1938.

A nagy, regényes életrajzok kö-
zönségsikerekben gazdag írója e
rnunkáj ában nagyszabású társ-adalmi
regényt ad az olvasó kezébe. A
nagyvonalúság azonban csak a terje-
delemben mutatkozik meg (3 kötet-
ben közel 1000 oldal), koncepcióban,
regényességben. az események egy-
másratorlasztásában, a történések he-
lyenkinti drámaiságában ellenben nin-
csen semmi rendkívüliség. Az egész
regény szinte 3 nagyobb lélekzetü
novella, amelyeket a főszereplő sze-
mélye fűz egybe. Ami a történet
nemgazdag tartalmú magva körül
van, nem sokkal több, mint a párat-
lanul könnyen csevegő író hellyel-
közzel bravúros dialógus sorozata,
művelődéstörténeti, rnűvészeti elő-
adásai és egy világot járt, szellemes
társaságbeli úriember reflexiói. Egy
ember elhibázott .életének három
mozzanata a regény, a hősnő a kö-
zelmult és a ma aktualitásaiban él,
azonban úgy érezzük, az a világ, ami
körülötte van, számunkra meröben .
idegen. Idegen életszernléletében,
életstílusában, tartalmatlanságában,
levegőjében, gondolkozásában és sza-
vaiban egyaránt. Nem látjuk őszin-
tének, sőt hazugnak találjuk azt a
képsorozatot, amelyben az. író Mag-
dolna sorsát megmutatja. 'Hazugnak,
mert nem hiszünk az etika nélküli
élet esztétikum ában, vértelennek.
mert ez a sors csak a regény lapjain
él és nélkülözi a mindennapok reali-
tását, rriesterkéltnek, mert szándé-
koltan érdekes. Két kérdés ötlik fel
bennünk, amint kissé csalódottan
tesszük le a könyvet: az a Harsányi
írta ezt a könyvet, aki olyan kitűnő
érzékkel illusztrálta Galilei korát?!
Mi ez a könyv: egy magyar társa-
dalmi réteg romlott világának a ké-
pe, vagy pedig egy láthatatlan kö-
zőnség g el vitázó amatőrpszichológus
előadása?! A. E.

Szentmihályiné Szabé Mária:
Örök társak. Regény. Budapest, Sin-
ger és Wolfner kiadása. 1938. 450
oldal.

Örök társak azok lehetnek, akik-
nek egymás iránti mélység es szerel-
tnét.~zolgálatát, nagy feladatoknak
hűséges betöltését az Isten iránt:

alázatos, hívÓ szeretet,' az igéMl
áradó élet újitja és növeli. Lórántffy -
Zsuzsanna és 1. Rákóczi György hit-
vestársi életén példázza ezt az élet-
törvényt számunkra fenti könyvé-
ben Szentmihályiné Szabó Mária.
Megeleveníti a kis Erdély önállósá-
g áért vívott küzdelrnét az ellenrefor-
máció és idegen hatalmi, törekvések-
kel szemben. A fejedelmi házaspár,
aki népének igazi gondviselője, al-
kotó, hívő. szerétetének szomorú el-
lentéte II. Rákóczi György és nagy-
ravágyó feleségének országlása. Fe-
szültségekkel teljes házaséletükből
nem árad erő, alkotás,' országvéde-
lern, hanem csak tétova gesztusok,
légvárak és keserves kudarcok. A re-
gény gyöngéje az, hogy höse iránti
szeretetében majdnem az idealizálás
határáig megy, értéke, hogy a csak
tömegekkel számoló korunknak meg-
mutatja a személy és hit, döntés és
f elelösség nemzet-fenntartó erejét.

u. b. e.

Képzoművésze~i Szemle.
Az akvarell és pasztelfestők hu-

szonharmadik kiállításukon, a Nem-
zeti Szalon termeiben jól összeválo-
gatott, hangulatos képekkel állottak
a nyilvánosság elé. Városok, falvak,
erdők, mezök szlnpornpás képeit ve-
títették elénk, a legkülönbözőbb mű-
vészi felfogások. N édler Robert víz-
festményei alkotják a kiállítás zö-
mét, melyeken vég igkísérhetjük a
művész fej lődését a kilencvenes
évektöl nemrég bekövetkezett halá-
láig. Eleinte tompább színekkel fes-
ti kedves tárgyait és a rajzosség
uralkodik nála, később a színek egy-
re élénkebbek, az előadás festöibb.
Mellette említésre méltó Baranski
László erőteljes, tárgyilagos portréi-
val, Gallé Tibor érdekes, a valóság-
gal nem sokat törődő színfantáziái-
val, lstokovits Kálmán színes, finom
sík ábr ázolásaival. - Akvarelljelvel
lépett a közönség elé a Műteremben
özv. Ly ke Döméné br. Podmaniczky
EJ ma is. Ez a kiállítás érdekes úti
naplóhoz hasonlít. A művész Olasz-
országban, Svájcban, Egyiptomban,
Algirban nyert úti élményeit. rakja
színes, hangulatos mozaikba. Nem
részletező, néhány vonással megörö-
kíti a megcsodált táj hangulatát.
Nem hiányoznak Lykáné érdeklődési
köréböl a magyar táj szépségei sem.

.. Dr. Győry Aranka.



-Lázár Béla:
'Művészet é. terjedelmes könyve, (Bu-
dapest, Rózsavölgyi-kiadása.) - az esz-
tétikai kérdéseket, technikai és stí-
lus-problérnákat valamint a művé-
szettörténetet egyaránt tárgyalja,
mégpedig nem elkülönítve, hanem
párhuzamosan. Az alapot a művészet
története adja, s vele kapcsolatosan
világít rá a szerzö, a többi kérdésre,
úgyszintén a művészi alkotás lelki
föltételeire. Ezzel új lépés történt a
magyar rnűvészeti irodalomban. Ér-
téke a könyvnek az is, hogy nem
törekszik adatszerűség re, hanem a
lényeget láttatja meg. A nagy mes-
tereknek csak néhány kompozíciójá-
val foglalkozik részletesebben, de a
legjellemzőbbeket választja ki. Még
nagyobb megelégedést keltene köny-
ve, ha beosztása kissé rendszeresebb
lenne, s ha nem feledné el olykor,
hogy műve nem szakembereknek.
hanem a nagyközönségnek készült.

Dr. Györy Aranka.

Morrison 1. H.
lsten és az atom. Fordította Forgács
Gyula.

A mult század fölényeshangú
anyagelvű világszemlélete idejét
multa. Nem annyira a teológusok
és a filozófusok elvi érvelése, mint
inkább· épen magának a természet-
tudománynak haladása húzta ki alól;'!
a talajt. Erről a hitet és a tudást
egymáshoz közelebb hozó fejlődés-
ről számol be a Kálvin-könyvtár
fentemlített legújabb füzete. Az új
természettudományi világkép, rnelyet
e füzet elénk vetít, sokkal szelle-
mibbnek tünteti fel az anyagi vilá-
got, rést hogy a szabad akarat fo-
galmainak stb. A szerzö ki is hasz-
nálja e lehetőségeket: rnerész követ-
keztetéseket von le a teremtésre és
a feltámadásra vonatkozólag. A szer-
ző: illetve a fordító jó rnunkát vé-
geztek e füzet közreadásával. D. Z.

Szelevejcsík G.:
Potemkin. Budapest, 1938. Singer

és Wolfner kiadása.
Egy romantikus világ, a XVIi'.

század Oroszországa kel életre eb-
ben a könyvben, amelyet tudoma-
nyos apparatussal ugyan, de szinte
regénynek írt meg a szerzö, Katalin
cárnő és Poternkin, a nagyhatalmú
kegyenc, mögöttük pedig a kiismer-
hetetIenül idegen orosz lélek a höse
a könyvben megelevenedett, drámai

feszliitségtl orosz történelemnek.
Rendkívül érdekes, ahogyan Szolo-
vejesik mozzanatról mozzanatra elénk
vetíti Potemkin életének történéseit,
ahogyan a könyv lapjain az o-rosz
faj meg-meg mutatkozik 'vadság ával,
megalazottságával, gyermeki alaza-
tával, naiv bizalommal és életet bat-
ran kioltó hitével. Történelmi leve-
gője van ennek a könyvnek, élesen
rajzolódnak ki benne a hístorikum
körvonalai, ugyanakkor azonban ha-
sonlóan plasztikus Potemkinnek az
alakja is.

Ezúttal nem vizsgáljuk, mennyi a
történeti igazság Szolovejcsik rnűvé-
ben, azt azonban megállapíthatjuk,
hogya történések belső igazságát a
szerző teljes sikerrel igazolta. A for-
dítás Kosáryné Réz Lola művészi
munkája. A. E.

Proust:
Az eltünt idő nyomában c. belát-

hatalanul hatalmas művének újabh
magyarul megjelenő kötete a maga
nyugtalanító. szépség ében mutatia be
a Proust-i művészet sajátságait. Az
eltünt idők visszahozhatatlan emlé-
keinek bűvös képzelétü megelevení-
tője, a lélek rejtett életének az em-
lékezetben szétszórtan heverő szem-
cséiből újat formáló restaurátora és
a közösség től a leghozzáférhetetle-
nebbül elzárt egyéniségek poétája
talán ebben a részben alkotta a leg-
nagyobbat. Az emberi élet legtitko-
sabb, legérthetetlenebb és legönzöbb
kor ának elképzelt és valódi tényei
tárulnak itt fel. Olyan frissen, olyan
elevenen és olyan belülről [övöen,
amilyenhez hasonlót hiába keresünk
emlékezetünkben. Nincs mit változ-
tatnunk azon a meggyőződésünkön,
hogy ez a rész is, mint általában az
egész Proust-i világ anakronizmus a
mai kellektiv irányzattal és jelsza-
vakkai telített világban. De az is le-
het, hogy mégis a legidőszerűbb al-
kotás, mert egyoldalúságai miatt a
legalkalmasabb arra, hogy leleplezze
korunkak a "kollektivum" alatt meg-
húzódó szélső individualizmusát,
amelytől ember. a maga erejével soha
megszabadulni nem tud. Azoknak pe-
dig, akik kegyelemből Krisztus fog-
lyai lettek, csodálatos realizmussal
tudja ez a könyv megmutatni, hogy
rniért nem elég emberi erő ahhoz,
hogy kárnak és szernétnek ítélje régi
életének csillogó rongyait. - Gyer-
gyai Albert fordítása alkotás számba
mei'Y. H.
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EGYOTi ISTEN ELÓTT
Imádságotokban és könyörg éstekben rninden alkalommal hálaadás-

sal tárjátok fel kívánságotokat az lsten előtt! (Fil. 4, 6.) Az apostol biz-
tatasát idézve, szeretettel hívjuk· folyóiratunk olvasóit együttes. imádko-
zásra. A szolgálat azonossága maris összefűz minket, de hogy ezt a
közösségünket igazi keresztyén közösséggé tegyük, boruljunk le együtt
imádságban az lsten előtt.

Január folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől, hogy eddig nem fordultunk Hozzá

rendszeresen és együttesen azokban a nehézségekben, amelyeket felis-
mertünk; sokszor akartunk emberi eröf'eszitéssel felelősséget ébreszteni,
megújhodást szervezni és véghez vinni;

adjunk hálát az Istennek, hogy az új esztendővel a kegyelem újabb
drága idejét kaptuk; ma még van lehetőség rnegtérésre, megújulásra,
szerit életre, egymás szeretetére, népünk szolgálatára;

könyörögjünk az Istennek, hogy az igéjét valóban és igazán hirdessék
az egész keresztyénségben, - hogy az evang élium bátran és elegyítetle-
nül hangozzék a magyar evangélikus templomokban is, - hogy egyhá-
zunk papjainak mindenekf'elett való gondja legyen az igehirdetés és a
szentség ek nyujtása, - hogy a felvigyázásra rendeltek rnindennél job-
ban őrködjenek a lelkészi rnunka hűsége és az egyházi tanítás tísztasáza
felett, - hogy Luther Márton valódi örökségét egyházunkban mindenki
az igazi megbecsülésben részesítse, - hogy az ország ügyeit intézők sza-
baduljanak meg az önzéstől, a hiúságtól, a gögtől, és az egész népért,
szernélyi tekintet nélkül, gyarlóságuk tudatában űzzék a politikát.

Mindenható lsten, kérünk a Te szerelmes Fiad által, hogy a Te
keresztyén gyülekezetednek tiszta lelki szolg ákat és a Te igédnek hir-
detőit nagy bőséges számmal és jóságos cselekedetűeket hazánk fiai közül
engedj, bölcseket és írástudókat mihozzánk bocsáss, nunket pedig a Te
Lelkednek kegyelmével világosrts meg. Töltsd be, Uram, őket a Te szent
igédnek igaz értelmével, hogy az útat, melyaz örök életre viszen, jól
megmutassák, az Irást csalárdság vétke nélkül magyarázzák. Rendelj a
Te Anyaszentegyházadban - tudós püspököket, keresztyén egyházi, szolg á-

kat, tiszta lelkű prédikátorokat, hűséges pásztorokat, tanltókat és a lel-
keknek jámbor gondviselőket, kik a Te Szent Lelked által az Anyaszent-
egyházat híven legeltessék, a szent evangéliomot, a Te drága igédet
a Te felséges nevednek tisztességére sok haszonnal és gyümölccsel hir-
dessék és terjesszék, a félelmes és megnyomorodott lelkiismeretűeket az
ördögnek és világnak minden kísértései ellen vígasztalják. és erősít-
sék. Ámen.

(A Magyar Lelki Ora Harmadik Fertályából, 1732.)

*
Keressétek az Urat, amíg meg található, hívjátok Ot segítségül, amig

közel van! (Ésaiás 55, 6.)
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2. Régen megírták ezt a próféták,
Hogy Fiat szülne egy nemes virág.
Új esztend6ben stb. .

3. Szűz Máriától gyermek születék,
De Szent Lélektől ö fogantaték.
Új esztendáben stb.

4. És nyolcad napon környül metszették.
A nagy Istennek törvénye szerént.
Új esztendoben stb.

5. N Igy hatalmas lőn e kisded gyermek,
Megtöretének sok ellenségek.
Új esztend15ben stb.

6. Győzelmet vőn a karhozaton,
Győzelmet vőn örök halálon.
Új esztendőben stb.

7. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk.
Kiknek e Gyermek leszen oltalmunk.
Új esztendoben stb.

8. Nagy hálát adjunk az Úr Istennek,
És Idvezítő Jézus Krísztusnak.
Új esztend6ben stb.

9. Dicsőíttessék a Szent Haromsag,
Adja rnínekünk szent ajándékát.
Új esztendőben stb.

Canticum Puerilium (Natus est nobis Rex gloriae)
XVI-XV/ll. századi magyar alakjában.

") Új rovatunkkal, valamint az annak kapcsán közölt énekekkel első sorban olvasóink
lelki elmélyülését és hitheli gyarapodását kivánjuk szolgálni. De e melletr ré~i egyház.i kincse-
inkböl is fel kivánunk ujitani egy-egy darabot His-zük, .hogy J égi magyar értékeink ápolásával
is jó szolgálatotteszüok eayházunknak. - A régi énekek felkutatása Dr. Schulek TIbor lelkész,
az eredeti dallam megállapitása pedig Schulek 'rnre karnagy táradságának eredménye. A dallam-
hoz közöit orgona (zongoraj- kiséret, mely uzyancsak Schulek Imrétől származik, nem használ-
ható fel vevyeskarl célokra. Schulek Imre azonban készséggel szolgál egyházi karok számára
alkalmas letéttel is. Szerk.

.__._~--------~----------
Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Kál'Oly.

Barosl-nyomda: Uzsilly és Koncz nyomása Óyőr, Andrássy-út 24.
~ folyóirat 'f/oladása eM/lzethl k~tel"'tI8I11" Idr.



Levelesláda.
, Egyik olvasónk felhívta figyelmünket arra az ujságköz- .

lernényre, mely a debreceni református főiskola jubileuma
kapcsán azt irja, hogya "debreceni magyar teológusok ,első-
sorban a wittenbergi egyetemmel tartottak fenn szoros kap-
csolatot." Ez nyilván tévedés és alig magyarázható más-

, ként, mint hogy a közlernény a dolgokban teljesen tájékozat-
lan ujságírótól származik. Hiszen vegyf'elöl tudvalevő, hogy a
református teológusok első sorban holland egyetemekre j ár-
tak, másfelől pedig tudvalevő az is, hogya wittenbergi egye-
temre a magyar evangélikus .teológusok jártak. Igaz; hogy a
háború utáni években a református teológusok oly módon
fészkelték be magukat a Wittenberg örökségét is magában
foglaló hallei egyetemre, hogy ma ott sokkal kedvezőbb hely-,,'
zetbe kerültek míntuz ottani evangélikus teológusok (ez kü-
löriösen a hallei egyetemen alapított magyar egyháztörténeti
kutatóiritézetnél vált nyHvánvalóvá)és evvel elhomélyosítaní
igyekeznek a hallei egyetemnek' a magyar evangélikusséggal
való kapcsolatát. Azt gondoljuk azonban, hogy a debreceni
kollégiumnak a tradiciói oly gazdagok, hogy nincsen szüksége
a hazai evangélikusságnak a wittenbergi-hallei egyetemen
fennálló történeti kapcsolatainak a kisajátitására és így hamis
babérokkal való ékeskedésre .

. Jelen, számunk' munkatársai:

Agoston Sándor, mérnök, Budapest. - Dr. Györy
Aranka, tanár, Budapest. -' Kiss Béla, lelkész, Csernátfalu. --
Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár, Sopron, - Lantós Pál, Buda-
pest. - Szántó Robert, lelkész, Budapest. - Vargha Sándor,
lelkész, Rozsnyó. - wolf Lajos, főesperes, Cegléd.
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