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Vízkereszti isteni dícséret.

Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,
Mennynek és földnek szent Teremtőjének,
Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek,
Gondviselőnknek.

Hála Tenéked, mennybéli nagy lsten,
Hogy szent igédet adtad mi elménkben,
t:s hogy ez által visz isméretedben,
Te kegyelmedben.

A romlás után nem hagyál bününkben,
A Te Fiadat igéréd ígédben,
Hogy bocsáta nád őtet mi közünkben,
A mi testünkben.

Megemlékezél, lsten, beszédidről
t:s hozzánk való kegyelmességedről,
Bizonyságot től menyből szent Fiadról,
Krisztus Jézusról.

Ez a Messiás, kit én megígértem,
t:s beszédemet mostan betöltöttem,
És csak ezáltal megengeszteltettem,
ís megbékéltem.

Minden emberek, őtet halgassátok,
Amit parancsolt, azt cselekedjétek,
Ha nem halljátok, mind eltévelyedtek,
És mind elvesztek.

Felséges lsten, Tenéked könyörgünk,
Hogy megmutassad szent Fiadat nékünk,
Hogy őtet látván, mi benne bízhassunk,
Idvözülhessünk.

Adjad, hogy lássuk a világosságot,
Te szent Igédet, az egy iqazsáqct,

A Krisztus Jézust, örök vígasságot
És boldogságot.

És ne ismerjünk többet a Krisztusnál,
Ne szerethessünk többet a Jézusnál,
Maradhassunk meg a Te szent Fiaddal,
Krisztus Urunkkal.

Adj igaz hitet a Te szent Fiadban,
És jó életet minden utainkban.
És vigy be minket a Te szent Lelkeddel
A boldogságban.

Dicsőség néked mennyben örök lsten,
Ki dícsértetel a Te szent Igédben,
Krisztus Jézusban, mi Idvezítőnkben,
És Szent Lélekben.

A Keresztyén Isteni Dícséretekből.
Lőcse, 1642,
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Quo vadis?
Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek

beszéde van tenálad. És mi elhittük és meg-
ismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő
Istennek Fia. Ján, ev. 6, 68--69.

Az idézett "nyilatkozatot", vallástételt, az evangéliumi
elbeszélés bizonysága szerint Jézus valamennyi tanítványa nevé-
ben Péter apostol tette. Akkor, amikor már nyilvánvalóvá lett,
hogy Jézus megváltói hivatását nem abban látja, hogy az em-
berek mindennemü kívánságát, reménységét valóra váltsa. Még
nem is állott a legnagyobb botránykő: a kereszt, de máris sokan
megbotránkoztak Jézusban. Azok közül, akik vele járva kiván-
csian lesték minden mozdulatát, figyelték minden szavát, rend-
kívüli csodajeleket, hatalmat, dicsőséget vártak tőle, sokan csa-
lódottan hagyták el. Ekkor kérdezte tanítványait: Vajjon ti is
el akartok-é menni? Nem volt ebben semmi biztatás, semmi ígé-
ret, csak egyszerű kérdés, nyilt színvallásra kényszerítő felszó-
lítás. Erre a kérdésre volt a válasz Péter hitvallása.

Ugyanerről a Péter apostolról később a legenda azt beszélte,
hogy amikor Néró császár vérengző dühöngése elől Rómából
menekülni akart, szembetalálkozott a megdicsőült úr Jézussal.
A megdöbbent tanítvány zavartan kérdezte: Quo vadis, Domine
- Uram, hová mégy? Rómába - felelte az úr. Erre az apostol
megszégyenülten fordult vissza Rómába, ahol a -vértanúság koro-
nája várt rá. Bármint történt is a dolog, a vértanúság méltó
megpecsételése volt Péter hitvallásának.

Amikor most egy minden eddiginél szörnyűbbnek igérkező
világégés dübörgő nyitánya közben lepjük át egy új évnek, az
Or ezerkilencszáznegyvenedik évének küszöbét, - mindenki azt
szeretné tudni: mit hoz ez az új év? Mi azonban nem erre a
kérdésre akarunk felelni. Nem vállaljuk a jövendőmondó szere-
pét, nem hívátkozunk sem csalhatatlan jelekre, sem titkos kinyi-
latkoztatásokra. Nem a mi kérdéseink fontosak, hanem az a kér-
dés, amely hozzánk szól, és amelyre nekünk kell felelnünk. Quo
vadis - hová mégy? Vajjon ti is el akartok menni, el akartok-e
engem hagyni? - ezt kérdi a királyoknak Királya és uraknak
Ura.

Akármi következzék is, egy bizonyos: Krisztus követöinek a
hűségét nagy és nehéz, talán a legnehezebb próbára fogja tenni.
Mennél több vér ömlik ki, minél szörnyűbb lesz a pusztulás,
annál kajánabbul fogja hirdetni az Ösellenség a keresztyének
Istenének tehetetlenségét. Sőt az is lehet, hogy mindezérf éppen
a keresztyénséget, az Egyházat fogják felelőssé tenni. Ezekkel
a vádakkal szemben semmit sem használ a j óakartú emberi
apológia, vagy akár elméleti theodicea, Isten-igazolás. A mi fegy-
verünk az imádság. Nem szünhetünk meg kérni az' Urat: mu-
tassa meg hatalmát ellenségeinek, szégyenítse meg őket. Bizo-
nyos, hogy Ö ezt megteheti. Ö még legádázabb ellenségeit is
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könnyen megszégyenítheti. Mi azonban Hozzá való hűségünk
feltételéül nem szabhat juk kéréseink teljesítését. Neki egészen
más gondolatai, más szándékai lehetnek. Éppen a Krisztus nevét
viselők hűségének próbára tevése. Számolnunk kell azzal, amire
Jézus Máté ev. 24. fejezetének 9. és köv. verseiben figyelmez-
tette híveit, és biztatásui csak ennyit mondott: "Aki mindvégig
állhatatos marad, az idvezül". (13. v.)

Vigyázni kell tehát, mert a hamis próféták, sőt ál-Krisztusok
igyekeznek a megdöbbent híveknek a legkülönfélébb útakat-
módokat ajánlani a maguk biztosítására. A nehéz és küzdelmes
keskeny út helyett az egzisztenciát biztosító kényelmes széles
utat. Lehetnek még a nyáj pásztorai között is olyanok, akik
"példaadásul" maguk mennek elől ezen az uton. Jelszavuk: alkal-
mazkodni a korszellernhez, tevékenykedni olyan mozgalmakban,
amelyeké a jövő! Előre biztosítani olyanok barátságát, akik ha-
talomhoz juthatnak! És e mellett milyen szépen hangzik: mindezt
nem magamért, hanem azért, hogy az egyház érdekeit minden
lehető körülmény között megvédhessem.

Jézus Krisztus egyházát azonban nem "e világ fiainak eszes-
sége" (Lukács 16, 8) és mindenhez alkalmazkodni tudó képes-
sége fogja megmenteni és megtartani. Ezek miatt csak még
inkább fog káromoltatni Krisztus neve.

Krisztus hívei előtt csak egy út van: a nyilt és bátor szín-
vallás, annak minden következményével, egészen a vértanúságig.
Ha ezt ma sokan hajlandók rajongásnak minősíteni, úgy mi,
akik előtt a régi és új bizonyságoknak példaadó nagy serege
áll (Zsid. 12, 1), nyugodtan vállalhat juk ezt a "rajongást". Akik-
nek számára Jézus Krisztus neve nem csupán egy bizonyos világ-
nézeti vagy társadalmi programmot jelent, hanem akik Obenne
az élő Istennek Fiát ismerték meg, azoknál a döntés nem is
lehet kétséges. De az állhatatos kitartásra, hűségre való figyel-o
meztetés, a könnyen elszunnyadó lelkiismeret ébresztgetése ezek-
nél is szüntelenül szükséges. Minden lépés előtt meg kell szö-
lalnia a figyelmeztető kérdésnek: Quo vadis?

Az egyháznak sem lehet más feladata ebben a helyzetben,
mint a mindenkori egyetlen, igazi, saját lényegéből következö
feladata: a Jézus Krisztus evangéliumának, a Róla szóló bizony-
ságtevésnek teljes és tiszta hirdetése, alkalmas és alkalmatlan
időben egyaránt. A lehető mértékíg fokozni ezt a bizonyságtevő,
missziói munkát, hogy minél többen ismerjék meg és vallják élő
hittel Jézus Krisztust az élő Isten testben megjelent Fiának.
Egyedül ezekben és ezek által fogja Ö megtartani Egyházát a
legnagyobb és legnehezebb megpróbáltatások tüzén keresztül
is, - .nem pedig a "modus vivendiv-ket kereső "józan és előre-
látó keresztyének" által.

Kevés és sovány ez a feladat? Sőt! - annyira nagy és gaz-
dag, hogy ebben benne van az egyháznak egész szociális és nem-
zeti hivatása is. Ez utóbbiakat csak akkor teljesítheti az egyház,
ha mindenekelőtt saját igazi hivatásához, legfőbb Urához marad
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bú. Nincs szükség itt új programmokra, új tájékozódásokra,
csak 'az egy igaz útra való visszatérésre és azon való megmara-
dásra. Csak a Krisztushoz minden körülmény között hű magya-
rokra számíthat igazán a nemzet is a maga önvédelmében és
jövőj ének biztos alapokra való építésében. Példa rá a Krisztus-
hoz hű evangélikus finn nemzetnek az egész. világ által megcso-
dált magatartása.

Folyóiratunk feladata sem lehet más ebben az elkövetkező
esztendőben sem, mint a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtevés
szolgálata, Csak lehetőleg még világosabban, még határozottab-
ban kell ezt a feladatát betöltenie, mint ahogyan eddig tette.
Még akkor is, sőt annál inkább, ha sokan időszerűtlennek tartják
ezt, és inkább a hamis próféták és ál-Krisztusok szavára kíván-
nak hallgatni. Akkor is, ha talán némelyek emiatt hűtlenné is
válnak folyóiratunkhoz, és esetleg már egyáltalán nem is mernek
egyházi lapot a kezükbe venni.

Könyörögjünk 'az Egyház Urához, hogy folyóiratunk minden
olvasójával együtt megmaradjon az egy igaz úton, és mind-
végig híven teljesítse feladatát, - ebben a most kezdődő eszten-
dőben is.

Ébredés és megújhodás egyházunkban.
Az ébredés jelei.

1. "Egyházunk életében az ébredés határozott jelei mutatkoznak.
Híveink vallásos szelleme megerösödött és elmélyült. Templomaink láto-
gatottsága a legtöbb gyülekezetben megnyugtató. Növekedik azok száma,
akik nemcsak a külsö, jogi és történeti egyház tagjainak érzik magukat,
hanem Igét hallgató, vallásos kegyességben élő, hitvallásos alapon álló,
imádkozó emberek, tagjai az evangélikus egyház nagy lelki közössé-
gének is."

D. Kapi Béla jellemzi két év előtti püspöki jelentésében eszavakkal
egyházunk belső helyzetét.Mint vezető helyen álló püspök, aki őrhelyérőt
messze látó tekintettel tudja áttekinteni egyházunk életének az alakulását,
D. Kapi Béla e szavakkal összefoglalja püspöki tapasztalatait és benyo-
másait. De velük egyúttal az egyházunk mind szélesebb köreiben meg-
honosodott közvéleménynek is kifejezést ad. Nem volna nehéz az olyan
megnyilatkozásokat szaporítani, amelyek - ha nem is annyira a valóságos
helyzet tárgyi ismeretéböl, mint az emlitett püspöki jelentés, hanem
inkább általános benyomás alapján - lényegileg ugyanezt mondják. Egy-
házunknak ma a közhangulatához tartozik hozzá az a vélemény, hogy az
ébredésnek, megerösödésnek és a megújhodásnak az idejét éljük. Ez jelen-
tős hangulat-változás, mert még csak nem is olyan nagyon régen közvé-
leményünk tele volt panaszokkal egyházi életünk lagymatagsága, intéz-
ményeink tehetetlensége, híveink belső elhidegülése miatt. Ma az említett-
jelentés rámutathat arra, hogy egyházunk vallásos szelleme két irányban
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is gazdagodik: egyfelől az egyéni lelki elmélyülés, irányában, másfelől az
egyház közösségének az új értékelése tekintetében. De belmissziói tnun-
kánk is jelentőserr meggyarapodott terjedelem és belső tartalom tekin-
tetében egyaránt: "a gyülekezet minden rétegére kiterjed, a népiskolai
ifjúságtúl kezdve a f'elnöttekig :és a presbiterekig". Ifjúsági rnunkánk
"gyönyörű fejlődést mutat", a különböző konferenciák között a lelkészi
és tanítói konferenciák "munkáján megnyugodott az Isten kegyelme",
a lelkészevangelizáció "kimondhatatlan áldott munkáia", a nagytarcsai
"népfőiskola", stb. mind "új tavasz" ébredésének a jelei.

De természetesen nem szabad megfeledkeznünk feladatainkról sem.
"Tervszerű munkával az egyházat a hívő evangélikusok frontjává kell
kiépítenünk. Hitvallásos alapra kell helyezni az egyház iskolai és egyház-
társadalmi munkáját. Szakítani kell a hazug vallási liberalizrnussal, az avult
jelszavakkal dolgozó, önmagába szerelmes, jelszavas kultúr-protestantiz-
mussal és az etikai síkba helyezkedett világnézeti protestantízrnussal."
"Az egyetlen alapon, az igaz fegyverekkel" kell harcba szállanunk!

Mit mond a statisztika? Attérések.

2. Ma az egyházunkban megindult és feltételezett "új tavasz" hatása
alatt hajlandók vagyunk különben megdöbbenaő adatokat megjegyzés és
lelki izgalom nélkül tudomásul venni. Igy pl. azt az adatot, - melyet
nemrégiben a Statisztikai Szemle tett közzé, - hogy a elmult 17 év fo-
lyamán az evangélikus vallásról 11.571-en, az evangélikus vallásra pedig
lD.315-en tértek át, egyik egyházi lapunk azzal könyvel te el, hogya vesz-
teség 1.256, azaz "mindö·ssze" 0.4 %.

A statisztikus számára talán lehet valami megnyugtató abban, hogy
a veszteség "mindössze" 0.4 %. Mi azonban kénytelenek vagyunk azt mon-
dani, hogy - legjobb esetben - megtévesztés áldozatai vagyunk. Mert
1.. nem igaz" hogy a veszteségünk csak 1.256 evangélikus, azaz 0.4 % .
A tényleges veszteségünk 17 év alatt, tehát alig egy fél emberöltő alatt
11.571 evangélikus lélek (a felekezet nélkülivé letteket és mindezeknek
az azóta született utódait nem is számítva !), tehát a budapesti evangéliku-
soknak majdnem negyedrésze, egy a soproni (egyik legnagyobb!) gyüle-
kezetünlmél is nagyobb gyülekezet. Mert ezt az elvesztett 11.579 evsngé-
likust nem pótolja a hozzánk áttért 10.315 ember. Emberek nem pótolha-
tók egymással úgy, mint ahogy pl. egy elveszett kiló cukrot lehet pótolni
egy másik kiló cukorral. Nem szabad, hogy e tekintetben a statisztika
megtévesszen.

Ehhez még hozzá kell tenni, 2. hogy az attérések tekintetében egy-
általában nem lehet a veszteséget számokban kifejezni. Kétségkívül sok
az áttértek közt az olyan, aki valamilyen anyagi ok, családi körülmény
vagy egyéb, az áttérés szempontjából tulajdonképpen' "mellékes" ok miatt
hagyta ott az egyházunkat. Sokszor vígasztaljukmagunkat azzal, hogy
nincs mit kesereg nünk azok rniatt, akik ott tudják hagyni az egyházunkat
azért, mivel pl. a másik egyház szociális munk ája nagyobb támogatásban
részesíti őket. Még a "hadd hulljon a férgese" közrnondás is elhangzik
néha ilyen összefüggésben. Vannak persze tagadhatatlanul olyanok, akik
minden vallási meggyőződés nélkül, tisztán egyéni érdekből cserélnek
hitet. Ilyenek mindegyik félnél akadnak, De mégis meg kellene gondolni,
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hogy mit jelent egyházi munkánk belső tartalma szempontjából, ha valaki
tisztára szociális vagy egyéb "mellékes" okok miatt hagyja ott egyházun-
kat. Jelenti t. i. egyfelől azt, hogy az illető maga vagy talán családja is
már nemzedékek óta lelkileg és egyébként is (pl. szociális vonatkozásaiban)
gondozatlan maradt egyházunk on belül. Ha t, i. nem maradt volna gon-
dozatlan, akkor nem állhatott volna elő a kitérés számára ok. De jelenti
másfelől azt is, hogy gondozatlanok egyházunkban azok is, akik az ilyen
kitérőkért szociális felelősséggel tartoznak. Gondozatlanok annyiban, hogy
egyházunk nem ébresztette fel bennük a veszélyeztetettek iránti szociális
felelősség tudatát és nem mozgatta meg szociális lelkiismeretüket a ve-
szélyeztetettek javára, hogy egyházunk tudott volna szociális gondozást
végezni a veszélyeztetetteken.

A szociális felelősségtudatot természetesen nem szabad kizárólag
a lelkészeknél keresni. Az "egymás terhének hordozása" abban nyilatkozik
meg a gyülekezeten belül, hogy a tehetősebbek a saját nyomorúságuknak
érzik az elesettek baját és segítenek azon. Ha ma nem érezzük az
"egymás terhe hordozásának" a szükségét ilyen vonatkozásban, hanem azt
legfeljebb gyámintézeti ünnepélyeken emlegetjük, akkor ez maga is a szo-
ciális felelősségtudat erős megszűkülését jelenti egyházi vonatkozásban.
Kitéréseknek ilyen szociális okokkal való megindokolása pedig azt tanu-
sítja, hogya szociális felelősségtudat csökkenése a gyülekezetek belső
összetartó erejét, kohézióját lazít ja, sőt fel is oldhatja.

Még súlyosabb azután a helyzet azoknál. akik nem szociális vagy
egyéb "mell ékes" 'okok miatt térnek ki egyházunkból. Ne áltassuk magun-
kat: vannak olyanok is, akik meggyőződésből hagyják ott egyházunkat.
Ez pedig egyházunk belső életét mélységesen romboló tény. Mindenki
tudja, hogy egy-egy ilyen kitérés mennyire fel tudja kavarni gyülekezetek
nyugalmát és milyen megrendítőleg hat lelkileg.

Talán még jobban érezzük ennek a számnak a súlyát, ha melléje
állít juk a háború előtti statisztikát. Akkor egyházunknak kb. 1,300.ÖOO-nyi'
lélekszáma mellett 17 év alatt, 1896-tól 1913-ig 12.372-en hagyták el egy-
házunkat, tehát alig valamivel többen, mint a csonkaországnak ugyan-
akkora időszakában, azonban egyházunknak majdnem egyharmadára le-
csökkent lélekszáma mellett!

Szektaveszedelem.

Hozzá kell azután venni kiegészítésül azokat az adatokat, amelyek a
szektákra vonatkoznak, 1896-tól 1913-ig a statisztikai kimutatások szerint
403 evangélikus lett bap tistává. Azonban a budapesti baptista hitközség csak
1905-ben alakult meg, mint törvényesen elismert felekezet. Addig, de még
azután is sokan felekezetnélküliekké lettek, akik a baptistákhoz vagy vala-
milyen más szektához csatlakoztak (sokan ki sem tértek). 1896-tól 1917-ig
5.208 evangéilkus lett felekezetnélkülivé, akiknek a számát tehát még a ki-
tértekhez hozzá kell adnunk, Egyházi körökben nálunk el van terjedve a
vélemény, hogya "szekta-veszedelem" úgy nagyjában megszűnt, a 'szek-
ták vonzóereje csökkent. A statisztikai adatok nem teljesen indokolják
ezt a meggyőződést, amennyiben 1919-től 1938-ig 1370 evangélikus lett
baptistává, 1212 pedig felekezeten kívülivé. Ha ez az adat kisebb is, mint
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a háború előtti, nem szabad felednünk, hogy akkor egyházunk lélekszáma
kb. két és félszer akkora volt mint ma.*)

Egyébként azonban a szektaveszedelmet statisztikai adatokkal egy-
általán nem lehet fel mérni. A baptisták terjedésének a csökkenése, a hábo-
rút nyomon követö években a metodisták előretörése, majd lassú vissza-
esése még egyáltalán nem "merítík ki" a szektaveszedelmet. SŐt. Ezek
elleri a szekták ellen ma már könnyebb a harc, mivel viszonylag hamar
megmerevedtek (bár azért ezt a harcot sem szabad lekicsinyelni). Sokkal
súlyosabb a helyzet azoknál a szektáknál, melyek a föld alatt dolgoznak
és hirdetőik fanatikus rajongással könnyen elkábítják a gondozatlanul
maradt híveinket. Súlyosbítja a veszedelmet, hogy az ilyen szekták pré-
dikátorai ugyanabból a szociális rétegből kerülnek ki, amelyhez szólnak
s ezért vele teljesen egynek tudják magukat. így olyan kohéziós erőt tud-
nak vinni híveik közösségébe, melyet egyházunk nem tud legyőzni rnind-
addig, amíg maga is le nem ereszkedik e rétegekbe.

Házassági statisztika és reverzálisok.

Ugyancsak megdöbbentő adatot kapunk akkor is, ha a házassági sta-
tisztikát nézzük. Megdöbbentő már az is, hogy milyen nagy azoknak a
vegyes házasságoknak a száma, amelyeknél evangélikus egyházunk érde-
kelve van. Csak 1937-ben 4485 vőlegény ill. menyasszony kötött vegyes
házasságot, holott a tiszta házasságot kötött evangélikusok száma 5212
volt (a tisza evangélikus száma tehát 2606). Mivel pedig ez így megy már
1921 óta és a tiszta evangélikus házasságok száma egyre kevesbedik a
vegyes házasságokhoz képest, azért nagyon rövid idő alatt el fogunk jutni
oda, hogy a vegyes házasságban élő evangélikusok többségbe kerülnek a
tiszta evangélikus családokhoz képest. Városi gyülekezeteinkben ez már
ma is akárhányszor így van. A reverzális-statisztika terén a Központi
Statisztikai Hivatal az 1921-1937 időközre 2696-ban állapítja meg egyhá-
zunk veszteségét. De ebből a számból még nem lehet megtudni, hogy
mennyi reverzálist adtak egyházunk kárára a megjelölt időközben, mivel
nyereségnek, ill. veszteségnek a statisztikai hivatal azt a számot mondja,
amennyivel fölötte, ill. alatta van a valamelyik felekezet javára, ill. kárára
adott reverzálisok száma a két fél között kötött megállapodások összes
számának felének. Ez a számítás lényegesen kisebbnek tünteti fel a nye-
reséget, ill. veszteséget a valóságos statisztikai számnál. A tényleges vesz-

*) Ezen tanulmány lezárása után jelent meg a Magyar Statisztikai
Szernlében egy értekezés, mely az 1919. és 1938. közti ártérési mozgalom-
mal foglalkozik. E szerint a jelzett időszakban az evangélikus egyházunk-
ból kitértek száma 13.322, az oda betérteké pedig 14.471. Vagyis egyhá-
zunk "nyeresége" a jelzett időszakban 1.149 főnyi többlet, az összes egy-
házak által elért "nyerség" 3.7 %-a. Ezt a "nyereséget" az a körülmény
idézte elő, hogya jelzett időszakban 4.105 zsidó tért át egyházunkba. Ha
a zsidók számát leszámít juk és csak a keresztyén egyházak közti áttéré-
seket vesszük számításba, akkor azonnal veszteségessé lesz egyházunk
számára a statisztikai "eredmény". - Egyébként az áttérési statisztika
néhány tanulságos adata: az egyházak húsz év alatt elért "nyeresége": kat.
18.396 (58.5%), ref . 3.578 (11..4%), baptista 7.771 (24.7%); veszteség: g. kat.
1.031 (3.3 %), e. kel. 3.410 (10.8 %), izr , 26.563 (84.5 %). A zsidók közül ki-
tértek száma 30.774, közülük kat. lett 18,711 (60.8 %), ref , 7.225 (23.5 %),
evangélikus 4.105 (13.3%).
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teség alig kisebb, sőt talán még nagyobb, mint a kitéréseknél. Csak
1937-ben egyházunk javára 806 reverzálist kötöttek, egyházunk kárára,
- ha a statisztikai adatokat helyesen számítom, - 1237-et! A veszteség
tehát akkora, mint egy tekintélyes gyülekezet. Azt az eddigiek után nem
kell külön kiemelnünk, hogy egyházunk számára nemcsak a többlet vesz-
teség, hanem minden egyes kárunkra kötött megegyezés, tekintet nélkül
a javunkra kötött megegyezésekre.

Hol a hiba?
3. Ha ezeket az adatokat állít juk előtérbe, akkor nem tűnik valami

erősnek az egyházunkban induló ••új tavasz" hatása .. Holott csak a vak nem
veszi észre, hogy egyházunkban valóban sok jele van az ébredésnek és
lelki megmozdulásnak. Hol van tehát az oka annak, hogy az ébredés és
belső megújhodás erői nem tudnak kifejleni? Két körülményre kell rá-
mutatnunk.

Az egyik abban rejlik, hogy másként ítéljük meg az egyházunkat
pusztító erőket elméletben és másként a gyakorlatban. Kapi Béla püspöki
jelentése teladatként állítja az egyház elé a hívő evangélikusok front jának
a kiépítését, a "hazug vallási liberalizmussal", "az. önmagába szerelmes,
jelszavas kultür-protestantizrnussal és az etikai síkba helyezkedett világ-
nézeti protestantizmussal" való szakítást. Ez más szóval annyit jelent, hogy
elérkezett az ideje a mult felszámolásának. Ezt egyházunkban mindenki
tudja és vallja is - elméletben. A gyakorlatban mindenki buzgón helyesel
az ilyesféle nyilatkozatoknak, de a helyeslés nem válik cselekedetté. Sőt
néha a szemlélőnek az a benyomása, hogy az ilyen célkitűzéseknek egyesek
azért tapsolnak oly buzgón, hogy ne történjék semmi, vagy hogy anná!
könnyebben el lehessen gáncsolni minden kornoly lépést az egyházi libe-
ralizmussal való szakítás terén.

Sokak előtt emlékezetes, hogy néhány évvel ezelőtt egyetemes fel-
ügyelőnk egyik egyetemes közgyúlésen milyen éles szavakkal proklamálta
a kultúr-protestantizmus elleni harcot. Oe ezt nem követte a multtal való
felszámolás. Nem változtak a munkamódszerek. Egyházunkban nagyjában
ma is azok szerint a célkitűzések szerint folyik a munka, melyek nem jelen-
tik a multtal, t. i. az elméletben annyiszor elítélt liberálls godolkodásmód-
dal és munkamódszerrel való tudatos felszámolást. Elég, ha e tekintetben két
dologra hivatkozunk. Az egyik a legutolsó zsinatnak a dolga. A zsinat
kétségkívül értékes munkát végzett abban, amit alkotott. Oe amit alko-
tott, az a külső egyházszervezéshez tartozik s e tekintetben is a jogászi
gondolkodásunk nem tudott szabadulni az alapvető kérdésekben sem a libe-
rális tradicióktól: pl. az egyház "jogi" fogalmának a kérdésénél, vagy a
"gyülekezeti elv"-et kimondó EA ll. §-ának új fogalmazásában. Ez a tör-
vényalkotás egyházunkat ma is a társulatok és egyesületek létrejötte
számára alapvető szempontokon keresztül tekinti. Másfelől a zsinatnak
nem volt bátorsága ahhoz sem, hogy erős kézzel nyúljon hozzá egyházi
életünk súlyos kérdéseihez, amelyeknek új rendezését éppen a belső ébre-
désnek a jelei, az Iráshoz és a hitvallásainkhoz valógondolkodásbeli hozzá-
hasonulás tették igazán égetövé. Gyökeres belső reformok helyett a zsinat
megelégedett avval, hogy hitvallásainkat ünnepélyesen deklarálja a nélkü!,
'hogy azok varóságos érvényesülésére biztosítékot keresett volna, továbbá
'avval, hogy kerettörvényt alkosson a belmissziói munka egyházi irányítása



számára a nélkül, hogy annak keresztülvitelére a szükséges intézkedéseket
megtette volna.

Az egyházi munkánál nagyon sok, majdnem hogy minden azokon
fordul meg, akík azt végzik. Igen sokszor hangsúlyozzuk is a "megfelelő
emberek" fontosságát. Mégis ennek ellenére egyházunknak nincs céltuda-
tos és határozott személyi politikája. Ne áltassuk magunkat: ha valóban
elérkezett az ideje annak, hogy szakítsunk "a hazug vallási liberalizmus-
sal" és "az önmagába szerelmes, jelszavas kultúr-protestantizrnussal", ak-
kor ezt keresztül kell vinni egyházunk szernélyi politikájában is. Tudjuk.
hogy ezt rendkívül megnehezíti az a szabad választási rendszer, amely
az összes egyházi - lelkészi és nem-lelkészi +: állások és hivatalok betöl-
tésénél érvényesül. Ez a szabad választási rendszer a sokszor korteskedé-
sekig is elfajult visszásságaival ma ugyancsak a liberális gondolkodás
formáiban jelentkezik (ha nem is minden tekintetben a liberális gondolko-
dás termelte ki) és sokak szemében mint egyházunk autonomiájának a
legbiztosabb mentsvára tündököl. Furcsa autonomia azonban az, amelynél
a gyülekezet attól az esperestől vagy püspöktől, félti önmagát, akinek
természetszerű kötelessége a gyülekezetet minden ártalom tói védeni. Még
fonákabbá lesz ez az autonomia, ha alsó egyházi szervek a törvények adta
joguknál fogva meg tudják akadályozni a magasabbfokú egyházi testü-
letek helyes kezdeményezéseit, de - talán éppen ezért - sokszor nem
lehet kivédeni az egyházon kívül álló hatóságok olyan intézkedéseit, ame-
lyek valóban az autonomia sérelmei és egyházunk munkáját károsan aka-
dályozzák Ezért is ideje volna felszámolni azt a helyzetet, mely az autono-
mia és a szabad választás örve alatt fontos egyházi állások betöltésértél
nem az arravalóságot nézi, hanem mellékszempontokat érvényesít.

Egyházunk személyi politikájában érvényesülnie kell "az önmagába
szerelmes, jelszavas kultúr-protestantizmussal" való leszámolásnak. Meg
kell szünnie a neobarokkos egymást ünneplés nek, annak a véleménynek,
hogy politikai befolyás vagy társadalmi pozició képesít az egyház ügyeiben
való vezetésre, hogy az "urak"-nak előnyük van az igéből élő hívek fölött
az egyház vezetésében, hogy bizonyos egyházi tisztségek betöltésénél az
életkor fontosabb, mint a rátermettség. Ma már van egyházunknak annyi
rátermett embere lelkészek és nem-lelkészek közt, hogy a céltudatos és
egészséges személyi politikát megvalósíthatja.

Az "új tavasz".

4. Amíg egyfelől az elvi megnyilatkozásoletúl eltekintve egyházunk-
ban gyakorlatilag a liberalizmus a jelzett módon "uralkodik", addig a
másik oldalon az ébredés és megújhodás megmozdulásai legnagyobb részt az
egyház hivatalos tényezőinek a közbeiötte nélkül indultak útjukra. Ben-
nük nem az egyház vezetőinek a hivatalos elgondolásai és "programm"-jai
érvényesülnek, hanem a Lélek indításai öltenek testet. Ismeretes, hogy
ezeket a megmozdulásokat mindig ugyanaz a kicsiny kör indítja útnak:
vezetőik nemcsak az idősebb nemzedék körében vannak kisebbségben és
találkoznak sok gyanakvással, hanem a fiatalabbak körében is. Az ébredés
és megújhodás nem a fiatalabb nemzedék ügye az idősebbel szemben. Az
idősebb nemzedékben is vannak akárhányan, akik a megmozdulásokat elő-
készítették, azokban erős aktivitással részt vállaltak és fiatalos lelkesedés-
sel ma is a megújhodás érdekében harcolnak. így nem lehet azt mondani,
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hogyaliberális kultúr-protestantizrnus, ill. az ébredés és belső megújho-
dás ügye nemzedékkérdés egyházunkban. Sőt inkább fájdalommal kell
megállapítani, hogy az ifjabb nemzedék jelentős része vagy egyáltalán
nem járja a belső megújhodás útjait vagy csak a korszellemhez való alkal-
rnazkodásból, de eleven belső erő nélkül teszi magáévá az "új irányzatot",

Az a kicsiny csoport ellenben, mely a Lélektől indíttatva indult el
útjára, belső tűzről áthatva programm-adás és nagy szavak nélkül sorjá-
ban hozza létre a megújhodás munkaeszközeit. Munkájából templomok
épülnek és a szórványok lélektelen, sokszor már holtnak látszó "csontjai«
húst és bőrt kapva eleven gyülekezetekké formálódnak. Kezükbe veszik
a sajtót, szegénységükben is lapokat, folyóiratokat teremtenek, könyve-
ket jelentetnek meg, nyomdakat szeréznek az egyház hivatalos szerveinek
jóformán minden támogatása nélkül. Lelkükben él népünk nagy elesett-
sége, evangelizációk indulnak, gyülekezetek elevenednek meg, "nép-
főiskola" támad falusi gyülekezeteink belmissziói rnunkáj ának elindítá-
sára, ifjúsági munkánk, értelrniségünk pásztorolása. lelkészeink, tanítóink
lelki gondozása egy-egyelhatározónak látszó megmozdulással útnak indul.

Valóban "új tavasz". Igaz, hogy rügyfakadása igazában még remény-
ség. Ma ebben a csoportban is sok az emberi tökéletlenség és gyarlóság,
hiányzik az igazi egység és a céltudatos, egységes összefogás. Azért áll
erre is, hogy "reménységre tartattunk meg". (Róm. 8, 24.) Annál nagyobb
feladatot jelent mindez egyházunk számára. Ma mindezt az evangéliumi
munkát kis körök hordozzák imádságos felelősséggel. Tagjaik legtöbbször
jelentéktelen helyeken vetették meg lábukat, az egyházpolitika szempont-
jából nem tartoznak a "beéf.kezettek" közé, nincs is "márkás nevük". De
munkájukkal új utat vágtak és mutattak, általuk új pezsgés, vérkeringés
indult: ma az a feladat, hogy mindezt szervesen bele építsük egyházunk
testébe. A mult felszámolásának ez a másik, nem kevésbbé sürgető köve-
telése: az egyházi ébredés és belső megúibodés munkáit szerves egységbe
kelJ hoznunk egyházunk "hivatalos" szerveivel. Különben - hozhat ez az
"új tavasz" még sok szép virágot. Oe a virág nem elég: Jaj egyházunknak.
ha e virágokból gyümölcs nem érik. Egyelőre a "gyümölcs" - a statisz-
tika sok fájdalmasan szomorú adata tanusítja, - még nem mutatkozik.
Annál sürgősebb, hogy a multat s ami benne hiba és bűn, felszámoljuk.
viszont az új élet megindulásának utat nyissunk.

Egyházunk egyik hitvallási irata az Egyesség Könyve (Formula Con-
cordiae), melyet persze sokan szívesebben nem idéznek, nagy nyomatékkal
hangsúlyozza, hogy az újjászületés és a megújhodás nem fér meg a bűnök-
höz való tudatos és szándékes ragaszkodással: "Nincs igaz, üdvözítö hit
azokban, akik nélkülözik a töredelmes bűnbánatot és szándékosan ragasz-
kodnak bűneikhez és azokban megmaradnak ... A szeretet gyümölcs, amely
az igaz hitből teljes bizonyossággal és szükségképpen folyik. Akiben nincs
szeretet, arról joggal lehet úgy ítélni, hogy nem igazult meg, hanem most
is a halálban van vagy pedig újból elveszítette a hitből származó igazsá-
got." Ez nemcsak az egyes keresztyén emberre áll, hanem áll az egyházra
is. Az egyház ,megújhodása is látszat marad addig, amig az egyház nem
mer leszámolni régi hibáival, bűneivel és nem mer új életet kezden;
szeretetbeti.

Pál apostol ezt írja: .Jdei« már, hogy az álomból telserkeniűnk:
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Mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké let-
tünk. Az éjszaka elmult, a nap pedig elközelgett. Vessük le azért a sötét-
ségnek cselekedeteit és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint 'nappal,
ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodások-
ban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: hanem öltözzé-
tek fel az Or Jézus Krisztust."

Karner Károly.

Értelmiséqünk és a földbirtokreform.
Most már bizonyosnak látszik, hogy a köznyelv által föld-

reformtörvénynek nevezett földbirtokpolitikai törvényjavaslat
belekerül Törvénytárunkba. Hogy ezzel amagyor földkérdés vég-
leges rendezésének elvi része jut-e tető alá, vagy csak egy, eset-
leg több lépést jelent-e a végső megoldás felé, arról ma még
korai lenne beszélni. A törvények, különösen a gyökeres társa-
dalmi és gazdasági reformokat hozó törvények gyakorlati értéke
nemcsak a tartalmuktol függ, hanem - ezt egész határozottan
állít juk - főként attól, hogya megvalósításra hivatottak meny-
nyire használják ki a megadott lehetőségeket.

A megvalósulás mértékét az egyének magatartása dönti el,
de e magatartás egyoldalúságáért az egyén - akinek jóakaratát
és bizonyosirányú szakrnűveltségét a legtöbb esetben nem lehet
kétségbe vonni, - csak annyira felelős, mint amennyire a közön-
ség bármelyik másik tagja. Egyetemes és majdnem mindenkiben
meglévő hiányosságokról és akadályozó erőkról van itt szó; ép-
pen ezért e sorokat nagyon is befelétekintve kell olvasni, mint
ahogy úgy is íródtak,

Általában a reformok két okból születnek meg. Vagy a
bölcs, megfontolt előrelátás alkotja meg bizonyos várható nehéz-
ségek kiküszöbölésére, illetve az élet zavartalan menetének biz-
tosítására. Kiegyensúlyozott, egészséges társadalmi berendezke-
désre és vezetésre vall az ilyen a megelőzésre irányuló reform-
politika, mert így az újításokat alapos előtanulmányok és meg-
felelő társadalmi nevelés készítheti elő, és szervesen beleépül-
hetnek az eddigi életbe.

A reformok másik fajtáját hosszú harcok előzik meg. Meg-
valósulásuk az ellenállhatatlan kényszer nyomására megy végbe.
Rendesen akkor, amikor a robbanásig feszült légkörben egész
sereg életkérdés megoldása válik halaszthatatlan szükségletté,
és a halmozódó tennivalókra sem a kellő anyagi erő, sem a
megfelelően előkészített végrehajtószervezet nem áll rendelke-
zésre. A közvélernény ilyenkor a legtöbbször a politikai agitáció
martalékává válik; ösztönöz, sürget, követel, a nélkül, hogy a
lehetőségeket ésaz eredményeket mérlegelni és értékelni tudná-o
Az ilyen körülmények között megalkotott reform csak a leg-
ritkább esetben lehet igazán társadalomformáló, harrnöniát és
kenyeret teremtő eszközzé.
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Nem minden reformkorszak tud tehát igazán jelentős és
áldotthatású reformokat alkotni; igen sokszor torzók és egy év-
századnak is derék munkát jelentő eltakarítani és gyógyítani
valók őrzik a nagy erőfeszítések ernlékét. Számunkra ma élet-
kérdés, hogy ezen a ponton tisztán lássunk, hiszen a jelek sze-
rint mi is egy ilyen időszakba jutottunk vagy kényszerültünk
bele. Kíséreljük meglátni, ha felületesen is, hogy milyen té-
nyezőktől függ az igazi gazdasági, társadalmi és szellemi meg-
újulás?

A reformkor kezdetét a társadalmi romanticizmus szokta
jellemezni a maga kirívó egyoldalúságaival. Ez lehet nagyon
értékes erő is az újítások előkészítésénél, a közvélemény érdek-
lődésének és reforméhségének felkeltésénél, elterjesztésénél és el-
lenállhatatlan erejűvé növelésénél. De nagyot és maradandót
alkotni nem tud, mert a valóságot csak képzelete, érzései, elke-
seredései és nekilendülései torzítótükrében ismeri. Türelmetle-
nebb, szeleburdibb, érzésekkel telítettebb, mint hogy elmélyedően
szemlélni, megismerni, hideg fejjel értékelni és cselekedni tudna.
Ha a romantikus társadalomszemlélet nem tud reálissá nőni,
sohasem születnek nagy és korszerű alkotások.
_ Különösen vonatkozik ez a magyarságra. A magyar nép-

lélek nem romantikus; ezért maradnak számára örökké idegenek
a romantikus felbuzdulások nyomán keletkező mozgalmak A ma-
gyar történelem nagy alkotásai mind a magyar reálizmusnak
voltak a gyümölcsei. Az új földreform az új magyar honfog-
lalásnak legfontosabb mozzanata; rossz végrehajtása csődbe vi-
heti az egész, oly reménytkeltő régi reformtöre'kvéseket.

A reálizmus társadalmi vonatkozásban mindenekelőtt való-
ságismeretet jelent. A megmunkálandó terep és az azon lefolyó
élet minden mozzanatának a lehető legtárgyilagosabb, legtelje-
sebb ismeretét. Jelent mélyreható, sokoldolú, a gyakorlati élet
nehézségein edzett szaktudást. Jelent továbbá Isten előtti fele-
lősségtudatot és odaadó, önfeláldozó, hűséges és önzetlen szot-
gálatkészséget. Vajjon milyen gazdag a magyar értelmiség olya-
nokban, akik mindezeket csak töredékesen is egyesítik ma-
gunkban?

Elodázhatatlan a földreform minél nagyobb méretben való
megvalósítása, de ennek érdekében még elodázhatatlanabb a
magunk megreformálása a fenti négy mozzanat szempontjából.

Vannak-e mérnökök, akik a maguk kiváló szakmai tudásari
kívül rendelkeznek a magyar föld -és a magyar nép beható isme-
retével, nehogy megismétlődjék az az eredmény, amely a víz-
lecsapolási munkálatok nyomán olyan tragi'kus formában jelent-
kezik az Alföld számospontján. Vannak-e okleveles gazdák,-
akik igazán ismerik a magyar kisgazdaságokat és parasztságunk
gazdasági alkotóerejének sajátságait? Vannak-e nevelők, akik az
új viszonyok közé, magasabb ·társadalmi szintre kerülő emberek-
nek át tudják adni az ú. n. magasműveltség értékeit a nélkül,
hogy bármit is megölnének a népi hagyományok mérhetetleri
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gazdagságából? Vannak-e közigazgatási munkások, akik ismerik
a magyar nép jellegzetes jogi gondolkodását; akik az aktákon
túl meglátják az emberi életet és önazonosító elhatározással
vetik bele magukat a problémák megoldási munkálataiba ?

A kérdéseknek egész sorát lehetne felvetni: vannak-e, van-
nak-e? Mindből az derül ki, hogya földreform sikerének leg-
fontosabb feltétele értelmiségünk szellemi és lelki reformja.

A magyar evangélikus egyháznak is van tehát komoly fele-
lőssége és hivatása a földreform ügyében. Tiszta és határozott
igehirdetésével munkálnia kell értelmiségünk lelki megújulását és
- meg kell tennie azt a legtöbbet, ami tőle telik. Amit most
kell megírnunk, az sokfelé nagyon népszerűtlen és szenvedélyes
ellenmondásokat ébreszthet, de ez sem változtat a dolog igaz-
ságán, de meg a feladat megvalósításának szükségességén sem.
Ezekben az' időkben nagyon sokszor el kell csendesednünk Is-
tennek Jakab apostol által küldött igéjéről való elmélkedésben:
"Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő ma-
gában." (Jakab 2, p.)

Az evangélikus egyház birtokai elenyészően csekély hánya-
dát alkotják az egyházi birtokállománynak Lapunk már két-
ízben is hangsúlyozta, hogy milyen kötelességszerű példaadás
lenne, ha egyházunk önmaga hajtaná végre a maga hatásköré-
ben a földreformot. Még ezzel az aránylag csekély földdel is
hány evangélikus kisegzisztenciát segíthetne emberi életszínvo-
nalra, ugyanakkor szolgálhatná a maga anyagi szükségleteinek
dolgát is, hiszen a föld nem tartozik a legjövedelmezöbb tőke-
befektetések közé és hozzá hasonló biztonságút is könnyű ta-
lálni. De ha ez a végleges rendezés az illetékeseknek ma nem
látszik lehetségesnek, legalább azt tegyék meg a lehető legrö-
videbb időn belül, hogy csak kisbérletekben adják ki a földet.
Az 1935-ös birtokkimutatásból az derül ki, hogy ezen- a téren
akkor meglehetősen szomorúan álltunk. Azt határozottan tudjuk,
hogy ma is vannak árnyfoltok. Ezek eltüntetése és az evangé-
likus egyház földjének lehetőleg evangélikus kisparasztok bér-
leteibe való juttatása nemcsak emberi kötelesség, hanem anyagi
érdek is. Hiszen az adminisztrációs többletért bőven kárpótolja
a tulajdonosokat az a különbség, ami a nagybérlő és a kis-
bérlők által fizetett bérösszeg között fennáll, vagy pedig amivel
az utóbbi nagyobb a sajátkezelésű birtok rendszeres hozamánál.
A legméltóbb eljárás természetesen az lenne, ha a kisbérlők is
ugyanolyan bérösszegért kapnák meg a földet, mint amennyit
a nagybérlő fizetett.

Mády Zoltán.

Könyörögni és kiáltani akarunk az élet Urához, hogy az ő nagy irgal-
masságáért tekintse meg szorongatott állapotunkat s mentsen meg bennün-
ket és állítsa olyan elevenen szemünk elé veszendő állapotunkat, hogy mia-
den vélt 'béke'f>ségünk semmivé foszoljék szét.

Paavo Ruotsalainen, a "parasztpróféta" (megh. 1852.).
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Legevangélikusabb ország
legdemokratikusabb ország.

Mind a két megjelölés közszáion forog ma Finnországról. Az előbbi
alatt nemcsak azt értik, hogy az ország lakosainak 96 % -a az evangélikus
egyházhoz tartozik, hanem szeretik azt is hangsúlyozni, hogy a hitvalló
egyház hagyományos kereteit az ébredési mozgalmak ma Is élő lutheri
kegyességgel töltik meg. Az utóbbinál is hangsúlyozzák a rendezett szo-
eialis viszonyok bizonyításával, hogy a finn országgyűlés többségét ma is
a szociáldemokrata párt adja. - Gyakran meg lehet találni ugyanabban
az újságban ezt a kettős jellemzést, azonban mind a lutheri keresztyén-
séget, mind a szociáldemokráciát ismerő olvasó bizonyos feszültséget
érez ebben. Ezt bizonyítja az is, hogy Finnországból való hazatérésem
óta többen kérdezősködtek nélarn a kettős megjelölésnek egymáshoz való
viszonyáról: a finn hívő keresztyének, felébredtek szociáldemokrataságáról
~S a finn szociál demokraták keresztyénségéröl. A kettős jellemzésben hatá-
rozottan van valami feszültség. Két oldalról, sőt két ellentétes oldalról
történő megfigyelés eredménye. Finnországról tényleg lehet írni útIeíráso-
kat és ismertetéseket, 'amelyekben szemtanú lelkesedik az ottani szociális
berendezésért s ugyanakkor említést sem tesz a finnországi élő keresz-
tyénségről és a közöttük hatalmas evangéliumról. Viszont ismertetheti
valaki az ébrdési mozgalmakat úgy, hogy az lesz az olvasó benyomása,
hogy Finnországban még a szociális képviselő is hívő keresztyén.

Az alábbiakban Finnország e kettős arcán szeretnék megvilágítani
néhány vonást.

Történetileg az élő keresztyénség a régebbi. Természetesen megvan a
folytonosság a reformáció koráig, de a még ma is ható ébredési mozgal-
mak egyike is vissza megy egészen az 1760-as évekig. Az egész országot
átfogó nagy mozgalmak egyikének ébresztöi: Laestadius, Ruotsalainen Pál,
Hedberg az 1830-40-es években kezdték áldott munkájukat és nagy tö-
megeket mozgattak meg, sok ezer lélekhez juttatva el az újjáteremtő evan-
géliumot. S mielött a szociálizmus neve ismertté lett volna, Finnországban
már megvolt a mai ébredési mozg almak meghatározta élő keresztyénség.
azonbari sohasem lett többségi mozgalommá. Mikor az üldözések nem tud-
ták elfojtani, megmaradt lenézett vagy a Jegjobb esetben megtűrt rnoz-
galomna'k, a világ bolondjainak, szernet jének, Krisztus keresztet hordozó
népének.

A szociálizmus később és más úton ,terjedt. Először is kommunizrnus
formájában. Finnország autonom nagyhercegségként a cárl Oroszország-
hoz tartozott és 1899-től kezdődően különösen is sokat szenvedett a cári
önkényuralom túlkapásai miatt. A nagy elégedetlenség előkészítette a
talajt a kommunista agitátorok munkájára. Az "evangéliumuk" is sokkal
csábítöbb volt: megtéres nélkül igértek új életet, és nem ijesztették az
embert saját bűneinek az ítéletével, hanem minden további nélkül mások
bűnei feletti ítéletben tették biróvá. Ez természetesen sok embernek szíve
szerint volt és így a kommunista hitetés hamarosan tömegeket gyüjtött a
jelszavai magé. Magától értetődően csak olyanokat, akiket az élő evan-
gélium nem érintett meg. Aki a saját bűneinek terhe alatt hallotta meg
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az égi örömhírt: Jézus Kriszusban Isten megbékéltette magával a világot
és ingyen kegyelemből megbocsátja a benne hívőnek minden bűnét, az nem
ült fel az új világ megváltóknak.

Mikor megkezdődött a' harc a szabadságért, a nemzet jelentékeny
része vörös zászlók alatt küzdött: közöttük sok megbízhatatlan elem, le-
züllött kalander, de viszont sok jószándékú gyári és gazdasági munkás is,
akiket a vörös hipnózis megszédített, és akik meg voltak győződve arról,
hogy az egész emberiség javáért küzdenek. De hívő keresztyén nem volt
közöttük. Ok mind ott harcoltak a fehér zászlók alatt az ősi hagyományok
az apák hitének a szabadságáért és a finn nép nemzeti függetlenségéért.
Természetesen a nemzeti hadseregben sem a Krisztus népe volt a többség.
De viszont ott voltak ők is a csatasorban és sokan ott is maradtak a harc-
téren. Hiszen azok voltak a legrettenthetetlenebb harcosok, akiknek nem
kellett félni a haláltól, mert szívökben Isten békességét hordozták. Jézus
Krisztus engesztelő haláláért bűneik bocsánatát kapták és hitték. A bűn-
bocsánat hitében pedig a meghalás nyereség. Mikor esténként elcsitult a
harci zaj, valahol felcsendült a felébredtek éneke és többen is odagyülekez-
tek beszélgetni az örökkévalóság dolgairól. Reggelenként is, ha idő és al-
kalom volt rá, felcsendültek az éneknek hangjai a hivő katonák ajkán,
imára hajoltak a fejek, itt-ott a térdek is, és Isten nevében indultak "a sá-
tán és az orosz ellen."

A nemzeti csapatoknak a győzelme és az új finn államnak nemzeti-
keresztyén alapon való felépítése még mindig nem az evangéliuru diadalát
jelentette. Az egyház helyzetének törvényben való biztosítása körüli vitá-
ban "az egyház. barátai szomorúan tapasztalhatták, milyen nagy meg nem
értés hatja át a képviselőház nagyobb részét az ősök egyháza iránt" (Ora-
vala Agoston). Malmivaara Vilmos esperes, a felébredtek akkori vezére, az
egész képviselőház lelkiismeretére helyezi a kérdést, a döntés mégis nagy
csalódást okozott: az új törvény a finn evangélikus egyházat leszállítja a
többi vallásos közösség rangjára. Nem szeretném az akkori eseményeket
helytelen színben tüntetni fel, vagyaláértékelni, csupán csak arra mutatok
rá, hogy különbség volt a többség határozata és az ellenzék sorai közé
szorult evangéliumi kisebbség álláspontja között. Közben a korrnány üdvös
rendelkezéseket hoz és az egész képviselőház támogatása mellett megveti
a ma az egész világon elismert szociális minta-állarnnak az alapjait, de az
állami iskolák vallástanitási iog áért s a vallásszabadsági törvény készíté-
sekor az egyház érdekeiért Krisztus népe képviselőinek kemény harcot
kellett vívni ok.

Közben új ellentét feszült a gyors iramban fejlődni kezdő országban.
A széleskörű amnesztia sok megfertőzött embert visszaengedett az állami
életbe és a .rnarxista párt egyre jobban elszemtelenedett. Amint a forrada-
Iom szomorú foltjai kezdtek feledésbe menni, a kommunista propaganda
kezdte' régi hangnemét felújítani. A komrnunista nyomdák (4 volt az or-
szágban) kiadványai vásári hangon gyalázták Istent és az egyházat s a
szakszervezeti házak propaganda előadásai úgy elfajúltak, hogy még isten-
tiszteletet is előadtak a színpadjaikon, rnocskos kezekkel szennyezve be
azt, ami a nép jelentékeny részének legszentebb volt. Mikor azután egy
ilyen vörösinges csoport a felébredtek ősi gyülekezetébe: Lapuaba is el-
ment propaganda útra, a felébredt parasztok ajkán kifejezésre jutott az
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OSI meggyőződés: "ezen a földön nem szabad kigúnyolni Istent" - s le-
tépték mindegyik szereplőről a vörös inget. Ezzel kezdödött a lapuai rnoz-
galom, amely - bár később politikai sikerek hajszelásában letért az ere-
deti ösvényről, - a nemzeti és vallási hagyományokat tisztelő nép hitbeli
meggyőződésének a reakciója volt az Istent gyalázó kommunista propa-
gandával szemben. Célját, a finnországi kommunizmus elfojtását el is érte,
mert amikor 1930. julius 7-én az ország minden részéből 30.000 ember
vonult fel Helsinkibe a nagy "parasztmars" (felvonulás)-ra és követelte
a kommunista nyomdák bezárását és nemzeti célra való elkobozását, a
marxista párt feloszlatását és képviselői mandátumának a megsemmisíté-
sét, a köztársasági elnök és miniszterelnök minden követelésüket telje-
sitették.

Az istentelen propagandát űző marxista párt feloszlatásával lényege-
sen javult a helyzet, de az élő keresztyénség képviselői továbbra is jobb
oldalon, ellenzéki pártokban tömörülnek. Nem jeleriti ez azt, mintha a
szociáldemokraták mind az egyház ellenségei lettek volna, de - tudomá-
som szerint - az ébredesi mozgalmakban munkálkodó Lélektől újjászü-
letett ember egy sincs a szociáldemokrata képviselők között, Sőt ha szo-
ciáldemokrata munkás megtér és a Jézus Krisztusban élő hitre eljut, megtér
a "vörös betegség"-ből is. Finnországban most is hatalom az evangelium
és letagadhatatlanul munkálkodik a Lélek, de - ezt ugyancsak Finnország-
ban lehet elevenen látni, - ennek csak személyes megterésen és a kegye-
lemből való bűnbocsánat személyes elfogadásán keresztül lehet része-
sévé lenni.

Néhány szót a szociáldemokraták és a jobboldaliak soraiban a hívó
keresztyének nemzeti felfogásának a különbségéröl. Kétségtelenül mind-
kettőjüknek egyformán drága a szabad finn haza és mind a ketten áldo-
zatra is készek érte. Azonban a szociáldemokraták honvédelmi dolgokban
mutatott eddigi passzivitásának az volt a legmélyebben fekvő oka, hogy
ök végeredményben hittek az orosznak. A szociáldernokraták készpénznek
vették a szovjet ígéreteit és nemzetközi szerződéseit, amelyekkel Finn-
ország függetlenségéről és határainak érintetlenségről kezeskedett, Éppen
ezért ők feleslegesnek tartottak minden nagyobb áldozatot Finnország ha-
tárainak a biztosítására és a hadsereg felszerelésének fejlesztésére. Ehhez
járul« még a szociáldemokratákra jellemző humanista-pacifista szellem is
és bizonyosfokú kicsinyhitűség a haza megvédésének a lehetőségében.

Ezzel szemben a jobboldali nemzeti front és soraikban a hívá keresz-
tyének, felébredtek soha sem hittek az orosznak. Az evangéliumi hit vilá-
gosságánál a kommunizmust istentelen. mozgalomnak Ilátták, amely a ha-
zugság atyjától származik, s éppen azért ígéretében soha sem lehet meg-
bízni. Állandóan követelték a határok megerősítését és a honvédelem
biztos alapra helyezését. Ezért nagy áldozatokat is tudtak hozni. Ennek
legcsodálatosabb példája volt, amikor a hazafiasan gondolkodó egyetemi
ifjúság körében támadt az a prófétai gondolat, hogy a karjalai földsze-
rost (a Ladoga-tó és a Finn öböl között) erödíteni kell. A gondolatot
magáévá tette az egész főiskolás-, sőt később az egész finn ifjúság. Á ter-
vet tett követte és felajánlottak az erődítési munkához ingyenes munkaeröt
a köztársaság elnökének. A költség ek fedezésére gyűjtést is rendeztek és
önkéntes adományokból 11,000,000 finn márkát (1,200,000 pengő) gyiij-
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töttek össze. Május közepétől késő őszig ezrek dolgoztak ott állandóan.
Az ország legtávolabbi részéből is jöttek munkára fiatalok, öregek egy-
aránt legalább kéthetes szolgálatra. így született a Mannerheim-vonal,
amely most a legnagyobb akadály a délről támadó oroszoknak.

Isten különös gondviselése volt, amikor ezt a gondolatot adta éppen
ezen a tavaszon. De a csoda folytatódott abban, amikor a szociáldemokrata
munkásság is részt kért ebből a honvédő munkából. Sokan oda adták egy
napi munkabérüket és sokan elmentek ingyen munkára is. Azonban még
nagyobb csoda is következett, amikor a veszély fe1túnésével a finn nép
egész szociáldemokrata része felajánlotta szolgálatát a haza végsőkig való
védelmére. Ezen talán maguk a finnek csodálkoztak el a legjobban. Előbb
említettem, hogyaszociáldemokraták honvédelmi passzivitásának az volt
az oka, hogy hittek az orosz ígéreteknek és nem tartottak komoly ve-
szélytől. Lengyelország megszállása és a balti államok sorsa kiábrándította
őket ebből a hiedelmükből. Ez a szociáldemokraták valóságos nemzeti meg-
térését jelentette. Még én is saját szemmel láttam az örvendetes csodát:
a finn nép a fenyegető veszély jöttére feledve minden pártviszályt és szét-
húzást, a szó teljes értelmében egységes lett. Ennek a csodálatos fordu-
latnak első' jele volt már az, hogy a szociáldemokrata összetételú korrnány
sem tudott alkudni az orosszal, amikor az ország függetlenségéről volt
szó. S ez a nemzeti megtérés megtörtént a nép legalsó rétegéig, szerve-
vezetekben éppen úgy, mint egyedekb en. A szociáldemokrata szakszerve-
zetek tízezreket adtak honvédelmi célokra, munkásotthonaikat felajánlot-
ták a nemzetőrségnek és tagjaik tömegesen jelentkeztek az önkéntes
nemzetőrségbe.

Boldog vagyok, hogy mindezt láthattam és itthon is bizonyíthatom,
hogy azok az örvendetes hírek a finn nép egységéről a hazáért való ál-
dozathozatalban, valóban igazak. De még nagyobb örömünk lenne nekünk
magyar evangélikusoknak, ha a finn szociáldemokraták még tovább menné-
nek a megtérésben, egészen Hozzá, akinél az üdvösség is van. És akkor
nem lenne többé feszültség abban a jellemzésben, hogy Finnország a leg-
evangélikus abb ország és legdemokratikusabb ország, mert ha élő hitű
evangélikus országgá lesz a szociáldemokratáiban is, akkor biztosan a leg-
demokratikusabb is marad.

Csepregi Béla.

Gyü lekezetépítés.
Az olyan komoly idő, amilyenben most élünk, mindig a

számadás ideje. Maga a hatalom Istene ráz fel hamis ábrándok
álmaiból és megszámoltat. Amikor a világ és Isten akaratának
útja olyan nyilvánvalóan válik szét, mint az ma történik, meg-
fontolásunknak komolynak kell lennie. Amig az újat keressük,
magunkban tisztáznunk kell a körülményeket, melyekbe bele-
sodródtunk, hogy éles tekintettel láthassuk az utat, melyre Isten
szólít el.

Ha az egyház mult jára nézünk, látjuk, hogy amikor a vi-
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lágba indult és felvette a küzdelrnet egy Istentől elszakadt világ-
gal, kezében kardot és tűzcsóvát hordozott. Ez volt szelgála-
tának és diadalának magyarázója. Elindult a hit győzelmét
kivívni. Ma a keresztyénség gyöngülés jeleit mutatja. A világ-
nak sikerült a keresztyénség hangját mindjobban tompítania.
A ma emberének lelkében a keresztyénségról már egészen fur-
csa elképzelés él. Ma a világ azt követeli a keresztyénségtől
hogy ne keltsen sehol nyugtalanságot. Legyen megértéssel rnin-
den iránt, ami a világban van és tűrje el békességben még a leg-
képtelenebb jelenségeket is. A keresztyénség ebbe beleegyezett.
Pajzsában a kardot és a tűzcsóvát felcserélte a mindenbe való
beletörődésseI. A keresztyén egyházat ma a legtöbben kedves
'arcú gyermeknek nézik, akinek mindenki megsímogatja az arcát,
de amikor komoly kérdések megbeszélése van soron, nem hall-
gat senki a szavára.

A keresztyénség éppen akkor mutat ilyen meggyengülést,
amikor a világ a legbetegebb és gyógyítókra van szüksége. Mert
a világról fel kell ismernünk, hogy beteg. Évenként megszám-
láthatatlan tömegben ölnek meg gyermekeket, akik még meg sem
születtek - ésez a pogányság szinte törvényesítést nyer. Ilyesmi
csag beteg világban történhetik meg. Véget nem érnek a lopá-
sok, himisítások, hűtlen kezelések, melyek meggondolásra kész-
tetnek. Szánalmasan együgyű elképzelés az, hogy ezen a bajon
ügyesebben megszerkesztett zárak és jobban felkészült ellenőrök
segíthetnének. Uralkodik a mammon, mindenki a saját szeren-
cséje kerekét lesi, a nyereségvágy egyeseket, társadalmi osz-
tályokat és nemzeteket állít egymással szembe, ez csak végső
katasztrófa felé vezethet. Mert a mammon sohasem volt béke-
párti, hanem mindig vérszomjas volt: Az irodalom sokszor szállít
mérget és életet olt ezzel a méreggel. Bizonyos az, hogy min-
den népnek olyan az irodalma, amilyet megérdemel. A költészet
az élet tükre. Megfigyeltük, hogy haldokló korokban, melyek-
ben nem akarnak tudni a gyermekről, mindig csalhatatlanul
megjelenik a nemi élet iránti túlzottan beteges érdeklődés.

A baj nagyságát a legvilágosabban az mutatja, hogya vi-
lágban szerteszét számtalan mozgalom végez új kísérleteket,
hoz új tanításokat. Sokan látják a baj növekedését és szükségét
érzik annak, hogy mentő előkészületeket tegyenek. Szégyen-.
kezve kell éreznünk, hogy a világ a mentés munkáját már nem
az egyháztól várja. Inkább sokan várják politikai nagyságoktói
a helyzet javítását. Pedig ez is legtöbbször a keserű csalódá-
sok útja a világ számára. Mert azokról, akik ma fejjel maga-
sabbaknak látszanak minden más embernél, holnap már kitűnik,
hogy Keresztelő János darócruhájából egyetlen foltot sem visel-
nek magukon. Gyermekes elképzelés új, más gazdasági beren-
dezkedéstöl várni a mentő kezet, vagy még ma is a "technika
csodás vívmányaiv-ra építeni a reménységet. Ha a történelem
csakugyan az élet tanítómestere, akkor annyit rnindenesetre meg,
lehetne tőle tanulni, hogy népet az elpusztulástói eddig még
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nem mentett meg a jól terített asztal és az ámulatba ejtő tech-
niki. Nem fogja megmenteni ma sem.

Mi ma ezekben a súlyos időkben ebben a hazában evan-
gélikus egyházunkra nézünk. Sejtelem támad bennünk, hogy az
evangéliumból valami elalkuvás történt. Az evangélium a refor-
mációban bátor sas-szárnyakon szállt végig hazánk felett. De
valami kegyetlen kéz megnyirbálta szárnyait. Hangfogó került
Isten igéjére. Külföldi evangélikus országokban hatalmas ébre-
dések újítottak életet, nálunk egynéhány erőtelen kísérlet olyan
benyomást keltett hivatalosakban és összegyházban, mintha
néhány nyugtalankodó ember nem lelte volna a helyét. A leg-
nagyobb baj nak azt látj uk, hogy egyházunk nem tölti be a nem-
zet lekiismeretének szerepét. Pedig ez volna a hivatása. Volt
már ez az egyház a nemzet lelkiismerete és még egyszer azzá
kell lennie és ezzel együtt népünk megmentője is. Mert ahol
meg nem vesztegetett, éber lelkiismeret van, ott van menekülés
is. Bár megismerné egyházunk meglátogatásának idejét.

Ez természetesen megköveteli a legkomolyabb Ieszámolást.
A harc vállalása szükséges hozzá. Itt van az idő, amikor napvi-
lágra kell hoznunk; hogy az evangélium hívője nem élhet békes-
ségben egy pusztulásba sűllyedő világgal. Mert az ilyen meg-
alkuvó türelem méltatlanokká tesz bennünket és egyben alkal-
matlanokká is arra, hogy Krisztus evangéliumának hordozói le-
gyünk. Igaz: Krisztus szelídlelkű volt. Maga mondotta magáról
és életével is igazolta. Igaz: 'az apostolok jóságnak az utain jár-
tak. De sohasem akkor, amikor bűnnel találták szemben ma-
gukat. Jézus szavát nem lehet elalkudni: "Tüzet bocsátani jöttem
a világra és úgy szeretném, ha már égne!" (Lukács 12, 49.)
Valóban határozott vonalat kell húzni a jó és a rossz között és
világosan láthatóvá kell tennünk Isten szent törvényét. Ez persze
küzdelemmel és fájdalommal jár. De minden születés avajudás
fájdalmait követeli meg. Az ujjászületés is. Harcot kell vállal-
nunk és megértenünk a régi szót: "Nem vér és test ellen van
nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatal-
masságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonosz-
ság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef. 6, 12.)

Ki az alkalmas eszköz ennek a küzdelemnek felvállalására?
Sokáig úgy látszott, mintha az egyesületi keresztyén közössé-
gek lennének hivatva arra közöttünk, hogy a harcot fel vegyék.
Ma, a Biblia alapján megtanultuk, hogy a keresztyén hívők gyü-
lekezete az, mely az evangélium hordozására hivatott a világban.
Turatára ébredtünk annak, hogy nem elég nekünk egyszer-egy-
szer egy esztendőben egyházféltő szeretettel konferenciára
gyülekeznünk. Ilyenkor ugyan megtelítődik a lelkünk az evan-
gélium világosságánál csodás látomásokkal, de mindössze autó-
buszkiránduláson gyönyörködő emberek leszünk, pedig más a
hivatásunk: idegenvezetőknek kell lennünk, akik másokat is hi-
vogatunk Isten országa feladatainak meglátására és elváli alá-
.sára is.
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Milyen fájó látni, hogy amikor gyülekezeteket keresünk,
mindössze egyházközségekét találunk. értsük meg jól: nem az
zavar meg bennünket, hogy evangélikus hívek olyan kis szám-
ban élnek itt az országban, ~ hiszen ez erőnk is lehet, ~ ha-
nem az, hogy meg kell látnunk, sok gyülekezet életéből a vi-
gyázatlanság, a megpróbáltatások lassan kiáztatták a sót és csak
a sótartó maradt meg. Vagy más bibliai képpel élve: a gyertya
rnegvan, de a lángja kialudt. Intézménnyé lettünk, melyből a
lélek sokszorh iányzik. Sokan vannak, akik hirdetik, hogy az in-
tézmény, a hivatalos keret nem tölthető meg olyan tartalommal,
mely a keresztyénség igazságát mindenki előtt világosan bizo-
nyítani képes. .

Ha a sótartó nem tölthető meg új sóval és ha a kialudt
gyertya nem gyújtható lángra, akkor mi is hiába viaskodunk
más jövő képeivel, akkor nekünk is legcélszerűbb búcsút venni
a keresztyénségünktől és minden hozzá fűzött reményünktől.

Mi azonban reménységünket nem törékeny emberekre akar-
juk építeni. Nem azt várjuk, hogy támad közöttünk soha nem
hallott hitű ember, aki belénk, kishitűekbe lelket önt és akinek
hite láttán gyülekezetek ujjonganak fel és nyernek új erőt. Mi
reménységünket egyedül Arra építjük, aki hatalmas ahhoz, hogy
sóval ízesítsen meg és lángragyújtsa a szívünket. Mi a csoda-
tévő és kegyelmes Istenre építünk, aki nehéz időkben új gyü-
lekezetekkel ajándékozhat meg bennünket.

Ezzel tehát megállapít juk, hogy nem külső változás az, amit
keresünk és amire rászorulunk.

Mert a gyülekezetek újúlása nem jöhet el azon az úton, hogy
lelkészek mellé odaállítunk a gyülekezetekbe egész sereg se-
gítőtársat: titkárokat. diakónusokat, szakavatott bel missziói
munkásokat, nem használ még az sem, ha a gyülekezeti tagokat
mind beállít juk valamilyen szolgálatba. A szolgálat aktivitása
csak másodrendű kérdés. Nem hozhat újulást magában az sem,
ha a szervezetben más berendezkedésre térünk' át. Ez mind a
külsőségre tartozó, kisebbrendű érdek.

A gyülekezetépítés egyetlen alapja Jézus Krisztus, a meg-
feszített. Örá kell mutatnunk, mert benne ragadja meg a hívő
Isten megmentő kegyelmét. Nem emberi erőlködés segít Isten-
hez, hiszen az ember teljes egészében ítélet alatt áll. Amit Isten
tett Jézus Krisztus kereszthalálában, az a mi váltságunk, az se-
gH az újuláshoz. Életújuláshoz és gyülekezeti újuláshoz.

Gyülekezetépítésról szólunk, mert az új életben erősödő
gyülekezeteken át veezt Isten nyomorúságunkból a szabadulás
felé. Mindenekelőtt magunkat kell átadnunk Istennek. Az nr
égő parázzsal illette meg és tisztította meg a próféta ajkát,
mielőtt a nép elé kiáll hatott. Vessünk egy tekintetet magunkba
és kérdezzük meg, hogy tiszta-e az ajkunk arra, hogy az Úr-
nak szolgáljunk vele, megszentelt-e az életünk ahhoz, hogy ál-
tala Isten dicsőségét szolgáljuk.

Wolf Lajos.
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Küzdelem az evangélikus templomért.
1. Külsőséq és forma.

Elég csak egy háború előtti autót és egy modern áramvonalas gép-
kocsit összehasonlítani, hogy meglássuk azt a forradalmat, me ly a világ-
háború óta a formák világát is áthatotta. Az az új élet, mely az összeom-
lásból bontakozott ki, nemcsak a társadalmi rend és az egyéni élet terén
küzdött ki új formákat, hanem azrt a megtapintható, látható és külsőleg
érzékelhető környezetet is átalakította, amelyben élünk.

Új formált kapott lakásunk. A falak simák. Eltűntek a régi tömött
minták. Egészen átalakult a lakásberendezés. Új formát kaptak abutorok.
Az új élet kiverekedte formáit a 'villák, bérpaloták, gyárak, kórházak és
középületek építésénél is. Új betűtipus jelentkezik a könyvek lapjain. Egy-
forma vastagságú geometrikus betűk s az iskolás gyerekek is árnyékolás
nélkül, egyenletes mozg ású zsinórírással írnak. Nem összefüggéstelen je-
lenségek.

Az új formák azonban nem pusztán a világháború válságaból kibon-
takozó újrakezdés megnyilatkozásai, hanem egyben agitálnak és bizony-
ságot tesznek a megnyilatkozó új életrend mellett. A formák beszélnek.
Ezt különösen ma érezzük. A mai ember világnézetét, meggyőződését
valami jelben és színben foglalja össze. Mindenről egyszerű, gyorsan át-
tekinthető, kevés kondolkozást Igénylő összefoglalást akar. A szemével
sokszor jobban hall, mint a fülével.

A formákért küzdő és a formák által is küzdö világban él az egyház
is. Akarva, nem akarva részt kell vennie ebben a küzdelemben, mikor
templomot épít. A templomban megfelelő helyet akar biztosítani az ige-
hirdetésnek, keresztségnek, úrvacsorának, éneknek, imádkozásnak. Vajjon
nem kötelessége az egyháznak külsőleg, az építészet kifejezési eszközével,
a formák által is hirdetni a reá bízott evangéliumot? A templom nem
rejtezhetik el. Mindenki látja. Vajjon nem szükséges-e küzdeni, tusakodni
minél világosabban beszélő formákért, melyek külsőleg is kifejezik azt,
ami a templomban történik?

Vannak, akik azt mondják, hogy nem kell törődni azzal, hogy milyen
a templom külső formája, milyen az' oltár, szószék és a templom egész
belső berendezése. Ezek külsőségek és formák. Közömbös és lényegtelen
dolog. Rendesen arra hivatkoznak, hogy a reformáció vívmánya volt ép-
pen a külsőségek és a formák ellen való tiltakozás. A reformáció benső-
séges vallásosságrá törekedett és mindenben az egyszerűséget hangsú-
lyozta.

Vannak viszont, akik azt mondják, hogy az egyháznak lépést kell
tartani a korral, alkalmazkodnia kell építéseinél is a modern világhoz, az
építés új stílusát itt is diadalra kell vinni. Vannak, akik arra hivatkozva,
hogy Luther más magatartást tanusított a művészetekkel szemben mint
a "puri1tán" és "rideg" kálvinizmus, művészileg szebb, formákban, színek-
ben gazdagabb evangélikus 'templom után vágyakoznak.

Először a tiltakozókkal kell foglalkoznunk. Jórészük azokból a pro-
testánsokból kerűl ki, akiknek a vallásossága nem a reformáció által újra
felfedezett Ige forrásából táplálkozik,hanem az antik idealizmus világ-



22

nézetéből. E szerint az idealisztikus gondolkozás szerint az eszme feladja,
tisztaságát és fenségét, mihelyst megvalósul és testet ölt. Más kifejezéssel:'
a formák nagy gondolatok megölői. Ezért irtózik a modern protestáns;
minden külsöségtöl és formátóI. Bensőséges vallásosságrá törekszik. Aki
következetesen hű marad ehhez a vallásossághoz, az addig is elmegy,
hogy magát a templomot és a templomba járást is külsőségnek tartja.
olyan külsőségnek, amely csak gátolja abban, hogy bensőséges áhítattal
telj en el. Inkább hallgatja rádión az istentiszteletet, de legszívesebben a'
természet templomában keresi fel Istent. Aki nem megy el ilyen messzire,
az is ellensége lesz a .Jormaságoknak", mert azt hiszi, hogy a külsöségek
félretolásával a belső tartalom életteljesebb marad és nem merevedik meg.

Sokkal komolyabb tiltakozás a külsőségek és formák ellen az ébre-
dési és közösségi mozgalmak protestantizmusának titakozása. Ezek ta-
pasztalatból tudják, hogy konferenciák tábortűze mellől, rozoga pajták
fedele alól, ha egyszer ott az Ige szóhoz jutott, sokszor több megújult
élet indult el, mint ősi dómok szent formái és feszes fegyelme alól. Ko-
moly tapasztalatok alapj án szólhatrrak arról, amiről a reformáció is bi-
zonyságot tett, hogy Istennel semmiféle emberi cselekmény, vagy forma
nem hozhat kapcsolatba, hanem egyedül Ö maga az Ige által. "Ahol Isten
beszél, ott lakik Ő. Ahol az Ige szól, ott az Isten, ott az ő háza és rnikor
rnegszűnik beszélni, az a hely nem az ő háza többé. Haő a háztető felett.
vagy az Elba híd] án hallatja szavát, bizonnyal, ott van ő maga is." (Luther.)
A közösségi mozgalmak ezért bizalmatlanul viseltetnek a templom formái-
val és kötött rendjével szemben. Magatartásuk sokszor hívta ki "egyházias
körök" haragját. Nem sz'abad azonban elfelejteni, hogy annak idején
is nagyon kellemetlenül érintette a farizeusok egyháziasság át, mikor Jézus
azt mondotta magáról: ;,Mondom pedig néktek, hogy a templomnál na-
gyobb van itt." - A közösségi mozgalmak negativ magatartásában volta-
képpen egy nagy pozitívum rejtezik. Rámutattak arra, hogy, Krisztus na-
gyobb a templomnál. A közösségi mozgalmak azonban túl mentek ezen
a szolgálatukon, mikor a konferenciákon, bibliákörökön kialakult és ott
egészen természetes kötetlen formákkal szemben túlságosan nagy biza-
lommal viseltettek és ezt egyedüli lehetséges formának kezdték tartani,
Különösen lelkészek gondolták, hogy mikor ezt a fesztelen modort imád-
ságaikban, prédikációjukban és főleg gesztusaikban beviszik a ternpolmna
és a liturgiába, abból valami különösen jó dolog származik. Az eredmény
az lett, hogy az elformátlanodás és az ízléstelenség csak tovább terjedt..
A templom oltárával, feszületévei, gyertyáival, szószékével, keresztelő-
kövével, belső terének saj átos megépítésévei egész rendj évelelveszíteUe
értelmét, mert hiszen szabad mozgás, spontán megnyilatkozások, szubjektiv
élmények számára csak feszélyezően hat a templom zárt rendje és sokkal
megfelelőbb egy jó akusztikájú, jól fűthető tágas és kényelmes terem,
székekkel és előadói asztallal.

Akik az idealizmus oldaláról tiltakoznak a formák és külsöségek
ellen, azokkal szemben arra az alapvető tényre kell csak utalnunk, hogy'
"az Ige testté lett". Az Ige nem adott fel sernrnjt azáltal önmagából,
hogy testté lett. Sőt csak a testté lett Ige az Ige számunkra. Az Igétöl
nem idegen az, hogy testté legyen, hanem egyenesen. lényegéhez tartozik
hozzá. Egyszerűerr nincs test nélkül. A formák elhanyagolásával a formát-
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lanság hatalmasedott el egyházunkon. Nem a belső tartalom maradt meg'
épen. A formátlanság éppen a legtöbb esetben a tartalomhiány kifejezője,
vagy a komoly tartalom megölője. Az a sok ízléstelenség és értelmetlen-
ség például, ami az oltárok körül tapasztalható, sok tekintetben arra rnutat,
hogy valami nincs rendjén az evangélikus egyház úrvacsorai gyakor-
lata körül.

A közösségi mozgalmak magatartásával kapcsolatban el kell ismerni,
hogy rámutattak az Ige ítéletére az önmagukért való és az értelmüket
vesztett formákkal szemben. Azon a területen, amelyet Isten rájuk bízott,
megmutatták, hogy az Ige új formákat, egészen szabad és kötetlen for-
mákat is tud teremteni. Az ébresztés és rneg térés hirdetésének feladatával
bízta meg őket Isten. Szerepüket a Keresztelő Jánoséhoz lehetne hason-
lítani, aki szintén a templomtól távol, kinn a pusztában prédikált. A szent-
ségek: a keresztség és úrvacsora kiszolg áltafását azonban nem rájuk
bízta Isten, hanem az egyházra. Ezért nem is kerülhettek szembe a temp-
lom kérdésével igazán. A templom-építés kérdése ugyanis csak ott kerül-
het szóba, ahol a hirdetett és látható igével élni akaró gyülekezet van.

Amíg ezen a világon élünk, nem lehetünk el külsőleg is érzékelhető
formák nélkül. A Jelenések könyve szól ugyan a mennyei Jeruzsálemről,
a templom nélküli városról. Ennek az ideje azonban még nincs itt. Csak
az igén át érezhetjük előízét. Az. evangélikus templomért és formákért
való küzdelemnek csak egy kiindulási pontja lehet: az Ige. Az egész küz-
delernnek a célja sem lehet más, mint éppen ez a kiindulási pont.

Az evangélikus templom-építés és formakeresés ezért nem a meder-
nizálásra hajló törekvés-ekből, nem esztétikai ambiciókbóI, nem a rnult ke-
gyeletes tiszteletéböl, nem az emberi lélek Isten felé törő misztikus sóvár-
g ásából, hanem egy alázatos és józan felismerésből indul ki: rni rnindnyá-
jan a mély ponton, a mélységben vagyunk. Hétunk mögött az elveszített
Éden, amelyben nem volt szükség templomra, előttünk a mennyei Jeru-
zsálem, a templomnélküli város, amelyben már nem lesz szükségünk
templomra. Azonban ebbe a mélységbe leszállt hozzánk Jézus Krisztusban
Isten. Az Ige testté lett, a magasság mélységgé. Isten ezt az utat felülrő!
lefelé ma is megteszi a Szentlélek által napról-napra. Hogy ezt -valóban
érzékelhessük, erre adta a kegyelmi eszközöket. Ezeknek az eszköz.öknek
építünk házat bizalommal és reménységgel, tudva azt, hogy nem nekünk
kell vissza varázsolni am, amit elveszítettünk és nem nekünk kell bele
álmodni magunkat, abba, ami még nem a míénk, A templom egész beren-
dezésével és formavilágával nem lehet más, mint a gyülekezet hitvallása
a képzőművészet nyelvén az ige és a szentségek mellett. Ezért nem lehet
semleges álláspontra helyezkedni a formákkal szemben. Nem mondhatjuk:
így is jó - úgy is jó. Olyan formákat 'kell keresnünk, amelye-ket az Ige a
maga lényegéből alakít ki, amelyek nem önmaguk, hanem az Ige mellett
tesznek bizonyságot.

Szembe kell helyezkedni ezért az olyan formatörekvésekkel, melyek
nem ebből az egyetlen lehetőségből indulnak ki. Nevezetesen szembe kell
helyezkedni:

1.. Az esztéticizmussal, amely a templomot a' művészet eszkö-
zeivel akarja hangulatossá, kedvessé tenni, hogy otthonosan érezzük benne
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magunkat, kedélyünket felmelegítse és fogékonnyá tegye mind azzal szem-
ben, ami az istentiszteletekenitörténik.

2. A hisztorizmussal. Ezt a mult formái iránt való romantikus lelke-
sedés hevíti. A templom formájára és berendezésére vonatkozóan irányt
mutat ugyan a mult, de nem lehet azon az alapon szabályokat felállítani,
hogy így volt, tehát most is így kell lenni. Az őskeresztyén formák, a ro-
mán, vagy gót stílus és formavilág iránti lelkesedés csak régi formák mú-
zeumává teszi a templomot.

3. Az eldologiasítássaL Ez főleg a római katolicizmuson belül talál-
ható meg. E szerint a templom a maga megszentelt formáival biztosítani
tudja Isten jelenlétét, A formákban hisz, a helyett, hogy abban hinne,
amire azok csak utalnak: az Igében. Igy a formák szinte varázserővel
bírnak, úgyhogy az Istent a világhoz láncolják, sőt a világ egy darabjává
- dologgá - teszik.

4. A miszticizmussal, amely az emberi lélek Isten utáni vágyakozását
akarja kifejezésre juttatni a templom és annak formái által. A templomot
úgy akarja megkonstruálni, hogy ez a vágyódás benne egyrészt minél
teljesebben kifejezésre jusson,' másrészt azt fokozza és erősítse.

Mindezekkel szemben azt valljuk, hogya templom formájának és
formáinak prédikálniuk kell. A templomban mindennek az Igét kell hir-
detnie. Az Igét nem csak emberi szó hirdetheti, hanem szín, tér és forma
mind igehirdetésse válhatik. Ez az igehirdetés azonban nem fülünkhöz, ha-
nem szemünkhöz szól. A templomban tehát semmi sincs önmagáért, hanem
minden túl mutat önmagán az Igére. Mivel a templomban mindennek
prédikálnia kell, azér, nem rnindegy, hogy olyan formák vannak ott, me-
lyek művészi ízlést, történelmet, önmagukat az emberi lélek vágyakozását
prédikáljak - vagy Istennek szerit Igéjét hirdetik.

Beneeur Lász/ó.

II. Harc az evangélikus templomért Németországban.
Ha belenéznénk a mult században vagy a háború előtt épült német

evangélikus templomok születési bizonyítványába, látnánk, hogy a temp-
lomépítés terül etén milyen nagy volt a tanácstalanság. Konferenciák egész
seregét tartják az egyes építési esetekkel kapcsolatban, de egymással szem-
ben álló pártok vitatkoznak stíluskérdések fölött: "milyen legyen az épí-
tendő templom?" Az építész egyazon időben gótikus, román, reneszánsz,
vagy orientalizáló stílusban épít; azt gondolja ez a keresztyénség. hogy
a templomnak esztétikai mértékkel igazságot szolg álthat. De soha egy hang
fel nem vetette a kérdést: "Mi az evangélikus templom?"

Ezt tette és ezzel indult az új ném et evangélikus egyházművészeti
mozgalom, 'amely ma már egységes frontot alkot. Nézzük meg, hogy e
munka egyik reprezentánsának, D. theol. Bar t ni n g Ott ó berlini épí-
tészmérnök-professzornak művében hogyan realizálódott a templomért
folytatott küzdelem.

Elbeszélése és leírása szerint első templomát a század elején építette
egy stájerországi kicsiny faluban. Munkája a szórványban élő evangélikus-
ság lelki szükségéből fakadt. Barátjával, egy fiatal missziói lelkésszel vet-
ték fel a szétszórt nyáj minden gondját, s ez lett az alapja és háttere
a teológus és az építöművész találkozásának. .Résztvettem a szükségidök
istentiszteletein - mondja - korcsmateremben, egy gyár kantinjában,
.a sörgyár jégpincéje felett, kint a szabad hegyen, vagy szűk raktárbolt
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alatt, ahol a pár lépcsőfokkal magasabban álló igehirdető fejével a bol-
tozatot érte .• ."; .. < "én láttam a szorongatott népet és láttam a szük-
ségtől csigázott vágyakozást!" Éppen ezért első gondolata, helyet ennek
a népnek, ahol összegyülekezhetik és istentiszteletet tarthat! Elkészül a
templom is, kicsiny, egytermes, az oltár, szószék és harmónium elhelyezése
nagyobb gondot nem okoz még, hiszen a szükség legyőzése a főcél még,
hogy a prédikáció és evangélizáció számára helyet építsen. A következö
években már Ausztria és a Nérner Birodalom különböző részein tizenhét
hasonló templomot épít s annak ellenére, hogy az architektonikus célt
teológus barátaival is ellenőrizteti, mégis a hagyományos építészeti for-
mákhoz csatlakozik. "A prédikáció számára épített tér következetes meg-
oldását kerestük, hogy az "egyházi beszéd" hallgatására egybegyülteket
a szószék körül elhelyezhessük. Ebben a programban semmi különbséget
sem tettünk még templom és elöadóterem között, söt hajlandók voltunk
a templomot elöadások, hangversenyek és gyűlések számára is megnyitni.
Azt gondoltam, hogya templomépítő művészet legvégsö célja a szer-
kezeti/eg harmonikus tér, amely hátterül szolgálhat a hirdetett igének."

Tehát Bartriing a maga kezdő idejében teljesen a korszellem hatása
alatt áll. Ez a keresztyénség a templomban nem látott egyebet, mint egy,
a különös összegyülekezés számára készített épületet. Az építésznek csak
akusztikai problémák megoldását adta feladatul, akinek, mivel mérnök volt,
úgy kellett vennie a prédikációt, mint hangtani jelenséget, s ennek törvé-
nyei szerint konstruálta meg a teret is. Az istentisztelet ekkor már régen
nem kultusz többé, amely az Istennek a gyülekezetben való munkáját je-
leníti meg s így a templom is megszünt kultikus követelrnény lenni. A gyü-
lekezet gyakorlati szükség e hozta létre, az istentiszteletet: a vallásos' el-
mélkedés számára csarnokot emelni, amellyel szemben legfeljebb az ott
hirdetett "Isten·eszmének" megfelelő "szépség" és ",arányosság" esztétikai
mértékét alkalmazták. Az evangélikus keresztyénség történeti különössé-
gét sem hirdeti a templom, ahogy a prédikáció sem hirdet az Istenről és
Krisztusról elképzelhetetlent és különöset. A templom gyakran görög,
pogány .szentély alakját veszi fel, reneszánsz labdázó házak, torna- és 10-
vaglócsarnokok, vagy paloták fogadótermeiben ismerjük fel templomaink
alkotó elemeit. Nem is csoda, ha a sváb Lechler 1883·ban a templomról
írott elvi művében a reneszánszat tekinti az evangélikus gondolkodást leg-
jobban kifejező stílusnak és ennek alapján az evangélikus templom lénye-
gének legjobban megfelelő termet a stuttgarti vasútállomás egyik elő-
csarnokában találja meg, mert észszerű méreteivel, nyugodt tetövilagrtá-
sával igazi helye lehet az "egyházi elmélkedésnek". A szószékről jelenik
meg a hallgatóságnak .Krtsztus mint szellemi eledel", ahogyan az 1891-ben
megjelent "wiesbadeni egyházépítész.eti rendszabály" megállapítja s az
építésznek most már az lesz. a feladata, hogy a gyülekezetet e köré a szel-
lemi jelenség köré egységesen rendezze. Ime, ilyen templomra volt szük-
sége a liberalis keresztyénségnek ! Ez ellen a típus ellen intézi Bartning
a következő évek felismerései alapj an a leghevesebb támadásokat.

Elmondja, hogy egyszer évek mulva újra meglátogatta a kis stajer
Ialut. A paróchiára érve nem fogadta senki. Betekintett az épület ablakán
s ott, ahol valamikor ifjúsági összejöveteleket tartottak a Biblia körül,
most a rnosókonyha rendetlenségét és intimitásait találta. Más a lelkész,
más a lélek. A templom ajtaja szerencsére nyitva vobt, belépett és temp-
lomát most látta először üresen, istentiszteleten kívűl. Bár minden beren-
dezés a régi, mégis hiányzott valami, ami arra figyelmeztetné a belépöt,
hogy ez nem iskolaterern. sem kultúrterem. Ez a templom pedig azért
készült, hogy rnisszionáljon még akkor is, ha nincs ott az első lelkész, aki
lélekkel töltötte meg. "Azt gondoltuk akkor, - írja, - hogy ami hitünk-
nek térbeli alakját építettük fel ... És nézd, nem volt az más így üresen,
mint a prédikáció hüvelye, ma ezé, holnap azé az individuális "egyházi be-
szédé" és prédikáció nélkül üres héj mag híján. A mi vallásosságunk nem
volt beleépítve a templomba, csak alkalomadtán benne időzött. A mi mü-
vészetünk teljesen e világi volt, csak a célja volt vallásos. Számomra ez volt
a paradicsomból való második kiűzetés.'

Ebben a felismerésben adja meg programját: "szakrális építészetet!"
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Azzal nem oldjuk meg a dolgot, hogy vallásos céllal építünk, mint azt
<eddig tették. Megtanuljuk az építész Bartningtól, hogy eredetileg minden
építő törekvésnek megvolt a vallásos természete, amennyiben még a lakás-
építés is az ember véges énjének a végtelen térrel való összevetéséből ke-
letkezett, azaz egy viszony kifejezése volt. Csak akkor lesz a ternptom
szakrális épület, ha az építés ősi ösztöne a keresztyénség kultikus szüksé-
gében kifejezésre jut. Tehát ez az építés illem más, mint a konkrét gyüle-
kezet Istenhez való viszonyának kifejezése még abban az esetben IS, ha
a templomban nincsen prédikáció, nincs jelen gyülekezet és csak egyetlen-
egy lélek keresi benne az Istent. Mert a templom képe annak a gyüleke-
zetnek, amely a megváltásért jön az Isten elé.jaz Istennel való szembesítés
formája és Isten üdvmunkájának kifejezése a gyülekezeten. Nem a helyhez
kötött kultusz teszi szentté az épületet, nem az oltári szeirtségben lényeg-
szerüen jelen levő istenség, amint ez a jog a katolikus kultuszban az ap-

.szistérnek kijárt (ezt éppen azért kellett először ráccsal, majd átláthatatlan
fallal a laikus gyülekezettöl elzárni). Bartning számára egy új valóság lesz
a szakrális építészet alapértelmévé: a "szentek közössége", amelynek Isten
az ő jelenlétét igérte. "A templom nemcsak helye s héja az összegyül eke-
zésnek, hanem látható alakja és tniként je. Ahogy a közösségbe való belépés
mozdulat az, Én feláldozásához, ugyanúgy a templomépület a gyülekezet
odalépése az Isten elé az építőművészet által, hogy megváltassék." Ebből
:a megváltásvágyból keletkezik a szükséglet, hogy annak formát és kife-
jezést adjunk.

Nézzük Bartning templomait. 1922-ben készíti az u. n. "Csillagtemp-
lom" modelljét, amely merész elvi kísérlet a templomkérdés megoldására,
Köralakú templom, benne a mértani és kultikus középpont egybe esik, s
ezen a helyen építi meg az oltárt is meg a szószéket is. A tér egyik fél-
körében sugaras irányban és kencentrikus körökben helyezkednek el a
padok és a gyülekezet. Ezzel adva van az evangélikus templomépület és
a gyülekezet elvi formája. Olyan istentiszteleten jön létre ez a közösség,
amelyben prédikáció és úrvacsora egységet alkotnak. Az evangélikus isten-
tisztelet ideális állapota, ha a szószéki ésaz oltári szolgálat egyensúlyban
van. A XIX. század protestantizmusának architektonikus és vallásos törté-
nete éppen ezért az egyensúlyért harcol, miközben 'hol egyik, hol másik
követelmény kerekedik felül a másik rovására. A templom problémája tehát
az oltárnak és a szószéknek egymáshoz és a gyülekezethez való viszonyá-
ban rejtőzik. Ezek a felismerések az evangélikus templomért való küzde-
lemben döntő jelentőségűek voltak. Oe sem a Csillag templomban, sem
ennek gyakorlati megvalósulásában, .az esseni "Feltámadás-templomban"
nem tudtak teljesen érvényesülni (1927-28), mert Bartning még kísérlete-
zett: az úrvacsorai istentisztelet számára a köralakból egy elkülönített teret
szakított ki azért, hogy az istentiszteletekben az úrvacsora fontosságát
hangsúlyozza. Ezzel végeredményben a saját maga által propagált egysé-
get bontotta meg.

Bartriing felismerésének gyakorlati megvalósulásait mutatják a kölni
Pressa-kiállításonI928-ban felépitett "Acéltemplom", amely állandó helyét
Essenben kapta meg, a: "Márk-templom" Karlsruheban (1935), a berlini
"Gusztáv Adolf-templom" (1932-34) és Chemnitzben a "Kereszt-templom".
A templomok alaprajza parabola, vagy körcikk, A falak réz su tos felépíté-
sében kényszerítik és vezetik a gyülekezetet a gyújtópontban vagy a kö-
zéppontban pár lépcsővel magasabban felépített masszív és szilárd oltár
és előtte a lépcsők fokain megépített szószék felé. Az oltáron hatalmas
kereszt, Krisztus uralmának jele, a szeszéken Krisztus üdvmunkáját ábrá-
zoló keresztyén szimbolum. Ez az a két hely, ahol Isten ténylegesen való-
ság' a gyülekezet számára s éppen ezért feléjük irányul a keresztségben
részesült gyülekezet istentiszteleti élete. Mind a! kettő a középpontban
van. Mind a kettő túl van az ember hatalmi lehetőségeinek és reményeinek
körén, ezért nem veszi körül a gyülekezet ezeket, hanem feléjük fordul,
megy, hogy megváltassék. Sem az oltár, sem a szöszék, de az elöcsarrrok-
ban vagy az oltártérben álló keresztelő medence sem valami elmozdítható
kőnnyű butordarab, amelyet tetszésünk szerint ide vagy odaragaszthatnánk
a templomban, mint egy fecskefészket. hanem konstruktiv részei az egész
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architekturának Legtöbb templomunkori egy konfesszióváltozás alkalmával
csak egy-két átfestést kellene alkalmazni s az azonnal helye lehetne más
keresztyén kultusznak is. Olyan legyen az evangélikus templom, hogy az
idegenek még ilyen esetben se tudjanak vele mit kezdeni. .

Bartning a ma emberét állítja templomában az Isten és szentségei elé
a maga profán vallásosságával. A városi és gyári élet által meghatározott
ember azért épít vasból, acélból, betonból s használja fel azokat az anya-
gokat, rnelyekkel ma az ember összenőtt. "Merjetek a technika teljes sza-
badságával építeni és akkor a templom a ma ésa holnap lehetősége lesz."

Lehetséges-e az egységes evangélikus templomstílus kialakítása? Bart-
ning erre a kérdésre azt feleli, hogy ez nem is lehet célja az igaz! evan-
gélikus templomépítő egyháznak, mert annak magának kell döntenie újból
és újból, milyen viszonyban akar lenni Istenével és a szentségekkel. "Puszta
megrendelé,seket nem fogadok el, templomaimat a gyülekezettel együtt
építem. Mikor már állnak a falak, hamarjában ülőhelyekkel rendezem be a
templomot, a tégla és malterrengetegbe istentiszteletre hívom a gyüleke-
zetet s annak ott döntenie kell, kedves-e számára ez az istentisztelet.'(
Minden gyülekezetnek újra és újra bizonyságot kell tennie a saját temploma
által, ezért nem építhet recept szerint és nem bízhat ja dolgát az épitészre.

Bartning és munkak özössége nem mér sem esztétikai, sem történeti
mértékkel, számukra nem stílus, nem ízlés kérdése, hanem kultikus köve-
telmény a templom. Azóta ez a felismerés számos fiatal építész művében
nagyszerű megvalósulásokhoz vezetett. A templomnak ilyen értelmezése
tette lehetövé azt, hogy az nemcsak helye a megmaradt evangélikus gyüle-
kezetek istentiszteleti életének, hanem puszta megjelenésében is missziói
szerepet tölt be a német keresztyénségben. A templom az evang éli um hir-
detésének egy új megvalósulása.

Révész István.

A szórványok egyházunkban.
Az utóbbi időben sok szó esett a szórványokról. Több oldalról meg;

világították és kifejtették, hogy egyházunk jövője függ a szórványaink
gondozásától. Ez valóban így is van. Sok szó esett erről a kérdésről,
de még nem elég. Nem is lehet elég egészen addig, míg a szórványok
felvágott erekből, - amelyeken a vér csak elfolyhatik, - át nem alakul-
nak gyökerekké, amelyek táplálják és növelik a fát. Másszóval addig,
amíg a szórványból nem lesz hódító csapat. Mert a szórvány lehet átok
is és lehet áldás is. Egy dologtól függ, hogy mi és ez éppen a hit. Ebben
az elmélkedésben erről szeretnénk beszélni.

A szórvány a kisebbség jellemző helyzete. Tehát nem reánkkényszerf-
tett csapás, hanem saját életformánk. Sajátos evangélikus életforma. Ezt
éppen a szórványgondozásban ismertem fel és ezt tudomásul is keU
vennünk. Azoknak sorsa és életformája, akik vallják, hogy Jézus evangé-
liuma a világ orvossága, világossága és sója, vagyis bizonyságtevőké. Ez
volt az apostoloké is. Azonos ez a missziói paranccsal is: "Elmenvén tegye-
tek tanítványokká minden népeket ... " Tehát a szórványsors küldetés li
mi számunkra, amivel nem lehet alkudozni és vitatkozni. Mert vagy hal-
lom és vallom az Úr parancsait és akkor vállalom a kisebbségi és szórvány-
helyzetet vagy nem és akkor csak panaszkodom.

A szórvány éppen ezért az egyházi életnek az a területe, ahol nem
lehet az árral úsznl, nem lehet megbújni és kibújni, mert ez nagyon hamar
kiderül, hanem hitvallónak kelJ lenni. Aki szórványba kerül és közönyös
vagy éppen hitetlen (nem hitvallásos evangélikus) csak az első nemzedék-
ben marad meg evangélikusnak, gyermekei már elvesznek, holott nagy
gyülekezetekben, ahol mindenki evangélikus, a többi között papiron ők
is megmaradtak volna. Ezt nevek tömegével tudom igazolni. 'Ennek pedig
az az oka, hogy a hitvaI.lóság már a multban meggyengült, csak most
érezteti hatását.
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A szórvány Igy az egyházi életnek a vészjelző területe is, mert min-
<len istentelenség, templomkerülés, hitetlenség, kőzönyösség rögtön nyil-
vánvalóvá válik. Nincs mód arra, hogya sokaságban rejtőzzön el az ember.
Amit nagy gyülekezetben észre sem vesznek, itt már feltűnő. Pontosan
tudjuk, kik élnek az úrvacsorával, kik járnak mindig templomba. Tudjuk,
hogy kik hiányzanak és azt is, hogy miért hiányoznak. Számon tartjuk
-egymást, mert felelősséget érzünk egymásért. Megjegyezzük anagyünnepi
evangélikusokat és a búidosókat, (Azokat, akik eltagadják 'Vallásukat, hogy
ne kelljen adót fizetni. Ilyen is van!) Ezek a bűnök a nagy gyülekezetek-
ben virágzanak, mert láthatatlanok. A szórványban láthatók.

A szórványok összetétele a dolog természeténél fogva heterogén.
A szórványhívek az ország legkülönfélébb részeiböl származnak. A leg-
küJönfélébb embertípusok és vidékek sajátosságai találkoznak itt. Evan-
gélikus szempontból ez minden szórványra áll, de különösen kiütközik
a pestkörnyéki ekben. A szórványok létrej ötte külsőleg a modern nép-
vándorlással, a lakosság átcsoportosulásával áll szoros összefüggésben,
ami ismét a munkavállalás megnehezülésévei és a gazdasági élet átalaku-
lásával van kapcsolatban. Nagyjából három szórványtípus van: 1. alföldi
(tanya), 2. iparvidéki. 3. városi, illetve nagyváros környéki, vagy külvárosi.
Természetes, hogy ezek a valóságban összefolyó tipusok

Mivel a szórványokban az ország minden evangélikus vidékéről van-
nak hívek, keresztmetszetet kaphatunk a kibocsátó gyülekezetekről. Főként
hitükről. Ha végignézzük, hogy kik a templomnak állandó látogatói,
kitűnik, mind olyan gyülekezetből jöttek, amelyeket mint "élő gyül eke-
zetv-et szoktunk emlegetni. Egy csomó gyülekezetnek gyönyörű igazoló
pecsét ez. Érdekes, hogy ezek nagy többségben kicsi vagy közép gyüleke-
zetek. Viszont szomorú képet lehet kapni egyik-másik nagygyülekezetről,
az úgynevezett mammut-gyülekezetek közül. (Nagy kedvem volna kipé-
cézni őket.)

Semmiképpen sem szabad azonban azt gondolni, hogy a szórvány ön-
álló, Nem önálló és nem független. Természetesen abban az értelemben
nem, hogy érte a felelősséget az egész egyháznak vállalni kell és nem csu-
pán annak az egyházközségnek, amelyikhez tartozik. Mert a szórvány nem
egyik-másik gyüJekezetnek gondot adó függvénye, hanem az egész egyház
előretolt bástyája, harctere. Ezért egyetlen gyülekezetnek sem lehet kö-
zömbős a szórványok sorsa. Fel kell ismerni minden gyülekezetnek, hogy
a szórvány sorsa azonos az ő sorsával. Azért nem jótékonyság a szórvány
terheiben osztozni, hanem kötelesség. A nemtörődés pedig bűnös felelőt-
lenség. Az "egymás terhét hordozzátok" parancsát meg kell valósítani.
Hol valósuljon ez meg, ha nem az egyházban! - Sajnos, a szórványmissziói
felelőtlenséget gyakran döbbenetesen tapasztalhatjuk meg .. Pedig ki osz-
tozzék a szórvány gondjaiban, ha nem il nagy gyülekezetek? Ki gondos-
kodjék a harctéren küzdő katonákról, ha nem az ország? Igen, az egy-
házban a szórvány a harctér, aminek táplálo, fenntartó és hordozó területre
van szüksége, - ez pedig minden nagy-gyülekezet.

Az "egymás terhét hordozzátok" parancsa azonban nem csupán az
anyagiakra vontkozik. Legalább is elsősorban nem. Sokkal inkább sziik-
ségiink van hitbeli segítségre. Imádságra. Arra, hogya szórványok mögött
a szórványokért imádkozni tudó és akaró gyülekezetek álljanak. Nem oda-
dobott fillérekre van szükségünk, hanem arra az erősítő tudatra, hogy mö-
göttünk ott állnak imádkozo lelkek, akik biztatnak, hogy nem vagyunk
egyedü!. Szükségünk van a lelki támaszpontokra. mert a legőrlőbb érzés
a magányosság, a kicsiség érzése. Nem szükséges példát említeni arra, hogy
a többség milyen jól ki tudja használni ezt a helyzetet. Ez a magyarázata
a' sok reverzálisnak is, Ezért kérünk lelki segítséget. Azt, hogy a szór-
ványok hordozója az anyagyülekezetek hite, élő egyháziassága és hitval-
lásossága legyen.

Ezt a feladatukat a gyülekezetek azonban csak úgy 'tudják elvégezni,
ha megújulnak és megerősödnek hitben. A gyülekezetek bocsátják ki a
tagjaikat a szórványba. Ott pedig úgy tudnak megállni, amilyen a lelkü-
letüla így függ össze 'a nagygyülekezet sorsa a szórványéval. Ezért paran-
csolja a szórvány a nagy gyülekezetnek a megújulást és kér tőle hívő,
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megtért embereket. Csak így töltheti be a szórvány a hivatását és lehet
hódító terület. Oe amíg a nagygyülekezetek a szórványok hitének és
küzdelmének csak nézői, addig nem. Rendkívül fonák helyzet, hogya nagy-
gyülekezetekben több a reverzális, mint azokban a szórványokban, ahol
már folyik lelkigondozás. Fonák dolog, mikor a kisebb példáján kell épülni
a nagyobbnak. Fonák dolog és helytelen, amikor a felelősségből többet
kell vállalnia a kicsinek, mint a nagynak. Már pedig nem a szórvány hite·

. táplálja a nagygyülekezeteket, hanem fordítva, anagygyülekezeteknek
kell hitükben hordoz.ni a szórványt.

Eddig főként közönyös embereket kaptunk. Itt már késő ébredésre
várni, mert aki a gyülekezetben közönyös volt, az a szórványban bújdosó
lesz és elrejtőzik. Ezért követeljük a gyülekezeteinktől a megújulást. Mind-
egyiktől hívő, hitvallásos embert kérünk, aki maga megy jelentkezni a lel-
készhez és nem olyanokat, akiket úgy kell felfedezni.

Szeretném feltenni a kérdést a nagygyülekezeteknek, hogy mit tettek
eddig a szórványokért P Felkészítették-e tagjaikat, hogy ha hivatásuk olyan
helyre szólítja őket, ahol nincs helyben templom és gyülekezet, mi a
teendőjük? Imádkoznak-e a szórványokért? Anyagilag támogatják-e a
szórványokat? Azt hiszem, hogy ez nagyon sok helyen kérdés alakjában is
vád. Oe ha vád, akkor a felelősségérzet vádja. Mert az a szórvány, amely
mögött közönyös és felelőtlen gyülekezetek vannak, olyan mint a harctér,.
amely mögött felbomlott a .Híntertand",

Azonban, amit itt elmondottam, az nem panasz. A szórványban ha-
mar felismeri az ember, hogy a panasz semmit sem ér. Hanem rá akartam
mutatni az annyira égető szórvanykérdésnek még egy eddig ki nem fejtett
részére és így a gyógyítás módj ára is. Arra, hogyaszórványkérdés lénye-
gében hitkérdés és pedig a gyülekezet hitének a kérdése. Ebből pedig már
adódik az orvosság: a gyülekezeti evangélizáció. Csak annyi bátorságra
van szükség, hogy ezt a gyógymódot a gyülekezetek alkalmazzák, hogy fel-
ébredjenek és megújuljanak. Akkor azután, ha egy gyülekezet valamelyik
tagját a szórványba bocsátja, nem lesz belőle búidosó evangélikus, hanem
a szórványnak oszlopa. Mert ilyen is van! .

Igyaszórványkérdés megoldása az evangélizáció. Ez a szórvány
üzenete a g-yülekezetekbe.

Akinek van füle a hallásra, hallja!
lIfesterházy Ferenc.

KRÓNIKA
"Egy évvel a hazatérés után."

Ma természetszerüleg fordul a magyarság fokozott érdeklődése a
Felvidék visszacsatolt területei és a Kárpátalja felé. Aki csak tehette, az
elmult év folyamán látogatást tett a visszacsatolt területeken és próbált
személyes tapasztalatokat szerezni az ottan uralkodó viszonyokról. Ezek
különös nyomatékkal kerültek a közérdeklödés homlokterébe, mivel hol
dicsérő, hol pedig súlyosan elítélő formában halljuk a "felvidéki szellemet"
emlegetni. Érthető, ha a Felvidék visszatérésének az évfordulója beszámo-
lókat és elmefuttatásokat váltott ki, melyekben visszatért magyarok for-
dulnak tapasztalataikkal és megfigyeléseikkel a trianoni csonka-magyar-
sághoz, tesznek fel kérdéseket és próbálnak problémákat megoldani. Ezek
közül a beszámolók közül különösen is tanulsáJgos alj, amelyet Sinkó
Ferenc adott közre az "Egyedül vagyunk" decemberi számában, továbbá
azok, melyeket Dobossy László és Jentes Kálmán tettek közzé a .Pro-
hászka Körök Szövetségének" a megbízásából kiadott. Kassan ~zerkesztett
katolikus "Uj Élet" decemberi számának a hasábjain.

"Mindaz, amit most csinálunk, a.nnak a jövőre döntő erejű hatása lesz.
Az egyszerű polgárok, a hatalmat gyakorló tisztviselők, a közkatonák és
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a tisztek ma il jövendő Magyar Birodalom lehetőségeit építik vagy rom-
bolják cselekedeteikben. Aki máma vétkezik, az a Birodalom ellen vétke-
zik, az a Birodalom elárulója, még akkor is, ha a legmagvarabb jelsza-
vakat hirdeti" - ezt állítja fejtegetései élére Sinkó Ferenc. Mert nemcsak
magyarok, hanem nemzetiségek is tértek vissza az országhoz. Az ebből
adódó új és nagy feladatokat csak úgy oldhatjuk meg, ha "a közvélernény,
de leülönösen a nemzetiségi és a visszecseiolt magyar vidékeken működő
magyar hivatalnokok a lehető legtökéletesebben ismerik úgy a visszatért
magyar, mint a visszatért nemzetiségi lakosságot, annak szellemét, vágyait,
céljait és jellemét." Ez utóbbi vonatkozásban Sinkó súlyos hibákat lát,
mivel "a magyar közvélemény és vele együtt a hivatalos apparátus azzal
a képpel indult neki a vissztért területek ujrarendezésének, mely benne
az elmult húsz esztendő alatt kialakult". Ezt a képet első sorban a revi-
ziós propaganda rabbilincseit csörgetó és széttépö "mártír magyárok
képzete formálta. De nem vette fel magába a leszakított magyarság való-
ságos életének azokat a tényezöit, rnelyek a legfontosabbak voltak, nem
is foglalkozott avval, hogyan kell majd ujból megszilárdítani a magyar ha-
talmat. Az elszakított magyarság nemzeti öntudatának az alakulásával
idehaza nem törődtünk. A másik oldalon a trianoni magyarság egy jelentős
részében az a reménység alakult ki, hogy "a felvidéki magyarság vissza-
térése friss levegőt hoz az országba". Talán jórészt ugyanazt, amitől né-
melyek a friss levegőt remélték, tekintik mások "benesi szellem"-nek. Oe
ahogyan nem ismerte a magyar közvélernény az elszakított magyarságot,
úgy nem ismeri sem a cseheket. sem a szlovákokat, sem a ruszinokat.
"A helyzet nem ismeréséből fakadtak az összes eddigi kellemetlenségek".
"Az elmult esztendő történelmi jelentősége épp abban van, hogy gyakor-
lati lehetőségeket adott, hogyan és mily bánásmód alapján lehet megtalálni
az érintkezést és a közvetlenebb kapcsolatot a szlováksággal és ruszinság-
gal". A magyarság ennek a hatása alatt máris rádöbbent arra, hogy a
nemzetiségi problérnát meg kell oldani s hogy ennek a megoldásnak elő-
feltétele "egy olyan társadalom, melyben rendezték a szociális 'kérdéseket
és vonzóerőt tud gyakorolni kifelé a határokon túl, a nemzetiségek felé is".

Mit tud ehhez a megoldáshoz adni a felvidéki magyarság? Sinkó nem
teszi ugyan fel nyiltan ezt a kérést, azonban igen nagy nyomatékkal utal
arra, ami 'a szerinte helyesen értelmezett "felvidéki szellem", Az elnyo-
matás új erővel döbbentette rá az elszakított magyarságot minden ma-
gyar sorsszerű összetartozására s hogy "az egyetlen eszköz, mely a raffinált
gazdasági, politikai és közigazgatási törvények és intézkedések közepette
is megtartotta a magyarságot, ... a magyar műveltség és öntudat volt.
Ez a magyarázata az úgynevezett felvidéki demokráciának. A legkisebb
magyarra is szükségünk volt, tehát igyekeztünk vele felvenni a kapcsola-
tot". Igy "a parasztságból és a munkásságból vezetőréteg alakult ki, mely
iogosen egyenrangúnak érezhette magát az inteIligenciával és a közép-
osztállval. hiszen ugyanolyan fontos és vezetőszerepet vitt". A magyarság
mai helyzete számára ez a "felvidéki szellem" fontossá különösen azért
lesz, mivel "az egész magyar nemzet sorsa ugyanolyan, mint a kisebbségé",
Ezért követeli Sinkó nemcsak a Felvidéken működött magyar szervek
(Hanza, Szem ke és különbözö társadalmi szervek) működésének további le-
hetőségét, hanem az "intézményekben és tettekben megvalósuló nemzet-
testvériség'<es, "Ezt meg lehet valósítani még a legrnostohább körülmé--
nyek köz.t is". .Erre Yá kell jönnie azoknak is, akik azt ma nem értik
meg és mindent megtesznek, hogy a nép 'anyagi, szellemi és politikai fej-
lődését, szabad erőkifejtését megakasszák. Rá is jönnek majd. Arra is rá-
jönnek, hogy saját hatalmunknak és jólétünknek egyetlen alapja: a művelt,
gazdag és szabad nép."

Amíg Sinkó Ferenc az elmult év tanulságaival pozitiv értelemben
akarja mai helyzetünket megvilágítani, addig az "Új Élet" cikkei sokkal
pesszimistább hangulatot tükröztetnek. Janics Kálmán a viszatért magyar-
ság panaszainak ad kifejezést elsősorban úgy szemléltetve a helyzetet,
ahogyan "a magyar falu látja". Ahogyan az "anyaország" nem volt tisz-
tában az elszakadt magyarság öntudatának alakulásával, úgy a felvidéki
magyar falu is "más viszonyok közé került, mint amit várt, mert - sajnos,
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saját hibáján kívül - az új életrendet egyszer ferencjóskás békevilágnak,
másszor kasztrnentesített ú] magyar sorsnak képzelte". "A felvidéki pa-
rasztság egy év után sem lát sokkal többet a nagy változásból, mint gaz-
dasági helyzetének állandó ingadozását, magyarnyelvű hirdetményeket és
kakastollas egyenruhát." "A kisebbségi sorsban, kisebbségi szolidaritásban
élő magyar mégis csak antiszociálisabb légkörbe került .. _ Egyéni érdekek
kiszolg álása az egyetemes nemzeti érdekkel szemben kétségbeesett erő-
feszítéssel folyik tovább operett-magyárok diszőrsége és a nagytőkeimádó
kórus akkordjai mellett." "Mindaz, amit apró munkával és lassú nevelés-
sel a kisebbségi életben megépítettünk, az osztályharcos szellem újraéledé-
sével pusztulásnak indult."

Ez persze nyilván nemcsak az anyaország hibája, A felvidéki szellem
"kivégzésé"-hez (ahogy Janics mondia) olyan erők járultak igen nagy mér-
tékben hozzá, amelyek a felszabadulás tényével adódnak. Dobossy Lász.Jó
nyomatékkal és joggal utal arra, hogy "a felszabadult Felvidék földrajzi-
lag nem egységes terület, nem zárt kultúrtáj". Oe nem egységesek azok
az időszerű gondolatok sem, amelyek a Ielszabadulás után foglalkoztatják
a visszatért magyarságot, nem egységes az a mód sem, ahogy a világot
és a magyar életet nézi. "A kisebbségi élet egyforma súlya némileg egy

szintre szorított minden magyart. A felszabadulás útán azonban nem egy-
forma lendülettel emelkedett az egész nemzetrész. S ma itt sok tekintetben
nagyobbak az ellentétek, mint az anyaországban: egyesek erősebb kö-
nyökkel törtetnek a címek és a rangok felé, mint anyaországi sorstársaik,
mások meg sajgóbb szívvel fordulnak a nép felé, mint a népi gondolat
prófétái". E mellé a helyzet rnellé odaállítva az "anyaország" erősen meg-
oszló .gondolkodását és szellemét a végső következtetés ez: "nincsen fel-
vidéki szellern és anyaországi szellem, felvidéki ember és 'anyaországi em-
ber; ellenben van szociális magatartás és antiszociális magatartás, szociális
magyar ember és antiszociális magyar ember." '

Ezért Dobossy teljességre törekvő, szintétikus szemléletmódot köve-
tel: "nem a közös táj 'és a közös kisebbségi mult köt most össze embe-
reket, hanem az azonos elképzelés a magyar életről és a magyar jövőről".
.Szintétikus szemlélet hasson át: ne katolikusra és protestánsra gondolj
hanem keresztényre, ne dunántúlira és telviékire, hanem magyarra.'!
"A felvidékiségnek vége van: körülnéztünk hazánkban és elfogaltuk he-
lyünkeü Tájékozódtunk és társakat kerestünk: oda illeszkedtünk be, ahová
.a rokonszenvünk és a meggyőződésünk állított. Kiléptunk a szűkkeretű
kisebbségi életből és az egyetemes magyar életnek lettünk a részesei".

Részletesen ismertettük ezeket a "felvidéki" megnyilatkozásokat.
Örömmel állapít juk meg, hogy lassanként összekapcsolódnak a húsz esz-
tendőn keresztül elvágott életerek, hogy ugyanaz a vér kezd keringeni a
ledöntött határoszlopokon innen és túl. Oe mélységesen f'ájlaljuk, hogy
a tragikus sorsú Gömbös Gyulának ma olyannyira aktuális "nemzeti egy-
sége" még mindig nem tud megvalósulna Pedig a reánk virradt új esz-
tendő talán éppen e tekintetben súlyos próbára teszi majd a magyarságot.
Ha e próbában meg akarunk állani, akkor - emberileg szólva - ennek
első feltétele az a valóságos "nemzettestvériség", mely nemcsak szép sza-
vakat és ünnepi gesztusokat formál az anyagi és szellemi javakban sze-
gényebb magyarok felé, hanem tud a kedvükért áldozatot hozni és velük
a szó igazi értelmében kezet fogni.

Hogy nekünk evangélikus keresztyéneknek e tekintetben példaadó
feriadatunk és szárnarányunkon túlmenő felelősségünk van ebben az ország-
ban, azt e folyóirat hasábjain ismételten hangsúlyoztuk. Mindegyikünk fe-
lelős azért, hogy' mi valósul meg ebből az igazi "nemzettestvériség"-ből.

K.
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Ismét elhangzott a karácsonyi
üzenet. Talán egy pillanatra úgy
éreztük, mintha fény ömlött volna
erre a ma olyan sötét földre. Sóhaj-
tozva eped a világ a békéért, de esze-
veszett háború dúl a népek között.
Az emberiség eJtévedett. Beteg a lel-
ke. Halálra gyötri magát. Mentőkő-
telet keres, de csak szaJmaszálakba
kapaszkodik.

,Pedig ma is igaz a bizonyságtétel:
"Nincsen senkiben másban üdvösség:
mert nem is adatott emberek kÖlzött
az ég alatt más név, mely által kel-
lene nékünk megtartatnunk" (Csel.
4, 12.), - mint az Ur Jézus Krisztus.

A finn külügyminiszter
a világ népeihez intézett kiáltványá-
ban először is megköszönte a rokon-
szenvet, mely megnyilvánult a finnek
iránt. Természetes és magától értetö-
dő ez a köszönet, mert jól esik a baj-
ban lévőnek a biztatás és a részvét.
Északi rokonaink minisztere azonban
nem állt meg a részvét megköszöné-
sénél, hanem bátran és öszintén meg-
mondotta, hogy ez a finnek nehéz

EGYHAZI
Házi áhítatok
tartásahoz vezérkönyvül jelent meg
vitéz Virág Jenő "Hiszek, Uram" c.
könyve, (megrendelhető a szerzőnél :
Budapest, VIL, Damjanich-ú. 54. IV./
2., ára kartonborítá al 1..90, vászon-
kötésben 3.50 P). Sietünk erre a nagy-
jelentőségű könyvre felhívni olvasó-
ink figyelmét 'azzal a kéréssel: vegyék
kézbe és használják szorgalmasan.
Sokszor halljuk: nem elég csak va-
sárnap keresztyénnek 'lenni, naponta
el kell mélyednünk az igében, naponta

küzdelrnében nem elégséges. Ahhoz,
hogy a porondon a pehelysúlyú bir-
kózó a nehézsúlyú birkózóval meg-
küzdhessen, szükséges, hogy necsak
kívülről biztassák a gyengébb felet.
hanem segítséget is nyújtsanak neki
a küzdelemben. A külügyminiszter
felhívása .a .nagyvilágban nem sok
olyan visszhangra talált, amely hat-
hatós tettekben nyilatkozik meg.
Bennünket magyar evangélikusokat
finn testvéreinkkel a vérrokonságon '
kívül a közös hit ereje is szoros egy-
ségbe kapcsol. Ez a lelki egység nyí-
latkozott meg püspöki karunk f'elhí-
vásában ·a testvéreinkért való imád-
kozásra és aban, hogy a finn vörös-
kereszt javára gyüjtést rendeltek el.
Bármilyen világos és félre nem ért-
hető volt, hogy a finn vöröskereszt
javára küldi a magyar evangélikus-
ság szeretetadományát, mégis előfor-
dult egy-két megjegyzés, mely nem
annyira politikai szempontból, mint
inkább a keresztyénség szernpontjá-
ból megjegyzéssel kísérte a szerétet-
adományt. Nincs szükség arra, hogy
ezt a gyüjtést védelmünkbe vegyük,
vagy igazoljuk. A finnek bajban,
szenvedésben vannak, tehát a segítő
szeretet önként lép rnűködésbe. El-
lenkezőleg, az lett volna hiba, sőt
bűn, ha nem így történt volna. Ezt
nem lehet kicsinyes, félénk kritikák-
kal oldalba támadni. A bajban lévön
segíteni kell.

FIGYELÓ
el kell csendesednünk. Ez a könyv
pompás segítséget ad ehhez. Többet
nyújt mint a szokásos biblia olvasási
vezérfonalak: az áhítat keretébe he-
lyezi a bibliaolvasást, közös ének-
lésre, közös imádságra és közös hit-
vallásra hív. A keretet mindig egy-
egy hétre adja. Ezzel eléri, hogy a
családi közösség megtanulja az éne-
ket, a hitvallásban megismerni, sőt
megtanulja a Kis Kátét, jól megvá-
logatott szemelvényeket kap hit-
vallási iratainkból. Abban is nagy elő-
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nye van e könyvecskének, hogy for-
galomban levő imádságos könyveink
szubjektivizmusát félretolva. leg-alább
részben egyházunk régi imádsáakin-
csét újít ja fel s ezzel imádkozni is
tanít. Végül külön is ki kell emelni,
hogy a könyvet a nagyhírű evangé-
likus grafikus, Koch Rudolf szirnboli-
kus rajzaival diszíti. Ezzel új utat
mutat az émelygős romantika' által
megrontott műizlésünknek, Mindez
mutatja, hogy Virág Jenő könyve
valóban eseményt jelent egyházunk
építő irodaimában és hogy ez a könyv
joggal számot tarthat híveink köré-
ben széleskörű elterjedésre, buzgó tá-
mogatásra, leginkább pedig rninden-
napos használatra.

Akik egyházunk megújhodásán
munkálkodnak, Virág Jenő könyvé-
ben a betű fegyverével harcoló jó se-
gítőtársat kapnak - saját elmélyedé-
sükre, másoknak való szelgálatul
egyaránt. Kívánjuk, hogy használják
is és a könyv seholse legyen földbe
ásott kincs. K.

A honvédelem érdekeit
veszélyeztető szekták működésének
megszüntetésére a belügyminiszter
néhány héttel ezelőtt rendeletet adott
'ki. "Az utóbbi évek tapasztalatai sze-
rint az országban szaporodó külön-
böző szekták tanaikkal és működé-
sükkel túllépték a hitélet törvényben
megszabott kereteit. Gyülekezéseiken,
összejöveteleiken nem csak vallási,
hanem politikai és társadalmi tanok-
kal is foglalkoznak. Egyes szekták,
mint a nazarénusok, adventisták, he-
tednapos adventisták, szombatosok,
Jehova Isten tanui (gyűjtőnév alatt
miUenisták), Istengyülekezet. őske-
resztények és pünkösdisták, olyan an-
timilitarista tanokat hirdetnek, ame-
lyek az állampolgárokat a honvédel-
rni, a legszentebb állampolgári köte-
lességük teljesítésétől eltéríteni tö-
rekszenek. Hitelveik és szervezeti
szabályaik egyes részükben törvényes

jogszabályokat sértenek; a magántu-
lajdon elvének elvetésével veszélyez-
tetik az állam és a társadalom törvé-
nyes rendjét, a katonai szolgálati kö-
telezettség és az erre vonatkozó pa-
rancsok megtagadásával a katonaság
intézményét, a történelmi egyházak
hitelveinek és vezetőinek támadásá-
val a bevett és törvényesen elismert

.vallásfelekezetek békés együttműkö-
dését, hitelvi felfogását és híveinek
vallásos érzületét, ezekkel együtt köz-
vetve a közrendet és köz biztonsá-
got."

A belügyminiszter a felsorolt szek-
ták működését e rendeletben azon-
nali hatállyal betiltotta. Egyházunk
helyeslésseI veszi tudomásul azt, hogy
az állam felismerte a szekták rnűkö-
desének egyre nagyobb veszélyeit.
Nem feladatunk, hogy e betiltás okai-
val, hátterével foglalkozzunk. Még
az indokolás rnérlegelése sem olyan
fontos, mint az, hogy figyelmeztes-
sük egymást: ne áltassuk magunkat
azzal, hogy e rendelet következtében
a szektaveszedelem csökkenni fogl
Sőt valószínű, hogy e szekták fana-
tizmusa fokozódni fog. Lelkészeink-
nek, általában az egyházi munkában
állóknak, például bibliakörvezetőknek
ugyancsak résen kell állaniok, hogy
a konkolyhintők ne Iur akodjanak be
a mi védett kereteink közé. Se kár-
örömnek, se korai örömnek nincs itt
helye! Egyébként ez a rendelet egy-
házunk felé is figyelmeztetés, kivált
abban a tekintetben, hogy tanítson
világosan az élet minden kérdésére
vonatkozóan. Egyházunknak egy-
szerű, az egészbe jól beilleszkedő a
tanítása a katonáskodásról, nosza,
közöljük azt mindenütt, ahol tudni
akarják azt, és ahol használhatunk
vele mind az egyesek okulására,
mind nemzetünk igaz javára.

Ami pedig a felekezeti békesség
megzavarását és a békés együttmű-
ködésre vonatkozik: a felelősséget
ne hárítsuk csak a szektákra. Itt
volna már az ideje annak, hogy
történelmi keresztyén egyházaink az
istentelenség és pogányság mindent
elöntéssei fenyegető nagy árjában
végre feleszméljenek s őszinte szív-
vel, fenntartások nélkül egymásnak
nyújtsák békejobbjukat.
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SZELLEMI ÉLET
. A könyveket vásárló

és olvasó középosztály ma első sor-
ban azokat a regényeket és írásokat
keresi amelyekben a saját életformáit
és világát találja meg. Ez a közép-
osztály túlnyomó többségében ma IS
'abban a romantikus, lényegében kül-
söséges "uri" eszmevilágban él, mely
már a századfordulókor elvette józan
világos látását. Ezt már sokszor meg-
.állapították, de élénken emlékeztet
bennünket e tényre a minap megjelent
két regény. Egyik Csathó Kálmán
.Szite-uice 25" c. könyve: egy nagy-
anyának és leányunokáj ának az "élet-
története", azaz egymásba fonódó
szerelmí regénye. A másik pedig
Zsigray Julianna "Holtomiglan-holto-
diglan" c. könyve: egy szegény sors-
ból minisztériumi tisztviselővé lett
vidéki fiú története egy milliomos
budapesti család leányával. Mindkét
regényben Budapest, a kialakuló és a
vidéket magába olvasztó főváros és
a háború utáni nagyváros élénk sztn-
foltjai adják a hátteret. Mindkét re-
gény látóhatára megreked az egyéni
élet romantikus boldogság-keresése-
nél. A nagyváros gyökértelen indi-
vidualizmusa nyilatkozik meg abban,
hogy ez a magát nagystílűnek és
mondénnak tartó életforma nem vesz
tudomást nemcsak az élet nagy kér-
déseiről, de még a népünk sorsában
rnindannyiunkat egyénileg is közvet-
lenül érintő problémákról sem. A leg-
fontosabb ennek a valójában talmi és
csak regényben lehetséges életformá-
nak az, hogy az ember ösztöneit ki-
élhesse. "A szerelem fenséges és cso-
dálatos" - mondja a hős, amikor há-
zasságot tör és ósdi felfogásról, kö-
zépkorról beszél, amikor rút ösztö-
neinek ellene szegül az erkölcsi tör-
vény. Nem veszi észre, hogy a múlt
.századvégi és ma már divatját mult
naturalizmus ilyen és hasonló szóla-
maival rnilyen idegenné lett mai vilá-
gunkban. A mai magyar társadalmi
regénynek mélyebben kell megfogni
az élet valóságát. Csathó és Zsigray
Julianna könyveit nagyfokú írói kész-
ség teszi tetszetős, érdekes olvas-
mánnyá, csak az a kár, hogy az írói
készséggel nem párosul a mondani-
való tartalmas gazdagsága. K.

A Magyar Szemle Társaság kiadá-
sában Mi a magyar címen egy rendkí-
vül vaskos kötet jelent meg (5580IdaH).
Szekfű Gyula szerkesztésében szelle-
mi életünk vezetőinek egy tekintélyes
csoportja (Ravasz László, Babits Mi-
hály, Kodály . Zoltán, Bartucz Lajos,
Viski Károly stb.) cikkeit tartalmaz-
za, amelyek útbaigazítani kívániák a
jóhiszemű magyarokat: mi is az igazi
magyarság. Hallatianul aktuális fel-
adatot tűzött ki maga elé a könyv:
"kijelölni a határvonalat, melyen túl a
fantázia és líra felelőtlensége veszi
kezébe a magyar problémát, de ame-
lyen belül lehetséges objektív mód-
szerrel és eszközökkel megközelíteni,
megismerni a magyar lényeget." Fel-
adatának a kitünő könyv teljes mér-
tekben meg is felel. Remek cikkek
töltik meg a' kötetet, álmélkodva ol-
vassa az ember őket, amint olyan
rnozzanatokra hívják fel a figyelmet,
amelyek merőben rejtve voltak még
a tudományosabban képzett olvasók
előtt is. Annyira ió a könyv, hogy
legközelebb egy hosszabb cikk kere-
tében még vissza kell térnünk rá.

Darvas József: Máról holnapra.
(Dante.) Divat ma f alút járni, újra és
újra felfedezni a népet, keresztbe-
hosszába szociografálni a magyarsá-
got. Ez a könyv is arra vállalkozik,
hogy apró mozaikokon keresztül be-
pillantást engedjen a falú életébe. A
szegénysoron keresztül egy hosszabb
lélegzetű elbeszélés keretében tárja
elénk az Alföld sok érdekességgel,
fojtott erővel, a tragikus drámaisa-
gig csorduló sanyarúsággal teli hét-
köznapjait. Nem egységes történet
folyik a mese ágyában, inkább kép-
sorozatokat kapunk a köriyv oldalain
új és többször sz ínrelépö szereplök-
kel, akik problémák sorára irányít-
ják figyelmünket. A könyv szenve-
délyrnentes kérdéseket vet fel, azon-
ban a feleletekkel adós marad. Saj-
náljuk, hogy az író nem vállalta a re-
gényírás feltétlenül sikeresebb, azon-
ban erősebb konstrukciós készséget
és több drámaiasságot, de még epi-
kumban is többet kívánó feladatát,
hanem megelégedett azzal, hogy itt-
ott belevilágított a kérdések tömke-
legébe, amelyeknek megoldatlansága
kínzó bajainknak legsúlyosabb alap-
oka.



36

Kosztolányi Dezsőnéz Kosztolányi
Dezső. (Révai.) Rendkívül becses szol-
gálatot tett a nagy költö özvegye ez-
zel a kötettel a magyar irodalomtörté-
netírásnak, mert az élettárs közvet-
lénségéveI, a feladat fontosságával
tisztában levő megfigyelő pontossá-
gával, az élő irodalom légkörében ne-
mesedő ember hozzáértésével jegyez-

- te fel és bocsátotta közre korunk
egyik legérdekesebb és legtehetsége-
sebb költőjének nyers életrajzát. Hi-
teles adatok és szubjektív megjegy-
zések, ismert körülrnények és új moz-
zanatok halmozódnak egymásra eb-
ben a kötetben, világosan rajzolódik
ki benne egy vonzó egyéniségű, egy
örökké naiv lelkű költő pályaképe.
konturjaiban pedig korunk irodalmi
életének határvonalai is megvonod-
nak mintegy háttér gyanánt. A szak-
ember tudni fogja, hogy mit használ-
hat fel a bőséges anyagból a maga
sajátos céljaira, az irodalmilag isko-
lázott közönség nagy érdeklődéssei
fogja olvasni a hellyel-közel egészen
szubtilis finomsággal írt könyvet, Kü-
lön felhívjuk a figyelmet a befejező
részre, amely a költő halálos beteg-
ségének riportszerű leírása.

Féja Géza: Móricz Zsigmond.
(Atheneum.) Élőkröl történetet írni fe-
lettébb bonyolult és nehéz feladat,
kortársról bírálatot mondani körül-
belül annyi, mint pozitiv vagy nega-
tiv irányú tévedéseket - a nyilátko-
zö jelentőségéhez mérten súllyal vagy
súlytalanul - kodifikál ni. Még az
olyan iskolázott elme és a tudomá-
nyosság objektivitása iránt fogékony
író, mint Féja is, csak nagy óvatos-
sággal vállalkozhatik élő író pálya-
képének megrajzolására, ő is csak ak-
kor, ha eleve elhatározza, hogy lelki-
ismeretes pontossággal mérlegeli
munkája minden adatát, óvatos lesz
rnínden jelzővel, és minden ítéletét az
exakt tudományosság műszereivel el-
lenőrzi. Ha nem ilyen szándékkal dol-
gozik, akkor vagy céltalan és tudo-
mánytalan vitát kezd, vagy reklámot
csinál. Kénytelenek vagyunk ezeket a
gondolatokat elmondani, amikor Féja
könyvéről kell beszámolnunk. Bizony
nem volt sok értelme annak, hogy ez
a könyv napvilágot látott. Alig több,
mint egy intelligens könyvbarát felü-
letesen megírt beszámolója olvasnia-
nyairól, bő tartalmi kivonatokkal,
szokványos jelzőkkel, fordulatokkal,
értékelő "patronokkal". Kétségtelenűl
rutinos írás, de alig több, mert eleve

I,

r

lemond magasabb igényekról. Egyet-
len irányító szempontja: a rokon-
szenv Móricz iránt.

Szabó Lőrinc válogatott versei.
(Singer és Wolfner.) A világháború'
utáni idők egyik legmélyebb intellek-
tusú költője, az Ady-nemzedék köl-
tészetének "áthangszerelője", Szabó
Lőrinc ebben a kis gyűjteményben
régi verseit "újraírva" adja közre.
Ropparit érdekes már maga ez az at-
titüd is, amely a fiatal os zavarok és
túlzások hibáiból kifejti a verseket.
nemes anyagnkat újraalakítj a, esi-
szolja, ahol a műgond, a világ klasz-
szikusain kiérett önismeret kívania,
"újraönti"_ (Szabó Lőrinc egyik leg-
kitünőbb műfordítónk is, aki ragyo-
gó átültetésekkel bőven gazdagítot-
ta irodalrnunkat.) Zavartalan öröm-
mel élvezhetjük az antológiában a
korábbi kötetek legjava termését, rá-
adásul még tíz újat is kapunk, így
együtt látjuk a költő egész világát,
indulástóI a máig, amely számára
költészetünkben egész kivételes he-
lyet biztosított. A nagy gonddal ösz-
szeválogatott kötetben az ismerős
verseken a kivételesen szép alkotá-
soknak kijáró elismeréssel szernlél-
jük a sokrétegű tematikát, az egy-
szerűségében is hatalmas erejű nyel-
vet, a formagazdagságot, a villódzó
fantáziát, és a gondolatot, amely
minden egyes verset élővé tesz, at-
világít és magasra emel.

Soós László: Kormorán. (Frank-
lin.) A nagyváros kávéházában (hol
és mikor, nem rnondja meg az író,
különös nemzetközi társaság él, társ-
talan, kallódó, szegény emberboga-
rak. Életcél, messzenéző programm
nélkül tengődnek máról-holnapra.
időnkint filozofikus távlatú vitákat
rendeznek,' máskor pergötűzszerűen
árasztják el egymást aforizmáikkal.
Megúnt bölcseségük a szerelem me-
legétől sem kap erőt. Enervált éle-
tük csak egyszer lobban fel, amikor
elmennek a háborúba, persze jobbára:
repülőnek. (De hogy rniért, kellő-
képen ezt sem magyarázza meg az
író, mint ahogyan az egész könyv
légüres térben lebeg, ahol tudatalatti'
erők majdnem okkulísta rejtelmes-
séggel irányítják az ernberbábukat.)-
Ez a háború alkalmasint a spanyol
polgárháború. A regénynek ez a ré-
sze a legsikerültebb. Döbbenetes erő-
vel megrázóan érzékelteti a bombák
halálvilágát egy légiharc leírásában.
Ennek az elolvasásáért érdemes vé··
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:gigkinlódni az érdektelen lapok sza-
.zait is.

Hevesi András: Irén. (Cserépf'al-
vi.) Nem egészen frissen megjelent
könyv, de érdemes róla megemlékez-
ni, mert ennél frissebben, sziporkázó
ötletekkel gazdagon, de gazdaságo-
.san megrakottabban, lendületesebben
.a közelmultban nem írtak magyar
nyelven. Tartalmilag nem dicsérhet-
jük a könyvet, számunkra merőben
idegen lelkű, más etikájú világról
.szól, azt sem helyeselhetj ük, hogy
szinte exhibicionista módon túlzott
őszinteséggel a maga legegyénibb
életét viszi az Író a nyilvánosság elé
(a beavatottak névszerint ismerik a
regény szereplőit), azonban szemé-
lyektől elvonatkoztatva nagyon érde-
kes témát dolgoz fel franciás köny-
nyedséggel, bravúros lendülettel és a
vérbeli író művészetével. Nagyon sze-
retnénk, ha legközelebb egy nagyobb
és erejéhez méltóbb feladatot tűzne
ki Hevesi maga elé. (Úgy tudjuk,
hogy egy Széchenyi regénye van ké-
szülőben, kiváncsian várjuk a meg-
jelenését.)

Asztalos István: Elmondja János.
(Révaí.) Kötetnyire duzzasztott apró
történetek, hősük János, a szegény
ember. Rendre ő maga meséli el
élete folyását. (Innen az erőltetett
cím is!) Nincs ebben az életben sem-
mi rendkívüli, semmi olyasféle nem
történik .Jiósünkkel'', ami akár a no-
vellatéma is lehetne. (Nem hogy re-
génnyé volna érdemes rnegnagyobbí-
tani!) Az előzetes kiadások sok dicsé-
retet pazaroltak a könyvre, azonban
az elfogulatlan olvasó mit sem talál
közülük indokoltnak. Kétségkívül jó-
ízű események váltogatj ák egymást
a kötetben, azonban azokat már má-
sok (főképpen Tamásira gondolunk)
sokkal ízesebben. ügyesebben és fő-
képpen igényesebben megírták. Igy,
ahogyan Asztalos ír, jóegynéhány
székely toIIfargató elmesélné a hét-
köznapok esernénytelenségét, vagy az
események lényegében jelentéktelen
eredményét, azonban ök nem hival-
kodnának az írói rend tagjaként.

Thurzó Gábor: Az adósság. (Frank-
lin.) A lélektani regény kevés és csak
kultúráIt ízlésű ember olvasmánya.
Ennek a műfajnak alig van közönsé-
Ke, az a néhány olvasó, aki kultúr-
szornját ilyen forrásoknál is szokta
oltogatni, igénnyel lép fel könyvével
szemben. Talán azonban rnondjuk az
igét a muít időben, mert újabban
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alig-alig találkozunk regénnyel, mely
a jogosan támasztott követelrnények.
nek távolról is megfelelne. Különösen
kétféle állélektani regény kerül elénk.
Az egyik csoportba tartoznak azok,
amelyek regények ugyan nagy álta-
lánosságban, azonban annyi közük
van a pszichologiához, hogy írójuk
egynéhány lélektani kézikönyv tar-
talom-jegyzékét ismeri; a másik cso-
portba pedig azok, amelyek szinte
tudományos hozzáértéssel, minden-
féle "kézilámpás" (a legmodernabb
elméletek, tudományos er edményekl)
segítségével járják a lélek világának
útvesztő it, azonban expediciós jelen-
téseik csak nem akarnak regénnyé
formálódni. Könyvünk ezzel a csoport-
tal tart rokonságot. A Helming csa-
ládról szól, a három fiúról, akik meg-
tudják, hogy egy természetes öccsük
is van. A törvényes gyermekek test-
vérük felé fordulnak eleinte a bnt-
ránytól való félelemből, azután ér-
deklődéssel, végül valamiféle ébrede-
ző, de hamarosan el is satnyuló sze-
retettel. Csak a középső fiú, Miklós,
a tbc. rabja, tart ki az új rokon rnel-
lett, átformálni akarván a gyereké-
vei együtt a maga eddigi tétlen éle-
tét. Sikertelenül. De hogy a "happy
end" el ne maradjon, a beteg Miklós
megházasodik és új életbe kezd. Naiv
ötletek, ósdi fordulatok, vérszegény
érzelmesség jellemzik a kötetet, ame-
lyet nem tudni, mi okból adott ki a
különben jóizlésű Franklin Társulat.

Jean Giono: Zeng a világ. Illyés
Gyula fordítása. (Révai.) Mialatt az
egynyelvű magyarok kultúrigényét
alkalmi írók, patologikusan hivatást
érző művészkedők, valójában pedig
aligizlésű, esztétikailag analfabéta, de
tagadhatatlanul felvágott nyelvű,
technikában gyakorlott, és valódi iro-
dalmi értékeket zöngésen rezonáló
tollforgatók "nagyban" elégí tik ki,
(Nézzük csak a lehetetlen mennyiség-
ben piacra kerülő karácsonyi könyv-
termést, a kiadónkinti 10-15 kötetet..
A legbékésebb hangulatú háborúutáni
esztendő sem termelt többet. Igaz,
hogy a bőség csak mennyiségileg ör-
vendetes, minőségileg a kisszabásúra
méretezett várakozásnak is messze
alatta marad.) addig nyugaton a re-
gényírás már egészen új utakon jár,
mint ahogyan az irodalom egyéb te-
rületein sem a századforduló ízléstör-
vényei az iránytszabók már. Évek óta
halad hódító útján az "új regény",
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főképpen a franciák a hívei az új ki-
fejező formának, s közöttük is első
helyen a piemonti származású Giono,
kinek egyik legnagyobb sikerű köny-
ve 'a "Zeng a világ".

Mi az új ebben a regényben? Rö-
viden nehéz azt összefoglalni. A me-
séje maga roppant egyszerű, egészen

- primitiv. Szereplői halászok, favágók,
pásztorok, de életükben a koroktól,
időtől, külső mozzanatoktói függet-
len lélek ölt testet. Bonyolultság nél-
küli lelki alapjelenségek mozgatják
a történéseket, ami történik, vég te-
lenül egyszerű, de az egyszerűségben
a természet világának csodálatosan
gazdag harmóniája érvényesül. Nem
könnyű olvasmány a könyv, azonban
a keresetlen közvetlenséggel, elna-
gyoltnak ható, de mégis a törvények
következetességévei folyó mondatok
valami egészen különös készséggel
- nemcsak látásérzeteket keltenek
az olvasóban, de egyéb érzeteket is.
Közhelynek hat, de így van - több
dimenzióban, plasztikusan ábrázol ez
a könyv.

A fordítás Illyés Gyula költői, de
helyenként szálkás munkája. A. E.

B. L. Jacot és D. M. B. ColJier:
Marconi, az etet verézslále: Buda-
pest, Singer és Wolfner kiadása.

Ez a könyv Marconi életének és
működésénekés ezzel kapcsolatban
a drótnélküli távíró és a rádió meg-
születésének izgalmasan érdekes raj-
zát adja. Tudományos szempontból
külső ez a rajz, amennyiben a törek-
vések és találmányok elvi és techni-
kai részleteibe egyáltalában nem bo-
csátkozik bele, hanem csak a kitűzött
célt ismerteti és hogy mennyiben si-
került a célt elérnie. De nagyszerű
elevenséggel tudja a megoldandó f'el-
adatokat és a leküzdendő nehézsége-
ket érzékeltetni: az olvasó szinte
együtt vergődik a kultúrával, együtt
örül sikereinek. Továbbá sokoldalú
ez a rajz. Marconit nemcsak, mint
körültekintő, világos ítéletű tudóst,
nemcsak mint fáradhatatlan és sze-
renesés kezű kísérletezőt állítja
elénk, hanem bemutatja mint élelmes
üzletembert, lelkes hazafit. ideális
családapát és a tenger, az opera és
az utazás szerelmesét is. Egy párat-
lanúl érdekes kísérö kórus ad egé-
szen saj átság os varázst a könyvnek:
uralkodók, államférfiak, magas kato-
nai méltóságok sietnek meghajtani
az elismerés zászlaját Marconi előtt;
a hivatásánál fogva szinte folytono-
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san utazgató szerény tudós nem egy-
szer alig-alig tud elmenekülni a tö-
meg szorongó lelkes tüntetése elől.
Találkozások nevezetes tudósokkal"
feltalálókkal, a világháború egyes
részletei velünk ellentétes oldalról
nézve, Marconlék földkörüli utazásá-
nak érdekes részletei teszik még sz!-
nesebbé ezt a különleges szempontú
korrajzot. A könyv végén egy külön
fejezetben Zakariás János pesti fő-
mérnök sorol fel értékes adatokat a
magyar rádió gazdag multjából.

Dél Zoltán.

Tiltakozás!
Az Egyetemi Nyomda pályázatot

írt ki nemzeti szellemű reg ényre s a
biráló bizottság Fekete István: "Zsel-
lérek" círnű művét ítélte a 3000 pen-
gös jutalomra méltónak. Ennek ap;
ítéletnek irodalmi szempontból való
felüÍbírálását rábízzuk az esztétikus-
ra, a szégyen és a fölháborodás azon-
ban arra késztet bennünket, hogy
hangos szóval tiltakozzunk az ellen
a nemi "morál" ellen, amely ennek
a könyvnek több helyén, de különö-
sen 215-216. és 293. oldalán a 'maga
teljes szemérmetlenségében jut kif'e-.
jezésre. Okölbe szorul a kezünk,' ha
arra gondolunk, hogy ezen a köny-
vön rajta van a 363 éves Egyetemi
Nyomda pecsétje s a Könyvbar átok
Szövetsége az első kiadás lD.OOO pél-
dánya után már a második kiadást is
a könyvpiacra dobta. Mert ez azt je-,
lenti, hogy ez a könyv bevonul rnin-
den iskolai könyvtárba s végezni fog-
ja a maga mételyezö munkáját. Ál-
láspontja még a "szabad szerelemnél"
is szabadabb. "Csak, ha szereted, La-
ci, vagy azt hiszed, fogod szeretní"
- ezekkel a szavakkal hagyja jóvá.
regény egyik hőse annak az özvegy-
asszonynak a megejtését, akit barátja
még utólag sem szándékozik felesé-
gül venni. Nem értjük: a regény bí-
rálói ne tudták volna, hogy ez al:
összes keresztyén egyházak által egy-
értelműleg vallott és hirdetett szek-
szuális etikának cinikus arculcsapá-
sa ? Nem vették észre, hogy az emlí-
tett és ezekhez hasonló részletek még
művészi szempontból sem indokolha-
tók, ha ugyan művészi szempontból
ilyesmi indokolható... Vállalják a
felelősséget ennek a "morál"-nak'a
magvetéséért ? Van bátorságuk arra,
hogy ezt az életfolfogást "nemzeti
szellemű"-nek hirdessék? Tiltakozunk



ez ellen s összefacsarodik a szívünk,
ha' arra gondolunk, hogy hiába tesz-
szük. A Királyi Magyar Egyetemi
nyomda, a Könyvbarátok Szövetsége
megy tovább a maga útján ...

P. P.

Thorma Jánesnak,
a 90-es években híressé lett festömű-
vésznek, a "Nagybányai Szabad Fes-
tőiskola" egyik alapítójának (1902),
majd vezetőjének emléket újította fel
a Nemzeti Szalonban most, két évvel
<1 halála után rendezett emlékkiállí-
tás.

Az első rövid fejezet művészeté-
ben a Munkácsiéval rokon naturalisz-
tikus romanticuzmus jegyében játszó-
dott le. Ekkor lesz egyszerre híressé,
sokan Munkácsi -f'ölé emelnék. Az
"Aradi vértanuk" (1896), "Október
elseje" (1903), "Kocsisok közt" (1902),
"Kártyázók" (1904) c. képei közül
csak a két utolsót látjuk a kiállítá-
son, de sokat pótol a "Szenvedők" c.
nagy vászna, amellyel 1894-ben Pá-
rizsban a "mention honorablé"-t nyer-
te el. Az őszi köddel bevont színek,
a temetői környezet az embert a szen-
vedő természet részéve teszik.

Következett a nagybányai munka
(1902-1927): fény- és színélrnények-
ben él mint társai a .Jcoloriszükus
naturalizmus" művészei, pedig terrné-
szetszernléletében expresszionista len-
ne. Éppen ezért kevesebbet dolgozik.
A kiállításon a huszas évek előtti idő-
ből nem látni tőle tájképet. Annál
megdöbbentőbb az ő látása azokban
az alkotásaiban, amelyekben a huszas
évek szociális problémáit tárja elénk:
"Bányászok", "Kenyérosztás", ;;Utca-
sarkon" (1920).

Utolsó felvonása művészetének
1927-1936-ig terjed és Thorma igazi
alkotóképességét mutatja. Az iskola
nem köti már. Az 1926-ban készült
festményeiben is jelentkezik az eddig
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elfojtott expresszionisztikus érdeklő-
dés a jelenségek szerkezete után. t1a
portrét fest, háttere a táj. "Piros
bluzos nö": a figura annyiban érdekli,
amennyiben része a természetnek.
"Nő sárga ruhában" (1926), "Nyári
;táj" (1929), "Nő rózsás kendővel"
(1932), "Klastrom réten" (1933), "Für-
dőzők" (1933), A "Szalonnasütés" vi-
dám társasága színtelen olvad egybe
a nyárutó erdejével (1934). Igy marad
Thorma a természet egységének fel-
fedezője és mint ilyen, a tökéletes
"nagybányai mester". R. 1.

Külföldi folyóiratok.
A .Luthertum" (Leipzig, Deichert-

kiadás, megjelenik havonta, előfizeté-
si ára negyedévre 1.50 RM.) 1939. évi
8-9. száma a következö tanulmányo-
kat hozza: Fritz befejezi Thummról
az ev. egyháznak a harminc éves há-
ború kor ában élt előharcosáról írt
érdekes tanulmányát, WendJand
Heinz-Dietrich az egyház "pneumati-
kus test"-jellegéről közöl egy új nyo-
mokon járó értekezést, M atthes avval
a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen
jelentősége van a keresztyénség kö-
rüli harcban a keresztyénség világ-
formáló erejére való utalásnak, Nebe
az egyházi hivatal és a becsület vi-
szonyát tárgyalja. - A 10. számban
Althaus kezd egy nagyszabású tanul-
mányt "evangélium és felekezet" CÍ-
men. A 11-12. füzetben befejezi Alt-
haus tanulmányát, Renkewitz pedig
Zinzendorfról, a kereszt teológusáról
ír. Értékes könyvszemlék egészítik ki
a számok tartaimát. - A "Luther-
tum" a világ evangélikusságának
egyik legjelentékenyebb folyóirata,
mely alapos és mégis könnyen érthe-
tő, a mai aktuális kérdéseket az evan-
gélium világosságában tárgyaló tanul-
mányaival mindenkinek melegen
ajánlható. K.

Ez a keresztyén ember osztályrésze,' már a keresztség állal eltemettetett
Krisztussal együtt a halálba és élete ettől fogva naponként való meghalás. Ami-
kor a fölébredéskor szeme látásra nyílik meg, látja a maga szenvedő voltát és
minden egyes lépésnél új meg új okát látja annak, hogy útja a romlásba vezet ...
Az Úr az övéit gyakorta mintegy fűzőn at, nagy métységeken keresztül, menti
meg. Vilhelmi Malmivaara tt 1922.)
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent

Léleknek közössége legyen mindnyájunkka\.
lsten ezt ígéri nekünk: Kérjetek és adatik nektek; keressetek és,

találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap; és
aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember
közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat
kér, vajjon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti
fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok
jókat azoknak, akik kérnek töíe ? (Máté 7, 7-ll.)

Jan u á r fol y a má n
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy az elmult évben sokszor és sokféleképpen vétkeztünk Ellene, - hogy
hűtlenek voltunk kötelességeink teljesítésében, - hogy gőgösek voltunk
Vele szemben, - hogy önzőek voltunk embertársainkkal szemben, - hogy
a magunk boldogulását kerestük népünk java helyett, - hogy 'kétséges-
kedtünk az Úr imádságmeghallgatást ígérő szavában, - hogy nem éltünk
az együttes imádkozás javaival;

sdiunk hálát az Istennek,
hogy erre az új évre is kiterjeszti imádkozásra biztató ígéretét, - hogy
.mindeddig türelmes volt hozzánk és nernzetünkhöz, - hogy az egyházben
hangozhatik az evangélium, - hogy a gonosz hatalma csak ideigvaíö,
hogy változatlanul szabadságunk van együttes imádkozásra;

könyörögjünk az Istennek,
hogy ebben az új évben is legyen hozzánk irgalmas szent Fiáért, - hogy
legyen türelmes Ura a magyar népnek, - hogy legyen védelmező és sza-
badító Istene a finn népnek, - hogy hirdettesse törvényét és evangéliumát
az egész viíágriak, - hogy hívjon el kellő számban ifjakat az egyházi
szolgálatra, - hogy rendeljen békességet az országok között, - hogy
legyünk hívek mind a kicsiny, mind a nagy dolgokban, - hogy legyünk
hálásak a mindennapi kenyérért és az élet minden javáért, - hogy egye-
dül Benne bízzunk, és Benne feltétlenül, minden körüknények között
bízzunk.

Oh én Uram és én édes Teremtőm, én szegény blinös ember, az én
szívemnek mélységéböl hálát adok Teneked. Magasztallak és dicsérlek,.
hogy engemet gyermekségemtől fogva e mai óráig békességben megtar-
tottál és oltalmaztál. És kérlek Tégedet, a mi Megváltó Urunk Jézus Krisz-·
tusért, ne vond meg éntőlem a Te kegyelmességedet, de inkább öregbítsd
meg énbennem a hitet, hogy mindenkor dicsérhesselek és felmagasztalhas-
salak, és az én szívemet egyebüvé ne fordítsam, se jobb felé, se bal Ielé,
hanem csak Tehozzád, oh én Uram Istenem. Mert csak Te vagy énnékem
minden reménységem, csak Tehozzád akarok én folyamodni. Mert Te vagy
én segítőm, Te vagy az út, az élet és az igazság. Te látod, Uram, mín-
den embernek az ő szívét, miért hogy sem mennyben, sem földön több
segítőm Tenálad nincs, azért Tehozzád folyamodom, én Uram Teremtőm,
és alázatos szívből könyörgök Tenéked, ne cselekedjél énvelem az én
érdemem szerint, hanem a Te szent Fiadnak haláláért és vére hullásáért
bocsásd meg nekem az én nagy büneímet, amelyekkel Téged naponként
megbántottalak, és végy be engem a Te nagy kegyelmességedbe és vég-
hetetlen irgalmasságoiiba. Ámen.

(Az l642-i lőcsei imádságoskönyvböl.)
Ne hagyj eltávoznom, oh Isten, Tetőled bűneim miatt; De álljak meg-

végig a hitben, Kövessem szent parancsidat. Ha kísért a Sátán S hűségern-
nek árán Bűnre csalogat: Oh ne hagyj magamra, Szabadításomra nyújtsd
ki' jobbodat, ' " '

(Magyar dicséret a XVII. századból. 'Keresztyén Énekeskönyv, 56, 4.);

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda : Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.

A fOly_qirat elfogadása eltJfizetési kötelezetlsel!(feL iár.



Olvasólnkljo:l
1I:zdl év beJdJs:zUntéveJ arra kér/Ok

elölJ:zetölnket, fjogy a:z eJölJ:zetésl dllakat
pontosan küldJék be. 1I:zegyre'ne.(je:zbedö
vls:zonyok kU:zt loko:zottan s:zUkség van
mInden magyar evangélikus tdmogatdsdra.
fjogy a ••Keresztyén Iga:sdgH eddIg Js dldd-
sosnak bl:onyult s:zolgdlata el ne lankad-
Ion, söt k.mélyülJUn és erösUd/UnI

Elö(J:etöJnket nagy nyomatékkal kér-
lUk arra, .(jogy c'mváltoz,dsal1í.al pontosan
lelentsék be a kludófjlvataJunkban (Györ,
Petöll-tér Z). lJ ldadófjlvatalt sok munkdt6J
és nefjé:ségtöl ldméllk meg vele_

HJttestvérl tidvU:zletteJ:

a "Keres:tyén Iga:sdg"
klad61)lvatala.

Most jelent meg:
Danhauser László:

Krisztus Urunk születésének története

Budapest, szerző kiadása.



Megjelentek.
a "KERESZTYÉN IGazsÁG FÜZETEI"

sorozatban:

Kar ner Kár oly: Magyarságunk pr6bája.
Az evangélikusság nemzeti feladatai.

Ajkay István: Kegyúr vagy szolgai
Az evangélikus presbiter kérdése.

P r ö hIe Kár oly: Luther és a reformác.i6.
Reformációi ünnepi elmélkedés.

G ro ó Gy 4 la: Halál, feltámadás, örök élet

A 16 oldalas füzetek ára 10 fillér.
Tömeges terjesztőknek kedvezmény,

Ter jes s z ü k e népiesen megírt, magvas füzeteket.

Megrende'hetők:

a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Győr, Petőfi-tér 2. sz.

Olvasd! Terjeszd!

BalOII-nyomda: Uzsaly éa Koncz (Haran&&Zónyomdája) Györ, Andrássy-tt 24.


