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Ján. 3, 8.: "A szél fú, ahová akar, és annak
zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és
hová megy: így van mindenki, aki Lélektől
született."

Tanuskodjunk a Lélekről I

Jézust igazán nem a Lélek felől faggatja éjszakai titkos Iá-
togatója. És Ö mégis - minden kapcsolópont nélkül, sőt a meg-
kezdett beszédfonal egyenes elvágásával - a Lélekről kezd szö-
lani Nikodemusz előtt. A Lélek szükségéröl, valóságáról és el-
nyerhető mivoltáról. És ezt nem érdekes vita megindítása végett
cselekszi. Ö tenuskodik a Lélekről! Azt akarja, hogy a "vén
ember" is újjászü/essék, a Szentlélek hatalma .alá kerüljön.
Jézus később is sokat beszél a Lélekről; feltámadása után újra
nagy ígéreteket fűz a Lélek kitöltéséhez. Pünkösdtől kezdve pe-
dig az egész Újszövetség és kora folyton folyvást a Lélek nevé-

. től visszhangzik!
Csak mi hallgatunk Róla. Kerüljük, míg lehet. Ha már lehe-

tetlen, akkor is félve ejtjük ki, jobbról-balról nyitott ajtókat
hagyva: ezeken surranunk meg, mihelyt valaki határozott tanu-
ságot kér tőlünk a Lélek felől. De miért ez a furcsa némaság és .
bizonytalankodás? Talán nincs már többé közöttünk a Lélek?
Dehogy ezért. Köztünk van ma is, s mi ennek ellenére hallga-
tunk Róla! Ez pedig nagy bűn: útjában állunk a Szentléleknek
s bénít juk munkájában!

S a legcsunyább, hogy mentségül az igével takarjuk ma-
gunkat. Hiszen Jézus is szélhez hasonlítja a Lelket: "nem tudod,
honnan jő és hová megy". Ebből csak logikusan következik
szkeptikus óvatosságunk, várakozó hallgatásunk helyessége?L
Amiről nem tudhat juk, honnan jő és hová megy, elég bizonyta-
lan valami. Ki meri hát állítani magáról, hogya Lelket bírja?
Ki bátor-kodik ajánlani másnak is ezt a "lelket"? S ki higgyen
a róla való tanuskodásnak? Gyanus mindenki, aki "Szentlélek-
böl", a "Lélek intésére" emeli föl szavát. Ki tudja, mi beszél
belőle? Ki tudja, hová jutnánk vele?

Jézus azonban itt ellenkezőleg a Szentlélek valósá-
gáról t a n u sk o d ik ! A Lélek jelenléte szerint éppen olyan
biztosan érzékelhető, mint ahogy a szél fuvását érezzük arcunk
bőrén s látjuk a víz fodrozódásában, zugásat pedig halljuk a fü-
lünkben s a tépett lombok sírásában! Igen, titok a forrása, mert
Istenből jön és nem is sejtjük útja végét, mert Isten tervében
jár. De ezek ismerete nélkül is, megmagyarázhatatlansága elle-
nére is: létező valóság, megnyilvánuló erő és boldog tapaszta-
lás, amelyről tanúskodni kell!

Annyi minden történik ma is egyházunkban. Az igehirde-
tésnek új tavasza bontakozik. Szunnyadó gyülekezetek mozdul-
nak meg. Máról holnapra intézmények születnek. Néha igazán
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nem tudjuk, hogy honnan jött és mi lesz még belőle. Nem fon-
tos. Az a fontos, hogy merjük kimondani nyilván: ez a Lélek
munkája! Ne szégyeljük, t a n u sk o d j un k a Lélekről! És
akkor a Lélek is tanúskodni fog rólunk, belőlünk és általunk!

És nagy pünkösdünk lesz akkor!
Seholz László.

Mit köszönhetünk Jézusnak?
Amennyire különbözö feleleteket adtak és adnak arra a

kérdésre: "Kicsoda Jézus?" - éppen annyira vagy talán még
nagyobb mértékben éltérők a feleletek arra a másik kérdésre:
"Mit köszönhetünk Neki?" Az antikrisztusi szellem hiába akarja
az ellenkezőjére fordítani mindazt, amit Jézusnak köszönhet az
emberiség, - az Ö neve kétségtelenül mégis a legtiszteltebb név
ezen a világon s alig van az emberiség életében olyan jó, olyan
érték, melyet vagy közvetlenül vagy legalább közvetve Jézus-
nak ne tulajdonított volna a hálás emlékezés, majd ezt, majd
azt állítva homloktérbe, ami aztán sokszor inkább az illető kor
vagy embercsoport szellemére jellemző, mintsem magára Jézusra.

A véleményeknek ez a tarka különfélesége gazdagság és
szegénység egyszerre, - gazdagság, mivel változatos sugártö-
résben mutatja be azt, amit Jézusnak köszönhetünk, - szegény-
ség, mivel az elismerés sokféleségéből sokszor éppen a fődolog
hiányzik. Jó mutatója ennek a hiánynak szokványos karácsonyi
örömeink tarkabarkasága, melynek áradatában szinte elvész az
igazi karácsonyi öröm.

A Jézus-rnéltatásnak ebből a szegény gazdagságából csak
néhány jellegzetes példát kívánok kiragadni,

Akik a kultúrát tekintik minden emberi érték foglalatj ának,
azok természetesen Jézust is elsősorban kultúrtörténeti nézőpont-
ból méltatják. Ezek többnyire azt szokták 'kiemelni, hogy Jé-
zusnak köszönheti az emberiség a kultúrának azt a bensőítését,
a szív, a lélek, a kedély értékeivel való olyatén gazdagítását,
mely - legalább ilyen mértékben - előbb .ismeretlen volt.

Talán nem felel meg ez a méltatás a valóságnak? Dehogy-
nem! Teljesen igazat mond és mégis csak részigazságot fejez
ki, mert elhallgatja vagy elburkolja a fődolgot.

Hasonlóan 'kell ítélnünk arról a véleményről is, mely az
erkö/csiségben keresi és találja meg az emberi élet legfőbb érté-
két. Erről az álláspontról is nagyon szépen lehet méltatni Jézust,
- hiszen senki sem volt a tiszta erkölcsnek és az emberszeretet-
nek olyan hatalmas előremozdítója, mint Ö! Goethe is elismeri,
hogyakeresztyénség erkölcsi kultúráján az emberiség sohasem
fog felülemelkedni. Ez azt jelenti, hogyakeresztyénség erköl-
csi kultúrájától való minden eltérés tulajdonképen annyi, mint
erkölcsi Iejtörejutás. - milyen komoly tanulság ez ma, amikor
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a keresztyén kultúra évezredes terül etén egy új pogányság üti
fel fejét és terjeszkedik! - Mindez igaz, de nem a fődolog ab-
ban, amit Jézusnak köszönhetünk. Hol keressük ezt tehát?

Nem kell valami különös éleslátás annak felismeréséhez,
mert messziről is meg lehet látni azt, hogy amit Jézus akart, az
elsősorban nem általában az emberi kultúrára, nem is csupán az
erkölcsiségre vagy az emberek egymáshoz való viszonyára, ha-
nem mindenek fölött a vallásra, tehát az embernek Istenhez
való viszonyára célzott. Csak ebből a szempontból nézve tárul-
hat fel számunkra az, hogy igazában mit köszönhetünk Jézusnak.

Csak az a baj, hogy tekintetünk még így is megakadhat a
felszínen. Ezt mutatja azoknak a példája, akik elismerik ugyan,
hogy amit Jézusnak köszönhetünk, az mindenekelőtt a vallás
területére tartozik; de Jézusban nem látnak többet, mint olyan
vallásos lángelmét, akinek valami csodálatos, rnélyértelműen
naív képessége volt arra, hogya legegyszerűbb és mégis Iegszív-
hezszólóbb képekben szóljon Istenről, az embereknek Istenhez
való viszonyáról s aztán mindent ennek a megvilágításába he-
lyezzen: hogy Isten a mi Atyánk, aki szeret minket és gondos-
kodik rólunk; azért mi is szeressük őt mint gyermekei és szeres-
sük egymást, mint testvérek. Ez a keresztyénség időfölötti lé-
nyege, rnelynek igazsága független az evangéliomokban elbe-
szélt történet minden részletétől, sőt utóvégre még Jézus szemé-
Iyétöl is. Ez természetes következmény, ha Jézust csupán úgy
méltatjuk, hogy új tant hozott vagy új képet rajzolt Istenről és
Istenhez való viszonyunkról. A tan, ha igaz, nem azért igaz, mert
ez vagy az a valaki tanította, hirdette; hanem azért, mert az igaz-
ságot önmagában hordja s így a tanító szernélyétöl mindig elvá-
lasztható. A tanító szernélyét akkor csak legföljebb abból a ke-
gyeleti szempontból illeti jelentőség, hogy ö volt első, aki azt a
tant hirdette. De maga a tan megtarthatja a. maga igazságát még
akkor is, ha első hirdetőjének a neve feledségbe megy. így va-
gyunk-e Jézussal és csupán ilyen "magában igaz" tant köszön-
hetünk-e neki, hasonlóan, mint ahogy másoknak is köszönhe-
tünk sok igaz és bölcs mondást, bár sokszor a nevüket sem is-
merjük? Amikor ezt a kérdést felvetjük, már érezzük, hogy ez
a felfogás sem jár helyes úton.

Ha ilyen sok a tévedés és a részigazság (ezek felsorolását
még hosszadalmasan folytathatnánk), hogyan találjuk meg ak-
kor a kétségtelenül helyes feleletet arra a kérdésre, hogy igazá-
ban mit köszönhetünk Jézusnak? Vagy talán nem is várhatunk
ilyen feleletet, ilyen bizonyosságot, hanem meg kell elégednünk
azzal, hogy ezen a téren az egyiknek ez, a másiknak az a véle-
ménye s egyik sem tarthat számot több igazságra mint a másik?

Szomorú dolog volna, ha így volna. De Istennek legyen
hála, nem így van. Ha egyszer komolyan akarjuk venni a kér-
dést, igazán nem kell örökös bizonytalanságban hányódnunk.·
A kétségtelenül helyes megoldás útját valójában nem is olyan
nehéz megtalálni, mint ahogy sokszor oda állitják. Sokan t. i,
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valósággal félnek a bizonyosságtói, a határozott, akár igenlő,.
akár tagadó állásfoglalástói, az ezzel járó felelősségtől és kelle-
metIenségektől, s jobban érzik magukat a hamisan megokolt
bizonytalanság hintájaban és gyáva felelőtIenségében. Szinte
azt szeretnérn mondani, csak a fülünket nem szabad befognunk,
hogy a kétségtelenül helyes utat, a föltétlenül biztos irányrnuta-
tót megtaláljuk. Kik azok, akik igazán és teljes bizonyossággal
tudják azt, hogy mit köszönhetünk Jézusnak?

Figyeljünk csak. Az Ojtestámentom irataiban, a keresztyén-
ség első és második nemzedékének ajakán rnindjárt hatalmas
polifón kórusban hangzik fel Jézusnak rnélységesen hálás, bol-
dog örömmel teljes dicsőítése és magasztalása s ez teljességgel
egybeolvad Istennel, az Atyának dicsőítésévei azért, akit az Ö
egyszülött Fiában, a Jézus Krisztusban adott a világnak s amit
Ö általa tett az emberiséggel. Az egész újtestámentom tele van
ezzel a hálás Krisztus-dicsöítéssel, sőt azt mondhatjuk, hogy az
egész újtestámentom ennek a mélységesen hálás Krisztus-dicsöí-
tésnek eleven bizonysága. De ez a Krisztus-dicsöítés nem némul'
el az Üjtestárnentom lezárásával, hanem tovább hangzik a ke-
resztyén .századokon keresztül, az evangéliom elterjedésével'
együtt erősödik a népek millióinak csodálatosan sokféle színe-
zetű, de mégis egyértelmű hálazsolozsmájává, sőt e földi téreken
túl átterjed az örökkévalóságba. Az Újtestámentom látnoka a
dicsőülte'k ajkáról is hallja zengeni Krisztus dícséretét: "Méltó,
a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és böl-
cseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást!"
János Jel. 5, 12.

Járjunk utána ennek a hangnak. Ez biztosan útbaigazít..
Az irány világos: a golgotai kereszt. Ez mondja meg döntő bi-
zonyossággal, hogy igazában mit köszönhetünk Jézusnak és ez'
ád meg minden további tájékoztatást. A kereszt beszéde világos.
Függőleges szálfája mindenekelött a mélységbe utal, - bűnös.,
halálos nyomorúságunk mélységébe. Ez tanít meg bennünket
arra, hogy bűneink, bűnbánatunk mélységeiből Istenhez kiált-
sunk kegyelemért, bocsánatért. De profundis ... Az a függöle-
ges szálfa nemcsak a mélységbe, hanem a magasságba is utal'
bennünket. Hogya mélységből nem hiába kiáltunk, hogy a gol-
gotai kereszt fölött a meg térő bűnös lélek számára nyitva áll'
az ég, nyitva a kegyelem országa, nyitva Isten atyai kebele, an-
nak döntő bizonysága Isten egyszülött Fiának a keresztfán éret-
tünk kihull ott drága szent vére, mely Abel vérénél is hatalma-
sabban kiált az égre, de nem bosszúért, hanem kegyelemért, hogy::
'minden megtérő bűnös, meg az is, akinek számára ezen a földön
nincsen kegyelem, bocsánatot találjon a mennyei Atyánál. Itt
van az eredete és az alapja mindannak, amit Jézusnak köszön-
hetünk. Itt van a végső forrása annak a föld minden tájárt s időn
és örökkévalóságon végig hangzó Krisztus-dícsöítésnek. Isten.
hozzánk való atyai szeretetét nem ismernénk igazán és nem ha-
gyatkozhatnánk reá teljes gyermekei bizalommal életben, halál",
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ban, ha az Ö egyszülött Fiát nem adta volna oda érettünk a gol-
gotai keresztfán. Azért nem lehet a szeretet evangéliomát elvá-
lasztani Jézus személyétöl és kereszthalálától. Amint a kereszt
harántos fája a szélesség irányába utal, mintha az egész világot
akarná átölelni, úgy minden igaz emberszeretetnek és minden
igazán tiszta erkölcsnek is legmélyebb, legtisztább forrása Isten-
nek a Jézus Krisztusban megnyilatkozott atyai szeretete sennek
a hit által való megtapasztalása. Ez a kiindulópontja az emberi
kultúra azon sajátos bensöltésének is, mely a keresztyértséget
minden komolyabb formájában jellemzi. Hová jutott volna az
emberi kul túra, ha a keresztyénség hosszú évszázadokon át nem
dolgozott volna a lelkeknek Krisztushoz vezetéséri s az Ö szelle- .
rnében való kiművelésén!?

A keresztyénség életfájának gyökérzete és törzse az éret-
tünk meghalt és megigazulásunkra feltámadott Krisztusban
való hit. Az élet szenvedései és viharai között való szilárd meg-
állás, tiszta erkölcs, hívatáshűség. emberszeretet, lelki kultúra
- annak a fának gyümölcsei. A kegyelem anyatalajából szívja
a hit életfája a maga éltető erőit és a kegyelem sugarai érlelik
annak gyümölcseit. Csak ha Isten kegyelméből bele kerültünk
a keresztyénség életfájának ebbe az eleven vérkeringésébe, mely-
nek éltető és hajtó ereje Krisztus s az Ö kegyelme rajtunk nem
volt hiábavaló, csak akkor világosodik meg előttünk mindinkább,
hogy mit köszönhetünk Jézusnak; akkor szívünk mélyéből fakad
fel a hála hitvallása: Krisztus az én életem, Krisztus nekem
miruieneml

D. Dr. Prőllle Károly.

Egyház és politika.
A térszűke és az olvasók türelmének határa miatt folyamatos, rend-

szeres témakifejtés helyett tételekben és ezekhez fúzött megjegyzésekben
foglalok össze néhány időszerű megállapítást az egyház és a politika
viszonyáról.

1. Az egyhaz és a politika több vonatkozásban érintkezik
egymással.

A politika vitatlanul a jelenvaló világhoz tartozik. Oe az egyház is
a jelenvaló világban él, jóllehet nem ebből a világból való. Az egyházat
nem szabad összetéveszteni, mindenestöl azonosítani az Isten országával.

2. Az egyház hirdeti Isten igéjét, vagyis Isten kinyilatkoz-
tatasát a világ teremtéséről, fenntartásáról, korrnányzásáról,
állapotéról, elmúlásáról, "új .ég és új föld" teremtéséröl.Ennek
következtében szükségszerűen tanít a politika körébe eső dol-
gokról.

Az egyház persze többről is tanít, amikor az igét hirdeti, de az emlí-
tett dolgok sora is rnutatja, hogy tanít az emberről, az emberek egymás-
hoz való, viszonyáról, a családról, az államröl, li jóról és rosszról, a jog-
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ról és hatalomról, békéről és háborúról, tehát olyasmikről, amikről a poli-
tika tudományának is tanítani kell, és amikkel a gyakorlati politika
dolgozik.

3. Az egyház igehirdetése embereknek szól, életközössége
emberekből áll. A politika szintén emberek ügye.

Kétségtelen tehát, hogy a legnagyobb erőlködés, a legteljesebb köl-
csönös megbecsülés ellenére is óhatatlanul érintkezik az egyház a politi-
kával. Az sem változtatna a helyzeten, ha az állam kirekesztené magából
a keresztyéneket. Nemcsak a keresztyének vannak kétfelé érdekelve, ha-
nem a nem-keresztyének is. Az egyház ugyanis a nem-keresztyének felé
is fordul igehirdetésével; ha nem tenné, megszűnnék egyház lenni.

4. Az egyház tudománya, a teológia beletartozik a tudo-
mányok rendszerébe, amelybe ugyanakkor a politika tudomá-
nya is beletartozik.

Ha a teológia tudornány-jellegét koronként tagadják is némelyek,
ez a tagadás éppen úgy nem szünteti meg a valóságot, mint ahogy egykor
a politikát sem tartották többre holmi mesterségnél.

" 5. Az egyház és a pofitika viszonya nem közvetlen, belső,
lényegükben adott viszony.vNincs köztük alá-, illetve föléren-
"deltségi viszony sem. ' '\

Nemcsak történelmileg nincs ilyen viszony köztük, hanem elvileg sem.
A politika Isten világfenntartó akaratából beletartozik e világ rendjébe,
ma is; nemcsak Jézus Krisztus mennybemeneteléig tartozott abba bek

'Az egyház nem igényelheti az uralmat fölötte. Viszont a politika' feladat-
körébe nem esik bele az egyház,

6. Az egyház mint "a szentek és igazán hívők közössége"
nem kapott megbízást a politikára.

A keresztyéneknek sem egyenként, sem gyülekezetenként, sem ősz-
szességükben nincs több joguk és kötelességük a politikára, mint a nem-
keresztyéneknek. Felfuvalkodottság, gőg lenne több jogot és kötelességet
igényélniök annál, amit Isten rendelt. A politika tiszte éppen elég köve-
telmény mindenki számára.

7. Az egyházhoz tartozás nem szünteti meg a jogokat és
kötelességeket a politika terén.

A keresztyének nincsenek felmentve a politikai kötelességek alól
, azon a elmen, hogy ők a mennyek országának polgárai, hogy őnekik első-
sorban a szeretet szolgálatában kell állniok.

8. Az egyházat mint "a szentek és igazán hívők közössé-
gét" gyakran éri a súlyos kísértés, hogy különleges képességet
érezzen a politikára. Képességeinek dicséretében fel kell ismer-
nie az elcsábítást igazi hivatásától.

Lehet, hogy az egyház maga is elismeri, hogy nincs meg b í za tás a
a politikára (lásd fentebb), de rosszul felfogott szolgálatkészségből segí-
teni akar a politikának. Azt képzeli magáról, hogy a "szent" jelző, a Bib-
lia sűrű forgatása, gazdag múltja és "lelki erői" révén kiváltképpen alkal-
mas politikai kérdések megoldására. Ez a képzelgése rajongás. Az egy-
háznak teljesen elegendő a lényegszerű feladata, "Az egyház elsőrendű
feladata a társadalommal szemben, hogy egyház legyen." (Mórocz Sándor,
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Evangélikus Élet 1939. 6. sz.) ,,,Merjünk egyház lenni l" (Pröhle Henrik,
Keresztyén Igazság 1939. 2. sz.)

9. Az egyház mint egyházi szolgálat (igehirdetői hivatal,
papi tiszt) nem kapott megbízást a politikára.

Az igehirdetők számára különösen az Isten törvényének, parancsola-
xainak hirdetése kapcsán nagy a kísértés, hogy kötelességet érezzenek
a politizálásra. Azt mondják: az igehirdetőknek szemrnel kell tartaniok a
politikai eseményeket, nézeteket, és ezekről véleményt kell mondaniok:
az életet minden vonatkozásban a Szentírás megvilágf tásaba kell helyez-
niök; minden kérdésre van felelet a Bibliában, stb. De még az evangélium
hirdetése kapcsán is politizálnak, pl. közölni akarják a gyülekezettel az
evangéliumnak politikai vonatkozású "igazságait." A kísértések eJlenében
a legjobb Vigyázat, hogy az igehirdetők szigorúan ragaszkodnak a tisztük-
höz: a törvényt és az evangéliumot hirdetik, mind a kettőt, egyiket sem a
másik nélkül. Nem jut majd szavuk politizálásra.

10. Az egyház mint egyházi szolgálat nem a nép re, nem
az á II ami t á rsa dalom r a, nem egy bizonyos fajra, nem
egy bizonyos nemzetiségre irányítottan nyerte Urától a, szolgá-
latot. Az igehirdetői, tisztnek e m ber e k kel van dolga.

Ma kiváltképpen nagy a kísértés, hogy az igehirdetők, a lelkészek
a népük szolgálatát tartsák hivatásuknak. Annyira nagy, hogy ma igen
kényes erről a kérdésről beszélni. A népközösségi eszme, a népi gondolat
annyira diadalittasan járja be a világot, hogy hallani sem akar olyan intéz-
ményről, .arnely nem hódol meg előtte. Annyira elbűvöli az embereket,
hogy időfecsérlés lenne megkísérelni annak a megértetését, hogy minden-
kinél jobban szerethetjük és szolgálhat juk fajtánkat, népünket, népközös-
ségünket, 'nemzetünket, jóllehet nem helyezkedünk a mai kerszellem
sugallatából a népi elv alapjára.

ll. Az egyház mint egyházi szolgálat nem az em ber i-
s é gre irányítottan nyerte Urától a szolgálatot.

. Az igehirdetői tiszt nem azért van ezen a világon, hogy az embe-
riséget szolgálja, az emberség. a humánum eszményének hódoljon. Az
emberiség szolgálata éppen úgy politikai szolgálat lenne, mint ahogy az
volna a "nép" szolgálata. Az emberiség érdekében dolgozni annyi lenne,
mint nemzetközi, pacifista politikát űzni. Az egyházban mutatkozó népi
gondolat nem is egyéb, mint visszahatás az egyházban korábban kísért-
getö kozmopolitizmusra.

12. A politika mindenkori kívánsága az egyházi szolgálat
elnémulása.

A politikusoknak mindenkor 'kényelmetlen. volt, amit Isten prófétái
hirdettek. Az egyháztörténelem csak látszólag mond ellent e tételnek, mert
ha a politika támogatást kapott a papságtól, akkor a papság elhallgatta
lsten ítéletét.

13. A teológia mint az egyház tudománya nem avatkozha-
tik bele a politikába, ellenkezőleg azon kell lennie, hogy a po-
litika igazán politika legyen.

A teológia három úton is megpróbálhatja, hogy beférkőzzék a poli-
tikába: a) a papság tekintélye útján, b) a teológiai erkölcstan révén, c) egy
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világnézet lepleben. Efféle próbálkozások r-endszerint akkor történnek, ha
előzőleg lefitymálták a teológiát. PI. Magyarországon a kommunizmus
után nagy kedvvel kínálták a keresztyén egyházak a politikának a keresz-
tyén világnézetet. Kétségtelen, hogy a teológiának erős önmegtartóztatást
kell gyakorolnia, hogy ne követeljen teológiai politikát, de saját tanítását
tagadja meg, ha a politikát meg akarja fosztani Isten elötti közvetlen fele-
lősségétől. Ellenkezőleg! Akkor kell szót emelnie, ha a politika eladja 'ma-
gát, pl. egy világnézetnek. Bármely állam vétkezik önmaga ellen, ha egy
világnézet szolgálatába, illetve egy világnézet ellen forduló front támo-
gatására adja magát. Éppen a teológusok láthatják meg leghamarább,
hogy ma sem világnézetek küzdenek egymás ellen! A népek mai küzdel-
mének világnézeti színekre mázolása csak az ábrándozó, 'az "életképtelen",
"nem életrevaló" népek elámítására történik.

14. A politika a teológiától a maga igazolását igényli.
Ha a teológia eleget tesz az igénynek, méltó az ítéletre. Ha nem,

magára veszi a világ vádj át, hogya tanítása elvont, érthetetlen, a fellegek-
ben jár, a levegőbe beszél, távoi áll az élettő!. A teológiának el kell tűrnie
ezt a vádat, és sértődöttség, duzzogás nélkül "tovább kell folytatnia a
maga mesterségét."

15. Az egyház mint .Jcözjogilag szervezett testület" nem
avatkozhatik bele a politikába.

Látszólag ott van leginkább köze az egyháznak a politikához, ahol
egy államban, mint hazánkban, köziogi testülette lett. Igen árn, de éppen
az a feltétele az egyház államjogi elismertetésének. hogy egyház marad.
Visszaélés volna közjogi helyzetével, ha beleszólna a politikába.

16. Az egyházi szolgálatot teljesítők állampolgárságuk ré-
vén jogosultak a politizálásra.

Közérthetően: A lelkészek jogosultak pártpolitikát üzni, kertesked-
hétnek, országgyűlési képviselővé választathatják magukat. Legalább is
ma Magyarországon a lelkészeknek van aktív és passzív választójoguk.
Persze elképzelhető, hogy az állam eltiltja a papokat a politikai szerep-
léstől, és ebben az esetben kár is lenne a legcsekélyebb energiát a sérelem
megszüntetésére fordítani. Oe ma a magyar közvélemény sem kívania,
hogy a papok visszahúzódianak a politikai szerepléstől.

17. A papok politizálása ellen keresztyén etikai szempont-
ból nem lehet kifogást emelni.

Igaz, hogy a politika különösen mutatja a gonosz hatalmát. Azonban
az élet területén nincs egy tenyérnyi hely, ahol ne mutatkoznék a bűn,
Ha a politika bűnössége, démonizmusa miatt nem politizálhatnának a pa-
pok, akkor egy keresztyénnek sem volna szabad politizálnia. Egy bizonyos
értelmű, lelki szerzetesség lenne visszahúzödni a politikától.

18., Az egyházi, igehirdetői szolgálatot végzők, a lelkészek
a tisztük iránti hűségből nem vállalkoznak politikai tisztre.

A magyarországi evangélikus lelkészek túlnyomó többsége gyüleke-
zeti lelkészi szolgálatot teljesít; a gyŰ:lekezeti szolgálat pedig egyrészt
egészen lefoglalja a pap idejét és erejét, másrészt megsinyli, ha a pap
elhidegíti magától a vele nem egy párton levőket. Egyremegy. hogy a pap
kormánypárti-e vagy ellenzéki. Ha csak egy tagja van a gyükkezetnek,
aki más politikai párton van, a pap már nem teljesitheti hűségesen a hiva-
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tását. És ahogy a pap nem lehet pártpolitikus, ugyanúgy nem lehet nem-
zetiségi politikus sem, ha csak egyetlenegy más nemzetiségű tagja is van
az 'egyházközségnek. Nem változtat a helyzeten, ha az állam egypártrend-
szert vezet be. Ekkor meg az fordulhat elő, hogy a gyülekezet egyik-
másik tagja passzív rezisztenciaval lesz "ellenzéki." A pap ezekre való
tekintettel szintén nem "politizálhat." Elvégre ha gyülekezetének tagjait
politikai véleményük miatt gyűjtőtáborba vinnék, vagy szabadlábon hagyva
elszigetelnék, akkor is szükséges lenne, hogyalegőszintébben lelkip ász-
torukat láthassák gyülekezetüle papjaban. Hasonlóképpen nem vehet részt
a pap egy "mozgalomban" sem, bármennyire "nemzetvédelmi mozg alom
is az, ha az a mozgalom a legkisebb rnértékben pártpolitikai színezetű és
szakadást okoz a, gyülekezet tagjai között, A nem-gyülekezeti lelkészek nél
szó lehetne elv ile g arról, hogy hivatásuk iránti hűségük megszegése
nélkül politikai szerepet vállalhatnak. de szolidaritásból nekik is le kell
mondaniok a Iehetöségröl. Ugyancsak elvileg lehetséges volna, hogy sú-
lyosabb hátrányok nélkül képviselőséget vállaljanak lelkészek, de a mai
politikai rendszerben pártnélküli programmal jelentkezni céltalan lenne,
rendszerváltozás es etén pedig csak egyetlenegy párt programmjaval le-
hetne fellépni, erről pedig már szóltam. Oe ha a pártpolitika gyülekezet-
bontó hatását ki is tudná küszöbölni egy olyan politikus-zseni lelkész, aki
pártnélküli programmal meg tudná magát választatni, az is kénytelen'
lenne elhanyagolni lelkészi szolg álatát és megújítani a reformáció által
jogosan ostorozott középkorvégi gyakorlatot, hogy t, i. a papok egy része
parókiájától távol élvén, olcsó helyettest állított maga helyett.

Már az elmondottakból következik, hogy a papnak tartózkodnia kell
attól is, hogy néma párttag legyen, attól is, hogy párton kívül ugyan,
de korteskedjék,

Tisztában vagyok azzal, hogy ezek a megjegyzések sokak számára
annyi, mint a falra hányt borsó. Oe el kellett mondanom azért, mert nem
tudok arról, hogy a politizáló papok valaha is igazoltak volna magatartá-
sukat az Ágostai Hitvallás 5. cikkére hivatkozva.

19. Egyházunkat sok bűn terheli a multból a papok politi-
zálása révén. Emberi beszéd szerint jóvátettük a mult bűnét a
jelenben. Végét vethetjük a lelkészek politikai szereplésének.

A multban rendszerint korrnánypártiak voltak a papjaink. Ma sokan
vállaltak az ellenzékiség et. Jó volt ez annyiban, hogy megmutattuk, még-
sem vagyunk szolgalelkűek. Most már nem érheti vád egyházunkat, hogy
.,megbízhatatlan, mert mindíg korrnány támogató." A jóvátétel, a vezeklés
megtörtént. Ne engedjük, hogy egyházunk újra eladósodiék a politikának!

20. Köszönet azoknak a lelkészeknek. lakik a kísértéseknek
ellenállnak: politikai szerepre nem vállalkoznak!

Különös mértékben köszönet illeti azokat a lelkészeket. akik gondol-
kodásuk, vérük, szenvedélyük ellenére sem adták oda magukat valamely
párt vagy pártszerű mozgalom szolg álatába, mert hívek akartak maradni
egyházi tisztükhöz.

21. A politizáló papok kötelességmulasztó és gyülekezet-
bontó bűneinek terhét az egész lelkészi kar hordozza.

Egyházunk jelenleg nem tiltja el a papokat a politikai szerepléstöl,
ennek következtében nem lehet vádolni a politizáló papokat törvénysértő.
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szabályellenes magaviselettel. Könnyen lehet őket menteni is; többnyire
lelkiismeretlen beugratók áldozatai. Magatartásuk következrnényeit persze
az egész egyház megsínyli, elsősorban lelkésztársaik szenvedik meg: pl.
egy egész egyházmegye munkáját megbéníthatja egyetlenegy lelkész párt-
politizálása, a lelkész-politikustól elhanyagolt gyülekezetet az utódnak kell
rendbehozni.

Más eset, ha a pap szöszéken vagy gyűlésben politizál, esetleg, ször-
nyű kimondani is: taglejtéseivel vagy pártköszöntéssel ad kifejezést poli-
tikai nézetének. Ha ilyen nálunk előfordulna, meglenne a mód a vétek
megtorlására.- Elsősorban az esperesek kötelesek a vétket megszűntetni
(lásd az Egyházi Alkotmány 95. §-át!), de osztozik a vétekben mindenki,
aki először nem inti meg a vétkezőt, aztán ha az intés hatástalan maradt,
nem vádolja be az egyházi felsőségnél.

22. A nem-lelkész egyházi tisztviselők ne hozzák be az egy-
házba a politikát.

Hogy a nem-pap egyházi tisztviselők, pl. tanítók, felügyelők, ne ve-
gyenek részt pártpolitikában. ezt kívánni sem nem szükséges, sem nem
lehetséges. De igenis meg kell követelni tőlük azt a magatartást, hogy
politikai pártállásuk miatt senki ne feszélyezze magát az egyházközség-
ben, illetve a többi önkormányzati testületben. Az elnöki megnyitók is
legyenek politikamentesek!

23. Egyházunk a tisztviselők választásánál az alkalmasságot
tegye legfőbb mértékül.

Reméljük, elkezdődött már az a korszak, amelyben pl. az egyház-
felügyelők választásánál nem pártpolitikai sikereket és politika útján
szerzett kegyelmesi címeket fogunk tekintetbe venni, hanem egyedül az
arravalóságot. Még a papok választásánál is hangsúlyoznunk kell az
alkalmasság fontosságát, sőt talán ma külön is kell, mert bizonyos oldal-
ról azt a kívánalmat táplálják, hogy a pap mint a nép vezetője ••népi tu-
dattal" rendelkezzék, holott ekg, ha egyházi szolg álatát a gyülekezeti
tagok anyanyelvén jól teljesíteni tudja.

24. Az egyház csak akkor tudja teljesíteni hivatását, ha
megóvja függetlenségét, ha megőrzi szabadságát - esetenként
talán a hallgatásra.

Mostanában a világ azt kívánta egyházunktói, hogy döntsön a totális
állam, a zsidótörvény. a nagybirtok kérdésében. A világ persze sehogysem
akarja megérteni, hogy azért, mert a liberális állam telve volt bűnnel, a
dernokráciák vétkeznek, - az egyháznak még korántsem kötelessége
lándzsát törni a totális állam mellett. Az egyház csak annyit hirdethet,
hogy egy totális állam is lehet konkréten (!) Istentől rendelt hivatását
híven 'végző állam, ha vezetöle mint Istentől rendelt felsőség védi a jót,
megakadályozza a gonoszt, gondoskodik a jogról és a békességről, vagyis
érvényesíti Isten tíz parancsolatát. De ugyanakkor tudja az egyház, -hogy
a totális állam sem tudja elkerülni a vétket. Nem opportunizmus tehát,
ha az egyház bizonyos esetekben hallgat, bár kétségtelen, hogy a hall-
gatását lehet helyeslésnek is minősíteni. Emberileg viszont érthető, ha
a totális állam gondolatának hívei attól féltik egyházunkat, hogy ellen-
ségei a hallgatás vagy felületes bíráigatás miatt a liberalizmus tovább-
szolgálásával fogj ák megvádolni.
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Ami a zsidótörvény és a nagybirtok körüli véleményezéseket illeti,
bölcsebb dolog a hallgatás, a megvesztegetetlen és érdektelen szakembe-
rekre való hagyatkozás, mint az önzésből és feltűnésvágyból való "döntés."
A nagybirtok kérdéséhez pl. csakis erős közgazdasági szaktudással lehet
felelősen hozzászólni. Másrészt bántó az, hogy ha már véleményt mon-
dunk egysmás politikai kérdésben, miért nem szólunk hozzá mindegyik-
hez. A zsidók kb. egy hónapi időből egy füzetre való nyilatkozatot tud-
tak összegyűjteni ily cím alatt: "Egyház és társadalom a fajelméletről és
a II. zsidótörvény javaslatáról." E füzetben többek közt kb. 20 olyan férfi-
tól is olvashatunk a zsidóság javára szólö nyilatkozatot, akiknek több-keve-.
sebb egyházi szereplése van. Vajjon lehetne-e ugyanezektől a férfiaktól
- nem egy, hanem hat hónapnyi időből! - ugyanennyi nyilatkozatot ösz-
szeszedni 'a munkanélküliek érdekében? Pedig a munkanélküliek, bár nem
igen fizetnek egyházi adót meg stólát, a keresztség meg az anyakönyvek
révén szintén teljes jogú keresztyének, legfeljebb, mivel nem fizetnek egy-
házi adót, nem tagjai az egyházközségi közgyűlésnek!

Csak a minden párttói való függetlenség teszi lehetövé az igehirde-
tők számára, hogy mindenkinek egyforma keménységgel hirdethessék az
ítéletet: az. uralmon levőknek és uralomra váróknak. elnyomóknak és el-
nyomottaknak, történelmi osztálynak és agrárproletároknak, kiuzsorá-
zöknak és kiuzsorázottaknak, nagybirtokosoknak és kubikusoknak, kapi-
ltalistáknak és munkaállamhiveknek.

Hogyan hirdesse az igehirdető a párttagoknak Isten ítéletét bűneik
felett, ha maga is esküszik arra, hogy az ő párt ja majd paradicsom ot csi-
nál ebből az országból? Hát még az igehirdetők se lehessenek tisztában
azzal, hogy jöhet bármilyen rendszerváltozás, az ú] uralmon levők is bűnös
emberek lesznek? Már pusztán az a felfuvalkodottság, hogy. mindegyik
párt azt hirdeti: egyedül ő menti meg az országot, elég nagyok arra, hogy
hirdesse az egyház Isten haragját!

25. Az egyház ne féljen a 'kereszttől! Attól a kereszttől se,
amelyet azért kell viselnie, mert nem "politizál."

Papjaink egy része egyáltalában nem hiúságból politizál, hanem el-
lenkezőleg, teljes önzetlenséggel, sokat kockáztatva és áldozva áll a gyü-
lekezet kisebb-nagyobb részének óhaja szerint egy párt vagy rnozgalorn
zászlaja alá; teszik ezt a nép iránti szeretetből, hogy ne jusson az egy
másik, kétségtelenül ártalmas irány karmai közé, teszik a gyülekezet léte
iránti aggodalomból, egyházféltésből. "Más egyházak papjai elfoglalják
a poziciókat", "elha\gy minket a népünk, ha nem tesszük magunkévá tö-
rekvéseiket", effélével igazolják magukat. Senkinek nincs joga elítélni
őket jóhiszeműségükért. Összefügg ez azzal, hogy féltjük egyházunkat a
megpróbáltatástói, a szenvedéstől, a világ megbecsűlésének elvesztésétől,
az államsegély megszűntétöl... Pedig a keresztjétől menekülő egyház
rnenekül - Urától és hivatásától! Világos, hogy az egyház keresztjét min-
den keresztyén nek viselnie kell. Az egyház és a politika viszonyának he-
lyes kialakításához tehát befelé az az első követelrnény, hogy mindnyájan
testvérekként szeressüle és szolg áljuk egymást.
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A magános Szabó Dezső.")

Széchenyi panasza jut az eszünkbe, amikor az irodalmi életből kikö-
zösített Szabó Dezső műveiben lapozunk. Széchenyi arról panaszkodott.
hogy országunkban nagyon kevés a "lelki független ember", aki a nemzet
elöltéletével "tiszta lelkiismereti bátorsággal" száll szembe és azokat ép-
pen ott támadja meg, ahol a "vágás legkínzóbb." Ilyen lelki független
emberekben manapság még sokkal nagyobb a hiány, mint Széchenyi ,koni-
ban volt. Viszont az, is igaz, hogy napjainkban különösen súlyos következ-
rnényekkel fenyeget az ilyen lelki függetlenség. Annál inkább, minél több
lelki nagyság párosul vele.

A kiemelkedő, hatalmas szellemet, aki a társadalom előítéleteivel vagy
az ezeket táplálo és irányító tényezőkkel szembe mert helyezkedni, soha-
sem lehetett oly tökéletesen elszigetel ni és elnémítani, mint ma, amikor a
gazdasági és politikai érdekek befolyása és irányítása nemcsak a hírszolg á-

lat és véleményformálás bámulatosan kifejlett eszközei re terjed ki, hanem
még arra is, amit a közvélernény általában müvészetnek és irodalomnak
tart. Aki ezek felett, mégpedig nem egy. hanem az összes tényezők felett
bíralatot merészel mondani, aki a társadalom hibáit ott támadja, ahol a
"vágás legkínzóbb", azt a véleményformáló tényezőknek módjukban áll
lejáratni, megrágalmazni, s aztán csak ügyesen hallgatni kell róla és biz-
tos, hogy kevesen fogják a nevét szitkozódás és megvetés nélkül kimondani.

Hogy ezt az igazságot nem lehet sok példán megfigyelni, annak leg-
főbb oka az, hogy nagyon kevés korunkban a "lelki független ember."

Mindezzel egyáltalán nem akarunk valami Lombrosotól vásárolt lovat
adni a bolondok és a megrögzött gonosztevők alá, hogy azok a társada-
lommal való összeütközésükben lángelméjük igazolását lássák De bizo-
nyos, 'hogy az elmondottak rnérlegelése nélkül nem lehet megérteni Szabó
Dezső életének és műveinek következrnényét, azt a magánosságot, amely
osztályrésze lett. Mert ez a magánosság nem művészi különcködés, hanem
fájdalmas kitaszítottság, elvállalt szenvedés, a magyarságért hozott tiszta

. áldozat. Szabó Dezső sem a gyönyör hangján beszél róla:

Kitett elítélt a siralomházban:
A magyar végzet arcát mutatom.

("A Philadelphia ablakában".)

Ez a kitaszítás megkezdődött már az "Elsodort falu" megjelenésekor,
a kommunista forradalom alatt. Ez a regény megrázó es iszonyatos képek-
ben mutatta meg a háború és a társadalom meztelen valóságaít, talán a
legsötétebb oldalról. De ugyanakkor a reális, anyagi megépítés szűksé-
gét, a paraszti élet ú], egészségesebb levegőjét vitte a hazúg nemzeti illú-
zióktól csődbe vezetett magyar lélekbe. Szabó Dezsöt szellemi vezérének
tekintette a nemzet és főként a fogékony ifjúság. Ennek igazolásaért nem
szükséges azokhoz fordulni, akik öt talán minden rnélyebb megértés nél-
kül körülrajong ták és aztán hamar elfelejtették. Egy irodalomtörténeti
munkában, amelyet a forradalmisággal vagy fiatal szellemmel éppen nem
vádolható Akadémia koszorúzott meg, ezt olvassuk: "Történelmi tény, hogy

.) Szabó Dezső 60. születésnapja alkalmából hozzuk ezt a tanulmányt .anélkül, hogy vele
a magunk álláspontját lerögzltenök. Szabó Dezsővel .lehetőleg ·mégr; további tanulmányokban
fogunk foglalkozni. .
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a huszas évek kezdetén Szabó Dezső volt a szellemi Magyarország leg-
fontosabb embere. Egy egész nemzedék az ő könyvein keresztül alakította
ld életformáját, az ő szemével nézte a szellem jelenségeit." (Szerb Antal:
Magyar Irodalomtörténet.' 508. 1.)

Oe már az "Elsodort falu"-nak volt egy nagy hibája: rámutatott a
zsidóság uralkodására a gazdasági életben. A zsidó származású Szerb Antal
ki is nevezi Szabó Dezsöt az "antiszemitizmus vezérév-nek, Tehát az iro-
dalmi életben, a kiadóvállalatokban és a sajtóban oly nagy hatalomhoz
jutott zsidóság megkezdte a tervszerű hadjáratot az "Elsodort falu"
írója elen.

öt évvel később jelent meg a "Segítség", a keresztyén és nemzeti
jelszavakat lóbáló, jobboldali Magyarország szatirikus keresztmetszete. Az
ótestámentumi prófétákra emlékeztető roppant látomásokban, karika-
túrává torzított alakok handabandája közt vonul el benne a kettős tra-
gédia, a magyar nép és a magyar zseni végzetes sorsában. Nincs még egy
mú a magyar irodalomban, amely a kettőt ennyire rokonnak mutatná: a
magyar nép és a magyar zseni sorsukban testvérek.

Oe a "Segítség"-nek már egészen megbocsáthatatlan hibái voltak.
Másfél évtizeddel ezelőtt veszélyesnek tüntette fel a dunántúli nemetség
terjeszkedését és szembeszállt a közvélernénynek azzal a meggyőződésével,
hogy a szövetséges Németország leghőbb vágya a független Nagymagyar-
ország visszaállítása és hogy ezt meg is fogja csinálni, mert a nérnet a
legkiválóbb nemzet a világon és nekünk mindig szövetségesünk volt. Az
ostorozás nem kímélte az. ifjúságot és vezéreit, a középosztályt, az arisz-
tokráciát és az ország politikai vezetőit sem. Pedig Bethlen Istvánhoz
vagy Wolf Károlyhoz hasonló nagyságok megbírálása akkor szentségtörés
volt. Igy történt aztán, hogy azok a tényezők, amelyek Szabó Dezső gon-
dolataiból jelszavakat ügyeskedtek maguknak, most már a nemzetiszínűvé
vedlett zsidó sajtóval együtt szórták a rágalmakat Szabó Dezsére. A köz-
vélemény pedig, 'amely előbb olyan lelkesen tapsolt az "Elsodort falu"-
nak, készpénznek vette a legendává kerekített román ügyet**) és elhitte
azt is, hogy Szabó Dezső kommunista volt, hiszen ezt aránylag könnyú
volt elhitetni arról, aki először mutatta meg teljes egészében a magyar
szociális megújhodás programmját, még Mussolini és Hitler fellépése előtt.

Sokan kifogásolták Szabó Dezső stílusát. Szemére vetették, hogy
leír olyat is, amit nem volna szabad. Ez a vád annyira elterjedt, hogy nyo-
mában Szabó Dezső úgy él a köztudatban, mint a pornográfia díszdoktora.
A vád túlzás és egy része visszahullik az íróról a közönségre. Mert ez a
kifogás nyilván kapcsolatban van azzal a vak és hazúg idealizmussal, amely
oly nagy mértékben járult hozzá nemzeti szerencsétlenségünkhöz.

Köztudomású, hogy ha az éretlen gyermek helyes irányítás nélkül
veszi kezébe a Bibliát, akkor egészen helytelen értékeléssel jegyez meg
benne egyes dolgokat. Sokan csináltak így második gyermekkorukban
Szabó Dezső műveivel, hogy aztán a nyilvánosság előtt szigorú kritikával
bizonyítsák be az erkölcsi világrendhez való tántoríthatatlan hűségüket.
Nem gondoltak arra, hogy Szabó Dezső a valóságot megmutató stílusával

•• ) Akik ismerik Szabó Dezső életét és irásait s killönös figyelemmelolvasták el a
.Segltsége-ben az Olaszországba menekülő Boór Bálint történetet, azok számára, ez a .román
'.ügy" ép oly érthető, mint Ady Endre .nemzetgyalázó" átkozódásai. A román ügyről maga
.Szab6 Dezső is nyilatkozik a Szabó Dezső Füzetek tO. számában.
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ezt a képmutató, bünös nemzeti idealizmust akarja kiverni a középosztály-
ból. Persze ez nem jelenti azt, hogy most már minden drasztikusnak és
érzékcsiklandónak nemzetnevelő hatása van. A szennyirodalom "nagyjai"
sohasem írhatnak "Elsodort falu"-t és a "Gyurkovics lányok" írója nem
lesz nagyobb író, hogyha sikamlós drámákat fog írni.

Nyilvánvaló, hogy Szabó Dezső művei nem pusztán művészi alkotá-
sok. Azok is, de nem pusztán azok, mert a művészet ősi kifejezőeszközei vel.
nyelvünk eddig ismeretlen szépségeivel a magyar sors nagy kérdéseire ad-
nak feleletet. Olyan feleletet, amelytől gyorsan ijednek meg azok, akiket
elsősorban kárhoztat. Nem csoda tehát, hogy, -megszületett a nagyképű
"tudományos" tétel, hogy SzabóDezső regényei nem igazi regények, ha-
nem pamfletek. A magyar író ne "politizáljon", különösen ne nyúljon
"kényes" témákhoz.

Ez a példátlan merénylet, amely a nemzet lelkét kifejező irodalmat
pamfletté rágalmazza és a "kényes" témákat kerülő csevegőket nemzetí
klasszikusoknak kiáltja ki, nem pusztán Ady Endrét és Szabó Dezsöt közö-
stti ki az irodalmi életből. A legilletékesebb helyeken hangzik a tanítás,
hogy Petőfi politikai versei micsoda süllyedést jelentenek, -hogy "A falu
jegyzője" nem tiszta regény. A paraszti sorból felkerült fiatal Toldi tör-
ténete még eddig kegyelemben részesüIt, mert "művészietlen" tendenciája
nem elég sértő.

Szabó Dezső nem akar "elfogulatlan", "irány tal-an" művész vagy írj
lenni. És ebben minden valamire való magyar író hasonlít hozzá. Hiszen
éppen ezért volt irodalmunknak a multban olyan nemzetépítő Ielentösége,
A 19. század első felében ezért lehetett irodalmunk a magyar életakarat
niegújhodásának csodálatos forrása. Ezért táplálkozhatott belőle az a nem-
zedék, amely a magyarság gazdasági és kultúrális megszervezéséért és a
történelmi Magyarország függetlenségének kivívásáért az utolsó, hősi erő-
feszítést tette. A politikai küzdelernnek elindítója és folyton megújuló,
tiszta forrása az irodalom volt. Csak a kiegyezés óta változott meg a
helyzet. A magyar politika eltávozott a tiszta forrástól, nem követte többé
a magyar szellern roppant kifejezőjének útmutatását és nem' törődött in-
telmeíkkel. De hiszen erre képtelenne is vált, ha igaz a történetíró meg-
-állapítása, hogy a politikai pálya teljesen súlytalan emberek előtt nyílt
meg, "kik népbolondítással vagy országúti betyárkodással keresvén kenye-
rüket, a megromlott sajtó támogatása nélkül nem is élhetnének." (Szekfű:
Három nemzedék. 284-85. 1.)

Valóban, ez az erkölcsi züllést jelentő politika szükségszerűen ter-
melt ki magából egy jellemének megfelelő, jobb- és baloldali sajtót, mely
a régi, tiszta és becsületes irodalom helyére lépett. Ez a jobb- és baloldali
sajtó (a közfelfogás szerint: irodalom) világnéz-eti jelszavaiban és külső
fogásaiban különbözö, de kezdettől fogva megegyezett abban, hogy nem
volt mentö gondolata az élet és halál mesgyéjén tántorgó magyarság-'
számára, csak a hazúg nemzeti illúziókat legyezgette és ösztönösen kikö-
zösítette magából a középszerűnél nagyobb tehetséget és a lelki függet-
len embert.

A lelki független ember meg is adott minden okot erre az ösztönös
ellenszenvre: őszintén megmondta mindenkinek a maga véleményét. Szabó
Dezső ellenségei szemére vetik, hogy mindenkit lekritizál és senkit sem
ismer el önmagán kívül. Pedig ö többnyire csak a felfújt nagyságokat
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pukkasztja ki és jó néhány igazi nagy magyar alkotó él ma is, akiket ó
az irodalmi társaságokkal. a sajtóval és egyéb propagandával ellentétben.
igazi tehetségeknek, sőt lángelméknek tart. A tárgyilagossághoz mégis
hozzátartozik az a megállapítás, hogy ebben a vádban rejlik a legtöbb
igazság. De vajjon vádolhato-e valaki azért, hogy ellenségektöl körülvéve,
viaskodásában nem méri meg rnindig, hogy mekkorát üt és kit hogyan
talál? Megtörtént már, hogy Szabó Dezső valakiben mákszemnyi hibát
lelt és azt végzetes fogyatkozásnak tűntette fel. Sokan gondolnak őszinte
sajnálkozással arra a támadásra, amely a magyar irodalomtörténetírót,
Horváth Jánost érte. Szabó Dezső olykor a tévedést is gyilkos rosszaka-
ratnak látja, különösen akkor, ha egyébként helytálló meglátásainak sík-
jába esik. A Szekfű Gyula elleni támadásokra gonóolunk. Hozzá kell még
ehhez tenni azt, hogy Szabó Dezső támadásai tulajdonképen sohasem
egyes személyek lerántására irányulnak. Ö az egyes személyek hibáiban
mindig általános jelenségeket ostoroz. És ha egyik-másik kritikáját túl-
keménynek vagy éppen igazságtalannak érezzük is, nem szeretnénk fel-
tételezni, hogy személyes ellenszenv vagy elfogultság vezetné öt, aki any-
nyira ismeri és olyan mélyen megérti ezt a világot és a benne élő embert.

Sok vitának volt a forrása az a vélemény, hogy Szabó Dezső ellen-
sége a keresztyén vallásnak. Erről hosszú tanulmányokat lehetne írni ép-
pen úgy, mint arról a kétségtelen tényről, hogya magyar léleknek jelen-
leg legmélyebb kifejezői (Szabo D., Móritz, Kodolányi, Bartók, Kodály,
stb.)' mind nagyon távol vannak attól a közéleti keresztyénkedéstöl, amely
a magyarságnak és az igazi keresztyénségnek olyan jóvátehetetlen káro-
kat okozott.

Szabó Dezső a keresztyénséggel csak mint történeti jelenséggel, mint
e világi dologgal foglalkozik és azt szeretné, hogy ez a magyarság számára
több szervezettséget és erőt jelentene. Kétségtelen, hogy a keresztyénség-
nek nem ez a célja. Oe viszont a keresztyén embereknek vannak köteles-
ségeik ebben a világban, amelyeknek kikerülése esetén már nem az igazi
cél felé haladnak. Vannak mulasztásaink, sőt bűneink, amelyeket a kívül-
álló is észrevehet. Szabó Dezső a keresztyén hit tanításait sohasem akarja
korrigálni, de ő maga kívülálló, nem hívő, tehát a keresztyén egyháznak
joga és kötelesség e, hogy öt ezért hibáztassa és őszintén sajnálja. De nincs
jogunk ahhoz, hogy kiverjük kezéből a korbácsot, amelyet mi magunk
felvenni nem mertünk és nemzetünk iránti Ielelötlenségünk nem lehet ak-
kora, hogy szavát semmibe se vegyük.

Nincs itt helyünk arra sem, hogy Szabó Dezső "fajoskodásáról" ki-
merítöen beszéljünk. Pedig annak, hogy Szabó Dezsöt sikerült elszigetelni,
egyik legsúlyosabb oka az volt, hogy középosztályunknak részben vagy
eg észben asszimilált tagjai, de a magyar származásúak is, akár fentről
csúsztak le, akár lentröl kapaszkodtak fel, rövidlátóan elrémültek és el-
zárkóztak egy nagyon méltányos és nagyon messzire tekintő gondolat
elől. Szabó Dezső az elgyengült, öntudatlan és tartalmatlan magyarságú
középosztályt fel akarja frissiteni a magyar parasztság arra alkalmas
gyermekeivel. Mert a magyar életből kirekesztett, tanulástól, magasabb
rnűvelödéstöl elzárt és nagy részében nyomorgó nép a magyarság ősi ré-
tege, megmaradásának egyetlen emberi alapja. Ebben níncs kitaszítás
senki ellen, mert ez nem negatív, hanem pozitiv fajvédelem. A "Segítség"
előszavát idézzük: "Ime nyilván mondom: jőjjön minden vérű tiszta szan-
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dék, minden ösü erős gondolat, minden anyáiú hősi elszántság a magyar
munka, a magyar nyelv, a magyar jövő munkás egységébe:'

Nagyon sok oka van tehát annak, hogy Szabó Dezső egyedül van.
Valószínű az is, hogy a tizenötéves "Segítség"-et és a húszéves "Elsodort
falu"-t és a hatvanéves írót nem fogják fényes külsőségekkel ünnepelni
sem az országban, sem bizonyos körökben. De sokak előtt éppen ez azó
nagyságának és eszméi tisztaságának döntő igazolása. Ezek, akikben az
ö segélykiáltása visszhangra talált, elgondolkoznak a magyar lángelme
fájdalmas dicsőségen. Eszökbe jut sok-sok segélykiáltás: a Zrínyié, Kata-
náé, Széchenyié, Adyé, amely mind olyan rettenetesen hasonlít a Szabó
Dezső kiáltásához. Es akik akarják, azok a zűrzavaros napok lármája kö-
zött is meghallják a magyar szellem tragikus történetének intő szózatát:
nincs magyar jövő igazi nagyjaink megbecsülése és meghallgatása nélkül.
Mert bennük van létünknek igazolása az önmagukat megbecsülö, élni
akaró népek sorában.

Szijas Pál.

Az evangélikus egyház Jugoszláviában.
Ujverbász, Szeghegy. Torzsa, Cservenka ... Azoknak a lelkészeknek

és lelkészjelölteknek a szívében, akik azzal indultak meg pályáiukon, hogy
nemcsak Isten igéjével él az ember, ezek a községek valamikor eldorádö-
ként éltek. Anyagilag és erkölcsileg valóban az evangélikusság erős bás-
tyái voltak. Szorgalmas, józan, becsületes nép, amelynek csak egy nagy
hibája volt mindig, hogy a dús televényföld nagyon a matériához, a föld-
höz rögzítette. Szinte a "Földindulás" sváb paraszt jának mohóságával ve-
tette magát mindenre, ami holdjai és egyéb ingaUanai számát szaporít-
hatta. A föld mindig csak föld marad. Lényeges változás azóta sem tör-
tént volna, ha az összeomlás következtében az uralkodó fajok (magyar,
német) nemzeti kisebbségekké, nem süllyedtek volna. És ... az államhata-
lom rá nem jött volna arra, hogy az u. n. Vajdaság a kizsákrnányolás szé-
dületes lehetőségeit nyujtja. Ma az a helyzet, hogy az egész királyságban
ez a tartomány (ma Dunai Bánság a neve) fizeti a legsúlyosabb adóterhe-
ket és érzi legerősebben az agrárreform "áldásait." A topolyai magyar
paraszt, a cservenk-ai német birtokos, akik valamikor gőgös magukbízás-
sal verték mellüket, nagyon elcsendesedtek, nagyon alázatos emberekké
lettek. Földjeikból itt is, ott is kihasítottak egy darabot és ami megma-
radt, sokszor nem elegendő az évi adó kiegyenlítésére.

A változás lénylegesen érintette evangélikus egyházunkat is. Alig
perfektuálódott az új államalakulat, a szlovák kisebbség nyomására az
egyházi vezetők Vinkovcén nagygyűlést tartottak. Erre a gyűlésre a refor-
mátusok is eljöttek. Mivel azonban itt kitűnt, hogy a szlovákok vezére,
Veres Adám iloki lelkész államhatalmi segédlettel a hatalmat magához
akarja ragadni, a gyűlés azzal a negattv eredménnyel végződött, hogy a
reformátusok kijelentették érdektelenségüket, az evangélikusok pedig
nemzetiségi alapon két részre szakadtak. A szlovákok Veres Adám, majd
annak halála után Starke Sámuel vezérlete alatt külön szlovák egyház-
kerületet alakítottak Petröc (Petrovac) székhellyel, ahol az állam hátha-
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tös támogatásávat nemsokára szlovák gimnáziumot is nyitottak: A szlovák
egyházkerület mintegy ötvenezer lelket szakított ki a közösségböl és lénye-
gesen meggyengítette az evangélikus egyház helyzetet és átütő erejét.
A magyar evangélikusok - kicsiny töredék - magukban meg nem áll-
hattak. Csatlakoztak tehát a számbelileg nagy túlsúlyban lévő német evan-
gélikusokhoz és velük együtt megalkották az evangélikus egyházkerületet.
Ez a kerület kerülte a nyelvi elnevezést. Hozzájuk csatlakoztak később
a muravidéki vendek is, egy származására szláv, de érzésre mind a mai
napig magyar népcsoport, úgyhogy az egyházkerület közel százharminc-
ezer lélekkel indult meg küzdelrnes pályáján. Ez történt 1923-ban Wagner
Gusztáv Adolf bácsi esperes, a feledhetetlen egyházi vezér szívós mun-
kájának 'eredményeként. Ennek az alakulatnak a gyöngéje, hogy külön-
böző mentalitású, nevelésű és világnézetű emberek kerültek össze. Az azo-
nos hitvallás ellenére olyan mélyreható ellentétek mutatkoztak, hogy a
verbászi zsinat szinte ösztönösen két kerületré osztotta az egyházat. A ke-
leti kerületet a bácsi, bánáti csperességek és a belgrádi egyház tették
volna, 'a többiek 'a nyugati kerületet alkották volna. De facto ezt máig
sem vitték keresztül és ezek az evangélikusok egy területileg csaknem át-
tekinthetetlen egyházkerületet alkotnak dr. Popp Pülöp zágrábi lelkész-
püspök és dr. Roth Vilmos egyházkerületi felügyelő, volt pancsovai rendőr-
főkapitány vezetése alatt. Ez 'a kerület a következő esperességekből álI:
bácsi, bánáti, szerémségi, horvátországi, rnuravidéki, szlovéniai esperessé-
gek, boszniai szinódus és a belgrádi önálló egyház.

Elképzelhető, milyen nehéz volt ezeknél a különbözö egyházalkotrná-
nyokra és külörrbözö lelkiségre támaszkodó egyházi közösség eknél az
együttműködési alapot megteremteni. A bácsi, bánáti és szerémségi espe-
rességek a bányakerülethez, a horvátszlavon és muravidéki esperességek
a dunántúli kerülethez, a szlovéniaiesperesség (mindössze három anyaegy-
ház) az osztrák evangélikus egyházhoz tartozott azelőtt, a boszniai szinó-
dus évtizedek ótaönálIó életet élt, a belgrádi egyház pedig 1856-1918-ig
a porosz evangélikus egyház igazgatása alatt áll. Ezek a nehézségek a
verbászi 'zsinaton néha nyilt ellentétekre vezettek a keletiek és nyugatiak
között. A tárgyalások folyamán kitűnt a keletiek (magyarhoni egyház l)
nagyobb rutinja, egyházpolitikai és szervezeti rátermettsége, a nyugatiak
azonban tartózkodással fogadtak minden olyan javaslatot, amely a régi
magyar világra emlékeztetett. Jobb híján mégis 1:1 magyar egyházalkot-
mányt kellett tárgyalási alapul elfogadniok. Wagner G. Adolf zsinati el-
nök tekintélye uralta ekkor még a helyzetet. A kívánatos együttműködésre
szinte végzetes csapást jelentett Wagnernek a zsinat befejezése előtt bekö-
vetkezett hirtelen halála. Elhunytával pedig rejtett ambiciók szabadultak
fel és a nagy túlsúlyban lévő keletiekkel szemben az államhatalomhoz
jobban és gyorsabban alkalmazkodni tudó nyugatiak ragadták magukhoz
a kezdeményezést és egy kissé túlzott ambicióktól fűtött ember' került'
a zsinati elnöki, majd a zsinat befejezése után a püspöki székbe. Az bizo- '
nyos, hogy bámulatos gyorsasággal tudott alkalmazkodni az új helyzethez,
de az is bizonyos, hogy ez a mohó alkalmazkodás az egyház 'tekintélyét,
amelyet Wagner' G. Adolf, alapozott meg, nem növelte, legfeljebb neki
hozott magas állami elismerést.

A 'hitélet különböző nehézségek ellenére emelkedő tendenciát muta-
tott mindenütt. De egyházunk beléletét megbénította az, hogy az állam



a legutóbbi időkig nem respektálta autonomlankat. A békeszerződés ren-
delkezései ellenére ma már egyetlen iskola sincs a kezünkben. Az iskola-
'épületeket az egyházak tartják jókarban, de az állam használja. Nem tudom,
így van-e ma is még, de amíg e sorok írója ott lelkészkedett, a legtöbb
helyen még konfirmációi oktatásra sem- engedték át az egyház építette
iskolákat, A kántorföldeket iskolai célokra foglaltak le. A helyi hatóságok-
kal szemben az egyház tehetetlen. Két beszédes példa! Uiverbászon 1917-
ben, tehát még a magyar rezsim alatt Kirst Dániel egy nagy házat és 26
hold földet hagyott végrendeletileg az egyházra azzal, hogy jövedelméből
evangélikus árvaházat létesítsenek. Az alapító a rezsimváltozás után halt
meg. De az árvaház megnyitását az állam nem engedélyezte, mert a vég-
rendeletben ez a passzus szerepelt: "Az 'árvák magyar szellemben neve-
lendők." - Kucorán az egyház törvényeinek megsértésével választottak
egyházfelügyel6t. Természetes, hogya magasabb egyházi hatóság meg-
tagadta a felügyelő beiktatását. De mivel a felügyelő felfelé kedves ember
volt, a kulai főszolgabiró szállt ki a községbe és iktatta öt hivatalába.

Némi változást hozott ennek az évtizednek az elején meghozott u. II.

Protestánstörvény, amely a két protestáns egyház viszonyát az államhoz
általánosságban és részleteiben is rendezte. Itt szabályoztak az anyanyelven
tartható istentiszteletek jogát, valamint azt a jogot, hogy minden egyházi
nyelvi kisebbség a maga anyanyelvén levelezhetik egyházi felettes ható-
ságával. A hitoktatás minden esetben a gyermek anyanyelvén történik.
(Ezt a cikkíró szabadkai gyülekezetében a törvény meghozatala előtt is
igy gyakorolta.) Az egykor virágzó felekezeti iskolákat azonban ez a tör-
vény sem adta vissza.

A magyar evangélikusok (Szabadka, ,Kikinda, Öbecse, Törökbecse.
Légrád, Űrihódos stb.) a legnagyobb egyetértésben élnek anémet és li

vend evangélikusokkal, de erejük és súlyuk nem elég nagy, hogy bizonyos
nyelvi sérelmeik orvoslását , kivívhatnák. A magyar evangélikusok legna-
gyobb sérelme, hogy az összeomlás után a szlovákok - szintén állam-
hatalmi segédlettel - mindenütt mgszüntették, vagy korlátozták a ma-
gyar istentiszteletek számát ott, ahol magyarokkal vegyesen élnek. (Uj-
vidék, Pincéd, Bajsa.) E sorok írója, mint a "Vándorút" círnű egyházi lap
szerkesztöie nyolc éven át hadakozott szóval és tollal, amig ki tudta vívni,
hogy Újvidéken visszaállítsák a magyar istentiszteletet. És nem felejti
el sohasem, hogy rnilyen felekezeten felülálló magyar ünneppé szélesedett
k1 az az első magyar istentisztelet, amelyen neki szabad volt az Igét hir-
detnie. Baisán a magyar világban két magyar istentiszteletre esett egy
szlovák, Ma magyar szó egyáltalában nem hangzik el a templomban, az
ottani lelkész nemzeti "buzgósága" folytán. A nagybecskereki lelkész is
próbálta a magyar szót kiszorítani a templomból és mivel a szép számú
magyar hivek miatt erre képtelen volt, hosszú időn át nem li. templomban,
hanem a temető kápolnájában tartotta a magyar istentiszteletet. M:4 az a,
helyzet, hogy a becskereki magyar és némct hívek különváltak és önálló
egyházba tömörültek.

Érdekes lenne tüzetesebben megvizsgál ni az evangélikus egyház vi-
szonyát a többi keresztyén egyházakhoz. A mindössze ötvenezer lelket
számláló református egyházzal való viszony korrekt, de közös munka alig
van. Ma a görögkeleti szerb egyház az uralkodó egyház, ami rákénysze-
ríti a rómaiakat. a protestánsokkal szemben! nagyobb türelemre. Ez 'a tü-
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relem és megértés különösen ott nagy, ahol a közös nemzetiségi kisebb-
ségi sors kényszeríti egymás közelébe 'a protestánsokat és katolikusokat.
Akárhány rneleg és testvéri tanácskozás folyt a szabadkai evangélikus pap-
lakon a magyar ferencrendi barátokkal és római katolikus világi lelkészek-
kel, a szegény magyar iskolásgyermekek felsegítése és az egyházak ma-
gyar kultúrális együttműködése tárgyában. Ami pedig a görög orthodoxo-
kat illeti, mint egyház az állam minden kiváltságát élvezi úgy, hogy na-
gyon nehéz onnan áttérés formájában hozzánk átjönni, arról meg egyálta-
lában nem lehet szó, hogy vegyes házasságok kötésekor (noha az én ott-
létemkor még a volt magyar területeken a magyar házasságjog volt ér-
vényben) a születendő gyermekek más, mint görög keleti val1ásban nevel-
tethessenek. Az egyéni érintkezésben azonban a legszívélyesebb viszony
állt fenn rnindig protestáns és görög papok között, rnint annak az időnek
a maradványa, amikor még Rórna türelrrretlensége ellen össze kellett fog-
nunk.

A jugoszláviai evangélikusok területi és szervezetí széttagoltsága
folytán mind e mai napig egységes, átfogó belmissziói programrnot sem
lehetett megvalósítani. Mindamellett 'egyes gyülekezetekben élénk belrnisz-
sziói és szerétettevékenység folyik Torzsán fennáll ma is a békeévekben
Famler G. Adolf által 'alapított árvaház. Ujverbászon diakonissza intézetet
alapítottak, amely már több szerétetintézményt tart fenn. Az, evangélizá-
ciós előadások a gyülekezetek hitéletét fellendítették és különösen nagy
lendületet adtak az addig elhanyagolt ifjúsági munkának.

Az egyházi sajtószolgálat a nehéz viszonyok ellenére 1920-30 között
élénknek volt mondható. Anémet saj tószolgálatot a Vajdaságban meg-
jelenő "Grüss Gott" és a Zágrábban megjelenő "Neu es Leben" látta el.
A magyarok érdekeit a Szabadkán megjelenő "Vándorút" képviselte egy
évtizeden át. -Ma ezek a lapok már nem jelennek meg. A németeknek van
egy havonta kétszer megjelenő lapjuk, a .Kírche und Volk", a vendek
lapja, a .Düsevni List" már két évtizede végzi egyházépítő munkáját.
A magyárok ez idő szerint egyházi lap nélkül vannak.

A magyar evangélikusokban egy ideig az a remény élt, hogya régi
egyházkerületek kötelékeiben meg tudnak maradni. Ahogyabékevilágban
az erdélyi református egyházkerület adminisztrálhatta a romániai refor-
mátus egyházakat, ahogy a ruszinszkói görög keletiek jogilag ma is az
ujvidéki püspökség, illetőleg a belgrádi metropolita fennhatósága alá tar-
toznak, energiával és céltudatos küzdelemmel talán ma is, továbbra is
együttműködhettünk volna a magyarhoni evangélikus egyházzal. De ma-
gunkra maradtunk. A régi egyházkerületekkel kerestük, de hibánkon kívűl
nem találtuk meg a kapcsolatokat,a más nyelvű evangélikusoknak meg
úgy látszik, nem volt életérdektik a magyarhoni egyházzal az érintkezést
továbbra is fenntartani.

Ilyen körülmények között egységes egyházi 'élet mind e mai napig
Jugoszláviában nem fejlődhetett ki. A vezetés a nagy többséget alkoto
keleti evangélikusok kezéből a nyugatiak kezébe csúszott áto Az egyes
egyházközségek a püspöktől sok száz kilöméterre meglehetősen magukra
hagyatva folytatják küzdelmes létüket. A jövő úgyszólván minden egyes
lelkipásztor arravalóságán, elhivatottságán múlik. Az egyedüli magasabb
összetartó kapcsot az egyházmegye jelenti, amely - amennyire- a körül-
mények engedik - ápolja a közszellemet. A magyar gyülekezetek nagy



lelki inségben vannak, mert a magyar lelkészi utánpótlás színte kilátás,
talán. Abban a pillanatban pedig, amelyben a legnagyobbrészt városi ma-
gyar gyülekezetekbe idegenajkú, magyarul csak törve, vagy egyáltalában
nem tudö lelkész kerül, megindul a németesítő, vagy szlávosítö folyamat,
vagy éppen nemzetiségükben veszélyeztetettségük miatt a hivek a magyar
református, vagy katolikus egyházban keresnek menedéket. De egyházi és
nemzeti szempontból őrtállók most is vannak még és talán nem fogyat-
koznak el egészen, amig a Mindenható új egyházi és nemzeti tavasz felé
nem viszi délen lakó népünket is!

Ssd,1f6 Róbert,

Történeti számvetés.
(Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban).

Akit megragadott az evangélium hatalma és Krisztus uralma alá ju-
tott, az rnélységes együttérzéssel kíséri figyelemmel Krisztus evangéliuma-
nak harcát szűkebb és tágabb környezetében, sőt az tudja, hogy maga is
résztvevője, harcosa és munkása ennek az óriási méretű harcnak. Hűsége,
áldozata, munkája és győzelme, nem különben bukása, hűtlensége, meg-
alkuvásai, vétkei mind-rnind kihatással vannak Krisztus többi katonáj ának
harcára. Viszont a nagy világra-szóló arcvonal bármely pontján kivívott
diadal vagy elszenvedett vereség érezteti hatását reá IS.

Ahhoz 'azonban, hogya mának a csatáiban helyesen felismérhessük
az, ellenséget, szükségünk van a keresztyénség elmúlt küzdelrneinek isme-
retére. Ismernünk kell egyesekben és tömegekben, a különféle társadalmi-
gazdasági és szellemi-művelödési viszonyok között élőkben Krisztus ural-
mának a hatását, hogy meglássuk: nincsen 'az életnek egy területe sem,
amelyikre ne tartana Krisztus számot, és amelyiket ne akarna és ne tudna
lsten dicsőséges királyság ának szolgálatába állítani.

Amilyen fontos ilyen szempontból számunkra a keresztyénség első
századainak és a reformációnak' az ismerete, éppen olyan fontos egyházi
életünk tegnapjának és tegnapelőtt jének, az előttünk jártak gondolkozá-
sának, magatartásának, munkáiának és kérdései nek ismerete. A hit mindíg
lsten igéjének, - a csorbítatlan törvénynek és 'a 'teljes evangéliumnak -
az egész emberrel, á valóságos emberrel való találkozásában támadhat.
Napjaink teológiai megúiulása, amely nálunk is észrevehető, kezdi átala-
ldtani igehirdetésünket, egyházi rnunkarnódszereinket. Ahhoz azonban,
hogy igazán átütő erővel eitse foglyul a lelkeket, fel kell fedeznünk a mai
ember igazi arcát, meg kell ismerkednünk kendőzetlen önmagunkkal. Eh-
hez segítséget a történelemtöl kapunk, mert az előző nemzedékek világa,
akár hatásában, akár el1enhatásában, jelentősmétiékben formálja mai
világunkat.

Egyháztörténeti tudásunk, akárcsak a nemzeti történelemé azonban
meglehetősen hiányossá, felületessé és hézagossá válik, minél jobban köze-
ledünk a ma izgató és kínos kérdéseihez, sőt sokszor- egyenesen akkor
ne'll1ulnak el kÖflyveink;amikor a legelevenebbe vágó eseményekhez ér-'
keznek. Ezért pótol érezhető hiányt Márkus Jenő könyve: belevílágít abba
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az egyházi közelmúltba, amelynek homályából csak egy-két név.. adat.
esemény foszlánya motoz bennünk.

A címe szerint református érdeklődésű munka az evangélikus vonat-
kozásokra is bőven utal, azonkívül maga a tárgya, a magyar teológiai libe-
ralizmus, annyira kívül, sőt szemben áll minden hitvallásos megítéléssel,
hogy számunkra is tanulságos a vele való közelebbi megismerkedés.

Érdekes vázlatban mutatja be Márkus, hogy milyen régóta, mennyi
ágból gyülemlik össze, rengeteg nagy szellem munkája által gazdagítva,

<1 19. században a liberalizmus szellemtörténeti folyamata. Különösen két
tény ejt gondolkozóba: "A felvilágosodás filozófusai közül Spinoza hatása
a legnagyobb a vallásos liberálizmus kialakulására." (6. lp.) Azé a Spinozáé,
akinek vallásfiIozófiájáról Schlatter találóan állapítja meg, hogy az "a zsi-
nagógának bomlási terméke." (Das christliche Dogma 564. Ip.) A másik
tény talán még feltűnőbb. A liberalizmus igazi hordozója a német idealiz-
mus, első sorban egyik leghatalmasabb képviselője, HegeI.

Tanulságos a következő fejezet is: A liberális teológia külföldi mes-
terei. A század elejének nagynevű német teológusaigondolkozását mutatja
be. Kár, hogy a holland történeti-kritika munkásait nem vonta be tárgya-
lásába, tekintve, hogy ezeknek is döntő befolyása volt sok vezető magyar
liberális teológusra, első sorban Kovács Ödönre.

Változatos, de éles képet kapunk "a teológiai hangulatról Magyar-
országon 1840-1850 között." A racionalizmus javában él még akkor is
nálunk, amikor már máshol majdnem elteleitették;" (27. lp.) Kevés ország
keresztyénségéhen végzett ilyen szörnyű tarolást és dúlást a f'elvilágoso-
dés, mint éppen nálunk. Hozzá kell még tenni ehhez, hogy amennyire
kevéssé érvényesül ennek a mozgalomnak a fényoldala. annyira hat a szét-
bontó, megüresítö, tagadó oldala. Az egyházi köztudat "telítve van ra-
cionalista gondolatokkal és kényelernből, még inkább azonban kényszerű
elmaradottságból, úgy ragaszkodik azokhoz, mint drága értékekhez." Ta-
lálkozunk azután konzervativ-j.hitvallásos" körökkel, mint a tiszántúli re-
formátusokkal és a nemzetiségi evangélikusokkal. A hangadó tényező azon-
ban az egyre jobban kibontakozó liberalizmus.

A tanulmány negyedik fejezete az egész könyv fő erőssége: A magyar
liberális teológiai rendszer alapvonásai. Itt szabadon érvényesülhet a
szerzö rendszeres teológiai érdeklődése, ami jóval erősebb oldala, mint a
történetírói. Ugyancsak nagyszerű a következő fejezet: A liberális teológia
főbb kérdései. Elengedhetetlen, hogy mindenki behatóbban ne foglalkozzék
ezekkel, hiszen "a liberális teológia kereken harminc esztendeig, 1860 s 1890
·között a magyar református (és hozzátehetjük: evangélikus) egyház szel-
lemi arculatát, lelki beállítottságát jelölte." .(40. lp.)

A magyar liberális teológia nem mutathat fel nagyobb szabású rnű-
veket, amelyekben rendszeresen tisztázta volna elveit és igazságait. Ren-
geteg kisebb írás és cikk tükrözi ezt a mozgalmat. Hálásak lehetünk, hogy
a szerző ezeket a szétszóródott, nehezen hozzáférhető adatokat olyan vilá-
gos, áttekinthető képbe foglalta össze. Márkus szerint azért nem találunk
magyar földön kiépített liberális rendszert, mert "heves harcai közepette
nem volt ideje a. szükséges elmélyedésre és a rendszer megfogalmazására."
Én azonban úgy látom, hogyemögött egy komolyabb ok húzódik meg:
- amint ezt később a szerzö is megállapítja ~. "a liberális teológiának
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nemcsak az ember, hanem az egyház számára sem volt határozott 'pro-
grammja." (114. lp.) A németeknél találkozunk hatalmas liberálisvteológiaí
rendszerekkel. de nálunk' a sokféle hatás és átvétel nem engedte meg az
elvek teljes kikristályosodását, eredeti nagy teológus egyén pedig nem
akadt, aki ezzel a feladattal megbirkózott volna. Ez azonban csak másod-
rangú, mert a liberalizmus első sorban amúgy sem szabatos meghatározott.
részletesen kiépített gondolatrendszer, hanem magatartás.

A liberális szellem az ember körül forog, a Jiberális teológia pedig
a valJásos ember körül. Az emberi szellem jelensége a tudomány, csúcs-
pontján a filozófia, és ugyanilyen jelenség a vallás. Ezért az urakodó kér-
dés a kettőnek, a hitnek, és a tudásnak összhangja, még pedig úgy, hogy
a hit nem juthat semmiképpen sem ellenkezésbe a tudomány megállapi-
tásaival. A gyökere pedig ennek az életérzésnek és világnézetnek: az em-
beri szellemben maga az "istenség" jut öntudatra.

A liberalizmusnak van gondja arra, hogy kielégítse "a kedély vallá-
sos szükségleteit" (54. lp.), de 'a legfontosabb mégis az eszme. Mivel az
eszme sohasem valósul meg teljes tökéletességgel egy személyben; egy
történeti jelenségben sem, ezért nincs megállás, hanem csak szakadatlan
fejlődés.

Miről ismerhetünk rá a liberalis vaIJásosságra? A természet rendje,
általában mindaz, amit a világban találunk, isteni, az isteni őserő megnyi-
latkozása. Az ok és okozati összefüggésben jelentkezik Isten akarata. Ezért
zárja ki világképéből a csodát. Az isten-gondolat csakugyan nem képes
cselekedni. A személyes, élő Istent, a felséges Úristent pedig nem ismeri
a liberalizmus. A másik oldalon a természet isteni voltáért való rajongás
áll. Ezért mondja ma is sok "művelt" ember: a természetben jobban meg-
tal álom Istent, mint a templomban.

A Bibliának megkegyelmez mint "a vallásos i-hlet benső igazsággal
bíró alkotásának, a legtisztább emberi lét eszrnényitésének", "mert aki
azokat elveti, az az ember eszményi életcéljáról végkép lemondott." (61. Ip.)
Mint emberi alkotást értékeli csupán, mint 'az emberi szellem kivirágzá-
sát. Elveszítette azonban Isten igéjét. Mert az Isten-eszme csakugyan néma
és nincs igéje. Elveszítette a liberalizmus-a szentháromságos egy igaz Is-
tent, aki ítéletben és kegyelemben, szabad választásban és elvetésben
uralkodik, ezért torzul el legnagyobb értéke is: a történeti kritikai vizs-
gálódás. Öncéllá válik az, ami a teológiai megértés eszköze és ezért az
ige helyett emberi eszmények és elvek hatalmaskednak gondolkozásában.

Jézus Krisztus csak egy a vallásalapítók sorában, ha a csúcspont is
a fejlődésben, akiben a vallásos elv a legtisztábban ölt testet. Természete-
sen ez a Jézus nem is támadhatott föl. E körül li. kérdés körül dúl a leg-
nagyobb teológiai vita a 60-as években. Itt nyilatkozott meg a legleple-
zetlenebbül a liberalizmus szelleme, de talán ez éppen a fordulópont is
az újabb magyar egyháztörténetben: megkezdődik eleinte gyengébben, de
egyre' erősebben a visszahatás a liberalizmusra. A liberális Ballagi Mórnak
(a volt zsidó Bloch Mórnak) ellenfele, Filó Lajos nagykörösí letkész síkra
száll az evangélium központi ténye mellett, de minden biblikussága mellett
sem képviseli a hitvallásos-reformátori teológiának a teljességet. Mégis
örvendetes az, hogy komolyan akarja venni az evangéliumot és nem értel-
mezgeti a maga eszrnéi erőszakolásával.
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Legnagyobb értéke a magyar liberalizmusnak gyakorlati magatartása.
Irodalom és egyházi munka terén rázogatta, ébresztgette az álomba 'der-
medt, hosszú küzdelmektől kimerült racionalizmus által erejevesztett egy-
házi életet. Oszintén akart harcolni a meggyőződés szabadságáért, azért,
amit igazságnak hitt, de közben nem vette észre, hogy már nem Isten
ügyéért lobog és vagdalkozik; hanem a kerszellemért. Időszerű akart lenni
és közben kivetkőzött igazi mivoltából. Ádáz tusát vivott az orthodoxiával
és közben a veszedelmesebb ellenségnek: a világ szellemének ajtót-kaput
tárt: Nem ismerte fel az ellenséget, mert az akkori csodálatosan kibon-
takozó kultúra elbűvölte. A "protestáns ember" - "művelt ember" egyerr-
letében hitt, amit könnyen, észrevétlen meg is fordított: "művelt ember" --
"protestáns ember." Harcolt a szabadságért és közben 'a legszeszélyesebb
önkény rabszolgája lett. A megromlott emberi tekintélyek elleni jogos
harca minden megkötöttség, Isten, dogma, egyház, kánon tekintélye elleni
lázadássa fajult. Amikor megkopott a csillogó idealista máz, előbújt az
emberi önzés és gőg vigyora.

A felvilágosodással meggyorsult az európai ember régóta tartó elsza-
kadása Isten világától. Ezt. akarta emberi igyekezettel feltartóztatni a libe-
ralizmus. Megalkuvással, egyezkedéssei akarta vonzóvá tenni a vallást a
modern ember előtt, kegyét kereste, előzékenyen elébe ment, menteni
akarta az egyházat és közben elvesztette az egyházat, mert elvesztette
Isten igéjét. De elvesztette a művelt rétegeket is. A liberálls szószékek

.körül meggyérültek a hallgatók. A materializmus egyre jobban terjedt.
Amikor külföldön már rég elavult ócskaság volt, nálunk még javában vi-
rágzott, A liberális keresztyénség nem tudott megbirkózni a materializ-
mussal, hiába volt kornolyan vagy csak szinre, életlátásban vagy csak szó-
Iamban idealista.

A liberalizmus nagy dolgokra vállalkozott: az orthodoxia és raciona-
lizmus ellentéteit és egyoldalúságait akarta magasabb egységbe foglalni
és kibékíteni. Ez azonban nem sikerült, mert nem sikerülhetett. Még any-
nyit sem ért el, mint a pietizmus, amelyikkel rokon a törekvése, mert a
liberalizmus elvágtaáz utat a Bibliához és a reformációhoz, a pietizmus
viszont, amennyiben élő és egészséges, könnyen eljut a reformációhoz és
azon keresztül a Biblia igaz megértéséhez.

Nem szabad azonban gondolkozás nélkül átvennünk a liberalizmust
kárhoztató jelszavakat. Fontos figyelmeztetést ad Márkus: "A teológiai
liberalizmus még mindig nem annyira romboló, mint a politikai." (117. lp.)
Ma nem az a fő feladatunk hogy a liberalizmus ellen hadakozzunk. Ezzel
csak folytatnók, ha ellenkező előjellel is, a régit. Nekünk meg kell sztv-
lelnünk a mult tanulságát: egyedül Isten igéj éből lehet élni és alkotni, az
evangéliumból és a törvényből az egyházban, Isten törvényéből a nemzeti
életben. Azután résen kell lennünk, mert az elítélő jelszavak alatt, ma-
gunkban is, a hivek között is rengeteg liberális kovász húzódik meg. Eze-
ket fel kell ismernünk, nem azért, hogy azokkal harcoljunk, azokra a kér-
désekre felelgessünk, azokkal vitázgassunk, hanem azért, hogy feltegyük
az evangélium kérdéseit és igy készek legyünk meghallani és 'elfogadni
az evangélium feleletét: a Krisztust.

Urbán Ernő.



KRÓN~KA
Optimista kedélykultúrát ?

Akik az evangéliumi keresztvénséget szeretnék képviselni a nemzet
'életében, örülhetnek azon, hogy mind több hang szólal meg folyóirataink-
ban arról, hogy a "magyar lelkiség átalakulása" az új magyar élet döntő
'kérdése. Különös érdeklődéssei figyeltük azért azt az érdekes vitát, melyet
az ,,1939. Egyedül vagyunk" c. folyirat indított az "új márciusi lélek"
kérdése körül. A vitát Hallóssy István írása indította el, s a hozzászólók
.cikkeit a szerkesztőség olyan címmel látta el és úgy kommentálta, mintha
'Hallóssynak mindenben igazat adna. Ezek a cikkek azonban, bár helyesel-
.nek, mégis elég világosan szólaltatják meg ugyanazokat az aggodalmakat.
amellyekkel mi is olvastuk Hallóssy írását. Ebben a nagyon fontos kérdés-
ben azért, Hallóssy mondanivalójának ismertetése mellett meg szeretnénk
szólaltatni az általunk is helyeselt hozzászólásokat, hogy aztán rnegtehes-
.sük, a .magunk külön észrevételeit ebben a vitában.

Hallóssy úgy látja, hogy minden nemzeti élet-tehetetlenségünk onnan
ered, hogy született pesszimisták vagyunk." Erre ugyan minden okunk
megvolt eddig, de "abba nem szabad beletörödnünk, hogy ez örökre így
maradjon. Pechvogelek maradjunk csak azért, mert ez történelmi tradició

-és mert ezt a szerepet költészetünk olyan szépen feldíszltette." Azt vallja
egyik külföldi levélírójának véleménye alapján, hogy "a mai új nemzeti
irányok kialakulásának sem lehet sehol megszületnie ,a nélkül, hogy ne

-élien a nemzet minden fiában a meggyőződés és hit a sikerben és abban,
hogy a nemzeteknek nagyobb céljuk is van, mint az, hogy l'art pour l'art
szenvedjenek és elvesszenek." Mi pedig általában abban a hangulatban

.növünk fel, hogy "az élet küzdelmeit ki 'kell bírni, de az ellen harcolni ered-
ményesen aligha lehet. Helyt kell állani, küzdeni, és elvileg bízni is, de

,csak azért, mert ez korrekt magyar dolog, s nem azért, mintha ebben gya-
korlati lehetőségek és életremények is volnának!" Mi nemzeti kultuszt csi-
nálunk, a mohácsi-vész-hangulatböl. Hősi küzdelrneinkből nem születnek
Horst Wesseldalok vagy Giovinezzák, A hősi küzdelmet és győzelmet is

..csak végzetszerű kötelességteljesítésnek érezzük. Ezt a történelmi han-
gulatot az a keleti lélekre jellemző von ásunk nagyobbít ja, hogy mi nem
tudunk "erő-őkonomiával és beosztással élni", hanern "a lángoló zseniali-
tás végtelen skáláján bizonytalankodva, sokszor 8-10 különbözö vágyat
célzó szándékkal a lelkünkben egyidőben akarunk mindenben tökélete-
sedni, előrejutni akár összes energiáinknak azonnali felélése árán is. És

'ez tart mindaddig, míg erönkfogytán letörve, természetszerűen újabb pasz-
szivitásba, pesszimizrnusba nem esünk." Hallóssy különös hévvel vádolja
ezután irodalmunkat, amelyben a nemzeti panaszkibeszélés "az ifjúság
lelkét minden generációban újra és újra megterheli, sőt megmérgezi."
Ugy 'tartja, hogya sírvavigadás helyett nemzeti kultuszt kell csinálni a fér-
fias erőből, a bátorságból, az okosságból a jövőbe vetett hitből. Egy ú],
"optimista kedélykultúrára" van szükség mely aktivabbá teheti a nemzeti
lelket. "Ennek kialakításában pedig az "iskolára, irodalomra, zenére, szin-
házakra, filmre, rádióra, sajtóra és egyéb, a tömegek befolyásolását intéző

.nemzetnevelö instrumentumokra" van szükség. Azzal a kívénsággal fejezi
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be cikkét; "Adja Isten, hogy ez az újjánevelt magyar lélek a maga opti-
mizmusával rnielöbb megszülethessék."

Hallóssy f'ögondia azon kétségtelen igazság körül gyűlik össze, hogy
nagy nemzeti történelmi teljesítményekhez történelmi hangulatok kellenek.
Kell a nemzeti léleknek egy olyan összeforrása, amely rajta tartja a nem-
zet minden egyedének egész 'odaadását a vállalt szolgálaton. Ennek 31

nemzet-hangulatnak azonban olyan jelentőséget tulajdonít, s ezt úgy akarja
mintegy létrehozni, ahogy ez a mi magyar és keresztyén lelkünk és élet-
stilusunk számára merőben idegen. .

Hogy itt az eredeti és szervesen magyar öntudattal és lelkiélettel.
lelki igényekkel szemben való bizalmatlanság, megértés-hiány, sőt, vele
való szakítás lappang, nyilvánvaló a hozzászólásokból, mihelyt konkré-
tumokat próbálnak szolgáitatni. Jaross rögtön kénytelen megkérdezni, mi
a történelmi oka a pesszimizrnusunknak, ha ez a domináns elem lelki éle-
tünkben? S itt kitűnik rögtön, hogy nem is annyira avval a pesszimizmus-
sal kell nálunk számolni, amelyből a történelem alakult, hanem inkább
al'val a történelemalakulással, amelyből a pesszimizmus származott. Azt
mondia: "Széchenyi magyar pesszimizmusa mindenekelőtt reális magyar
életlátás!" Szerinte "a mult század nagy reformkorának pesszimizmusa
pl. egészségesebb mint a kiegyezés utáni időkben ránkszakadt híg nemzeti
optimizmus." Mert ennek volt álma a harmincmilliós nemzeti állam, rnely-
ben nem lehetett észrevenni a csernovai véres sortüzet, a roman Albinák
földvásárlásait, s a másfél millió kivándorlót, "Értelmet/en, idegenszerű,
idegengyökerű életlátás uralkodott el a magyar életen, túl frissen asszr-
miléltsk és fé/igasszimi/áltak zavaros és gyökértelen élet/Mása, mely op-
timizmust diktált ezekben a súlyos történelmi órákban is." Jól látja, hogy
a magyar optimizmusból kiábrándulni "eg;y vesztett háború írtózatos vér-
áldozatain és országunk feldarabolásán keresztül tudtunk csak." Jaross
szerint tehetetlen pesszimizmusunk valóban eltűnőben van napjainkban,
de ebben nem valami optimista áramlat előretörését üdvözli, s nem is azt
kivánja, hanem inkább azt, hogy a lessen felszabaduló magyar nép lendü-
lete és élni akarása árssza. el az országot. Nem hangulatot keres, de a népi
előretörés dinamikáját, a mindent elsöprő magyar munkát.

Imrédy is, ha akarja, ha nem, cáf'olni kénytelen sorole között az
"optimista kedélykultúrára" beállított s reményei szerint erre épített új éle-
tünk lehetőségét. Azt mondia: "A remény, hogyafiamból különb ember
lehet, hogy előtte szabad a pálya, hogy tehetségét a környezet s a sze-
génység nem fojtja sárba", tartozik hozzá egy nemzet optimizmusahoz.
Ö is érzi, tehát, hogy nem a pesszitnizmusunk a társadalom és nemzet-
formáló alaptényezőnk, hanem inkább társadalom- és nemzetformálódásunk
eredménye a pesszimizmusunk. O már meg tudja érteni a nagy nemzeti
fellelkesedéseket és lelohadásokat is. Igaz, mondja, hogy hiányzik az "erő-
ökcnómiank", _de évezredig ez volt az életstílusunk. A kalandozástól, mint
életformától kezdve a legújabb stílusú mezőgazdaság:unkig is csak így
gazdálkodhattunk erőinkkel. A kalandozás iszonyú menetteljesítményei,
küzdelmei, s a mai, pár nyári hónapra beállitott, látástól. vakulásig vég-
zett munka megerőltetése csak a későbbi elernyedést hozhatja maga után.
"Kérdés, hogy olyan hősi rnunka után, aminőt a magyar föld népe nyáron
végez, egyáltalán lehetséges-e.tölük- olyan' pihenés- nélkültvegvenletes-mun-
kát kivánni, mint a más körülrnények közötfgazdálkodóiríyugati vidékeken
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folyik?" Ez áll történelmünkre is: a nagy nemzeti megerőltetéseink között,
melyek történelmi élethely zetűnk természetes velejárói voltak, lehet-e
egyenletes erő-ökonómiát várni tőlünk a történelmi teljesítményben?
Imrédy azt mondia, hogy nem annyira a hangulati hullámhegyeket kell elő-
készítenünk, hogy aztán alkothassunk, hanem inkább a hullámhegyeket
kell kihasználnunk igenis, ha kell, az összes energiák felélése árán is. Mi
nem a taktika, a fontolva haladás népe vagyunk, hanem a viha ros utolsó
percek népe, a döntő órák jelesen fe/e/ői. "Mi mindig mindenhol elkésünk,
mi biztosan messziről jövünk." (Ady.)

Az optimista kedélykultúra hajhászásaban az irodalmat ért kritikára
vagy inkább vád kérdésére pedig Szabó Lőrinc adott feleletet. "Hogy
pesszimisták vagyunk, az természetes; pesszimistának lenni egyáltalán nem
emberietlen. Akit vitriolba mártanak, az sír, az üvölt, versben vagy vers
nélkül. A sírás és üvöltés okaiból sok minden leküzdhető, egy kis példát én
is adtam rá; de annál, amit magamról elmondtam, többet nem kivénbet,
hiába is kíván az áJ/amérdek, az optimista kedélykultura sürgetóje. Belül
még csak megnevelhetjük magunkat, a pesszimizmus külső okai nem ália-
nak kontrol/unk alatt. Több szerenesés egyéni véletlerit kérünk, jobb sor-
sot, és környezetet." "A jókedvet és a derűt mindamellett alighanem túl-
becsüljük, és pedig azért, mert nincs meg, mert kipróbálatlan. Pedig az js

csak módjával, a maga helyén hasznos és értékes. A modern "Keep smi-
ling" igen előnyös magatartás a társadalmi ember számára, beragyog-
hatja a boltokat, a mozikat, az újságok egy-egy oldalát, még az adúhiva-'
talban és a kaszárnyákban is üdvös. A költő azonban ... csak a hazugság
kényszeréréről és fájdalmáról írhat, amikor a mosolyt céltudatosan, tar-
tania kell. Osztja J. Conrad lesújtó véleményét a szakadatlan; kegyetlen,
fanatikus optimizmusról : sokszor eszébe j ut Goethe mondása is: humoros.
tehát máSOdrangú.' és sajnos, ... minden oka megvan rá, hogy irtozzék :«
áerű-ipertol nagyban és kicsinyben." "A z éle tet és a hal á l t, a

sor SO o t é sat ö r t éne Ime t nem l eh e t m o s oly r a é s fl e-
vet é s reá t kép e z ni'. Erőre, öntudatra, teherbirésre, lendületre, élet-
igenlésre azonban nevelhetjük a népünket, a tömegeket."

Nekünk is meg kell mondanunk először magyar szempontból J-I,il-'
lóssynak, hogy nem hiszünk a dopping-nemzeti munkában. Nem hiszünk a
nemzeti "couéizinusban", mellyel mintegy magunknak beszéljük be, hogy
hiszen nincs is itten semmi nagyobb baj, csak optimistának kell lenni. s
akkor máris megvan a nemzeti teljesítményhez való lelki dinamika. Vall-
juk, hogy mi nem a népgyűlések és tűzes szónoklatok hecc-népe vagyunk,
akiket bele kell, vagy lehet lovaini történelmi szerepvállalásokba vagy
megújulásokba. A magyarság annyit vállalkozott másokért és idegen érde-
kekből, s ezek közül annyiszor és annyit szenvedett, hogy megtanult nem
a "győzelmek népe" lenni. Mi nem csinálunk kultuszt a szenvedésbőt. De a
győzelemből sem, a hősiességből sem. Nekünk sokkal jobb dolgunk is vol-
na, mint hősiesen győzni. Nekünk a szenvedés is, a hősies győzelem is nem-
zeti-küldetésszerű életformánk. Nekünk hősies győzelmeket kell aratnunk,
mert különben meghalunk. És amennyiben kiküzdjük magunknak az életet,

'annyiban szenvednünk is kell azt. Ezen a történelmi élethelyzeten nem se-
gít semmi optimista kedélykultúra, mert ebből magyar talajon csak "világ-
nézeti nevelés" sülhetne ki, amit minden gyökereteresztett (és nem hebe-
hurgyán asszimilált) magyar ember ostobaságnak tart. Nekünk nem világ



nézetre, meg hangulatra van szükségünk ahhoz, hogy megtaláljuk 3 wa-
gyarságunk kényszetűségeit, hanem a világnézeti kedélykuJtúra-injekciók-
tóI mentes, önáJJó magyar életmunka teremti meg a maga egészséges
"kedélykuJtúráját", ami bizony akár tetszik ez egynémely új nacionaJis-
tánknak,akár nem, igen jó, ha bizony "pesszimista" kedélykultúra marad.

Az egész világban azonhan az tűnt fel nekünk legfájóbban, hogy egé-
szen humanista, csak az immanens emberi erőkkel számoló gondolatokon
kívül egy kis fény sem esett arra az igazi hatalomra, akitől a "magyar lel-
kiség átalakulása" egyedül függ, - Istenre. Ebbe a dologba pedig neki
van egyedül döntő beleszólása. A lélek újjászületése az ö hatalmába he.
lyeztetett. Azért az evangélium szempontjait is hadd szólaltassuk itt meg.

Valljuk ezen az alapon először is azt, hogy nem tölünk függ az,
mennyiben maradunk és meddig "pechvogelek" a nemzetek között. Egy-
általán nem tartjuk "pechnek" nemzeti megpróbáltatásunkat. A nemzet
történelmét nem a vak szerencse, vagy a kérlelhetetlen fátum irányítja, ha-:
nem a személyes lsten. Se pesszimista, se optirnista kedélykultüra nem se-
gít ott, ahol Isten próbál egy népközösség et a bűnbánat és újjászületés
bekövetkeztéig, vagy annál is tovább. A magyarság nem pechvogel. hanem
nagy küldetést kapott nemzet, azért alá kell magát vetnie Isten sorsintéző
hatalmának alázatosan és az újjászületésre kész lélek kitárul ts ágával. Igen-
is azt valljuk, hogy az életet ki keJJ bírni, helyt kell áJJni, és bízni kett, Va-
lóban nem azért, mert ez "korrekt magyar dolog", de mert ez keresztyén-
ség. Ez nem fatalizmus, ez nem pesszimizmus vagy elernyedés, hanem
az a magyarul kifejezett keresztyén hit, aminél többet egy nemzet sem tud
mondani: Ember kűzdj, és bízva bízzál! Csakhogy Istenben bízzál, s nem
általában a küzdelem sikerében. Azért az, hogy egy nemzet Himnusza az
lesz-e, hogy "Isten áldd meg a magyart"; vagy az, hogy "Deutschland,
Deutschland, über alles", valóban létkérdés. Akkor is az első helyes, ha a

.pillanatnyi idő az optimista kedélykultúráknak és a doppírrg-rnunkáknak
kedvez, s akkor is, ha úgy látszik, hogy imponálóbb elesett hősök véréből
Horst Wesselt teremteni, mint hívő temetést. Nekünk nem optimiste ke-
délykuJtúrára van szükségünk, hanem engedelmességre a történelem-intéző
lsten szuverénitása alá.
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Deesery László.

SZÉ:LJEGYZETEK
»A mindennapi munka
mindenkinek a munkája a maga he-
lyén az, ami" igazi biztosítékát nyújtja
a jövőnek. Ma elmult az álmok, és
elmult a beszélés ideje. Ma dolgozni
kell. És dolgozzék mindenki szem-
hunyorítás nélkül ott, ahová állítot-
ták." A miniszterelnök e szavaihoz a
magyar életre vonatkozásban semmi
megjegyzést nem fűzünk, mert csak
rossz lelkiismeretű és hazaáruló em-
berek előtt kellene hangsúlyozni igaz:

ságukat. De kívánatos, hogy egyházi
életünkre vonatkozásban megszívle-
lésre ajánljuk. Elmult az álmodozás;
a rajongás, a "lelkesedés", a mult em-
lékein ring atözás ideje. És elmult a
retorika ideje. Egyházunkban is dol-
gozni kell. Dolgozni: mindenki vé-
gezze a maga dolgát! Tévedés, hogy
az egyházi szolgálat beszédben áll.
Például a felügyelők, esperesek tisz-
te egyáltalában nem beszéd, hanem
sokkal inkább mások "beszédjének"
ellenőrzése. r
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Szavak áradalában élünk.
Érezzük ezt hétköznapi vonatko-

zásban is, mikor a sok újság, hír,
előadás, folyóirat, rádió áraszt el a
szóval, Oe sokszor vallási vonatko-
zásban is érezzük. Különösen a bőjti
időszakban. Előadás-sorozatok,kü-
lön istentiszteleti alkalmak, könf'e-
renciák, bibliákörök 'legtöbb gyüle-
kezetben tömött programmot nyuj-
tottak a hívek számára. Többen so-
kallak már a "szent dolgokkal" való
ilyen bö :foglalatoskodást. Ha el is
jönnek valamilyen oknál fogva meg-
hallgatni az 'előadót, nyiltan vagy ma-
gukban áldozat-hozatalnak tekintik
cselekedetüket. Egy-egy hosszabb
előadás végig hallgatása olyasvalami,
mint hajdanában a bakok ésa. tulkok
vére volt. Voltaképen örülni kell-an-
nak, hogy alig van már gyülekeze-
tünk, amelyik megelégedne a vasár-
napi igehirdetéssel s nem kínálna
más alkalmakat is a hallgatásra.
Mégis nagy kísértés fenyeget ezen a
területen. Uzemrné : lesz az egyház.
Az -Ige helyett az előadások, áhíta-
tok, vallásos esték, bibliaórák mennyi-
ségéhen bízik. Az Ige hoz pedig
egyesegyedül elevenséget a gyüle-
kezetbe s nem a kegyes szavak ára-
data.

Az elvilágiasodást
minden területen tapasztalhatjuk.
Hogy milyen rnértékben 'bódít a be-
széd és kifejezések területén, azt

azonnal megláthatjuk, ha végigtekin-
tünk a napilapok husvéti vezércik-
kein. Tele vannak a Golgota, nagy-
péntek, husvéti feltámadás, újjászü-
letés kifejezéseivel. Azonban ezek a
gazdag tartalmú bibliai szavak el-
vesztették eredeti tartalmukat, sőt új
és idegen. tartalommal telítődnek
meg. "Elkezdték a nagypénteki úton
vándorlásukat a költöi és hazafias
gondolatok. Szegény Ábrányi Emil a
maga retorikus hazafiasságában úgy
emlékezik meg a tizenhárom aradi
vértanúról: "Tizenhárom Krisztus a
Golgotán." Műkedvelö keresztyének
és műkedvelö lelkipásztorok ·szeret-
nek a "Magyar Golgotáról" mondani
népszerű beszédeket. Újságcikkek
hajlandók elpárologtatni a kereszt
valóságát. Számukra metafora, egy
eszmének képben való 'kifejezése. Az
Igazságot keresztre feszíthetik -
rnondják, - de az igazság mégis fel-
támad. Mindezek között van sok is-
tenkáromlás és van sok jószándék
is. Oe mindez távol áll magától az
evangéliumtóI. A Golgota nem jel-
kép és nem költészet. Véres tény.
Történeti valóság." (Református
Élet.) Ide 'kell még sorolnunk azt a
rengeteg, sokszor ártatlannak látszé
tréfát és szójátékot, melyek a Bib-
lia kifejezéseinek kiforgatásán épül-
nek fel, rnelyeket leginkább éppen
azoknak az ajkáról hallhattuk, akik-
nek hivatásuk őrködni azon, hogy a
Biblia kifejezései az egyedüli ősi tar-
talmat szólaltassák meg és ne telje-
nek meg hamis értelemmel.

AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
Pápaválasztás.

Anémet jezsuiták folyóirata a "Stimmen der Zeit" 1939. áprilisi száma
az elhunyt XI. Pius pápa életrnunkájának két legfőbb, egészen sajátos és
rendkívüli jelentőségű részéül emeli ki a keletázsiai missziói területeken
felmerült akkomodációs kérdésnek ésaz u. n. római kérdésnek mego'ldását.

"Mindama szokások és népi sajátosságok, amelyek a keresztyén val-
..' lassal nincsenek nyilt ellentétben, pl.,l<;ónfucius és :a ,halottak kuítusza,

meghagyhatók. Ezzel Xl. Pius a majdnem háromszáz évig húzódóvrrtús-
harcot a nagy misszionáriusok értelmében döntötte el. Hatalmas tett volt
ez. Áldásos hatása a keletázsiai missziókra ma még fel sem becsülhető.
Kiküszöoölte az ottani keresztyének európaizálásának és népiségüktől való
elidegenülésüknek veszélyét."

A római kérdésnek megoldása jelenti XI. Pius uralkodásának tető-
pontját. Ez az ö legsajátabb műve, rnelyért a felelősséget egyedül ó vál- '
lalta magára. "Visszatekintve az 1870-1929. eltelt időre, azoknak, akik



157

nem értik,' miért nem oldódott meg ez az olaszországi katolikusoknak oly
fájó kérdés már előbb, azt feleljük: XI. Pius a lateráni egyezményekben
megelégedett a lehető legkisebb szuverén területtel, Vatikánvárossal, mely-
nek nagysága 44 hektár. Ez a legkönnyebb megoldás is azonban csak úgy
volt lehetséges, ha Itália Vatikánvárost. mint a pápa szuverén területét,
mint nem-Itáliát elismeri, 1860 óta kiadott egyiházellenes törvényeit hatá-
lyon kivül helyezi s az állam es egyház viszonyát Itáliában az egyház iránti
barátságos szellemben szabályozza. Ez azonban 1929-ig az olasz korrnány
részéről nem történt meg ... XI. Pius legmerészebb cselekedete volt ez s
visszatekintve nyugodt biztonsággal állapíthatjuk meg: az elhunyt pápa
helyesen cselekedett."

A .Deutsche Allgemeine Zeitung" írja: "XI. Pius pápa neve örökre
-egybeforrott a katolikus akció energikus elöretörésével . " Az. antikrisz-
tusnak (bolsevizmus) leküzdését, mint legnagyobb feladatát' örökségül
hagyta utódj ára. A pápa aktivitása eme területeken erős, gyakran merev
személyiség megnyilatkozása volt, aki nem riadt vissza a surlódásoktól.
Ez még a múlt évben is konfliktus ra vezetett, midőn a pápa fellépett az
új olasz faj-törvénnyel szemben. Korunk modern szemléletei iránt nem
viseltetett előszeretettel s ezzel ismételten nézeteltéréseket idéiett elő,
amelyek eme modern szemleletnek korunkra és a 30 millió katolikust ma-
gában foglaló német nép életharcára való jelentőségénél fogva nem ma-
radhattak és nem is maradtak el. Tíz év sem múlott el s a kuriával kötött
állami egyezmények magában Itáliában is újra vitatottakká váltak."

A franciaországi evangélikusok lapja a "Le Témoignage" XI. Piusról
úgy emlékezik meg, mint aki tizenhétéves uralkodásának nehéz idején ma-
gas tekintélyét mindíg különös buzgalommal vetette latba az egyház veszé-
lyeztetett jogai ésa' keresztyén lelkiismeret védelmére. "Mondják, milyen
hatalmas erővel emelte fel szavát a modern bálványok ellen és ama po-
.g ányság ellen, mely jelen társadalmunkat magának követeli. Emlékezünk
ama nemes közbelépésére 'az utóbbi év szeptemberében, melyet a béke
érdekében tett ... Mint protestánsok csak sajnálhatjuk, hogy nem adott
kedvezőbb választ az egyházak közeledésének és együttmunkálkodásának
kívánságaira.. noha maga, is támogatta .a keresztyén .egység ügyét."

A .Basler Nachrichteri" protestans 'dk'kírÓja 'Igy' ir az' új pápáról:
"Ha átlapozzuk az új pápának még államtitkársága idején "Discorsi e
Panegirici" címen kiadott beszédgyűjteményét, megláthatjuk, hogy Pacelli
.államtitkár egy vonalnyival sem tér el attól az állásponttóI, melyet XII.
Piusnak -rna mint -az -egyház -legföbb tantekintélyének képviselnie -kell,
Magasztalja a hivatalos thornista teológiát. Bellarminban, Loyolában, Borro-
meoban, Canisiusban a hit legnagyobb védelmezőjét látja a protestáns
"viharral" szemben ... Nem szabad elfelednünk, hogy ma a pápa is azt
mondja hit dolgában: itt állok, máskép nem tehetek. A régi pozíciók meg-
maradtak tehát. Ámde ezek csak a magyarázat dialektikáia által válnak
elevénekké s ama szellem által, amely azokat a jelenben megvaló-
sítja. Itt az értelmezés és alkalmazás szellemében és módszerében rejlenek
az új lehetőségek a pápa számára, aki csalatkozhatatlan, ha ex cathedra
szól. Kiváltképen pedig a szerétetnek és békének a szellemében, melyet
első üzenetében hirdet. A szeretet ugyan nem változtathat az igazságon,
.az igazság sem kedvezhet a szerétetnek. De a szeretet megteremti azt az
új atmoszférát, amelyben lehetséges lesz az igazságot szeretetben s a
szeretetet igazságban megvalósítani ... " HA katolikus rendszer és dogma
szilárdan áll, mint a hegy, ezt nem szabad egy pillanatra sem felednünk.
Erről a hegyről jöhetnek zuhanó kövek és lavinák,.anatémák és átkok, de

'folyhatnak ala- oly patakok és folyamok. is, melyek a földet megtermé-
kenyítik." '.' .

Tambarami missziói viIágkomerencia.
Az 1938. december 12-29-ig tartott tambarami (India) missziói világ-

kenferencián 70 különbözö államból 464 kiküldött vett részt. A római kato-
Iikus .és ,görQg ..keleti. egyházak képviselői távolmaradtak. A konferencia
eredménye a következöTrarorn pöntban 'foglilmat6 "össii!;·"l. Ma· a' misz- r

sziói munkának hatalmas súlypontáthelyezése megy végbe Ázsiából Af'ri-
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kába. A missziók, a bennszülött munkások, a bennszülött keresztyének
és missziói állomások száma Afrikában egészen rendkívüli arányban meg-
növekedett a többi területekhez viszonyítva. 2. Annak ellenére, hogy a
misszió anyagi bevételei több, mint a felére csökkentek, a missziói tár-
sulatok megtartották majdnem változatlanul európai munkásszemélyzetü-
ket és missziói állomásaikat. 3. A keresztyének számának növekedése azt
bizonyítja, hogy a bolsevista istentelenség törekvései, a gazdasági' vissza-
esés, a politikai nyugtalanság és a különböző pogány vallásoknak minden
erőlködése ellenére Isten országa növekszik ... " ("Junge Kirche.")

A "Protestantische Rundschau" közli a tambarami missziói világ-
konferencián készített statisztikát a keresztyén világmisszió mai állásáról.
'Japán: 210.000 prot., 100.000 kat. Korea: 168.000 prot., 115.000 kat. Kina:
618.000 prot., 2,541.000 kat. India: 2,406.000 prot., 3,334.000 kat. Holland-
India 1,514.000 prot., 386.000 kat. Dél-Afrika: 3,343.000 prot., 3,755.000 kat.
Ázsiában 8.168 protestáns és 5.800 katolikus felavatott lelkész működik.
Afrikában a katolikus egyháznak nagy nehézségei vannak a négerekkel
szemben, akiknek a 'latin nyelv megtanulása, e nyelven végzendő több évi
teológiai és filozófiai tanulmányok, valamint a nőtlenség oly magas köve-
telmények, hogy akatolikusok az egész f'ölrészen csak 281 lelkésszel dol-
goznak, míg a protestánsoknak sok néger püspökük és 5.371 felavatott
lelkészük van.

A tambarami világkonferencián .sok szó esett az egyházak egységének
és együttmunkálkodásának szükségességéről. "A keresztyenségen belüli
szakadások a missziói mezön tűnnek fel a legkedvezőtlenebb megvilágítás-
ban. A pogányokból lett új egyházak példákat hoztak fel arra 'a már-már
'gyalázattá váló vetélkedésre s eröpazarlásra, mellyel az egyes egyházak
egymás murrkaterületeibe beavatkoznak; példákat hoztak fel arra is, hogy
egyesek és egész csoportok fordultak el tőlük az egyházon belül fennálló
szakadások miatt , .. Az új egyházak képviselői együtt és külön is kifeje-
zéstadtak az egyház látható egysége utáni szenvedélyes vágyuknak ...
Tisztában vannak ők a szellemben való eggyélevés tényével s nagy hálával
szólanak az együttmunkálkodás példáiról ... de érzik, hogy ez nem elég.
Látható, organikus egység legyen a cél." ("Junge Kirche.")

A bolsevista vilégveszede!em.
"Az evangélikus keresztyén ség mostanában emlékezik meg azokról

a balti evangélikus /e/készekrő/, akiket húsz évvel ezelőtt a bolsevista rém-
'uralom idején a Baltikumban meggyilkoltak Mártirhalált haltak a követ-
kezö Ielkészek: Peucker Walter. Wesenberg (1919. 1. 6), Bielenstein János,
Bauske (1. 13.); Dr. Hahn Traugott, dorpati professzor (1. 14.); Schwartz
Vilmos, Dorpat (1. 14.); Bernewitz A., prépost, Kandau (1. 16.); Moltrecht
Károly, prépost, Fuckum (1. 20.); Marnitz Xavér, prépost, Riga (1. 30-31.);
G,rünerVilmos, Wenden (Il. 7---S.); Bosse Henrik, Rig a (II. 16.); Rut-
kowskí Arnold, Mitau (III. 14.); Berg Jenő, Ríga, (III. 14.); Soheinpf'lug T.
Ágost, Riga (Ill. 14.); Frommhold-Treu Pál, Riga (Ill. 16.); Strautmanu
Keresztély, Alt-Rabden (Ill. 19.); Wachsmuth Pál, Rig a (Ill. 20.); Hass-
.mann Edg ar, Rig a (Ill. 26.); Dr. Schlau Károly, prépost, Riga (Ill. 26.);
Wühner Rlkárd, Pleskau (V. 3-4.); Bergengruen Hermann, Riga (V. 22.);
Doebler Erhard, Riga (V. 22.); Eckhardt Ágost, Riga (V. 22.); Hoffmann
Tivadar, Riga (V. 22.); Savary. Eberhard, Riga (V. 22.); Scheuermann Jenő,
Rigil.(V. 22.); Taube Tivadar, (V. 22.); Frommhold-Treu Ernő, Ríga (V. 22.);
Uhder E., Alt-Schwanburg (V. 29.); Gilbert Vilmos, Siuxt (XI. 16-c--17.).
Ezekhez járul még a nagyszámú névtelen vértanú, akik hitükért a bolse-
vista uralom idején a Baltikumban súlyos szenvedést vettek magukra és
szenvedéseik következtében meghaltak," ("Junge Kirche.").

A "Junge Kirche" írja: "A bolsevista istentelen-mozgalom föorg á-

numa, a moszkvai "Beszbosník" utolsó. számában panaszkodik, hogya val-
lásgyakorlatnak az új orosz alkotmány által történt korlátozása nem érte
el a várt eredményt. A vallásos élet a Szovjetunióban még mindig nincsen
kiirtva. Ismeretes, hogy a Szovjetunió ú] al'kotmányában "a 'hitvallás sza-
badságát" névleg ismét bevezettek. Anyagi téren is tönkre akarták tenni

\
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a gyülekezeteket, mindennemű gyűjtés ésajándékozás tilalmának beveze-
tésével, de amint a .Beszbosník" panaszkodik, - a gyülekezeti tagok
az egyházi adó pótlásául a magánajándékok oly rendszerét találták ki,
melyben nincsenek listák, nyugták, sőt semilyen feljegyzések... Főleg
a kolkhóz-okban (ezek szocializált mezőgazdaságok, melyekben az eddigi
paraszt fizetettbérmunkássá lett) észlelhető a vallásosság növekedése."

A "Hochland" c. folyóirat hiteles értesüléseket közöl a vörös spanyol-
országi egyházüldözésekról. "Az egyházüldözésnek vörös Spanyolország-
ban valószínűleg szorgalmasan előkészített s· egy mindenre kiterjedő terv
szolgált alapul. Ennek a tervnek első célja az volt, hogy a katolikus kul-
tuszt mint társadalmi jelenséget teljesen kiirtsa, hogy a jövőben is lehetet-
lenné váljon újrafelépítése _.. A spanyol püspökök 1937. nyarán pásztorle-
velükben 20.000-re becsülik a Spanyolországban szétrornbolt templomok szá-
mát. Katalóniában, melyet a rendszeres üldözés a leginkább érintett, 4.000,
Barcelónában 220-ra megy fel a számuk ... Teljes alapossággal vitték végbe
a vIlági és szerzetes papság kiirtását, bizonyos vidékeken egyetlen egy
kivételt sem tettek." A mártir lelkészek számát egyesek 7.500-ra, mások
16.000-re becsülik. Nincsen a mártiriumnak történelmileg kimutatható egy
olyan formája sem, melyet Spanyolországban ne alkalmaztak volna. Emez
ördögi cselekedetekkel szemben áll az a heroizmus, mellyel ezrek és ezrek
tettek hitükről bizonyságot.

A.z "Evang. Kirchenblatt für Württemberg" írja: "Épen ama halálo-
san komoly helyzet folytán, melyben ma az orosz keresztyénség van, meg-
ráznak bennünket azok a hírek, hogy minden brutális erőszak és minden
külső tönkretétel ellenére sem halhat meg az igazi egyház. Az orosz álla-
potok emlékeztetnek azokra az időkre, amikor az első keresztyének kata-
kombákban, s földalatti sirkamrákban gyülekeztek össze. Zarándokok jár-
nak-kelnek Oroszországban, egykori papok és püspökök, de parasztok
is, akik mint cipészek, köszörüsök, kályhások stb. keresik meg a kenye-
rüket és szabad óráikban lelkészi tevékenységet fejtenek ki. Csaknem rég
vált ismeretessé, hogy egy Moszkva mellettí gyár igazgatója egy herceg-
érsek volt; aki Szolovszki szigetén tíz évet töltött száműzetésben. Sok pópa
a kollektiv gazdaság vezetője. Ezek gyakran változtatják helyüket, hogy
fel ne fedezzék őket. Az orosz papság és a nép viszonya 'ma egészen más.
mint azelőtt volt. A hívő nem látja többé' a papban az állami hivatalnokot,
hanem a Krisztusnak minden pillanatban martíriumra kész apostolát ...
Ha az egyházak szám szerint az üldözések folytán veszteségeket is szen-
vedtek, .. el is vesztették vagyonukat, katedrálisaikat, de a keresztyénség
belsőleg sohasem állt olyan magasan, mint most. A korrnány megengedi
ugyan, hogy néhány templomot nyitvatartsanak. de ezek nem tudják mind-
azoknak a szükségletét kielégíteni, akik életben vannak még az üldözések

, ellenére is. Ezek számára titkos istentiszteleteket tartanak. Az egész orosz
keresztyénség nagy válságban van. Nem tudunk semmit a jövőről, csak
azt tudjuk, hogy az orosz egyháznak szüksége van a maga reforrnációj ára,
a maga Lutherjára és azt is tudjuk, hogy ez a reformáció jönni fog és az'
egész' orosz népet magával fogja ragadni."

F. I.

SZELLEMI ÉLET
Új Újszövetség-fordítás.

Farkas Lészlá, nyíregyházi refor-
mátus vallastanár új fordításban ad-
ta ki az evangéliumokat és az Apos-
tolok cselekedeteiről írt könyvet.
Most;arriikor a Károli-fordítás reví-
ziója .folyamatban van, fokozott fi-
gyelemre tarthat számot ez a munka,
A szerző vállalkoz ását igy okolja

meg: "Ma a magyar református egy-
háznak alig van sürgősebb feladata,
mint hogy minden ióigyekezetével
arra törekedjék, hogy a Szentírást mi-
nél zengőbb, izesebb és tisztább ma-
gyar nyeívű fordításban adja az Igé-
vel. mindig szoros kapcsolatot tartó
egyháztagjai kezébe." Ennek a cél-
kitiizésnekaz érdekében első sor-
ban érthető mai m~yar nyelven
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akarja beszéltetni az Irást. Megálla-
píthatjuk, hogy e tekintetben fordí-
tása valóban figyelemre méltó és ta-
nulságokkal szolgálhat a most mun-
kában levő bibliafordításnál is. Vi-
szont azt is hangsúlyozni kell, hogy
Farkas László szövege is még sok ja-
vitás ra és erős átdolgozásra szorul,
hogy valóban az a korszerű magyar
fordítás lehessen, amely szeretne len-
ni. A "zengő, ízes és tiszta magyar
nyelv" a fordításnak csak az egyik
követelménye. Mellette ott áll a má-
sik követelmény : is: magyarul kell
megszólaItatni az Irást úgy, hogy
tartalmának eredeti gazdagságából
minél kevesebb vesszen el. Farkas
László sokszor nagyon is leegyszerü-
síti az eredeti szöveg tartalmat, né-
ha bizonyára a magyarosság ked-
véért. A szöveg tartalmában való ala-
posabb elmélyedéssel az eredetihez
sokkal hívebb és mégis zengő, ízes,
tiszta magyares fordítást is lehetne
adni. Ehhez azonban szükséges a
Szentírástudomány - újabb kutatásai-
ban való alapos elmélyedés is. - Az
egyes könyvekhez adott rövid beve-
zetésekben vigyázni kell arra, hogy
ne ragaszkodjunk oktalanul a tradi-

-cíonális véleményhez. ha az nem
helytálló -és ha híveinknél nem köny-
nyíti, hanem csak nehezíti a helyze-
tet.. - E kifogások ellenére is azon-
ban Farkas fordítása figyelemre rnél-
tó kísérlet s klvániuk, hogya szerzö-
nek legyen módja azt tökéletesíteni.

K.
~arakterológia
elmen ebben a nemben tekintélyes
kötet jelent meg a magyar könyv-
piacon. Sajnos, ott még nem tartunk,
hogy eredeti, önálló magyar karak-
terológiai munk áról szárnolhatnánk
be, hiszen ezen a téren az egy Nosz-
lopi Lászlót kivéve, nálunk alig mun-
k álkodik valaki. Ez a "magyar" ka-
rakterológia tehát fordítás. Ro h-
r a c her innsbrucki magántanár mű-
vét- ültette át magyar nyelvre Sz ő I-
I ő s y Győ z ő dr. m. kir. főtörzs-
-orvos, elmeszakértő. (Novák Rudolf
kiadása, .Budapest.) Maga a mű elég
részletes' és alapos áttekintést nyújt
a karakterológiai kutatásokról s azok
eredményeiről. Kretschmer közismert
tipustana túlnyomó erővel érvénye-
sül ugyan benne, de azért a többi
fontos jellemtani irányokat és isko-
lákat : (Jaensch r., Jung, Klages, Spran-
ger stb.) is tüzetesen '"ismerteti, majd

a jellemtan különleges kérdéseire -
átörőklés, nemiség, környezet, 'neve-
lés' - is ld tér. Önmagában is értéke
lenne a karakterológiai munkákban
oly szegény magyar szellemi életnek,
értékét azonban még fokozza, hogy
Szőllőssy a magyar karakterológiai
munka csekélyszámu művelőit is be-
mutatja. Valljuk be - nagy jóindu-
lattal. A . fényképekkel illusztrált
rnunka valóban .Jiézagpötlö." De ha
Szőllősy irodalmi tekintetben is ki-
fogástalan fordítói rnunkát végzett
volna, akkor munkája annak .a bizo-
nyos hézagnak, amely a magyar in-
telligencia szellemi életében a karak-
terológiai ismereteket illetőleg tá-
tong, nagyobb mértékben járulhatott
volna hozzá a pótláshoz. - Mind-
azonáltal, ha valaki magyarnyelvú
munka alapján akar , megisrperkedni '-,.
azzal a sok nagyszerű eredménnyel,
amelyet a tudományos embermegis-
merés rendelkezésünkre bocsát, Roh-
racher-Szőllősy könyvében sok igaz
tárgyi örömet fog találni. Vetö.

Vitéz Somogyváry Gyula:
A város meg a sárkány. (Singer

és Wolfner.)
Az "Ankerschmidt probléma" ma

nemcsak politikusainkat foglalkoz-
tatja, nemcsak közíróink - legkedve-
sebb témájává lett, de szépírólnk is
mindgyakrabban foglalkoznak vele.
Somogyváry Gyulát különösen ér-
de·kli ez a kérdés, egy korábbi re-
gényében teljesen e probléma távla-
tába állította mondanivalóit, ez a
könyve is az asszimilációs-kornp-
lexuruhoz tartozik. Sopron városának
a hűségéről szól ez a könyv, a né-
met nyelvű, de magyar szívű Bulle-
rekröl. Történeti keretbe állított em-
bersorsok vivódnak a könyv lapjain,
életlángok húnynak ki, tragikus bu-
kás semmisíti meg azokat, akik ellen-
állnak a közösség parancsának.

Somogyváry Gyula költőből lett
prózaíróvá, természetes, hogy min-
den írásának főjellemzője a líraság.
"A város meg- a sárkány" - is nem
annyira regény, minthősdal, egy kis
erősség'~marokn)!i.népén,~k,~példaadás-
sá emelt küzdelme történelmi erők-
kel. Egy pillanatig sem kétséges,
hogy mi lehet ennek a harcnak a
vége: csak a hazafiság, a hűség
győzhet. Hogy azután ez a küzdelem
rombadönt mikrokozmoszokat, el-

. -éget szíveket, -feldönt -sorsokat.caz



megint a dolgok rendjéből követke-
zik. A kollektívum sorsa fontos, a
faj élete acél - ez a regény hang-
adó motivuma.

Az a mód, ahogyan Somogyváry
problémáját .kifejti, rokonszenves.
Nem vonunk le értékéből semmit, ha
azt mondjuk, hogy írásművészetének
helyenkénti hézagait bőven ömlő li-
raiasságával, friss rnesélö kedvével
feledtetni tudja. A. E.

Dékány András: Tátrai tüzek.
Bókay János: A balek.

Minden időnek' megvan a maga nép-
szerű, kifejező költői műf'aja, amely
a legmeggyőzőbben ábrázolja a kor
ízlését, érdeklődését, belső mozgató
erőit, egész belső világát. Kétségtelen,
hogy napjainknak legjellemzőbb és
egyúttal a legnagyobb érdeklődésre
számot tartó írói kifejező formája
a regény, amely számtalan válto-
zatonkeresztül, alacsonyabb és ma-
gasabb értékszinten mozogva úgy
szólván kizárólagosan elégíti ki a tö-
megek, de még a kiválasztottak iro-
dalmi szükségleteit is. Kissé para-
doxonnak hat, de így van: a ma ro-
hanó, lüktető forgatagában, amikor
percek alatt éveket élünk át a hosz-
szabb Télekzetű írások mögUl nézzük
a világot. Talán azzal a szándékkal,
hogy az élet visszavonhatatlanul el-
suhanó történéseit a regény lapjain
mégegyszer végigéljük. akárhányszor
csak akarjuk, mint ahogyan a házi-
mozigépet is akkor állít juk meg per-
getés közben, amikor egy jelenetben
épen gyönyörködni kívánunk. Sem-
mire sincs időnk, de olvasni akarunk.
Beletemetkezünk a könyvbe (rnind-
egy, akármilyen is az!) és azt vár-
juk, mínél tovább tartson a varázs-
lat, csak ne lássunk a magunk hét-
köznapjából semmit. Inkább vállal-
juk regényolvasás közben a megsza-
kítás élménygyengltö, zavaró tényét,
de ragaszkodunk ahhoz, hogy egy
ember sorsát élhessüle át hosszan.
Ezért nem nyúlunk a novellához,
ezért nem korszerű ma az elbeszé-
lés. Persze ez azután nem jelenti azt,
hogy nincsen többé novella. Van! És
mert nem megrendelésre készül, tö-
megszükségletki~légítésére, százez-
res szériában, ideje is van az elmé-
lyülésre, az érésre,
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Az előttünk levő két kötet is ezt
bizonyítja. A novella életerejét rnu-
tatja mindegyik más-más eszközök-
kel, de tagadhatatlanul eredménye-
sen.

Hegyi emberek élnek Dékány
könyvében, a huszonöt évvel ezelőtti'
világ embereinek rnindennap ja eleve-
nedikmeg a lapokon.. Egy olyan vi-
lágé, amely már a történelemé és az:
emlékezése csupán. Ez a világ azono.
ban a közelmúlt történészei kapcsán
különösebb jelentőséget nyer előt-
tünk. A Felvidék levegőjét árasztja
a könyv, embereket mutat meg, akik
agyantaszagú, havasfrisseségű he-
gyeken élnek. Nincs közöttük papi-
rosfigura, méretre rajzolt alak, em-
berek valamennyien, akiken a múlt
megszépítő messzeségének fátyla ta-
karja be a halinát, a kopott szegény-
séget, emberek, akik bölcsen nem vá--
gyódnak el a hegyek közül, embe-
rek, akik a problémákat a maguk
számára már megoldották. Akik sze-
retik a hegyeket, szívesen nézik a
hegyi embereket, s akiket érdekel a'
tegnap és ma közötti különbség,
azok szívesen olvassák ezt a hószagú,
meleg hangszerelésű könyvet.

Míg Dékány az elbeszélés epiku-
mát juttatja érvényre írásaiban, Bó-
kay, annyi nagysikerű szindarab
szerzője, a drámaiasságnak juttatja
technikájában a főszerepet. Minden
elbeszélésének vegyesen tragikus és
ellentétes pólustképviselő drámai
alak a hőse, aki köré egy-egy kis
"darab" kerekedik. Nemcsak beállí-
tottságuk'ban, magjukban drámaiak
ezek az elbeszélések, hanem még ki-
fejező eszközeikben is, a párbeszé--
dek szinte előadó művészek ajkára
kívánkoznak. Sok sikerült alak vo-
nul fel a könyv lapjain, de a végén,
az az érzése az embernek, hogy' egy
drámaíró ötlettárát lapozta végig.
hogy belátott az író rnűhelyébe, meg-
tudta, miképen dramatizálják a pró-·
zai írásokat, hogyan lesz az, elbeszé-
lésból vígjáték. A. E.

Képzfimivés~eti szemle.
Derű a művészeibenl A cím halla-o

tára először talán attól tart az em-
ber, hogy ha egyetlen, mégpedig han-
gulati szempontból válogatnák össze
az egész Műcsarnokat betöltő kiállí-
tási anyagot, egyhangúnak fog hatni
a gyűjtemény. Örvendetes csalódást.
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okoz a tárlat megtekintése. A képek
és szobrok gazdagságában az ural-
kodóvá tett hangulat, a derű, oly ha-
talmas regiszteren játszik, hogy egy
pillanatig sem érzünk elf áradást, sőt
kevésnek tartjuk az egyszeri látoga-
tást a sok változatos benyomás fel-
dolgozására. Az elégedettség csön-
des jókedvétől kezdve a vidámság
megnyilatkozásain, az egyéniségben
rejlő nevetségességen, helyzetkorni-
kumon, pajkosságon, mesék bohósá-
gain át a gyilkos karrikaturáig száz-
féle színe tárul elénk a magyar mű-
vészeket megragadó derűs témáknak.
Itt látjuk a Szépművészeti Múzeum
és Fővárosi Képtár ideillő alkotásait,
Borsos, Spányik, Jankó, Benczur,
Lotz, Skuteczky , Hollássy vagy Fe-
renczy neveivel fény jelezve. Egyes
művészektől, kiknek a humor volt a
kedvenc elemük, egész termeket be-
töltő kollekciók fogadnak, így PÓ-
JyátóJ, Szmrecsányitól, Garay tói,
MűhJbecktől, Herenghvtol, stb. Szob-
rászaink is szép számmal szerepel-
nek, a sok ismert név közül csak
Medgyessy, Maugsch, Horvai, Bory ,
Andrejka neveit ragadjuk ki és a ta-
lán legnagyobb sorozatot kiállító Lá-
nyi vidáman torzító fejeit. - A mult
évi tallini magyar kiállítás viszonzá-
sául most az észt képzőművészek al-
kotásaival ismerkedünk meg a Nem-
zeti Szalonban, Örömmel fogadjuk a
régi rokon új, friss művészetét, an-
nál inkább, mert kevés alkalmunk
van tanulmányozására. Az észtek köl-
tészete és népművészete már régóta
fejlett és híven tükrözi a nép lelkét.
Képzőművészetük nemrégiben sza-
badult föl az idegen - orosz, francia,
német - befolyás alól és igyekszik
önállóan, eröteliesen, töbnyire népies
alapon kialakítani egyéni nemzeti stí-
lusát. Ezeknek az új eredmények-
nek vagyunk tanúi ezen a kiállításon.
Szobrászaik egyszerűséggel, tömör-
ségükkel lepnek meg, többen kedve-
lik a stilizálást, egészen az egyiptomi
formákig. Legkiemelkedőbb egyéni-
ségeik Koort, Starkopf Ree, Rand-
sepp, MeIJik, Sannamees. Festőiken
talán még jobban érezzük a sajátsá-
gos északi lelket. Portréikon az elmé-
lyedés, a lényeg megragadása, a ma-
gasabb rendű kifejezés tűnik föl, táj-
képeiken a táj lelkének finom, sok.
szor misztikus megérzése. A portré-
festők között feledhetetlenek Ole
markáns arcképei, Rendel, Johani,
Kummits, Veeber is erős tehetségek.
A tájképfestők sorában legjobban

megjegyezti.ik Kaigardoff, Koppeí,
Bergmenn és Nyman neveit. Kitünö
grafikusokat is megismertünk.'

D. Győry Aranka.

Külföldi folyóirafofok.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás,)

áprilisi füzete nagypénteki és hus-
véti gondolatkörben mozog: Frick ta-
nulmánya a kereszt gyülekezetének
a világban teljesített szolgálatáról,
Lilje husvéti elmélkedése, Goes elbe-
szélése, Nagy Gergelytől" Kempis Ta-
mástól, Luthertól, Oetingertől szár-
mazó szemelvények. Kisebb tanulmá-
nyok (MűJJer: A Hamlet probléma,
Eblers: Nyár Aaland szigetén) egé-
szítik ki a füzet gazdag tartalmát.

A Luthertum (Lipcse, Deichert-
kiadás» áprilisi füzetéhen Nebe az
úrvacsoráról, Lehnsteeat az eredendő
bűnről szóló tan alapvetéséről szól,
Voigt pedig az isteni és népi törvény-
ről szóló tanulmányának első részét
hozza.
, A Deutsche Theologie (Stuttgart,

Kohlhammer-kiadás) m. é. 11-12. sz.
közli Burger írásmagyarázatát "Má-
gia és hit", CÍmen, továbbá Gutbrod
"Az Újszövetség talánya", Fritsch
"Az értelmi életre vonatkozó kifeje-
zések Luther és Schlatter Uj szövet-
ség-f'ordításaiban", Schönfeld "Lu-
ther gondolatai az állam ról", Cobham
I"A lelkészképz ~s az anglikán egyház-
ban" c, tanulmányokat közli. - Az
ezévi 1-2. szám Schaal igehirdetésén
kívül Mö/Jer "Róm. 7. a keresztyén
ember képe és az is marad!" I. és
Stemmler a tudomány és az Isten vi-
szonyának a tisztázásáról szóló ta-
nulmányait közli.

A Theologische Literaturzeitung,
a német teológiai tudományosságnak I

egyik legfontosabb szerve, melyet
annak idején Schürer és Harnack ala-
pított, új kezekbe került: ezután
H -G. Opitz szerkesztésében havonta
jelenik meg, szakok szerint rendezett
ismertetéseken kívül a teológiai ku-
tatás szempontj ából fontos híreket,
valamint tanulrnányszerű ismertetése-
ket is közöl, Remélhetőleg új alakjá-
ban is éppen olyan nélkülözhetetlen
segédeszköz lesz a teológiai tudo-
mány mívelői számára.' mint volt ed-
dig. A Teo\. Literaturzeitung J. C.
Hinrichs-Leipzig kiadásában jelenik
meg, előfizetési ára félévre 22.50RM.

K.



EGYOTT ISTEN ELÓTT
"Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a Te orcádat, hogy

megszabaduljunk! • •• hogy ~I ne térjünk Tőled! Eleveníts meg minket!
És imádjuk a Te nevedet." (80. zsolt. 8, 19.)

Május folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szokturrk rendszeresen imádkozni népünkért és nemzetünkért,
- hogy többet beszéltünk, mint tettünk hazánk szeretetének tanusítá-
sára, - hogy ami egyéni bűneinkkel tetéztük népünk és nemzetünk közös-
ségeben a vétket;

adjunk hálát az Istennek,
hogy irgalmas türelemmel vezette népünket és nemzetünket, - hogy a
közelmultban 'kegyelmes áldásaiban részesítette országunkat, - hogy
újabb türelmi időt adott nekünk a hű munkára és megerősödésre;

könyörögjünk az Istennek,
hogy adja országunknak "a jó békesség állandóságát", - hogy irtsa ki
közülünk az önzést, idegenimádatot, csüggetegséget, árulást, engedetlen-
séget, - hogy mindnyájan hűségesen végezzük a nekünk jutott felada-
tot, - hogy nemzetünk minden tagja igaz hittel imádja Ot és igaz enge-
delmességgel szeresse egymást.

Irgalmasságnak Istene, Seregeknek Ura, ki dicsőségesen uralkodol az
egeken és földön! Szívemnek rnélységes buzgóságából könyörgök Szent
Felségednek: tekints kegyelmes szemeddel mind az egész földön lakozó
népekre; tekints irgalmasan a Te keresztyén népedre; legkiváltképpen
pedig a mi szegény nemzetünkre, Adjad és plántálj ad a ío békességnek
állandóságát minden helyeken és mi közöttünk is; oltalmazzad édes ha-
zánkat minden kegyetlen ellenségnek pusztító és vérontó fegyverétől. Ne
engedjed, hogy az idegenek beüthessenek a mi határainkba, hogy valami
rablást tegyenek, hogy öldököljenek, és ő miattok semmi kiáltás ne legyen
a mi utcáinken. Uram! szabadíts meg, és ments meg minket az idegenek
kezéből, kiknek szájuk szól hazugságot és kiknek jobb-kezük álnokságnak
jobb-keze. Szálljon szent áldásod fejünkre; küldjön minekünk az Úr se-
gítséget az ő szentséges helyéről, hogy örülhessünk a mi Istenünknek
szabadításában, hogy ami városainken az irgalmasság és az igazság elől
találják egymást, az igazság és a békesség egymást csókolgassák. Jóllehet
Uram! hogyha meg akarsz bennünket ítélni a mi bűneinknek érdeme sze-
rint, tehát megérdemlettük igenis, hogy haragodnak nagy voltában reánk
fordulván, elron ts, kigyomlálj és elpusztíts bennünket. Oh! a mi álnok-
ságaink a mi fejünkön felül haladnak, és a mi bűneink színtén az egeket
érik, mert a kegyetlenség és az igazságtalanság elhatalmazott országunk-
ban; minden rendek vakmerő bátorságban élnek; nincs az embereknél
igaz isteni félelem; nincsen a keresztyéni szeretet; nincsen jóakarat és ke-
gyes indulat. Vajjon nem érdemtettük-e meg, Uram! hogyelvesztenél min-
ket? De mindazonáltal térj mihozzánk, mi szabadításunknak Istene! és
szálljon le ellenünk való haragod; mutasd meg nekünk a Te szabadításo-
dat, és cselekedjél mivelünk a Te irgalmasságodnak nagy volta szerint;
bocsásd meg szent Fiadnak érdeméért minden bűneinket, és áldd meg
országunkat minden lelki s testi kívánt békességgel. Oltalmazz bennünket
meghasonlástói, minden pártütéstől és visszavonástóI. Tartsd meg a Te
szent igédnek hirdetését is, hogy mind evilág végeztéíg az igaz és üdvös-
séges tudomány ami országunkban megmaradjon, és így az Úr Jézus
Krisztusban való hit által megigazulván, békességünk legyen az Istennel,
és az Istennek békessége, mely felül halad minden bölcseséget, tartson meg
minket az örök életre. Ámen.

(Torkos András: Engesztelő áldozat után, 1. k. 1709.)
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Te vagy ki a prófétáknak
Általa régen szólál,
Krisztust nékünk igéréd.
Te a szent apostoloknak szivüket

. bátoritád :
Te vagy erössége minden szenteknek.

Te vagy a nagy Úr Istennek
Mennyei ajándéka,
Igazságnak mestere:
Taníts minket a Krisztusnak igaz

esméretire :
Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója.

Világosítsd meg elménket,
Hogy hihessük a Krisztust
Egy idvesség nek lenni, _
ts az áldott Atya Istent kegyes

Atyánknak lenni:
Téged esmérhessünk Vigasztalónknak !

Jövel Szentlélek U,isten Jövel Szentlélek Úristen!

Jövel megnyomorultaknak
Nemes Vigasztalója,
Árváknak édes Atyja,
Töltsd be siralmas szivünket lelki nagy

, örömökkel:
Jövel mi lelkünknek édes vendége!

Távoztasd el mi szívünknek
Hirtelen setétségét,
Világosíts meg minket,
Hogy az Istennek Igéjét hallhassuk és

érthessük:
Jövel és taníts meg az igaz hitre!

Jövel, gerjeszd fel szivünkben
Szent szerelmednek tüzét!
Rontsd el a gyülölséget,
Hogy mi is egyek lehessünk isteni

szerelmedben:
Jövel mi lelkünknek nagy vigassága!

Te vagy bizony örök lsten, Adjad szent ajándékodat,
Ki Atyától s Fiútól Bátorítsad lelkünket,
Mindörökké származol. Hogy vallhassuk a Krisztust.
Te vagy mi Urunk Krisztusnak áldott Adjad, hogy mi meggyözhessük

szent ígérete: ördögnek csalárdságát:
Te vagy mi lelkünknek megszentelöje! Te vagy mi biztatónk minden oltalmunk!

Biztasd félelmes szivünket,
Hogy kétségbe ne essünk
Halálunknak idején:
De nagy bátorsággal vígan evilágból

kimúljunk:
Jövel vigasztaló Szentlélek lsten! '
Kolozsvári énekeskönyv 1751.

Szerkesztés ért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.

A lolyóirat elfogadása ellJlizetesi kötelezettséggel jár.
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Nyomás alatt van és május közepére jelenik meg
munkatáraunknak,

J.eIwlz ~-nak a;. ~:

J-ZllIlliLek' lábora.
cfmen.

20 igehirdetésböl és 5 előadásból álló új szempontü gyüjte-
mény, Valamennyi darabja egy tárgykörben mozog: a Har-
madik Hitágazatba tartozó bibliai üzenetet prédikálja.

Mit mond az ige: egyházról, gyülekezetről, Szeritlélek-
ben járókról, Isten beszédéről, törvényről, evangéliumról,
szentírásröl, prédikációról, templomról, igehallgátasröl, szent-
ségek vételéről, hitről, a szentek erkölcs! életfolytatásáról,
egyszóval: a Szentlélek tábo rá ról, - elejétől végig erről van
benne szól

Luther és a reformáció igehirdetésének fontos része volt
ez! Ezt az örökséget újraköz·kinccsé tenni ma egyházunk-
ban, ez a, szerzö célja. '

Me gr en" el heti elmén: BU O• PES T,VII., II ~ II· O T 86. Ill. 24. SZ.
Csekkszámla' 3;".33:l. - A kb. II (VI:S könyv ára; 3 pengi.

EI6flzetéslfelhlvásl

Dr. esekey Sándor budapesti református teológiai ai~ac;lémigitanár: "Amos
próféta könyve" című munkáját jelenteti meg Deo.volente 1939. május elsején.
A munka az eredeti szöveg tudományos magyarázatát és fordltását adja a gya-
korlati szempontok Iigyeíembe-vételével. A 1;}-14 íves könyv ~ra megrendelés
esetén 4 pengő. A megrendelést a könyv árával együtt a szerzö címére 'kéri.
(Budapest, IX., Ráday-u. 28.)

1
"Tanuljunk finnm" címen finn-magyar nyelvkönyv jelenik meg e hó-

nap elején a Harangszó nyomdajában. Iröja dr. Győrf!y Béla. A szaktekla-
télyektől igen jónak ítélt' 'nyelvtan kiváló eszköz a testvérnép nyelvének
elsaiátltásához. Terjedelme 210 oldal. Ára előjegyzésben 2.50 P. A pénz elő-
zetes beküldésével megrendelhetö a Harangszó kiadóhivatalában, GyOr,
Petőfi-tér 2.
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