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Ha meg nem moslak téged.
Monda néki Péter: Az én lábaimat

nem mosod meg soha! Felele néki
Jézus: Ha meg nem moslak téged,
semmi közöd sincs én hozzám.

János ev. 13, 8.

. Mindez a husvét ünnepe előtt történt, mikor Júdás a szí-
vében hordozta már az árulás tervét s amikor Jézus tudta, "hogy
eljött az ő órája, hogy átmenjene világból az Atyához". (Já-
nos PV. 13, 1-3.)

Mindez pedig azért történt, "mivelhogy szerette az övéit
e világon, mindvégig szerette őket".

Szolgálni akart az Úr Jézus a tanítványainak, s mikor oda-
ment Péterhez, hogy megmossa a lábát, Péter tiltakozott s nem
akarta engedni. Péter tiItakozásában bizonyára benne van a Mes-
ter iránti határtalan tisztelet, benne van önmagának az értéke-
lése, az alázata, de kétségtelenül van benne valami büszkeség
is, és nyilvánvalóvá válik, hogy még most sem - közvetlenül a
golgotai kereszt előtt sem - érti meg az Urat. Botránkozás
és elképzelhetetlen számára az olyan Messiás, aki szolgai ruhá-
ban szolgai munkát végez s érthetetlen számára a szolg áló Jézus
éppúgy, mint a golgotai kereszt. Ebben az igében ugyanaz a
Péter áll előttünk, aki a szenvedéseiről beszélő Jézust így dor-
gálta: mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg tevéled.

Jézus válasza csodálatosan megmagyarázza, hogya keresz-
tyénség lényege nem az, hogy én szolgálok Istennek, hanem az,
hogy Isten vett magára szolgai formát s Krisztus szolgál nékem.
Krisztushoz és a keresztyénséghez is csak akkor van közöm, ha
alázatosan el tudom fogadni, hogy Krisztus szolgáljon nékem és
fehérre mosson skarlátpiros bűneimból.

Komoly bőjti figyelmeztetés ez az ige a ma keresztyénsége
számára: Krisztusnak és felebarátaimnak csak akkor van jogom
és erőm szolgálni, ha Krisztus már előbb szolgálhatott nékem
s nekem részem van az ő szenvedésében, halálában és feltáma-
dásában. A keresztyénség számára nagy kísértés, hogy nekünk
szolgáló Üdvözítőnk van, aki elsősorban szent passzivitást köve-
tel tőlünk, ellentétben minden emberi gondolkodással, mert az
ember hazug önérzet és büszkeség ürügyével mindig aktivitásba
akar menekülni az Isten üdvözítő, szolgáló szeretete elől. Az
ember szolgálni akar s így akarja megvásárolni a váltságot. Ezt
akarta Péter is.

Legyen végre ez a bőjt, nagypéntek és husvét ebben az
értelemben a szent passzivitás áldott ideje, hogy megmoshasson
minket az Úr és részünk legyen Öbenne és az üdvösségben.

'Joáb Olivér.



vitéz nagybányai Horthy Miklós.

Március elseje nagy ünnepe a magyar nemzetnek.
Ekkor húsz éve fordult a nemzet lelkes, hálás közbizalma
a tengerek höse, az új nemzeti hadsereg megszervezője,
az ú] magyar jövendő úttörője felé azzal az egyértelmű
határozattal: Légy Te az első, mert Te vagy az első! Azóta
Magyarország kormányzója

Megnehezült az idők járása fölöttünk. Erre való te-
kintetből Kormányzónk nemeslelkű elhatározással eltiltott
minden zajos és költséges ünneplést. A lelki síkban legyen
ünneplesünk annál mélyebb és annál bensőségesebb. Minél
igazabban gondoljuk el hazánk, nemzetünk helyzetét az
összeomlás után, minél jobban felismerjük azokat a vesze-
delmeket, melyeket elhárítani, azokat a nehézségeket, me-
lyeket leküzdeni, azokat a feladatokat, melyeket megoldani
kellett, minél többre becsüljük azt a tényt, hogy az Európa
n~gyrészét elborító háború közepette - a magyar igaz-
ság diadalának biztos reményével - ma is békében élhe-
iünk, annál nagyobbnak tűnik fel előttünk Kormányzónknak
az egész világon tisztelt alakja, annál mélyebb hálát érzünk
a gondviselő lsten iránt, hogy Őt a kellő időben adta nem-
zetünknek s annál buzgóbban kérjük a Kegyelem Atyját,
'tartsa meg Öt még igen sokáig nemzetünk javára és áld-
ja meg mindakét kezével! P. K.
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Miből él az egyház?
J.kár hivatalos szolgái vagyunk az egyháznak, akár egyszerű hívei,

egyértelmilen azt kívánjuk, hogy egyházunk élő egyház, gyülekezetünk élő
gyülekezet legyen. Egyházat, gyülekezetet nem érhet borzasztóbb Itélet
annál, mely a János Jelenései könyvében a, szardeszi gyülekezetet sújtja:
"Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy." Keresz-
tyén ember, gyülekezet, egyház, - melyik élő, melyik halott, azt igazában
csak az Úr tudja megítélni, akinek szemei olyanok, mint a tilznek lángja.
Az O tekintetét, az Ö ítéletét nem tévesztheti meg a látszat, a külszín, bár-
mily fényesen takarja is a hullafoltokat, a rothadás jeleit. Az Ö ítéleteibe
rni nem is akarunk beavatkozni.

Egyet azonban nekünk is tudnunk kell, nevezetesen azt: mitől függ
.az, hogy valamely egyház, gyülekezet vagy akár csak egyháztag élőnek
mondható vagy nem? Miféle életről van itt tulajdonképpen szó? Vannak-e
ennek az életnek kétségtelen jelei vagy csak valószínüek? Melyek az egy-
ház igazi életforrásai s ezek helyes felismeréséből mi következik egyházi
rnunkárrkra nézve? Mindezeket a kérdéseket abba az egybe foglaljuk össze:
,Miből él az egyház? Ez irányítja a következőkben gondolataink menetét,

Amikor a 'kérdésről tűnödöm, először egy igen szomorú kép jelenik
meg lelki szemeim előtt. Olyan községnek a képe, amelyben a kényelem-
szeretet, a mammonimádó pogányság, az Isten nélkül számító ész rendszere
.gyilkolja a meg nem született életet. Az utcákon, a házak udvarán már
.rég elnémult a gyermekzsivaj. Itt-ott ténfereg egy-egy gyermek, csupa
drága egyetlen, - testvére nincs egyiknek sem, sőt már a gyermekek
.kinevetik azt, akinek netán testvére születik. A felnőttek Immel-ámmal
végzik dolgukat, - kinek-rninek is szorgoskodnának? A drága egyetlen
könnyű megélhetése úgyis biztosítva már. Temetés ritkán esik, igaz, de
.születés még ritkább an. A lakosság vénül, a falu pusztul. Házak, egész
utcasorok válnak lakatlanná. Hallottunk olyan esetről, hogy templom is
harangostul, papostul fölöslegessé vált, - nem volt többé, akinek kellett.
Végső esetet írok le. Hogy kevés példát találunk ilyenre, gyönge vígasz-
talás. Olyan község, sajnos, nagyon is sok van és egyre több, mely útban
van e felé a végkifejlet felé. - Mi ebből a tanulság? Az egyház életét
nem lehet elválasztani a természetes emberi élet föltételeitől, a termé-
szetes emberi élet anyatalajától. Ahol a természetes emberi élet gyökerei
-elsorvadnak, forrásai kiszikkadnak, ott a községgel együtt pusztul a gyü-
lekezet, a néppel együtt az egyház. És mégis: az egyház 'igazában nem
ezekből a természetes emberi életföltételekből él. Annak az egykéző köz-
.ségnek a keresztyén gyülekezete lelkiképpen meghalt már akkor, amikor
tagjai az érzékiség és anyagiasság ördögi csábításának engedve kivetették
.Ielkükből a teremtő Isten törvénye iránti engedelmességet s azt a jó bizo-
dalmat: az Úr gondot visel,- ötről, hatról nem kevésbbé, mint egyről.
Nyilván lehetséges az, hogy a természetes életföltételek terén nincs semmi
lliány, s az egyházi élet mégis elsorvad.

Egészen más beállításban tűnik fel előttünk a kérdés, ha a természetes
életföltétel ek után az egyház múlt jára nézünk s azt vizsgáljuk, hogyan
wiszonylik az egyház élete a saját múlt jához. Mindenekelőtt bizonyos:



nincsen az emberek között olyan intézmény vagy közösség, melyre nézve
a saját múltja, a saját története olyan sokat, olyan nagyot jelentene, mint
az egyházra nézve. Az egyház tényleg önmagát ítélné halálra, ha saját
múItjától elszakadna s azt megtagadná. Az egyház életfolyamata a nemze-
dékeken és századokon keresztül olyan értékeket hord magában, rnelyek-
nek elvesztése, eltékozlás a azt jelentené, hogy az egyház hűtelenné lett
önmagához, megtagadta múltjával együtt saját isteni hivatását. Minél több
értéket mondhat magának valamely intézmény vagy közösség, annál több a
joga, de annál nagyobb' a kötelessége is, hogy konzervatív legyen, azaz.
hogy öröklött értékeit fenntartani és megőrizni törekedjék. Ez tehát
elsősorban az egyházon áll. Neki már, azt mondhatjuk, vérében van a
konzervativizmus, mert egyik legfontosabb életföltétele.

Nem nehéz azonban észrevenni azt, hogy ez csak az egyik oldala
a dolognak. Fel kell vetnünk a kérdést: Megélhet az egyház a saját múlt-
jából, hagyományai ból, öröklött értékei'ből? Ez a 'kérdés egy veszedelemre
hívja fel a figyelmünket, egy veszedelemre, rnely nem is csak mint lehető-
ság áll előttünk, hanem sokszorosan -valóságg'á is lett. Az egyházaknak,
a gyülekezeteknek az életében vannak olyan időszakok, amikor a múlt ha-
gyományai, intézményei, szokásai, életformái, életkeretei ellenmondás nél-
'kül érvényben vannak ugyan, de mintha elszállott volna belőlük a lélek,
a szellem, az élettartalom és az életerő. Olyanforma állapot ez, amelyre
Csengey Gusztávnak "Az elveszett frigyláda" círnű költeménye céloz. Ilyen
állapotra nézve joggal kérdezzük: Mit használ a puszta forma, a keret,
ha hiányzik a tartalom, az életfönntartó erő? Különbséget kell tehát ten-
nünk konzervativizmus és konzervativizmus között is. Mit használ egy olyan
konzervatívizrnus, melynek csak a régi formák, a hagyományos keretek
megőrzésére van gondja, ellenben nem veszi észre azt, hogyan sikkad el
kezei között az atyai örökségnek tulajdonképpeni életfönntartó értéke?
Mit használ a régi dicsőség, a vértanú ősök, a hitvalló atyák hiú emlege-
tése, ha azzal csupán koldus-jelenünk szegénységet akarjuk takargatni? -
Miből él tehát az egyház? Holtkézi birtokból bizonyára nem. Nemcsak
nemzeti, de egyházi szempontból is iö értelme van a költö intésének:
"Mit öseidtöl vettél szent örökbe, szerezd meg azt, hogy a tiéd legyen!"

Az egyhának ebben a világban való életfönntartásához hozzátarto-
zik az is, hogy az egyház bizonyos életrendet, jogi szervezetet, alkotmányt
állapít meg a maga számára' s a szerint igazgatja a maga közügyeit.
Ez az egyház önkormányzati szervezete. Ennek kétségkívül ugyancsak
megvan a maga nagy fontossága. Az ellenreformáció különösen nálunk
bizonyára nem tudott volna olyan könnyen eredményeket elérni, ha egy-
házunk a reformáció korában jobban igyekezett volna a maga szerve-
zetét kiépíteni! Az egyes szanaszét heverő kévéket könnyebben elkapja
a szélvihar, mint a rendesen asztagba rakottakat. Ahol az egyház önkor-
mányzati, közigazgatási ügyeiről van szó, ugyancsak illik kicsiny dol-
gokban épp úgy hűséget tanusítanunk, mint a 'nagy dolgokban. De lehet-e
azt mondani, hogy az egyház abból él, amit maga önkormányzati, köz-
igazgatási munkájával véghez visz? BIzonyára nem. Pedig vannak (a meg-
előző korban még sokkal többen voltak), akik úgy tesznek, mintha az
egyház csakugyan abból élne. Az egyházi önkormányzat gyűléseiben nagy
buzgalommal vesznek részt és működnek közre; ellenben az egyház lelkt
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életének a közössége rnintha nem is léteznék a számukra, Az egyházi
élet egészség éhez nyilván hozzátartozik az is, hogy az egyház önkor-
mányzati, közigazgatási életében azoknak az akarata legyen irányadó,
akik az egyház lelki életének hálás részesei. De hogy ezt miképp lehetne
keresztülvinni, az a legnehezebb gyakorlati kérdések egyike, egyszerűerr
azért, mert az igaz keresztyénségnek nincsenek kétségtelen -érvényű külsö
próbajelei. a szívek és vesék rejtekéjbe pedig belátnunk nem adatott.

Amit az egyháznak a saját mult jához és jogi szervezetéhez való
viszonyáról rnondottunk, az a szükséges változtatással áll az egyháznak'
az iskolaihoz és egyéb közművelődési, társadalmi, jótékonysági intézmé-
nyeihez való viszonyára is, áll azokra a különbözö egyesületekre is, me-
lyekben az egyházi rnunka különbözö ágazatai szervezkednek, Semmi
kétség: mindez fontos, szükséges vagy Ieg alébb is kívánatos szerve, esz-
köze és megnyilatkozása az egyház életének és rnun'kájának; de megint
egyoldalú túlzás és hiba volna azt állít ani, avagy csak gondolni, hogy
az egyház ezekből az intézményekből és egyesületekből vagy ezeknek a
rnunkájából él, - rnert az egyháznak kell élni tudnia akkor is, ha ilyen
intézmények és egyesületek 'kifejlesztésére és működtetésére semmi rnódja
nincs, - gondoljunk csak az üldöztetések idejére, rnelyek, sajnos, a mi
leorunkban sem tartoznak a lehetetlenségek 'közé.

. Végül még egy balhiedelemmel kell leszárnolnunk. Az egyháznak sok,
igen sok pénzre van szüksége. Pénz kell az egyházi önkormányzat, a lel-
készi és vallástanitói allások, az iskolák s a többi egyházi intézmények
fönntartására, pénz kell részint az egyes szegények (s míly sokan vannak!),
részint szegény gyülekezetek, a sajtó, a misszió stb" stb. támogatására, -
pénz és megint csak pénz. E nélkül az egyház dolgaiban sem lehet jó-
formán semmit sem elkezdeni, sem véghez vinni. Ez bizony így van.
Ahogyan az ember testből és lélekből egy egész, úgy a lelkiek és anya-
giak általában olyan szoros kapcsolatban vannak, hogyalelkiekért foly-
tonosan anyagi áldozatokra van szükség. Az egyház a maga rengeteg
anyagi szükségletét híveinek részint önkéntes, részint az egyházi adózás
formájában kötelezö áldozatrakészségéből fedezi (amiben, tudjuk, az
áÚam is segítségére van). De ha így van, nincs akkor jog osultság a annak
a felfogásnak, mely szerint az egyház a maga híveinek az áldozatrakész-
ségéből él? A 'kérdésnek ilyen alakban való föltevése most már végképp
arra kényszerít bennünket, hogy az egyházi életre nézve világosan kü-
lönbséget tegyünk a között, ami abból ennek a földi, világi életnek a
síkjára tartozik és a között, ami ennek a földi, világi életnek a határain
túlra, az örökkévalóságra, az isteni életre utal bennünket. Egészen bizo-
nyos, hogy az egyház szükségleteiért való áldozatrakészség forrásai már
rég kiszikkadtak volna, ha a lelkek nem találtak volna és nem találnának
újra meg újra az egyházban olyan életet, mely nem e világból való, hanem
onnan felülről, egy egészen más világból származik át ebbe a világba
mint .istení adomány, isteni kegyelem, isteni élet. Csak ahol a lelkek ezt
a fölülről való lel'ki életet, annak isteni jótéteményeit és áldásait ismerik,
csak ott van az egyház dolgaiért igazi áldozatrakészség.

Miből él tehát az egyház valójában? Hol, hogyan, rni úton' férhetünk
hozzá ahhoz a magasabb rendű élethez, az egyháznak ahhoz fl titokzatos
lényegbelsejéhez? Hol, hogyan, rní úton nyílik az fel számunkra? Az egy-



ház felelete erre a 'kérdésre egészen világos és határozott. Ez a felele-t
a kegyelmi eszközökre utal. Mik és melyek ezek? Az egyház tanítása sze-
rint az ige és a szentség ek, az ige, a keresztség és a szentvacsora. -
Ezek tehát az isteni <kegyelem eszközei? Ezek az egyházban található isteni
eletnek a közvetítői? Hogyan lehetséges ez? Hiszen mindez szemmel lát-
hatóan, kézzel foghatóan megint csak emberi dolog! Amit az egyház igé-
nek nevez, akár a bibliában van megírva, akár a lelkipásztor ajkán hang-
zik a szószéken, az iskolában vagy a magán érintkezésben, az mind
emberi szó, emberi beszéd. A 'keresztség, függvényévei, a konfirrnációva]
együtt, egyházi tagavató cselekvény. arnilyen avató cselekvény van sok
más is. Az úrvacsora az egyházhívek összetartozásérzésének ápolására való
szép szokás. Mindez sokak szemében csakugyan semmi más, mint emberi:
dolog s a'ki az igének és a szentsége'knek a !kegyelmi hatását soha nem
tapasztalta a saját lelkében és a saját életében, annak természetesen hiába
beszélünk kegyelmi eszközökről. De Istennek legyen hála: ezekkel a kétel-
kedőkkel és tagadókkal szemben állanak a milliói és milliói azoknak, akik
a Krisztusnak és az Ö apostolainak napjai óta mind e mai napig mély-
séges hálával tesznek bizonyságot arról a kegyelemről, mely az igének,
a szent Ikeresztségnek és az Úr szent vacsorájának az útján vígasztaló.
megszentelő, életújító, megváltó, boldogító erővel lépett be az ö életükbe
s ezeknek a rnillióknak a bizonyságtételéhez csatlakozik bármily szerény
és alázatos formában a mi bizonyságtételünk is, akik csak valamit is tu-
dunk mondani saját tapasztalásunkból az igének és a szentségeknek ezen
kegyelmi hatásáról.

Mindezzel tényeket állapítottunk meg, olyan tényeket. amelyeknek
valódiságát senki sem vonhatja <kétségbe, akinek csak egy kis érzéke van
lelki dolgok iránt. A hitetlen tudósok 'hiába beszélnek képzelödésről, szug-
gesztióról, iIIúzióról, - a hívő tudja, hogy az igében az élő Isten maga
szól hozzánk, hogy a szerrt keresztségben ·az élő Isten karolja fel gyenge
életünket, hogy a szent vacsorában az élő Krisztussal egyesülünk s ezzel
együtt tudjuk azt is, hogy az igének és a szentségeknek ez a kegyelmi
hatása maga is az élő Istennek, a Szentléleknek a műve. Ebben van a
kegyelmi eszközöknek, a kegyelmi eszközök hatásának nyilvánvaló titka,
melyről csak szent áhitattal beszélhet a hit.

Miből él tehát az egyház? Azt mondjuk: a kegyelmi eszközökböl,
az igéből és a szentségekből. Miért? Azért, mert a Szentháromság egy
igaz Isten hozzánk mélységesen leereszkedő kegyelemből ezeknek az útján
eszközli azt, hogy az Ö életének, a kegyelemből való új életnek részesei
lehettük. Ebből a forrásból fakad az egyházban minden igazi éli!t, minden
új élet.

Az egyház múltjáról, .az atyák örökségéről volt szó. Egyházunk leg-
drágább öröksége, az ige, a tisztán és igazán hirdetett ige s a Krisztus
rendelése szerint helyesen kiszolgáltatott szentségek. Ha hívek akarunk
maradni atyáink örökségéhez, elsősorban ezekhez ragaszkodjunk szívvel-
lélekkel!

Szó volt az egyház szervezetéről, iskolairól és egyéb intézrnényeiröl,
egyesületeiről is. Ezek is mind csak akkor töltik be hivatásukat az egyház
szolgálatában, ha életformáló erejüket a kegyelmi eszközök forrásaiból

(



67

merltik és munkájukkal valamiképp a kegyelmi eszközök hatásának igye-
keznek utat törni, lehetőségeket biztositani.

Az áldozatrakészséget is említettük Most már egészen világos, hogy
az egyházhívek igazi áldozatrakészsége milyen forrásbó'! fakad és hová
kell, hogy célozzon. De tudjuk azt is, hogy rnínden anyagi áldozat, melyet
hozunk, csak igen-igen csekély viszonzása azoknak a lelki áldásoknak,
melyekben az egyház 'kegyelmi eszközei által részesülünk.

Miből él tehát az egyház?
Miként az egyes hívő lélek, úgy az egyház a maga egészében is

a kegyelmi eszközök hatása alapján azt vallja az apostollal: Krisztus
az énéletemt

D. Dr. Prőhle Károly.

A- 'magyar önismerethez.
Kicsit minden élet kénytelen öncélúvá lenni. Szembefordulni a többi

életnek s azok mellett, sőt azok ellen élni. Erre rájönni, - egyenlő az ön-
tudattal. Babits azt rnondja, az öntudat mindig a bizonytalanság reakciója.
Meg kell szeppennünk, s létünkben kell veszélyeztetnünk, hogy külön
gondnak tekintsük az életünket, amit éppen az élet legbensőbb vágya,
az élés különít el minden mástól. Ez kényszerít arra, hogy magunkat
éppen saját Iényegünkben való elmerülés és iegigazabb énünk szerint való
élet által biztosítsuk. Öntudatos élet nem egyéb, mint magunk megisme-
rése a többi élettel szemben, s magunk érvényesítése egy lenni vagy nem
lenni komolyságú életküzdelemben. A magyarság sem tusakodna az ön-
ismeret, öntudatáért, ha a bizonytalanság nem kényszerítené az életösztön
reakcióját. Vannak a sorsérzésnek olyan alkalmai,amikor úgy látszik,
minden széthullana, ha éppen a magunkra eszmélés titokzatos erői nem
mozdulhatnának meg. Most a végzet erői kényszerítenek, hogy meg-
különböztessük magunkat mindenki mástól, s úgy állítsuk szembe magun-
kat, személyes, benső erőinket a világgal. A nemzeti öntudat kérdése csak
akkor ébred, amikor a nemzet létkérdései ébrednek.

Az már mindenesetre biztató, hogy a nemzet öntudatáért tusakodunk.
Ahol már egy nemzet, vagyis egy közösség tudja felvetni az, öntudat
kérdéseit, ott már valójában az öntudat kérdez. Érezzük egymást, s egy-
más sorsában a magunkét. A magyarság sorsában bukhatik az enyém,
s velem pusztul a magyarság:. Ez pedig azt jelenti, hogya nemzeti ön-
tudatot nem most alakítjuk, vagy fogjuk alakítani, hanem csak azt, hogy
most találjuk meg újra. Ezen a földön, ezek között a szornszédok között,
ennek a népnek nem lehetett öntudat nélkül élnie, hiszen itt állandó volt
a létünkben való fenyegettetés sorsa. Itt minket erőszakkal öntudatosítot-
tak. Szemünkbe mondták már Augsburgban, hogy kik vagyunk, s kik,
akik köröttünk élnek. Minden sátorverés cövekdöngésében, minden Ige
bevételében. minden törvény elfogadásában, minden mozgósításban s áldo-
zatul esett fegyveresünkben tanultuk a magyar élet lehetöségét, a magyar
élet öntudatát. Mi már túl vagyunk Zrinyin, Bessenyein, Kölcseyn, Széche-
nyin, Kossuthon, Petöf'in, a magyar öntudat prófétáinak ezer esztendős
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szakadatlan stafétáján, Nem új dolog ez az önismeret-hajsza. Csak megint
nagyon égető. Nemzeti öntudatunk prófétái nem tesznek egyebet mint
a mindenkori nemzeti katasztrófák első ébredöi. Ott gyújtanak fáklyát,
ahol a nemzeti öntudatunk elsötétült. Trianon után kiderült, hogy ön-
tudatunk ott romlott meg, ahol elvesztette igazságát és egyetemességét.

Igazságát ott," ahol, enyhén szólva, túlzott véleményünk alakult ki
magunkról. Ahol a harminc milliós magyarságról szötték az álmokat,
ahol vakmerőn és könnyelműen dobálóztunk az elhanyagolható környezet
feltörekvő erőivel, s magától értetődőnek vették a deus ex machinas
magyar jövendőt. S egyetemességét ott, ahol' elszalasztottuk a szükség
kívánta történelmi alkalmat arra, hogy a történelmi osztályok által hor-
dozott nemzeti öntudatot kiteriesszük a népre. Az eszmélkedés első tiszti.
vallomásai pedig azt visszhangozzák könyvtől könyvre, hogy hazug ön-
tudatunk a túlontúl szóhoz engedett asszimiláltjaink ideológiája volt,
azoké, akiknek magyar sorsérzése nyilván nem lehetett éber és reális,
de akiknek hinni nekünk magyaroknak persze, hogy kényelmes és tetsze-
tős is volt. Egyetemességre eljutni nem tudó nemzeti öntudatunk pedig
az osztályokra szakadt Magyarország bűne volt, amelyben nem lehetett
nemzetté a népünk. A nemzeti öntudat első válaszai azért természetesen
kiáltanak a magyar Magyarország és a szociális Magyarország felé.
Ez érteti meg, hogy a magyar öntudat kérdése a magyar létkérdés ...

.*
. De min mérjük meg azt, hogy mi a magyar tulajdonképpen? Más

nemzetekhez mériük magunkat? Egy nemzet nem nézhet vissza minden
lépése után a világra, hogy mit szólnak hozzá s hogy víszonylanak hozzál
A nemzeti jelleg igazán a nemzet magánügye. Aki máshoz méri .magát,
lehet az független? Érdekünk az, hogy mindig mások legyünk, mint a töb-
biek? Kell-e kialakítani egy olyan magyar jelleg-életet, amelyben Európa /
állandóan egyformának nézhet bennünket, s mindig ugyanazt várhatja
tőlünk? Legyünk Európa szolgája egy szakmában? Egy nemzet független-
sége, úgy érzem, abban áll elsősorban, hogy meglepetései lehetnek. Talán
éppen ez az építő szolgálat, hogy valami váratlant és kiszámíthatatlant
teljesítünk. A népek azzal is akadályozhatják egymást akifejlődésben s
a teljesítményben, hogy túlságosan érdeklődnek egymás iránt. Jó lenne,
ha mi nem hagynánk magunkat kiszámítani, De lehet-é ez? Kodály kény-
telen volt a zenében, Gerevich a művészetben, Karácsony a nyelvben,
műveltségben, Illyés a nemzeti magatartásunkban állandóan anémetséggel
állítani szembe magunkat. A magyarság, úgy látszik, mégis ott a leg-
kézenfekvőbb, ahol valóban szembetalálja magát ...

Nem bánom, hogy nincsenek nyilvánvaló "faji tulajdonságaink". Ei
már az öregség jele. Meddig kellett az angolnak angolnak lennie, míg
meg lehetett róla rajzolni a John Bull karrikatúráját, vagy míg kiérde-
:melte Amerika az Uncle Sam arcát, vagy anémet Hans a pipát és hálósipkát!
.Mi még legyünk -f'iatalok. Ne ismerjen a külföld. Mi még eleget kelJ har-
coliunk, s mért ismerjék mindenestül a harco st? És hadd lepjük meg saját
magunkat is! Legalább ennyi kedves izgalma és érdekessége legyen a
magyar életnek ...

*

•
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A magyar faji kutatás nálunk mit sem használ. Kimutattuk több-
kevesebb bizonyossággal, hogy a magyar nép faji állaga keveri a turáni,
keletbalti. alpesi, dinári, mediterrán, mongoloid és északi elemeket. És
egyikre sem mutathatsz rá: ez és csak ez a magyar. Csak az egészre,
ahogy Bartucz mondja. Ezeknek a fajtáknak ez a keveréke magyar, rnely
ebben a történelemben, ebben a környezetben így alakult ki. Nem az fon-
tos, hogy mi öröklődött, de az, hogy itt öröklődött, s ebben a, sorshelyzet-
ben. A sorsunk közös és a helyzetünk. Azért ezzel kell törődni. Akinek
magyar sorsérzése van, az magyar. S a magyar sorsérzésúeket kell döntő
szóhoz szerezni ebben az országban. Ezen lehet mérni az idegenjeinket,
aligasszimiláltjainkat, ellenségeinket egyaránt. Akinek a magyar sors-
helyzet végzetes a/ka/mai idején magyar lelkiismerete, magyar ijedelme,
magyar imádsága, magyar küzdelme alakul, az a magyar. Aki ilyenkor
értelmetlen, vagy értelmetlenséget szinlel, az az idegen, az az ellenség.
A legúiabb kor mozgalmi harcai mutatták meg, hogy van magyar sors-
érzés, melyben minden igaz magyarok találkoztak, s van érzéketlenség
a magyar sors élet-halál kívánalmai iránt. Ezek az érzéketlenek adták át
magukat az új próféciának, melyet ott szűltek, ahol éppen a különállá-
sunkra szoktunk eszmélkedni.

*
Ki illetékes arra, hogy megmondja, mi a magyar és mit akar? Fentiek

szerint nyilván az, akinek nemcsak nemzeti öntudata van, de a tudaton
túl még valamije. Történelmi éltnényemlékezése, népi ösztönközössége.
Az a nemzeti hatodik érzéke, amely a sors érzése és értelme a nemzetben.
Ezért nem lehet megtanulni magyarnak lenni, ezért kísérthető az egy,
vagy egy-két generációban magyarrá lett. Ezért kiált a magyar nemzeti
öntudatát munkáló szellemi mozgalom a magyar nép után. A magyar
népet kell megrajzolni, öt kell megszólaItatni. De Illyés Gyula azt írja,
hogy a nép nem vall. A nép csak zümmög, mint 'az erdő, - aki benne van,
nem hallja. Ha nép szólal meg, azt úgy hívják, hogy forradalom" De a
népnek lehetnek felküldött szóló fiai. S mindenki jogosult a szólásra, aki-
nek nemzeti sorsérzései a népéhez hasonló benső remegésekben revela-
lódnak. Végre is mindenkinek népi származása van. Csak vannak, akiknek
nincs erről ösztönös ernlékezésük. Azok az illetékesek. akik együtt éreznek
a néppel, az együttérzésnek nem azzal az elkoptatott hazug frázisával, de
az egzisztenciális szorongás komolyságával ...

*
A másik nagy tanu a történelem. A történelmet nem szabad kihagyni

az igazoló eljárásból, de a történelem nem a megfellebbezhetetlen döntő-
bíró. Lehet pl., hogyavérszerződés történelmileg nem igazolható monda.
Ennek ellenére a vérszerzödés Béla király Névtelen Jegyzője óta törté-
nelemmé lett s ha az mint történettudomány "monda", akkor ennek a rnon-
dának több kifejező ereje van, mint akárhány történelmileg igazolható
eseménynek. Nemcsak azt lehet elhinni egy népről, amit az okadatolt tör-
ténelme igazol, hanem azt is, amit mondáiban kijegecesedett jelleme ki-
fejez. S ha egyszer egy nemzet ezer éven át énekelte, illusztrálta, s taní-
totta, hogy hét teli vér őse bikafejes kistálkába eresztette izmos karj ából
s'írfi vérét, s úgy itták sorba a közös vért a szerzödés szentségére, akkor
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ez a "monda" világosabban fejezi ki az etelközi törzsek népet formálé
összefogását, rnint azok a "történelmi tények", amelyeket a modera
történettudomány állapít meg.
. A történelem élő, időbeli valóság. Szemlélete nem elsősorban azért

fontos tehát, hogy ismerjük benne, ami volt, s itt egészen szörszálhaso-
gatók legyünk, hanem azért, hogy hihessünk abban, ami lehet. A multból
úgysem a történelmi sikereket értékeli az idő, hanem a történelmi válJa1-
kozásokat. Nem az eredmény a fontos, de a vállalkozás szenvedélye és
hite. Az eszmény, amiért élni eddig magyar dolog volt, s amiért élni ez-
után is magyar és emberi dolog, akárhogy sikerültek az eddigi vállal-'
kozások érte, s akárhogy lehet igazolni az eszme végrehajtására csopor-
tosított erők és események tudományosan elismert valóságát. A hagyo-
mány s nemzeti lélek eszményeIfogadó szolidaritása hatalmasabb. igazo-
lás, mint a történelmi dokumentumok bogarászásának egyhelyben topo-
gá.sa...

Arra sincs szükség, hogy nemzeti öntudatunkat úgy akarjuk munkálni,
hogy egész történelmünket egy látható vagy fiktív egyarcúság vörös fona-
lára fűzzük, Nem kell, hogy a magyar történelem arcán egyetlen mar-
káns vonás legyen. Mert nem is volt ez így. Mi két pogány közt éltünk,
s ehez legalább két arc kellett. Hogy bírtuk volna ki a sorsunk fordulatait,
ha mindig egyféleképen tudtunk volna mcsolyogni s haragudni? .. ÉIO

hogyan lehetne beszélni ma népnevelésről, ha a magyar arc egy és változ;
hatatlan lenne ezer éve? Mit rem élhetnénk akkor újabbat, igazabbat,
magyarabbat, emberibbet, hasznosabbat? ...

*
A népnevelésnek amúgyis érdeke, hogy a magyar teremtő életet ne

kössék gúzsba magyar uniformizáló normák. Nem kell feltétlenül kimon-
dani az élet minden terül etén, hogy ez és semmi más a magyar. A magyar
nem ott terem, ahol irányítva akarják, hanem ahol segítve hagyják ...
Magyar élet ott volt, ahol hagyták. Az az egyetlen magyar politika, -
szabadságra nyitni a magyar népet. Szellemi, anyagi függetlenségre, sza-
bad önkifeilés termésé re. Ha van magyar lélek, akkor annak szabad haj-
tásai magyar hajtások lesznek. Irányított magyar termelés legfeljebb
Gyöngyösbokréta s legfeljebb iparművészet lesz. . . Dessery László.

Harangszó.
Vivos voco, mortuos plango ... A hívó és a búcsúztató ha-

rang jelentősége valamelyest élő valóság 'keresztyén életünkben.
Kivált faluhelyen és kisebb városokban, ahol beéri hangjával 8.
gyülekezet területét, ahol ismeri mindenki a maga templom-
tornyának szavát, igazodnak a beharangozás első, második és
harmadik hívásához és tudják a halottat utolsó útjára kíséró
harangozásnak személy szerinti vonatkozását. - A nagyváros-
ban már elhalványul a harang értelme. El-elnyeli a villamoscsen-
gők és autótülkök zaja, amiképpen elnyomja a felhőbe nyúló
háztömbök tömege a templomok ég felé mutató tornyát. A nagy-
városi embernek, ha templomos és istenfélő, a vidéki -élet utáni.
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vágyat nem kis rnértékben fokozza az élő harangszó utáni so-
várgása is.

De akármennyire is élőbb valami a kisvárosi és falusi harang- '
szö, vajjon tényleg azt váltja-e ki a lelkekből, legalább a temp-
lomos és hívő lelkekből, amire rendeltetett hagyománya szerint?
Vajjon nem egyik válfaja-e csupán az időt határozó jeladásnak.
mint amilyen az ébresztőóra berregése, vagy az iskolai csengő,
a gyárak dudája, szirénája? - Ki gondol arra, kiváltképpen a
protestáns átlagkeresztyének közül, hogya harangzúgás min-':
denekf'ölött imádságra hívó szava az egyháznak?

A beharangozásnak minden egyes tagja imádkoztato alka- ;
10m: Szenteld meg, Uram, ünnepeidet híveid gyülekezetében. Áldd
meg, Uram, a te szent Igédet: hirdetőjét, hogy igazán hirdesse,
'hallgatóit, hogy befogadják és életet jelentsen nékik. Gyüjtsd
össze, Uram, a te Igéd népét, hárítsd el az akadályokat, amik
gördül nek .a templomba menés elé és vond oda azokat is, akik ~
nem tudják még, hogya te Igéd üdvösség forrása. És imádkoz-
tató alkalom a halottakat kísérö harangszó, is: Légy irgalmas,
Uram, a szegény elköltözött lélekhez a Krisztus érdeméért. Adj
vígasztalást és bátorítást avisszamaradott gyászolóknak; és ta-
níts meg úgy élnem, hogy a halál készületlenül ne találjon, akár-
mikor is küldöd, Uram, értem!

Ezeken kívül pedig a hajnali és esti harangszó! Közös imád-
ságra hívó jele az egyháznak: munkába állók és munkából térők,
otthon szorgoskodók és úton lévők, Isten gyülekezetének a vi-
lágban helytálló tagjai - imádkozzatok a szétszórtságban is
együtt és egyszerre. - Ezt az áldott alkalmat, csodálatos erő-
forrást bizony elherdáltuk. Ugyan ki emeli meg kalapját, kul-
csolja kezét imádságra ilyenkor, ugyan 'ki érti a templomnak,
egyháznak a felhívását? Bizony többnyire az sem, aki a kötelet
húzza és huzat ja. - És a déli harangszó ebédhez hívó szaván
túl, vajjon ki ad hálát Istennek, hogy különös irgalmából két-
felől is leselkedő veszedelem ellenére még mindig pogányok
istentelenségétől menten élhetjük Magyarországon keresztyén
életünket, ami van olyan csodája az Istennek, mint az az 500 év
előtti győzelmes ütközet Nándorfehérvárnál, amelyért először
el rendeltetett.

Harangok zúgása - imádságra hívó szava az egyháznak.
Méltó hát, hogy nagy gonddal és hozzáértéssel szerezze be min-
den gyülekezet a maga harangjait. Nem sokmázsányi súlyuk,
nagyságuk a fontos, hanem hangjuk tisztasága és harmóniája.
Nagy körültekintést és bölcseséget kíván a beszerzésük. Anyagi
lehetőségek, a már meglévőhöz való alkalmazkodás, amihez még
egy ökuménikus szempont is járuljon: evangélikus keresztyének
harangválasztásuknál vegyék a lehetőség végső határáig figye-
lembe a hallótávolságban lévő többi templom harangjának ösz-
szetételét is, hogy saját harangjaik hangja egyrészt jól meg-
különböztethető, másrészt pedig velük harmóniában zengő le-:
gyen: legalább aharangok érce dícsérje összhangban a Szent-:
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háromságot, akinek teremtményei és megváltottjai vagyunk
mindnyájan, akik szent nevébe megkereszteltettünk, felekezeti
különbség nélkül.

Függelékül még egyet a kisharangról, vagy Miatyánk ha-
rangról. Amikor minden liturgikus szépségét istentiszteletünk-
nek apránként letéptük, akkor attól a régi jó és áldott szokás-
tól is megváltunk, hogy a Miatyánk alatt a harangozó meghúzza
a kisharangot, és pedig úgy, hogy minden kérésnél kongat egyet-
egyet, a záródoxológiára pedig rendesen harangoz. Az otthon-
maradottakat, betegeket, házőrzőket. gyermekeik mellöl szaba-
dulni nem tudókat ez a hét kongás kapcsolja össze a templom-
ban imádkozó gyülekezettel.

Harangszó, imádságra hívó szava az egyháznak. Tanuljunk
és tanítsunk imádkozni megint harangjaink hívó szavára!

Sclmlek Tibor.

Keresztyén ember fegyverben.
1. A keresztyén ember Krisztus rabszolgája. Isten uralma az életében

kizárólagos és teljes. Nem lehet olyan gondolat-zuga vagy élet-sarka,
amelyre a Krisztusban Atyánkká és Urunkká lett Isten igényt ne tartana.
Ez pedig közelebbről azt jelenti: nekünk csak az lsten parancsol. Amit Ő
mond, megtesszük. Ahová küld, megyünk. Amire rendel, engedelmeskedünk.
De rajta kívül nincsen önhatalmú felettesünk. Ami nem az Ö akarata, az
reánk nem kötelező. S ha akármilyen emberi fórum az Ö szándéka ellenére
akarna valamit ránkparancsolni, akkor Isten elvárja övéitől, hogy nem
törődve a következményekkel, megálljunk mellette: "Istennek kell in-
kább engedni, hogynem az embereknek."

Isten egyedülálló uralmát megváltottjai felett még egy másik ar-
nyalatában is hangsúlyoznunk kell. Mindenütt, ahová Isten állít bennün-
ket, keresztyénekként kell helyt állanunk, viselkednünk, élnünk és szol-
gálnunk. Isten parancsai nem titkos karnaránk légüres terére vonatkoz-
nak, hanem sokkal inkább a valóságos élet mindennapi útjaira. Nem lehet
életünknek olyan területe, ahol Istentől függetlenül cselekedhetnénk és
nem kellene magatartásunknak, tetteinknek abból a hitből születniük,
mely van a mi Urunk Jézusban.

A keresztyén embernek a katonai szolgálathoz és a háborúhoz való
viszonya sem alakulhat ki máskép csak keresztyén éleWnknek ezen a végsl5
alapján. A katonáskodás kérdése helyét, értelmét és teljes radikalitását
a keresztyén ember számára csak az előbbi háttéren nyeri meg. A kér-
dés ezek szerint nemcsak így hangzik: összeegyeztethető-e keresztyén
hitemmel, hogy katona vagyok, aki a technika minden kezembe adott
eszközével megsemmisíteni, harcképtelenné tenni, megölni igyekszem az
ellenséget? - hanem sokkal rnerészebben: Tekinthetünk-e a háborúra úgy,
mint ahová az lsten küld bennünket? S lebet-e a katonai kötelességtej·
iesités: vérontás - hitből fakadó keresztyén cselekedet? Istenszolgálat-e
az, amikor a keresztyén katona rohamra indul, hogy közelharcban öldlY-
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köljön, vagy kioldja a bombát a zuhanó bombázó orráról, megindítja a
torpedót a tengeralattjáró acéltestében. vagy fejvadászként egymás-
után lövi le az ellenséges állásokból felbukkanó fejeket? Röviden: lehet-e
keresztyén katonáról beszélnünk, anélkül, hogy akár a keresztyénsége,
.akár katonai engedelmessége ne szenvedne csorbát?

Ennek a kérdésnek 'nemcsak keresztyén lelkiismereti, hanem nemzeti
'kötelességünk is szemébe nézni. -Szükségünk van a világos és tiszta fele-
letre, hogy katonai szolgálatunk közben nyugodt legyen a lelkiismere-
tünk és öntudatosan biztos kötelességteljesítésünk, Győzelmes sereg nem
-azokból tevődik össze, akik szolg álatuk mélyebb értelméről sohasem gon-
dolkoztak, olyanokból sem, akiknek lelkiismeretét nyugtalanítja a fegy-
verviselés, hanem azokból, akik hivatástudatból és tiszta lelkiismerettel
harcolnak.

II. Mielőtt azonban arról szólnánk, hogy milyen értelemben lehet
keresztyén lelkiismerettel fegyvert viselni, egyet le kell szögeznünk: ke-
resztyén kötelességünk első sorban és mindenekfelett a békesség ápolá-
sára és munkálására kötelez bennünket. Jézus a "békességszerzőket"
mondia boldogoknak (Máté 5, 9). Ahogyan Krisztus megbékéltetett ben-
nünket az Atyával, úgy kell nekünk is a békét keresnünk felebarátunk-
kaI. Mint egyszerű honpolgároknak, akiknek valamiféle összeköttetesünk
vagy kapcsolatunk van idegen államok polgáraival. keresnünk kell a bé-
kesség útjait. Mint nemzetünk szolgáinak, az állam hivatalnokainak, ala-
csonyabb vagy magasabb feladatkört betöltő tisztviselőinek, vagy éppen-
séggel mint nagyfontosságú felelős helyen álló funkcionáriusoknak rnin-
dent meg kell tennünk az egymással együtt élő népek közt támadó fe-
szültségek enyhítésére, a béke megóvására, ellentétek elsimítására és ki-
egyenlítésére, a békés együttmunkálkodás útjainak egyengetésére és ki-
építésére. Meg kell fordítanunk azt a pogány mondást: "Si vis pacem,
para bellurn" (ha békét akarsz, készíts elő háborút), hogy a népünket
oltalmazó minden komoly felkészültség mellett a béke a béke oltalmazó-

'jává és elökészítöjévé, fenntartójává váljék. Az egyháznak pedig fokozott
feladata, hogy felemelje szavát a békéért, a nemzetek közt támadó vitás
kérdéseknek igazságos és békés elintézéséért, hogy ne a hatalom őrülete
ésaz "aki bírja, marja" érvényesüljön a népek egymáshoz való viszonyában.

Éppen mint keresztyéneknek látnunk és fel kell ismernünk: a háború
a népek életében lsten kezében büntető ostor, mellyel súji és megtérésre
hív, ítéletet tart az emberi gonoszság és bún fölött, de megpróbáltatás is, .
mellyel próbára teszi azt, aki benne hisz. Mert azzal éppen nekünk keresz-
tyéneknek kell tisztában lennünk: ameddig e világon élünk, addig mindig
lesz háború. Éppen keresztyén hitünk, pl. az, amire a Jelenések könyve
tanít, tölt el olyan józansággal, hogy bizalmatlanok legyünk minden olyan
rajongó kísérlettel szemben, mely emberi eszközökkel akarja kiküszöbölni
a háborút és a fegyver használatát. A háborúban, mint ítéletben is Isten
akarata teljesűl be és a háború megpróbáltatásaiban kell nekünk keresz-
tyén hitünkben megmaradnunk.

Ill. A katonáskodás és a háború nem magánügy, hanem annak az élel-
. közösségnek a megnyilvánulása, amelyet jogi oldalról államnak, lelki,
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szellemi oldalról nemzetnek hivunk. A katonai szolg álat kérdését ebből
a természetes összefüggéséből nem szabad kiszakítani. A keresztyén em-
bernek a háborúról való szemléletet csak aza tanítás adhatja meg, ame-
lyet Isten igéje az államról és az állampolgári kötelességekről ad. Ezt nem
vették figyelembe a keresztyén igazságnak megtagadói, akik a [Jegy;
beszédben foglalt "jézusi etikára" hivatkozva a keresztyén embertől fegy-
vert eldobó pacifizmust követeltek és követelnek. Nem szabad arról meg-
feiedkeznünk, hogy az Újszövetségnek az ellenség szeretetét és igazságunk
érvényesítéséről való lemondást követelö parancsai Isten új világának a.
"törvényei", amelyek Isten országának ma még szétszórt polgáraira le-
tompíthatatlanul kötelezők, de nem lehet és szabad azokat jogszabályokká
tenni ennek a világnak közösségeiben, így az állam életében sem. De ugyan-
csak evangéliumellenes az a másik törekvés is, mely Isten királyságának
törvényeit evilág életközösségeitől való elzárkózás útján, az erkölcsileg-

_ "szentek" társaságában akarja megvalósítani. Mindkét próbálkozása
mennyet a földre akarja hozni és megtagadja az igazi keresztyén remény-
séget, mely Isten országának örök békekorszakát az új éggel és új földdel
várja. A keresztyén ember Isten királyságának megtorlást, háborút és
jogot ellenző törvényeit nem próbálja meg az állammal szembefordulva,
emberi erőfeszítéssel jogszabályokként megvalósítani itt a földön. De nem
célja az sem, hogy ennek a világnak az életformáit átgyúrja az Isten
országának hasonlatosságára s rákényszerítse az államra egy másik világ-
nak a törvényeit. Ellenkezőleg a háborút az állami és nemzeti élet ügyek ént
veszi s ezért 'a katonáskodás elé rendelt főkérdése az, hogy mit tartson
az állam ról.

Az állam, illetve a nemzet az lsten rendje ezen a világon, melyet
azért adott, hogy az emberek együttes élete a gonosz mindent elpusztitá
árjátóI megvédessék, hogy egymásnak - ha bűnös megkötöttségben ts;
de - szolgálni tudjanak, s 'hogy az emberi életnek ez a setétos közössége'
kibontsa Istennek beléje rejtett teremtést gondolatát. Az állami és nemzeti
élet az Isten akarata, még pedig teremtő, bűnt elfedező, kegyelmes aka-
rata. Isten a keresztyén embert is beállítja ebben a közösségbe, hogy
mint egy új világnak a várományosa, de itt éljen, szolg áljon és engedel-
meskedjék. "Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak.
mert ... amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki
ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene."
(Róm. 13, 1-2.) A keresztyén ember a legjobb hazafi és leghűségesebb
állampolgár, mert őt nemcsak természetes nemzeti érzések hevítik s az
állam büntető rnegtorlásai fenyegetik,hanem az államban lsten szolgáját
látja és rendelkezéseiben Néki engedelmeskedik.

A katonáskodás az lsten rendelte állami és nemzeti életnek a nélkü-
lözhetetlen feltétele. Az állam fennmaradását csak katonai védelem bizto-
síthatja. Ezt tagadni lehet naív vagy destruktív pacifizmus, de semmiképen-
sem valóságlátás. Ha pedig az Isten teremtette nemzetnek életszerve
a hadsereg, ebből következik, hogy a nemzet katonai védelme a keresz-
tyénnek Istentől rendelt hivatása. Istennek tartozunk azzal, ha az állam-
nak engedelmeskedve, ezt az Istentől kapott életközösséget nemcsak mun-·
kánkkal szolg áljuk, hanem fegyverrel védjük, Aki katonáskodik, az "isteni
hivatásban" áll.
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Keresztyén valóságszemléletünk követeli, hogy még egy lépéssei
lovábbmenjünk és kirnondiuk: nincsen álIami és nemzeti élet a háború való-
sága nélkül. Aki az államot és nemzetet igenli, annak tudnia kell azt, hogy
jönnek idők, amikor a nemzet területét, jogait, igazságát, birtokallomá-
nyát, életlehetöségét fegyverrel kell megvédeni. A háború az állami élet
szükségszerűsége, mert ezen a földön, ahol a bűn annyira elhatalmasodott.
hogy "ember az embernek farkasa", gyakran adódnak olyan helyzetek,
hogy a nemzet életérdekeinek biztosítása csak háború útján lehetséges.
Ebben az esetben a háború az lsten akarata. Amikor az államnak és nem-
zetnek felelős vezetöi a nemzeti igazság tudatában fegyverbe szólítják az
országot, a keresztyén ember meg lehet győződve, hogy az engedelmes-
ségre és háborús kötelességteljesítésre Isten parancsa kötelezi, bizonyos
Iehet abban is, hogyengedelmességével magának az Istennek szolgál és
nyugodt lelkiismerettel mondhatja: "Itt nem én vágok, szúrok, fojtogatok,
hanem Isten és a felsőbbségem, akiket szolgál most az én kezem és tes-
tem" (Luther), Ez adja meg a keresztyén embernek a nyugodt lelkiismere-
tet, amikor az arcvonalszolgálat véres fegyvertényeit Isten akaratára és
parancsára bátran végrehajtja.

A keresztyén embernek háborús kötelességteliesítése még egy másik
oldalról is az evangélium fényébe kerül. A háború a nemzet életének az a
megnyilvánulása, melyben tagjaitól a legnagyobb önfeláldozást, érték és
életodaadást követeli. A háborúban az állarn az áldozatra készség végső
lehetöségét kívánja tőlünk: vérünket a nemzet életéért. De a keresztyén
ember ezt a parancsot is magasabb helyről, a keresztfán értünk meghaló
Krisztustól veszi. "Arról ismertük meg a szeretet, hogy Ö az életét adta
érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért".
(1. János 3, 16.) A háborús katonai szolgálat közben megbizonyíthatjuk,
hogy nem szóval s nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal: - fárad-
sággal, tűréssel, sebek és halál árán szeretjük azokat a testvéreinket,
akiknek a közösségébe: nemzetünkbe az Isten szelgálatra állított. Igy lesz
a keresztyén ember fegyveres szolgálata a legmélyebb keresztyén szeretet
cselekedetévé.

IV. A keresztyén ember ezzel a lélekkel veszi kezébe a fegyvert.
Amikor azonban ezt Isten akaratából, Néki engedelmeskedve, felebaráti
szeretete cselekvéseként teszi, magatartását az eddigieken túl még a követ-
kezök is meghatározzák:

1. A keresztyén katona akármennyire is meg van győződve nemzete
igazságáról s a folyó háború jogosságáról, Isten előtt alázatosan veri mel-
lét és bűnbánatot tart. Sajátos kettősség kell, hogy jellemezze: az ellen-
séggel az ügy igazának biztos tudatában harcol, de ugyanakkor tudja,
hogy Isten színe előtt semmivel sem különb az ellenségnél s ezért könyö-
rög, hogy Isten ne nemzete és saját bűnei, vagy vélt "igaZSága" szerint,
hanem jósága és kegyelme szerint cselekedjék. önigazságunkba vetett hit-
tel nem állhatunk az Isten elé: Ö csak az alázatosakat magasztalja fel.

2. A keresztyén katona, bár tudja, hogy katonai szolgálata az Isten
akarata, de ugyanakkor tisztán látja azt is, hogy a háború ennek a világ-
nak bűnben gyökerező és bűntől átfont valósága, rrielyben félreismerhetet-
len az ördög kezének a vonása. Amikor tehát háborúba megy, nemcsak
az lstennek engedelmeskedik, hanem ezzel egyidőben és ugyanazzal II



cselekedettel az ördög munkájában is résztvesz. De azért nyugodt lélekkel
teljesíti katonai kötelességét, mert hiszi bűnei bocsánatát.

3. A keresztyén katona nem feledkezik meg Isten mindenütt köte-
lező parancsairól a háborúban sem. Különösen felvértezi magát imádsággal
és Isten igéjével azok ellen a klsértések ellen, melyek a háborús szolgálat
közben kevés ellenállásra szoktak találni s vigyáz a tiszta életre, az 'idegen
tulajdon megbecsülésére, a szeretetre.

4, A keresztyén katona, bár tudja, hogy katonai szolg álata Istennek
tetsző cselekedet, nem tartja ezt érdemnek az Isten előtt. Ö előtte sem-
milyen cselekedetünkkel, még a hősi halállal sem dicsekedhetünk. A leg-
utolsó hazaárulót és a legönfeláldozóbb hőst egyképen csak az mentheti
meg üdvösségre, ha hisz Jézusnak érte kiömlött vérében. A keresztyén
ember a tábori élet szokatlanságában sem feledkezhetik meg az egy szük-
séges dologról.

5. A keresztyén katona nem keresi a maga dicsőségét és a győzelmet
nem emberi erőnek, kiválóságának, hanem az Istennek k'öszöni.

így marad a keresztyén ember háborúban is egészen az Istené.
A keresztyén ernber fegyverben: talpig férfi és katona, aki' nem

kényszerből, hősködésből, könnyelmű kalandvágyból indul a harctérre, ha-
nem hivatástudatböl: öt az Isten küldi; a legapróbb és legfélelmetesebb

, katonai kötelességét is az "Istennek engedelmeskedés komolyságával, fele-
lősségével és öntudatával végzi; Krisztus keresztjére tekintve helyezi életét
Isten kezébe önfeláldozó testvérszeretetből.

A keresztyén ember háborúban is: hívő ember.
"A keresztyén hit pedig nem tréfa vagy csekélység. hanem mindenre

képes" (Luther).

I
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Veőrcős Imre,

"Mi a magyar?"
Messzemenő feladat volna kimutatni, hogyan érkezett el a magyar

szellemi élet odáig, hogy szükségesnek látja önmaga objektív, tudomá-
nyos megismerését. E hasábokon nem vállalkozhatunk arra, hogy a nem-
zet legjobbjait megszólaltassuk: mit tart önmagáról koronkint ez a nemzet.
Nagyon rnessziröl kellene kezdenünk a kérdés vizsgálását, hiszen Berzsenyi
már másfélszáz évvel ezelőtt felvetette a nagy kérdőjelet: mi a magyar?
Még csak a legutóbbi évek történetéből sem iktathatjuk ide azokat a cik-
kekben, tanulmányokban, könyvekben megnyilvánult törekvéseket, amelyek
a nemzet jellernképének megrajzolására iparkodtak. Céltalan volna velük
vitát kezdeni, tárgyilagos ismertetésük meg idejét multa feladat lenne,
hiszen egyre újabb és újabb kérdésekkel duzzad a problérnasor, és egyre
szétágazóbbak a reájuk adott feleletek. A közelmult eseményeinek hatása
alatt még inkább égető problémája ez a nemzet sorsán töprengő íróink-
nak, tudósainknak, politikusainknak. Körükben bőven akad hivatásos és
hivatlan honmentő, dús fantáziájú, de tájékozatlan közíró, a szép szavak
szivárványán túl alig látó költö, úgyhogy munkálkodásuk következtében
meglehetősen elszaporodtak a .Jirai magyarságv!ziók". Ilyenformán széles-
medrű vita támadt a kérdéskomplexum felett.
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A vita folyt, dc nem adott feleletet a küzdelem alapjául szolgáló
Izérdésre, mert mindenki a maga vérmérsékletének megfelelöen, politikai
beállítottság ához mérten, szubjektíve töltötte meg tartalommal.

Ezek az előzmények vetették fel a gondolatot a Magyar Szemle írói-
'ban, hogy többen összeállva. kiki a saját tudós kutatóterületén vizsgálja
meg a kérdést, és a kutatás eredményét' együttesen közreadva, mindenki
számára irányjelző ítéletekkel állapítsák meg: mi is a feltétele annak,
hogy valaminő szellemi jelenséget magyarnak tartsunk.

így született meg nemzeti önismeretünk első tudományos szernlé-
letti rendszerezése Szekfű Gyula szerkesztésében, Mi a magyar cimmel,

.a Magyar Szemle Társaság kiadásában.
A kötet 556 oldalon (16 képpel) 13 szerző tanulmányát tartalmazza,

.a magyarság lelki alkatát korábban egyetlen szemszögből elemző kísérle-
tekkel szemben minden vonatkozásban feleletet ad arra, hogy mit jelent
magyarnak lenni. A szerzök között van pap, költő, történész, nyelvész,
irodalomtörténész, antropológus, etnográfus, muzsikus stb. Mindegyik
a maga saját szemszögéből vizsgálja a kérdést és a maga módszerével
jut el a feleletig. Kétségtelen, hogy ezekből a feleletekből a nemzet képé-
nek nagyon különbözö vonásai alakulnak ki, ezek azonban minden egyez-
tetés nélkül mégis egységes egészbe foglalhatók. Annyira sokrétű a pro-
bléma, annyira gazdag anyaggal találják szembe magukat a kutatók, hogy
nyilvánvaló, a magyarság fogalmának jegyeiben, megnyilvánulási formái-
ban különböző értelmezése lehetséges, azonban ennek ellenére is az egyes
szaktudományok szolgáltatta vonások egymáshoz hasonlatosak.

Mindegyik tanulmány azokat a tulajdonságokat keresi, amelyek
.a magyarság belső és külsö arcának jellegzetességei, amelyek századokon
át változatlanok, amelyekben ezeréves létünk alapjait és további remény-
ségeink biztosítékát kel} látnunk.

Az első tanulmány szerzöie Ravasz Lászlo, címe: A magyarság. Anya-
gát két szempont szerint vizsgálja: a tény és az érték szemszögéből.
A következő eredményre jut:

r HA magyarság a tiszta szellem és jóakarat úgy, amint ennek
a népnek természeti, szellemi és történelmi egyéniségében megjele-
nik, mint tény és megvalósul, mint érték."
Babits Mihály a Magyar jelJemről ír, a magyarság lényegéről, ami

mmdenkitől megtéveszthetetlenül sajátos módon megkülönbözteti.
"Ez a magyarság - mondja Babits -, melyet az életből és

könyvekből ismerek s magamban is érzek, éppenséggel nem határo-
zatlan s még kevésbbé tartalmatlan. Tartalma maga a nemzeti hagyo-
mány, azaz sorsemlékek s szellemi és érzelmi élmények összessége.
Külsö megjelenése pedig a magyar jellern és viselkedés, mely tapasz-
talatilag megfigyelhető s szavakkal kétségtelenül kőrülírható."
A magyarság ezer arcát rajzolja meg a történelem és irodalom út-

mutatása nyomán a továbbiakban a magyar sorson gyötrődő költő hevü-
Ietével, a poeta doctus intellectusával és a művész intuiciójával. Vizsgáló-
dását ezzel a politikai természetű megállapítással végzi:

uA magyar lét nem kilátástalan és nem gyümölcstelen. Talán
éppen nehézségeinkból és gyötrelmeinkből fakadnak erőink."
A jövő útjára is vet egy pillantást:

"Meg kell maradnunk nemzetnek, léleknek, szabadnak, nemes-
nek, alkotónak, keleti nyugalomban, mely mindenkivel dacol, szel-
lemi erőben, mely senkinél sem érzi hátrább magát. Nem átválto-
zásra, magunkból való kikélésre van szükségünk, Inkább magunkhoz.
való visszatérésre. Magunkbaszállásra."
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Eckhardt Sándor felettébb tanulságos és érdekes tanulmányában,
amely közvetlenségével szinte az anekdota köntösébe öltözik, a magyarság
külföldi arcképét mutatja meg, az európai köztudatból azt a felületi képet
fejti ki, mely az átlagemberben begyökerezhetett, Ez, a kép - állapítja
meg Eckhardt - majdnem mindig a politikai helyzet függvénye volt.

"A középkorban a magyarság és a Nyugat közti ellentétek ala-
kították ki a mindjobban halványuló ellenszenvet, majd meg a török
veszedelem adott hírt Európának a .védöbástyáról''. Az újkorban,
míg az 'abszolutizmus ellen vívtuk önvédelmi harcunkat, a magyarság
volt a szabadság katonája, hősi, nemes nemzet, mely fölényesen
pazarolja vérét a közös eszményekért, de mindjárt elnyomó zsarnok,
élősdi, mihelyt a nérnet kispolgár imperializmus ával, a pariszláviz-
mussal vagy dakorománizmussal találja magát szemben."

Keresztury Dezső, az újabb magyar irodalomtörténetírás legnagyobb,
igérete szép készültségról tanuskodó, tömören, de mégis világosan meg-
írt, nemesveretű mondatokban logikusan felépített cikkében A magyar ön-
ismeret útján vezet végig bennünket. Találóan szellemes és gazdag magvú
mondanivalóinak summája:

" ... haa magyar önismeret legfájóbb eleme a népi magány
érzése, legmélyebb értéke a tiszta, magas emberiességért folytatott
szakadatlan küzdelern".

Bartucz Lajos antropologiai alapon felel a könyv címadó kérdésére.
Szerinte a magyar lényegnek három alaptényezője van:

"L a speciális testi és lelki rasszbeli összetétel, 2. a történelem
által létrehozott és irányított biológiai életközösség, 3. a magyar haza
állandó miliője. Az évezred es magyar nemzet-test, a magyar történet
és a magyar haza a magyar ember alakjában oly szorosan össze-

f'or rt ak, hogy egyiket a másik nélkül el sem tudjuk képzelni. Ha e
tényezők egyikét elvesszük, nem lesz többé teljes a fogalom, hogy
,magyar'."

Zsirai Miklós Nyelvünk alkata címen a magyar nyelvtudomány ered-
ményeinek népszerű formában rövidre fogott ismertetését adja, Zolnai
Béla a magyar stílusról értekezik. Farkas Gyula a nagy költők tanuság-
tételével bizonyítja a' magyar népi-nemzeti jelleget irodalmunkban, Kere-
csenyi Dezső az irodalomban a néma magyar lélek közvetett megszólalá-
sát látja és láttatja meg mélyenszántó tanulmányában, Viski Károly a
néprajz tükrében keresi a magyar jelleget.

Mindegyik cikk meggyőzően foglalja össze mindazt, amit tudomány-
ága a kérdéskornplexumból ismer, sajnáljuk, hogy nincs alkalmunk róluk
bővebben megemlékezni. Hosszabban kell azonban szólanunk a kötet egyik
legjobban sikerűlt, nagyon bölcs tanulmányáról, amelyet az európai hírű
Kodály Zoltán írt Magyarság a zenében címen. Ez a dolgozat a magyar
zene kialakulásának a történetét foglalja össze, zenei kultúránk hiányaira
mutat rá. Sürgeti a magyar zenei köztudatot az iskolán át, a "néphagyo-
mány - a zenei magyar nyelv, az egyetlen klasszikus magyar zene -
közkinccsétételévei". Kijelöli a magyar zene jövőjének az útját, abból II

meggondolásból indulva ki, hogy a magyar kultúra harc a hagyomány
és a nyugati kultúra között.

"Béke csak úgy lehet, ha a népkultúra nő fel magas kultúrává,
saját törvényei szerint, Európától csak azt veszi át, ami erre kell,
s azt is szervesen magába olvasztja. Elérhetjük-e? Janus-arcunk
lehet-e valaha egyakaratú, magával egyes lélek arca.
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Egyik kezünket még 'a nog áj-tatár, a votják, a cseremisz fogja,
másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fagni e távoli világakat?
Tudunk-e Europa és Ázsia kultúrája közt nem ide-ada hányódó kornp
lenni, hanem híd, s talán mindkettővel összefüggő szárazföld? Fel-·
adatnak elég volna újabb ezer évre."
A legterjedelmesebb tanulmány szerzője, Gerevich Tibor, képzőmúvé-

szetűnk magyar [ellegéi világítja meg, a magyar művészet lényegét néhány'
széba sűrítve a "magyar szellemi alkatnak megfelelő nyugodt és tiszta,
szemléletben" állapítja meg.

A kötet záródalgozata s egyben legbecsesebb darabja a szerkesztö,
Szekfű Gyula tollából származik. Ez a tanulmány méltó befejezője a
ragyogó cikksornak. Benne Szekfű a nemzeti karakterologia szintézisét
adja. A magyar realizmus hangsúlyozásával végigvezeti az olvasót a magyar
jelJem történetének az útján, az egymást váltó nemzedékek kemény bírá-
lata közben markáns vonásokkal rajzolja meg a történelernmutatta magyar-
ság-képet. Prófétai hangon végzi gondolatait:

" ... a' magyarságot mindig a szellem tartatta fenn s ősi jel-.
leme is, durva erőszaktól és hazug formalizmustói távol, erőteljes
és fínam vonások egybefűződéséből állt elő: ..... amíg az ősi erők
egyetlen mai letéteményese, a szegény nép és mindazok, akik nem
felelősek az utolsó emberöltő hibáiért, ki nem alakítják az új vezető,
osztályt, mely ismét történeti multunk és jellemünk szerint fag csele-
kedni, addig nekünk, a szellem embereinek kell kötelességünket meg-
tenni, még akkor is, ha végül bele is hullunk nyitott szemmel Kölcsey,
Vörösmarty, Arany sötét kétségbeesésébe."

Az elmondottakban áttekintettünk a kítünö könyv kitűnö cikkein,
nem kívántunk vitába szállani egyikkel sem, reflexiók hazzáfűzését sem
véltüle elengedhetetlenül szükségesnek, arra törekedtünk, hogy rávilág ít-.
su nk a cikkek tudományos meggyőződésből fakadó kornolyság ára, problé-
máik fontosságára és eredményeik meggyőző voltára. Akik ismerik a
"Mi a magyar" problérnakör 'anyagát, azok - bárminő véleménnyel is
vannak a fennebbi tanulmányok külön értékét illetően, vagy akármilyen-
nek is találják a kötet összhangját - egyöntetűen meg állap íthatj ák, hagy
könyvünk az első jelentősebb kísérlet a magyar pszichének, nem idegen
minták után induló, hanem önmagából, életfarmáiból, megnyilvánulásaiból-
való megismerésére.

AUgllSztillovü:z Elemér.

A negyedik "parancsolatnál kelJ megemlítenünk a kormányzás és
parancsolás tisztét betöltő fe/sőbbségek iránti bárminemű engedelmessé-
get is. - A róinaiak országuk fejedelmét és főurát .Pettes pstrieer-nek,
vagyis a haza "atyjának" hívták. Ránk nézve, kik keresztyének akarnánk
lenni, nagy szégyen, hogy nem úgy hívjuk őket, vagy legalább is nem
ennek tartjuk és nem ilyenként tiszteljük ... Isten ugyanis általuk lát és
tart el bennünket, épúgy mint szüleink által, és ád élelmet, házat, udvart,
védelmet és közbiztonságot. Amennyiben azért ezt a nevet és címet - mint
legmagasabb kitüntetésüket - minden tisztességgel viselik, kötelességünk,
hogy őket is tIszteljük s nagyra becsüljük,mint a legdrágább és legtieme-:
sebb földi kincset;" (Luther: Nagy Káté. Negyedik perencsolet.r



Mi van' a modern pszichoterápiával?
Aki nem vész bele egészen a ma mozgalmas történetébe s a bizony-

talan jövő kémlelésébe, hanem időnként vissza-vissza is tekint, és pedig
nemcsak a távoli, hanem a közel-multba is, az előtt a címben foglalt kér-
dés: mi van a modern pszichoterápiával? - legalább néha aktuálissá válik.
Csakugyan, mi is lett a "modern" pszichoterápiával? Hiszen irodalma a
huszas évek könyvpiacán olyan számottevő volt! Mi van a pszich oanalízis-
sei s az individuálpszichológiával, melyek müveltebb körökben annyit
beszéltettek magukról? Csupán a világháború borzalmaitól megviselt ideg-
rendszer tévelygő divatját jelentették-e, rokonait az antrópozófiának, a
teozófiának s a spiritizrnusnak, legfeljebb tudományosabb orvosi köntös-
ben? Az lett-e a sorsuk, mint minden divatőrületnek, hogy amilyen gyor-
san jöttek, olyan gyorsan el is tűnnek a megérdemelt feledés homályában?
Vagy pedig lett volna mégis valami bennük, valami, ami gazdagodást
jelent tudásunk, kultúránk és gyakorlati életfolytatásunk tekintetében s ami
-éppen ezért megmenekül a f'eledés ítéletétől?
. Azt mondják, távlat, különösen idői távlat kell ahhoz, hogy vala-
milyen szellemi mozgalmat tárgyiiagosan ítélhessünk meg. Nos, a pszicho-
terápiára nézve az idői távlat ma már körülbelül megvan. A pszicho-
analízis történetében nemcsak a divat, hanem a reakció kora is múló-
félben, Freud, a lélekelemzés "atyja", az élők sorából eltávozott. Nem
indokolatlan tehát szemébe nézni a kérdésnek: mi is van a modern pszicho-
terápiával? !

1. Pszichoterápia annyi, mint lélekgyógyítás, a lélekgyógyítás tudo-
mánya és gyakorlata. Keletkezésének körülrnényei s századunk első negye-
-dében a nagy hajrá körülötte elárulják, hogy néha a modern fehér ember
is ráeszmél annak a jogosultságára, amiért a régiek az embernek nemcsak
a testéről, hanem a lelki életéről is beszéltek. S valóban, a modern pszicho-
terápia elsősorban a lélek újrafelfedezését jelenti.

Lélek alatt azonban nem szabad valmilyen a testtől független, spiri-
tiszta értelemben vett fínom "valóság"-ra gondolnunk, melynek a test
csak a ruhája lenne. Ahogyan a pszichoterapeuta orvosok és pedagógusok
.a lelket nézik, az inkább a bibliai felfogásnak felel meg, mely lelken egy-
szerűen az életet, az élet képességét, állandósult módj át érti elsősorban
annak szellemi, láthatatlan oldaláról. .

A lelkiélet legújabbkori felfedezésére, fontosságának felismerésére a
nagy tanítómester, a szenvedés vezetett. A szenvedést a beteg "idegrend-
szer" idézte elő. Az orvosok lépten-nyomon találkoztak esetekkel. melyek-
nél kórbonctanilag nem lehetett kimutatni semmiféle fiziológiai okot vagy
elváltozást s pacienseik mégis súlyosan szenvedtek s maguknak és környe-
zetüknek is sok bajt okoztak titokzatos betegségükkeJ.. Ez "ideg"-beteg-
ségekkel éppúgy, mint az elmebaj ok tekintélyes részével azonban sem
elméleti, sem gyakorlati téren nem boldogultak.

Charcot, Bteuier, Freud, Ad/er, Jung és Künkel nevéhez fűződnek
azok a fokozatosan előre- és felfeléhaladó, eredményekben egyre bővülő
.és tisztuló kutatások, melyeknek gyakorlati célja a beteg lelkiélet gyógyí-
tása volt. Charcot még csak arra jött rá, hogy az ideges szenvedéseknek
és tüneteknek, ha még oly értelmetleneknek látszanak is, jelentésük van
és nem ok nélkül történnek Ezt a jelentést és okot Charcot hipnózissal
igyekezett betegeiből "kiszedni". Bleuler, de leülönösen Freud pedig meg-
állapította, hogy az elfojtott, titokban tartott ösztönök, főleg a nemi

ösztön, nagy szerepet játszanak a lelki bajok keletkezésénel. Freud külö-
nösen az álmok lélektana terén szerzett nagy érdemeket. Mindhárom
'kutató pedig csodálkozva észlelte, hogy leplezett belső világunk titkainak
a feltárása nagy megkönnyebbüléssel, sőt nem ritkán gyógyulással jár
.("gyónás"!). Ad/ernak abban van a jelentősége, hogy mesterének, Freud-
nak, mindent a nerniségre visszavezető egyoldalú és roppant merev néző-
pontját korrigálta, amidőn rámutatott arra, hogy vannak olyan idegbete-
.gek is, kiknél a szekszualitás a "kórokozó" tényezők közt csak mellékes



sr

szerepet játszik sanemiélet terén jelentkező abnormitások csak tüneti
jelentőséggel bírnak. A főb aj a betegek gyámoltalanságában, félénkségé-
ben, belső éretlenségeben és fejletlenségében rejlik. Az egyéni gyarlóság-
nak ez az "érzése" nagyravágyást, hiúságot, érzékenységet és gőgöt ter-
mei ki abból a 'célból, hogy a lelki egyensúly pillanatnyilag helyreálljon.
Ezekből a iellemvonssokböl következő lehetetlen magatartása' miatt a
beteg azonban nem képes helyét a társadalomban megtalálni s hivatását
megfelelően betölteni. A gyógyulás útja tehát a nagyravágyás, az "én"
leépítése révén a közösségi életre való nevelés. Jungnak az a feladat jutott
osztályrészül, hogy felfedezze az elfojtott szekszualitás s a gyarlósági
érzet mellett a lelki betegségek egy harmadik "kórokozójli"-t, nevezetesen
azt a sajátosságot, hogyegyeseknél a lelkiélet befelé, másoknál meg ki-
felé irányul, viszont az élet a "befeléfordultak"-tól (introvertáltaktól) ki-
felé, a kifeléfordultaktóI (extravertáltaktól) pedig befelé irányuló aktivi-
tást is követel. Az így keletkező feszültség tépi, gyötri a beteg lelkét.
Jungnak nagy érdeme az is, hogy az előbbi racionális nézetekkel szemben
rámutatott a lélekben bőven előforduló irracionális tényezőkre (ösképek,
kollektív tudattalan). A fejlődés egészséges iránya végül Künkel berlinj
idegorvosban éri el ezidöszerint a csúcspontját, aki főleg Adler és Jung
tanítványaként, de a többiek vívmányainak is a respektálásával, szinté-
zisre juttatta mindazt, ami a pszichoterápia fejlődése során igazi vívmány-
nak és igazi értéknek szárnít, Úgyhogy ha ma azt akarjuk tudni, mi lett
és mi van a rnodern pszichoterápiával, kérdésünkre a legkorszerűbb és leg-
kielégítőbb feleletet Künkeltől kaphat juk meg.

2. A modern pszichoterápia "történeté"-nek sematikus hosszmetszete
után sem könnyű Kűnkel meglátásainak értékeit még csak halványan is
sejttetni a rendelkezésünkre álló helyen a tájékozatlan olvasóval. Irásai
megkapo közvetlenséggel és világossággal tárják fel a legdöntőbb élet-
kérdéseket. Azok közé tartozik, akik tisztában vannak azzal, hogy azok-
nak a lelkibetegségeknek a "gyógyítása", melyekkel jelenleg kényszerűségböf
az idegorvosok foglalkoznak, csak részben tartoznak orvosi hatáskörbe,
Adier és Jung is ismételten emlegetik, hogy hozzájuk "betegeik" gyakran
fordulnak "világnézeti", pedagógiai vagy egyenesen vallási kérdésekkel.
De Kűnkel mondja ki a leghatározottabban, hogy korunk /e/kibetegeinek
a gyógyításában az oroszléntész a le/készeket és pedagógusokat iJIetné
(ha értenének hozzá). Műveinek egy részét tehát úgy írja, hogy azokat
az orvosi műkifejezésekben járatlan lelkészek, tanárok és tanítók is meg-
értik. Vezet ebben a tekintetben is kitűnő munkája: "Die Arbeit am Cha-
rsktet" ("Munka a iellemen"),') amely második átdolgozásban most hagyta
el a ném et sajtót és tíz esztendő alatt már 27.000 példányban jelent meg.
Többi munkái is, pl. "Jugendcharakterkunde" (Az ifjúság jellemtana),
"Das Wir. Die Grunbegriffe der Wir-Psychologie" (A közösség. A közös-
séglélektan alapfogalmai)") "Die Erziehung dein er Kinder" (Gyermekeid
nevelése) stb. hatalmas könyvsikert jelentenek, amit azért említünk, hogy
lássuk, a pszichoterápia nem a multé, nem a közelmult egyik letűnt divat-
hóbortja, hanem egyszerűen - életszükséglet.

Ezen a helyen csupán legelterjedtebb műve, "Die Arbeit am Charak-
ter" c. művének ismertetésére szorítkozunk.

Amidőn Künkel belefog, hogy nemcsak a jellemen végzendő munkát
ismertesse, hanem egyúttal a saját jellemünket is megostromolja és rnun-
kába vegye, azonnal mellünknek szegezi minden művének egyik leg-
fontosabb tételét, hogy az embernek egy személyben cselekvő alanynak
és szenvedő tárgynak kell lennie.' Mint cselekvő alany, az. embernek sza-
bad akarata van, tehát felelős, hogy jelleme, élete, lelke milyen és mivé
alakul. De tudomásul kell vennie azt is, hogy a világon mégsem történ-

1) Künkel Fr.: Die Arbeit am Charakter. Die neuere Psychotherapie in ihrer An-
wendung aul Erz iehung, Selbsterziehung und seelische Hilfeleistung. Schwerin (Meckl.) 1939,
Fr. Bahn kiadása, 171 lap, ára 4 RM. - Le van fordítva angol, bolland, svéd és újgörög
.yelvre is."1 Künkelnek ez a Iegüiabb, roppant aktuális műve hamarosan magyar lorditásban i•
••egie enik.
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hetik minden úgy, ahogyan szeretné. Mert nemcsak ő nyúl hat bele szabad
akaratánál és cselekvöképesség énél fogva mások sorsába, hanem őt is
megragadja és megváltoztatni igyekszik sok mindenféle személyes és
személytelen hatalom. Az embernek tehát nemcsak a cselekvéshez kelt
értenie, hanem tudnia kell szenvedni is s ezt is önként, szabad akarata
birtokában kell cselekednie. Mert nemcsak aktív cselekedeteiért felelős,
hanem felel azért is, hogy miképen szenvedi el sértékesíti mindazt, ami"
az életben éri,

Az ilyenértelmű cselekvésre és szenvedésre az ember nagy mértékben
képes is, ha - egészséges a jelleme. A lelkibeteg embereknek azonban
s általában azoknak, akik az élettel megbirkózni nem tudnak, akiknek
az életében valami baj van, akik rossz útra tértek stb., - ez a képességük
hiányzik. ök vagy csupán cselekvő alany, vagy csupán csak szenvedö,
illetve passzív tárgy akarnak lenni. Konkrétebben vagy zsarnokként .pró-
bálnak uralkodni környezetükön, vagy ha ez nem megy, visszahúzódnak
a passzivitás, a tétlenség biztosnak látszó csigaházába s ott élik ki aktivi-
tásukat. Csak a magányban, az ábrándok felelőtlennek hitt világában érzik
jól magukat, mert itt nem kell szenvedniök, mert itt nem nehezedik rájuk
felelősség, mert itt nincs kritika, mert itt - legalább képzeletben - min-
den úgy történik, amint szeretnék s önző énjük a hibátlanság és tökéle-
tesség isteni dicsőségében sütkéreziki De az élet nem hagyja őket béké-
ben. Az emberi közösségben való részvételre és munkára kényszeríti őket.
Feladatokat állít eléjük, de ezekkel hibás belső magatartásuk miatt meg-
bírkózni képtelenek. így - noha éppen ettől féltek a legjobban - szen- .
vedés szenvedésre zúdul életükben, kívülről és belülről egyaránt nyugta-
lanítja őket az élet, míg végül lelkileg teljesen össze nem roskadnak
("idegösszeomlás").

A teljes összetöretterés azonban gyógyulásra is vezethet. Sőt Künkel
szerint a válság, a krízis bekövetkezése minden "gyógyulás" előfeltétele.
Az a fő, hogy minél alaposabb és mélyebb legyen, hogy a "beteg" ne'
találjon semerre se rnenekvést és kivezető utat a gyökeres rnegváltozas,
a megtérés szükségesség ének belátása elől. A betegnek be kell látnia és
at kell szenvednie eddigi életstílusa teljes helytelenség ét. Rá kell esz-
mélnie, hogy helytelenül jár el akkor, amidőn önmagát állítja élete közép-
pontjába s kivonja magát emberi létünk közös feladatai és terhei' alól.
Nem istenitheti magát tovább, mert ő is csupán ember, mint többi társa.
Neki is értenie kell ahhoz, hogy necsak cselekvő alany, vagy csupán "szen-
vedö" tárgy, hanem szükség szerint egy személyben mind a kettő legyen
teljes felelősséggel.

Erre a "belátás"-ra s a krízis pozitív sikerére a "beteg" maga is
eljuthat (az önnevelés lehetséges). De csak ritkán. Nagy szükség van
tehát arra, hogy a beteg mellett képzett és tapasztalt s ami a fő: egész-
séges jellemű, éplelkű vezető álljon, aki a való helyzet ismeretében .segít-
ségére siethet. A nagy megváltozást azonban, melyet Künkel a keresztyén-
ség re való világos és kifejezett utalással megtéresnek és újjászületésnek
nevez, sem maga a. beteg, sem semmiféle orvos, pap, vagy pedagógus
siettetni, vagy főleg előidézni nem képes. A jellemnek, a lelkületnek,
az egész embernek ez a gyökeres megváltozása "adatik", tehát mindig
kegyelem, az. Élet, az Isten műve. Az "ideg"-orvosnak, a lelkésznek,
a pedagógusnak az új ember létreiötténél csak a bába szerepe juthat.
Feladata, hogy szemmel tartsa, tudatosítsa a betegséget s világosságot
-derítsen reá. Majd végül a már kegyelem útján járó, szenvední is akaro
és tudó embert tovább nevelje, míg az a saját lábán is képes járni,

Természetes, hogy Künkel mindezt (és még sok mást) nem ilyen
'száraz tömörséggel adja elő. Előadása, példái a lüktető életet érzékeltetik,
s magukkal ragadnak. Es nevelnek. Hibáinkra s a kivezető útra eszméltet-
nek. De ebből is látjuk, hogy Künkelnél a modern pszichoterápia milyen
'közel került a (protestáns) keresztyénséghez. Künkel nem is leplezi evan-
gélikus hitét, sőt rnűvei sokszor, ha nem is a hivalkodó, de annál megraga-
dóbb bizonyságtevés erejével hatnak. Már ez a körülmény is felhívhatja
reá f'igyelmünket. S hozzá, az olyan betegeknek a száma, amilyenekkel
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Künkel foglalkozik, nálunk légió. Társadalmi,. nemze!i és egyházi baj~ink
okát is tisztán látjuk a műveiböl kisugárzó világosság fényeben. Az ov é-
hez hasonló tudatos és szakszerű jellemnevelö munkára nálunk is nagy
szükség van. Sok a beteg jellern minálunk is. Képzett, megbízható segít-
ség pedig nem igen akad. Ebben az irányban nálunk még az első próbál-
Kozások se igen történtek meg. A modern pszichoterápiáról - meg-
engedjük, néhol méltán - a legbizarrabb nézetek vannak forgalomban
{ami különben a pszichológus szemében részben annak a j.:le, mennyire
betegek vagyunk s mily nagy az "ellenállásunk" a gyógyulással szemben).
A müvelt Nyugaton erős kritikával már leszűrtéle a pszichoterápiai kuta-
tások eredményeiből mindazt, ami jó s közkinccsé tették. Evangélikus lel-
'készi körök Németországban a pszichoterápiai meglátásoknak egyre na-
gyobb hasznát viszik (1. zur Nieden táborát, akinek egyik műve, "Énedd~1
ibeszélgetek" címen magyar fordításban is megjelent). Nálunk a hasonló
feleszmélés még a jövő feladatai közé tartozik.

Jézus mondja: "Mit használ az embernek, ha az egész világot meg-
nyeri is, de az ö lelkében kárt vall?" (Máté 16, 26.) Ha ez igaz, akkor
'hálával tartozunk Istennek azért is, amit a modern pszichoterápiától ~
annak hívőlelkű mesterétöl, Künkeltöl tanulhatunk. Már pedig sokat tanul-
'hatunk.

Dr. Vetö Lajos.

Visszatért gyülekezeteink égető kérdései.
Fölösleges hangsúlyoznunk, :hogy a visszacsatolás "felvidéki" evan-

~élikus gyülekezetcink számára hazatérést jelentett. Abban 'az értelemben,
ahogy az idegenbe szakadt családtag tér vissza eredeti közösségébe. Aka-
ratlanul hoztuk magunkkal mindazt, amit a húsz éli alatt megtalál tunk s
ami ugyancsak ebben az időben ránkkényszerült. Nem hivalkodással hoz-
nk az értékeinket, de fogyatékosságain'kat sem takargatjuk.

Szeretnérn, ha levethetnők a jelzőnket: "felvidéki", ezt a másfél évvel
ezelőtt ránkruházott s immár erősen viseltes lebernyeget, amelybe visz-
szatérésünk óta igen sok meg nem érdemelt dicséretet, de szintúgy meg
nem érdemelt szemrehányást is bugyoláltak "felvidéki ek" és nem "fel-
vidékiek". Érdekes, hogy ez a jelző épp akkor ért utól bennünket, amikor
megszűntünk azok lenni, mert - sajnos - mag a a Felvidék még mindig
idegen államiságban él s mi előttünk napról-nappa hamisabban cseng,
11a felvidékieknek neveznek.

Eszembe jut Ripp van Winkle alakja, aki 90 esztendős, barlangban
eltöltött hosszú álma után tér vissza övéihez. De a 'helyzetet annyira más-
nak találja és annyira nem tud visszahelyezkedni, hogy önkezével vet
véget életének. Miveliin'k is történhetett volna így. Azonban 'hiába keresern
magunkban a párhuzamot. A mi visszatérésiinkből hiányzik a tragikus
(talán nagy) vonás. Hazatértünk s éppen az esik rosszul, ha még rnindig
másnak tekintenek benniinket.

Igen sok bajt jelent a határozatlan körvonalú és tartalmú fogalmak
'korlátlan forgalma Azt hisszük, hogy idegen mintára mi is csereberélhe-
tünk a Kárpátok koszorújában élő lakosság megjelöléseivel. A magyar
nemzetet szembe állít juk az ugyancsak itt élő nem magyar nemzet(iség)-
'ekkel, adott esetben népnek hívjuk, sőt a magyar faj élett ani sajátos-

ágait is fölfedezzük. Nem vitás, hogy van olyan állam, ahol a nemzet-
nek, népnek, fajnak, kiilönben nem szervesen egymásbaillő tartozékai ösz-
szeesnek. De épp úgy az sem lehet vitás, hogy a magyar nemzethez velö
tartozás lényeges 'kelléke nem .az alföldi fajmagyar paraszti ősök kirnu-
tathatósága (Petőfi, Mikszáth, Kossuth, Görg ey). A magyar élettérnek
olyan nemzetalkotó 'sajátosságai vannak, amelyekre nem lehet még átme-
netileg sem alkalmazni a kiilföld divatos nemzetpolitikai meghatározásait.
A. nyelvek tarkasága következtében idegen eszmék csak szétzilálni képe-



sek. Azok az eszmék, amelyek értelmetlenné válnak azonnal, amint a ma-
gyar élettér világosan elhatárolt és tagadhatatlanul a teremtés rendje
folytán zárt geopolitikai egységébe lépnek A közösség életképességet csak
a tagok sorsvállalása szilárdíthatja meg. A vér, a történelem, a terület
és a nyelv kongruenciájára építő közösségek élete sem rnutatta mindig
a mai zárt egységét - bár a föltételek azelőtt is megvoltak hozzá - mert
csak rnost értek közösséggé sorsvállalásuk következtében, A Iközösség
klalakításában il biológiai szemponton túl a Ielki, az akarati tényező játsz-
sza a főszerepet. A nemzet tehát egy táj szellemi sajátosságainak és sors-
vállalásának tudatos közössége. A magyar nemzet pedig: a magyar élet-
tér szellemi sajátosságainak és sorsvállalásának tudatos közössége.

1938. november 1-10 elegendő időt hagyott a tudatos sorsvállalásra.
A:mit a visszacsatolt rész lakossága ki is használt. Itt az 'maradt, aki a
magyar sorsot tudatosan vállalta. Visszatért gyülekezeteink töretlenül vál-
lalták. S ez lényegesen többet jelent a megnagyobbodott ország peremén,
ahol választásról, tényleges döntésröl volt szó, mint ott, ahol idegen gon-
dolat soha testet nem öltött.

Az ország szíve felé nézünk, de észak felé sem tudunk hátat for-
dítani. Mi, akik húsz évvel tovább éltünk velük, valahogy közelebb érez-
zük magunkhoz az ottani. sorsvállalókat, a fölvidékieket. Az északi nérnet
és szlovák gyülekezetek iránt érzett testvéri felelősséget hoztuk magunk-
kal. Szívünkből fakadó vágyunk, .hogy ez a felelősség testet is öltsön a
szeretet egyengető útján.

A nemzetiségi élet önvédelmi, csendes, de annál szívósabb tapaszta-
latait hoztuk magunkkal. Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy minden erő-
szakos elnernzetletlenítö kísérlet vétkes, mert az Isten 'teremtésének titkát
akarja szekularizálni és annak rendjét megbontani. De vétek a magyar
birodalmi gondolat ellen is. Nem azok árulják el magyar küldetésüket, akik
kapcsolatot találnak a nem magyar ajkú hittestvéreinkkel, hanem - keserú
bizonyítékok -rnutatják - akik merev és még mindig a rnult századbór
orzott nézetek túlkapásaiba vesznek. 1936-ban (a csehszlovákköztársa-
ságnak még virágkorában) egy gömöri nagyobbára szlovák nyelvű gyü-
lekezet magyarul alig, vagy egyáltalában. nem tudó tagjai előttem magu-
kat magyarnak vaHották, 1930-ban a Szepességen egyetlen olyan német
anyanyelvűt nem lehetett találni, akiből hiányzott volna tudatos és hatá-
rozott nagymagyarországi 'hazaszeretete. Viszont a 20 év után is töretlen
és új életre ébredő érintetlenségünk a felszabaduláskor bizonyítja a cseh-
szlovák erőszakos elnemzetietlenítés csődjét. Sőt maguk, a faji eszméből
nemzetivé izmosodott nagyhatalmak is elfogadják és hirdetik - legalább
is elvileg - a tényleges nemzet(iség)ek status quo-ját. A ma állam-
alakulatainak nem a faji gondolat döntő kritériuma, hanem az életnézet,
melyben [árulékosan helyet találhat a f'aji gondolat is. A jelenkori nemzet-
közí erőviszonyok alakulását életnézeti tények irányítják. A Kárpátok
koszorújának tere egészen sajátos életszemléletet termel, amelyben a mel-
lérendelésnek (Karácsony Sándor), az itt élő lakosság közös nevezőjt1 é'
minden mástól elütő tudatos sorsvállalásnak jut a vezérszerep. A ma is
határok mögé húzódó Felvidéken tapasztalható legvilágosabban a külfüldi
eszmék hatása a magyar birodalmi gondolattal szemben. Amikor tehát a
Kárpátok koszorújába zárt földrajzi egységről, mint a sértetlen birodalom
Ú. n. természetes adottságáról szólunk, a sorsvállalás aktusában végső
fokon az lsten teremtő akarata iránt való engedelmességet várjuk tekintet
nélkül az anyanyelvre, vagy a közvetlen elődök anyanyelvére.

A visszacsatolt gyülekezetek között van a 20 évelőtt Csetiszlova-
kiában maradt magyar gyülekezeteknek legalább 80% -a. Nem nagy tehát
a nem magyar ajkú visszacsatolt gyülekezeteknek száma. Igen fontos, hogy'
ezek a gyülekezetek - a jövő szempontjából is mint revízióképes meg-
nyilvánulás - anyanyelvük kiváltság ait töretlenül élvezzék.

. Amikor végigtekintek visszatért gyülekezeteinken, azokban összeté-
telük tarkasága folytán hiába keresem azt a társadalmi vonást. amely
mindegyikben közös volna és mindegyik szükségletét mutatná.: Vannak
parasztgyülekezeteink színmagyar lakossággal (Sajógömör), vannak ma-
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gyar mezővárosaink (Rirnaszombat), ugyanazok szlovák színezéssel (Lo-
sonc) és inkább polgári gyülekezetunk német árnyalattal (Kassa). Az el- .
mult 20 év alatt kisebbségr életünk kényszeréhen még át lehetett hidalni
a földrajzi (regionális) és a helyzetból folyó különbségeket. Ma azonban
egységes, átfogó és tényleges életközösségről nem lehet már beszélni a
visszatért gyülekezetek között. Vidékenként találták meg az egyes gyü-
lekezetek eredeti fraternitásukat. Amikor tehát átfogó és legégetőbb 'kér-
désünket Ikeresem, azt a legegyetemesebb keresztyéniben tal álom meg:
a bűntudatban. Visszatérésünk után alázatos bűnvállalással állunk az Úr
előtt: Hűtelen szolgák voltunk. Ez a megállapításom -nern rnerő közhely.
Az Isten Szeritlelkének a trianoni határok mögötti gazdag rnunkaterüle-
teire gondolok, melyek az Ö kegyelméből virágzanak. Volt nekünk is itt
imaközösségünk, de csak hálát érzünk, amikor a "Baráti mozgalom",
vagy a "Gyenesdiási lelkészevangélizáció", vagy a külmisszió iránt érzett
felelősségtudat lelkével találkozunk. Folyt minálunk is belmissziói munka
átfogóan és parciálisan és az Isten áldása nyugodott rajta, de - öröm-
mel valljuk meg, - a trianoni határok mögött többet találtunk (nem csak
számbelileg, de elsősorban minőségileg). Tudom, van ennek a megálla-
prtásnak "viszont"-ja is. Mi azonban szívesen, nézünk arra, ami a több
- és létharcurrkra való hivatkezásunk is rnentség csupán, rnert rninden
egyházi küzdelern, ha tényleg egyházi, a létért folyik.

A húsz év alatt magyar evangélikus iskoláink voltak és lehettek
volna támaszpontjaínk. Ezt rajtunk kívül, többek között, az állam'kormány
is tudta és ezért vetette latba minden erejét, hogy éppen ezeknek az
is'koláknak rnesse el a légzöszervét. Megszünt a rozsnyóí gimnázium és
a kassai polgári leányiskola is, hogy csak ezeket említsem. Olyan vesz-
teségek és gyógyíthatatlan sebek ezek, hogy rnost minden erővel ezek
visszaszerzésére kell törekedni. A törvényben biztosított jogon kívül más
természetű nehézségek mellett a gyülekezetek szűk körén túl az anyagia-
kat szélesebb közületeinknek kellene előteremteniök és biztosítaniok,

A "felvidéki" lebernyegből még két sajátos holmit szeretnék kihá-
mozni. Az egyik a nagyon dicsért felvidéki felekezetközi béke és össze-
tartás, a másik az ugyancsak felvidéki, részben szólarnrná nőtt, részben
elnéző vállveregetéssei gáncsolt ú. n. szociális magatartás.

Tény, hogy - utolsó időben - a 'kisebbségí magyar ifjúság bárnu-
latraméltó módon nyújtott egymásnak testvérkezet. 1938 nyarán majdnem
egyidőben zajlott le a Prohászka körök, a református ifjúság és a Szlo-
vákiai Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség konferenciája, amelyek ki-
küldöttek és táviratváltások folytán még tárgyaikban is (A nemzet és egy-
ház viszonya) fönntartották a kapcsolatot. Azonban az egészséges test-
vérviszony még a protestáns egyházak között sem állott fönn. Együtt
haladtak, de csak a legszükségesebbekben. A csehszlovák areligionális
magatartás egészen a köztársasag utolsó éveiben létrejött 'kon'kordátumig
egyformán nem kedvezett az egyházaknak. Utána azonban csak Kassán
két új katolikus középiskola nyilt meg és fejlődött fokozatosan: a domon-
kos rendi szlovák leány- és a premontrei rendi szlovák f'iúgirnnáziurn. Ezzel
szemben a visszatérés időpontjában a katolikus egyház minden eddigi
egyenrangúságát a trianoni határok mögött egyetlenne'k vélt kiváltságá-
val gondolta fölcserélni. Olyannyira, hogy a bevonulás napján például Kas-
sán a protestáns egyházakat nem engedték szóhoz jutni. Ebben a viszony-
latban is kellemes meglepetést hoztak magukkal az Ú. n. anyaországbeliek,
amennyiben lényegesen nagyobb mértékben éreztetik az odahaza időköz-
ben kialakult jogosságnak és .arányosságnak a szellemét.

A köztársaság munkanélküli-segély alakjában gondoskodott az ellá-
tatlanokról, amihez aggkori és betegsegély, munkásbiztosítások és szak-
szervezetek járultak. Ma a szegénygondozás más alapon, de hatványozott
megértéssel és segítő készséggel folyik. Az átmenet nehézségei 'kiütköz-
nek gyülekezeti életünkben is, amikor a még helyüket meg nem lelt csa-
ládok és gyermekek támogatásának szüksége nagyobb arányokban jelent-
kezik. A szociális kérdésnek ezen egyetemes nemzeti és gazdasági síkban
mozgö oldalán 'kívül, a szociálisnak, mint 'társadalmi szernléletnek a fölül-
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vizsgálása is szükséges. E szerint társadalmi érték szempontjaból sem'
engedhető meg az egyének osztályozása és kiváltságos, vagy jogfokozati
csoportokba való sorolása. Olyan kívánság ez, amely az Isten ernberszem-
léletéböl következik, amennyiben nincsen előtte személyválogatás. ESI:-
ményi elgondolásban ez annyit jelentene, hogy a törvényben biztosított és
a gyakorlatban tapasztalható egyenlőség fedik egymást. A tényleges, szo-
ciális érdeklődésű társadalmakban azonban csupán részleges, habár vilá-
gosan megkülönböztethető intenzitású eredmény érhető el. Talán azért
szociálisabb a visszatért magyarság, mert a 20 év szűk, majdnem családias
'közösségében ,inkább lehetett testvére magyar a magyarnak és inkább
'látta a másikban pótolhatatlan magyar társadalmi értékét. Gyüle'kezeteink-.
nek amúgy sem volt idegen a testvéri egyenlőség vállalása, hiszen a
Krisztus 'keresztje alatt csak egyféle ernberek lehetnek megkegyelmezett
bűnösök.

Visszacsatolt gyülekezetein'k hazatértek Itthon vannak. Legégetőbb-
kérdésünk, hogy épüljének a Krisztusban, hogy a trianoni ország beJ-·
missziói életének szerves részévé váljanak, hogy az értékek kölcsönösen
kicse rélődjenek. És akkor a nemzet építését külön nem is kell keresni.

llIohr Gedeon.
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gében nyugodtan nézhessiik: a ben»
nünket környékező vészes felhőket.
Bízzunk Istenben még akkor is, ha
szenvedést, sőt nagy és sok szeave-
dést küld is reánk.

SZÉL-.JEGYZETEK
,,:.K..ellenLel.eJ.. idő.. "

Bőjt van. Az lsten igéje a bőjtre
mondja, hogy kellemetes idő. Soha-
sem illett annyira az ige a bőjtre,
most a mostenire. Nem árt, ha mi
magyarok egy kissé elmélkedünk
azon, hogy nekünk az Istennek ke-
gyelme engedte meg, hogy az idei
böjtben is csendben és békésen hall-
gathatjuk lsten igéjének üzenetét.

De lsten hívó szavát meg kell
hallanunk és a kellemetes időt kű-
lönösen nekünk magyaroknak jól
kell felhasználnunk. A bőjtben fon-
tos az Istenhez fordulás és az ő szent
színe előtt bűneink fájlalása. Ezek
lözött a bűnök között vannak kii-
lönleges magyar bűnök is, melyekre
szintén vonatkozik a zsoltáríró sza-
va "egyedül te ellened vétkeztem",
vagy is minden bűn lsten elleni bűn,
a bánatnak mindegyikre kell vonat-
Roznie.

Mindenkinek kivétel nélkül igen-
igen komo/yan kell ebben az idei
bájtben Isten igéjének üzenetét nem-
csak a fülével hallgatni, hanem
őszinte bánatta/ szivébe fogadni.
Jmádkozó szívvel boruljunk a meny-
Ilyei Atyánk elé, és kérjük bűneink
bocsánatát, hogy az lsten közössé-

Négy keresztény bukméker
kinevezésérőí írt egyik napilap.
Nagyszerű eredményez a lóverse-
nyek történetében és nem várt elő-·
rehaladás. Akik utolsó pengőiket,
életük és családjuk mindennapi ke-
nyerét teszik 'a lovakra s akik a ke-
mény munka helyett a könnyelmű ..
ség re nevelő nyerészkedés re építe-
nek, ezentúl nyugodtabb an tehetik,
rnert négy keresztény bukmékerrel
több van. A kereszténység oldalán
állók pedig megállapíthatják, hogy
eddig a kereszténységnek apostolai,
mártírjaí, igehirdetői és hívei voltak.
de ezután bukmékerei is lesznek.
Ugyan kiket sorolhatunk még a ke-
reszténység tagjai közé, ha továbbra-
is uralkodik az az óriási fogalom-
zavar, amely mindenhez, ami nem
zsidó, odabiggyeszti a "keresztény"
jelzőt? Még soha nem osztogatták
olyan könnyen és gyorsan ezt a jel-
zőt 'a világon, mint most Magyar-
országon s lassan olyan értékvesztés
éri, hogy csak azok becsülik vala-
mire, akik nem rendelkeznek vele.
Másrészt pedig attól félünk, hogy'
azok 'a tanítók, mérnökök, öszeresek,
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bukmékerek s a többiek, akik csak
azért jutottak kinevezésükhöz, mert
"keresztények", azok nem lesznek
elég "keresztények" ahhoz, hogy Isten

. országába is bejussanak,

"Marxista igehirdető
várta a gyár kapujában a föld fiát,
a barázda szántóvetőjét" - állapítja
meg egy vezércikkíró. A helyzet az,
hogy jelenleg is ez az igehirdető
várja a föld fiát és - senki más. Igy
van ez már azóta,amióta van gyár-
ipar s amióta munkásérdek össze-
fogni a gyáripar szívtelenségévei
szemben. Hogyamarxista igehirdető
és a föld fia egymással találkoznak,
az nem csoda. A föld fia abból a vi-
lágból jött, ahol senki sem becsülte
úgy, mint kellett volna s a megélhe-
tése nem volt emberi és oda ment,
ahol senki sem mert érdekeinek bát-
ran védelmére kelni anagyiparral
szemben. Egyetlen kivétel a marxista
igehirdető, aki egész életét erre az
érdekvédelemre szánja. A munkásnak
tehát nincs választása. Ezért van
Magyarországon a szociáldemokraták-
nak szervezett, fegyelmezett tábora,
még ha kicsiny is s ezt a tábort át-
állítani nem lehet felülről sem szak-
szervezeti tanács nyilatkozatával, sem
az arra adott pompás miniszterelnöki
válassza!. Egy segítség van csupán:
meg kell adni a munkásnak azt a
védelmet s életének azt a legkisebb
biztosítását, amelyre szüksége és joga
van, mint embernek és mint magyar-
nak. Akkor pedig magától elkotródik
a marxista igehirdető.

Egyik vallásoktató-lelkészt
gyülekezeti lelkésszé választották meg
",valahol Magyarországon". Vallás-
oktató-lelkész kartársai jókívánságai-
kat fejezték ki előtte s egyikük meg-
jegyezte: "most már te is lelkész
vagy!" Ez a" különös mondás hűen
fejezi ki azt a viszonyt, amely ma
általában vallásoktató- és gyülekezeti
lelkészek között fennáll és amely
nem kívánatos. A lelkészi, sőt világi
közvélemény is, különbséget tesz a
kettő között a vallásoktató-lelkész
kárára, holott végzettség, számon-
kérés, felelősség ugyanaz. Az 'ugyan
tagadhatatlan, hogy munkabeosztás-
ban és pihenésben számottevő kü-
lönbség adódik, ami azonban senkit
nem jogosíthat fel arra, hogy egyik
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hivatását a másikénal kevesebbre ér-
tékelie, Esetleg ebből a szempontból
helyesebb munkamegosztásra van szük-
ség mindkettő érdekében. Minden-
esetre meg kell szűnnie a gyülekezeti
lelkész "főnö'kösdijének" is, meg a
vallásoktató-lelkész munkájával szem-·
ben való nemtörődömségnek is. De
hibás az az általánossá vált gyakor-
lat is, hogy az a lelkész, akinek hely-
zete gyülekezetében valamikép tart-
hatatlanná vált, utolsó mentsvárként
mindig kaphatott egy vallásoktató-
lelkészi állást. Azokban az egyház-
megyékben pedig, amelyekben még
nem működnek egységesen a közös
ügy érdekében, ott mielőbb meg kell
ezt valósítani. Mindezek azonban már
gyakorlan kérdések. Lényeg az, hogy
a helyzetet mielőbb tisztázzuk és el-
jussunk oda, hogy mindenféle köz-
vélemény előtt a lelkész mindenütt,
még az iskolában is, lelkész marad-
jon.

Olaszország
nagyobb városaiban szervezet~lakult
meg, amely a propaganda minden
eszközének, a rádiónak is, a felhasz-
nálásával, mozgalmat indított a ká-
romkodás ellen, de külösen a rnun-
kások között. Nem tudtuk, hogy az;
olaszoknál is ennyire elterjedt a ká-
romkodás, mint nálunk. Úgy látjuk.
hogy ez egyenesen népi tulajdonsá-
gunk. Nincs nap, hogy ne hallanánk
elképedve gyerekeinket az utcán k á-

romkodni, úgyhogy a legválogatot-
tabb trágárságot vágják egymás fe-
jéhez. Honnan vették ugyan? A csa-
ládí otthonból, az iskolából, a rnű-
helyből, a leventeórákról. A magyar
indulatnak, haragnak nincs is más ki-
fejezése! Édesanyák sírva ölelik II
katonai szolgálatból hazatérő fiaikat,
akik őrmesterek jóvoltából úgy ta-
nuiták, hogy a legjobb fegyelmező
módszer a káromkodás, de különö-
sen akkor hatásos, ha Isten és az
édesanya neve van belekeverve. Ha
külf'öldiekkel találkozunk, akik bol-
dogan mondják el, hogy mely sza-
vakra emlékszenek még, meglepődve
kapjuk fel fejünket, mert azok a sza-
vak leírhatatlanok. A Németország-
ban dolgozott magyar mezőgazdasági
munkások ugyanezt a "missziót" szoí-
g alták, vagvis népünk eme nemzeti
bűne a határon túlra is eljutott.

Az olasz propaganda olyan ide-
gen minta, amelyet nyugodtan át-



vehetünk. Az bizonyos, hogy a ká-
romkodást nem szervezéssel, vagy
egyesülettel, hanem Krisztus nevével
lehet csak véglegesen megszüntetni.
De addig is nem ártana egy genera-
lis intézkedés, amely megtiltaná leg-
alább a katonaságnal és a levente-
ifjúságnál a káromkodást!

"Könyvet vettem" -
írta valaki - "földrajzi könyvet kö-
zeI száz pengőért, mert télen ráérek
olvasni. Mindössze havi 3 pengő a
részlet s így közel 3 év alatt kifize-
tem". Ime, milyen hasznot hajtó lett
a tudomány! JS... tudósok, akik írták,
nem hiába írták. Az ügynök autón
jár s jókora százalékot keres. Tiszt-
viselők serege él az adminisztrációból
s akik időmultán nem fizetik a rész-
letet, ügyvédnek és végrehajtónak
adnak munkát. Mivel pedig a kötete-
ket előre odaadják, úgy tekintsük azt,
mint egy 3 éves lejáratú 100 pengés
kölcsönt, amelynek súlyos karnatai
vannak. Ezek alapján, ha mindenek
jól mennek, a kiadó új villát vásá-
rol ...

Hová vezet ez a nagyon meg-
szervezett könyvkiadás? Oda, hogy
1. azok, akiknek nincs egyszerre 6-

EGYHÁZI
A passió
átélésenek a megelevenítésére szolgál
az. /ttzés Mihály által szerkesztett
"A mi Urunk Jézus Krisztus szenve-
dése és halála" c. füzet (Győr, Evan-
gélikus Diákszövetség kiadása). Győ-
rött évek óta meghonosodott a "pas-
sióolvasás", Jézus Krisztus szenve-
destörténetének dramatikus felolvasá-
sa Nagypéntek délutánján. Valóban,
ez az évszázados keresztyén szokás,
melyet legtöbb gyülekezetünk elfele-
dett, hozzátartozik a Nagypéntek iga-
zi megünnepléséhez. Az igében való
elmélyülést szolgálják és támasztják
alá a közbeiktatott énekek és imád-
ságok. Az előttünk fekvő füzetben
Ittzés Mihály arra törekedett, hogy
régi magyar imádságos kincsünkböl
elevenítsen fel néhány gyöngyszemet
(Schulek Bornernisza-kutatásának fel-
használásával) és régi magyar ének-

10-50 pengőjük könyvekre, kényte-
lenek részletüz/etbe bocsátkozni, a
kiadott könyveket válogatás nélkül
átvenni és pedig legalább kétszeres
áron, hogy számítását mindenki meg-
találja; 2. újabb könyvet csak 3 év
mulva vehetnek, mert ki bírja a sok
részletet? 3. amint a tél elmulik, el-
felejtik a még ki sem olvasott köny-
veket s az a szellemi cél, amelyért
írták (mert reméljük nem az üzlet
kedvéért írták), a semmibe vész;
4. ami könyv a kiadó raktárában ma-
rad, néhány év mulva potom áron ad-
ják el, amint azt a most kiadott
könyvárjegyzékek bizonyítják: Dante
művei 22 pengő helyett 6 pengőért.
Shakespeare, Wilde, Vörösmarty,
Arany, Móra drága könyvei filléres
áron, egyházi beszédek még élő na-
gyoktól 8 pengő helyett 80 fillérért
s 2000 oldalas lexikonok 48 pengő he-
lyett 9.50-ért... .

Ogy gondoljuk: nemcsak a könyv
írása nemzeti ügy, hanem az eladása
is. Mérhetetlenül sokat érne egy ál-
lami könyvkiadó alap, amely lehetövé
tenné a közérdekű és nagyértékű köny-
vek olyan áron való eladását, amely
tisztességes haszon mellett lehetövé
tenné, hogy meg is vegyük.

FIGYELÖ
kel újítsa fel Schulek Imre gyűitésé-
ből. így ez az igénytelen füzet jé
úton haladó liturgikus megújhodást
munkál,amit különös nyomatékkal
kell hangsúlyoznunk. A passió szöve-
gét két formában adja: hosszabban
Máté evangéliumából, rövidebben Márk
szerint. Igy a füzet kisebb és nagyobb
gyülekezetekben egyaránt jól hasz-
nálható. Egy rövid bevezetés útmuta-
tást is ad a passióolvasás méltó el-
rendezésére.

A füzet idejében megjelent, hogy
gyüJekezeteink még ez évben is fel-
használhassák. Különös nyomatékkal
hivjuk fel rá a figyelmet: mindent
meg kell tennünk, hogy istentiszteleti
életünk nemes hagyományaink fel-
használásával megelevenedjék, és hogy
híveink ismét megszeressék az Igét.
Az az eszköz, melyet Ittzés Mihály
ad egyházunknak. jó és használható
eszköz. Vétek fel nem használni. K.



SZELLEMI ÉLET
Kuortti Adám: Pap, száműzött,

szökevény. Ford. Koren Emil. Győr,
1940. Harangszó kiadás. Ára 1.50 P.

Nagyszerű szelgálatot teljésít ép-
pen most a "Harangszó" Kuortti köny-
vének alefordításával és kiadásával.
Kuortti, a Szovjet-Oroszországba szo-
rult irrkeri-i f'innek lelkésze írja le
lelkészi szolgálatának élményeit, el-
fogatását, száműzetését, majd kalan-
dos szökését és rnenekülését a né-
pek "paradicsomából". A könyv ma-
gában véve is ügyes, eleven írás. Kü-
lönösen aktuálissá azonban annak a
révén lesz, hogy leplezetlenül tárja
fel azt a hazúg, sőt egyenesen per-
fid módot, ahogyan a szovjet az egy-
házakat kezeli, A szovjet-viszonyok-
ból nem sokat ismerünk meg belőle,
csak itt-ott esik némi világosság az
ottani állapotokr a, különösen a be-
börtönözöttek és száműzöttek bor-
zalmas sorsára. Oe ennél sokkal fon-
tosabb, hogy megismerjük az egy-
házak sanyargatott életét. Finn nyel-
ven Kuortti könyve már hét évvel
ezelőtt jelent meg: azóta az egyhá-
zak helyzete nem hogy könnyebhe-
dett volna, hanem még inkább nehez-
bedett. Azóta az evangélikus gyüle-
kezeteket jóformán teljesen "likvi-
dálták" és legfeljebb a katakombák-
ban tengődhetnek. Hogy ez valóban
így van, azt Kuortti mint szemtanú
tanúsítja: ez könyvének nagy értéke.

Jó volna, ha a könyvet nemcsak
minden evangélikus családban ismer-
nék, hanem ha az utat találna min-
den magyarhoz. K.

Németh László készülő regénycik-
lusának most megjelent harmadik kö-
tete, a Szerdei fogadónap egyetlen új
színnel sem gazdagítja aöt a képet,
amely az íróról eddigi művei alapján
kialakult. A regény hőse, Jó Péter
és a körülötte mozgó sablonos figu-
rák élettelen bábok. Rendeltetésük
csak az, hogy életük egy esemény-
telen és színtelen darabjának bőbe-
szédű elmesélésével alkalma nyíljék a
szerzönek a történelem berkeibe tett
tudományos kirándulásának élményei-
ről beszámolni. Kár, hogy az író ezt
a különben nagyszerű témát, a fiatal
léleknek a tudományba való beleszé-
dülését, az önálló látásért és gondol-
kodásáért vívott harcát nem engedte

önmagában ki forrni. Még nagyobb
kár, hogy hősét olyan tudornánykör-
ben szerepelteti, ahol maga kezdő.
Dőreség lenne azt követelni a szer-
zötöl, hogy Fiaubert-i alapossággal
évek hosszú során át elmélyedé ta-
nulmányokat végezzen regénye meg-
írása elötti de feltétlenül nagyon
óvatosnak kell lennie annak az író-
nak, akinek nem' adatott meg a kép-
zeleterő gazdagsága, sem aléleklátás
ereje és így, ha becsvágy a regény-
eikIusok írására készteti, esszékkel
kénytelen munkáját megduzzasztani.
Igaz ugyan, hogyesszét ma elsősor-
ban nem olyanok írnak, akiknél a tö-
kéletes tudományos Jeltkészültség a
szépírói készség adományával páro-
sul, hanem olyanok, akiknek szak-
képzettségük egy tudományágban
sincs. Különösen fájdalmas, ha a di-
lettantizmus olyan szent területeket
is érint, mint a keresztyénség törté-
nete - amiképpen ebben a regény-
ben is történik. r-r-Il,

Akalandvágy
mindig egyik hatalrnas tényezője volt
a történelmi fordulók után áhítozó
emberiségnek. Ma ismét erősen érez-
zük, hogyan ragadja meg az embert
az ismeretlen lehetőségek kikutatása
utáni vágy s ha ezt a vágyat való-
sággall 'ki nem elégítheti, úgy leg-
alább olyan könyvek után nyul, ame-
lyek a képzeletét foglalkoztatják.
Ilyen La Varre .Uzlet és kaland" cí-
men megírt pompás könyve: Délame-
rika őserdeinek a titokzatos világába
vezet el és hangulatos leírásokban
ismerteti meg velünk nemcsak a
bennszülötteket, hanem a tájat is.
Könyvében akad sok tanulságos ta-
pasztalat, még a pogány vallás szem-
pontjaból érdekes megfigyelés is, bár
a szerzöt a vallásos vonatkozások
nem érdeklik. - Az újkor vajúdásá-
nak a világába visz el bennünket
Zweig Stefan "Magellan" c. .könyve a
Föld első körűlhajózásáról. Ma szin-
te elképzejhetetleriek azok a nehéz-
ségek, amelyekkel a XVI. század ele-
jén Magellannak meg kellett küzde-
nie. Zweig rendkívül szemléletesen
rajzolja meg a viszonyok nehézségeit.
igyekszik "hőse" iránt a rokonszen-
vet felkelteni és inkább csak sejteti.



hogyafölfedező út a kalandvágy
mellett milyen nagyfontosságú hataí-
mi és üzleti érdekek szolgálatában
állott, Mindkét könyvet a budapesti
Rózsavölgyi és Tsa cég adta ki. r

Marjay Frigyes: Szegedtől Uzso-
kig. (Egyetemi Nyornda.)

Nagy időkhöz, nagy emberhez,
nem éppen méltó 'kőnyv. Horthy Mik-
lós pályafutásának a képe akar lenni
tulajdonképpen, azonban nem felel
meg annak az igényes várakozásnak,
amely az ilyen természetű könyvvel
szemben indokolt. Több súlyos fo-
gyatékossága van, csak úgy heve-
nyészve feljegyzünk néhányat: az író
nem tud különbséget tenni valami-
féle történetírói szándék és líra kö-
zött, nincs arányérzéke, nem von ha-
tárt lényeges és lényegtelen mozza-
nat között, 'nélkülözi a tudományo-
sabb színvonal fenntartásához szük-
ségélt eszközöket, és még nem is ér-
dekes. írása példája annak a jelen-
ségnek, hogyan lehet érdekes témá-
ról a leglaposabb közhelyeket össze-
hordani. A kismér etű könyv értéke
szép és jó reprodukciókban közölt
kép anyagában rejlik. 'Ezért érdemes
volt megjelentetni. A. E.

Cs, Szabó László: Fegyveres Euro-
pa. (Uti naplók.) Nyugat.

Mintha az ember a saját jegyze-
teit forgatná, a saját élményeire is-
merne, a maga felködlő kérdéseinek
'a visszhangját 'hallaná, amikor Cs.
Sz abónak, ennek a navvon kultúrált,
jószernű, jófejű, kitűnö írónak a
munkáját olvassa, annyira aktuális
mondanivalói vannak mindenki szá-
mára a Fegyveres Európának. Kö-
tetnyi tanulmányokban nem lehetne
aprólékosabb an analizálni a lázasan
vajudó európai embert, fotoriportok
sorozatával nem lehetne jobban il-
lusztrálni a kr áter szélén tátongó
beteg európai politikát, hanglemezek
nem őriznék meg pontosabban a há-
borús szirénazúgás előtt, mégegyszer
és utoljára feltörő emberi hangokat,
mint éppen Cs. Szabó kis széljegy-
zetei. Nem nagyigényű írások, de ke-
gyetlenül igazak, meghökkentően ta-
lálóak és izgalmasan érdekesek. Kü-
lön érdekesség az olvasó számára az
a minduntalan ismétlődő jelenség,
hogy Cs. Szabó olvasmányreminiscen-
ciái élményszerűen felvillanyozók.

A. E.

Károly Sándor: Tűzes trónon.
(Pantheon.)

Az erdélyi magyarság sorsa nem
egy regényben jelent már meg. Hi-
vatott irók és irodalmárkodó hon-
mentök választották már térnául a
kisebbségi életet, nem egyszer na-
gyon is hasznos meggondolásból. A
gyanútlan olvasó azonban hovato-
vább kénytelen ezeket a "regénye-
ket" a kétségtelenül érdemes politi-
kai irodalom terére áttelepíteni ér-
tékelésében, mert bennük túlteng a
politikúrn az esztetikum rovására.
Könyvünk ellen ezt a kifogást nem
igen emelhetjük. Az alaphang ma-
gyar színezetű, de az író nem han-
goztatja feleslegesen. Anyaga: egy
energiátlan, terhelt család katasztró-
fába zuhan minden tagjával, az apa
börtönbe kerül, a fiú megörül, a
leány elzüllik, de a sors kegyes és a
regényíró jószívű, minden jóra for-
dul, minden szereplö a kívánt révbe
jut, a szerencsétlen fiú is a tűzhalál
CÍmadó segítségével. Tagadhatatlanul
érdekes a regény meseszövése, köny-
nyed a stílusa, fordulatos a ritmusa,
azonban a helyzetek megrajzolásaban
kissé erőszakolt, elgondolásában túlsá-
gosan kitervelt, hangsúlyában pathe .
tikusan moralizáló. Végeredményben
nem rosszabb, mint az átlagregények
felső szint je. A. E.

Osváth Tibor: Az Ural alatt.
(Dante.)

A szovjet világába visz bennün-
'ket ez a könyv, oda, ahol a rnűvészet
már csak utolsót pislogó mikrokoz-
moszokban él. Különös, ámult érdek-
lődéssei figyeljük ennek az egészen
más világnak a regény lapjain feltá-
ruló képét. Izgalmasabb minden kis
közlés róla, mint a legügyesebben
megírt riport. Nem véletlen ez, hiszen
Osváth már korábbi könyvében is az
orosz lélek és környezet kitünö isme-
rőjének bizonyult. Ebben a regényé-
ben csak folytatja a már jólismert
művészi készséggel, nagyerős voná-
sokkal éles megvilágításba helyezett
képrajzolást. Az Ural alatt azonban
nemcsak helyzetrajzot (környezetké-
pet), tudósítást, helyszíni közvetítést
ad egy alapjaiban megrendült, süly-
lyedő világról, hanem mesteri kézzel
bonyolítja egy lelki konfliktusokban
vergődő, hasadt lelkű orosz muzsi-
kus élettörténetét is. Csodálatos em-



ber ez a zenetanár, beleszeret egy
előkelő leányba, kínlódások, lelki és
testi nyavalyák után otthagyja, ille-
tőleg otthagyni kényszerül régi éle-
tét és szerelmének próbál tovább él-
ni. A könyvértök számára külön
meglepetés a regény szerkezete,
amely visszafelé pergeti külön élő,
erősen oroszos keretben a történése-
ket, egészen filmszerűen. A. E.

Képzőművészeti szemle.
"A magyar rajz ötszáz éve" clmű

kiállításban mutatta be 'az Országos
Magyar Szépművészeti Muzeum gra-
fikai művészetünk történetet. A
rendkívül nagy gonddal és finom íz-
léssel rendezett kiállítás a magyar
művészetet mint egy a mai napig
iejlődő egészet ismerteti meg.

A magyar rajzrnűvészet 1200 kö-
rül, a halotti beszédet tartalmazó
Pray-kódex tollrajzaival indul meg,
amelyek műtörténetileg teljesen
-egyenlö értékűek a nyugati művé-
szet hasonló alkotásaival. Egészen a
XV. századig rajzrnűvészetűnk a kó-
dexek lapjaira festett miniaturákban
él. Ebből a korból láthatjuk itt a váci

ötvös-céh szerkönyvét, amelynek rni-
niátora János mester, majd egy po-
zsonyi művész "Krisztus a keresztfán"
gouache-át.

A magyar rajz a XIX. század rnű-
veiben éri el az európai színvonalat,
nagy visszaesés után. Klasszicistáink
nyitják meg az útat Laccataris De-
.meterrel (1798--1856), tökéletes for-
makincset és rajztörvényeket hagy-
va maguk után. Csodálatosan ma-
gyar tartalmat kap a rajz a követ-
kező generáció művészetében. (Mar-
kó K., Brocky K., Sterio Károly, Ba-
rabás Miklós, majd Munkácsi Mi-
hály, Paál László, Szinyei Merse,
Székely Bertalan, Lotz Károly és
Benezur Gyula.) Szerepelnek a mi
korunk művészetének megindítói is,
Ferenczy, Thorrna, Csók, Vaszary.
Rúdnay Gyulának egy nagyon ma-
gyar vízfestménye hívja fel magára
oa figyelmet ("Domb", 1935), Szőnyi
István (,Falusi udvar"), Czóbel Béla,
Aba Novák Vilmos ("New- York), Is-
tokovits Kálmán ("Tiszapart") új
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színekkel illeszkednek bele az együt-
tesbe.

A Szinyei Merse Pál Társaság
alapításának huszladik évíordulöiát
művésztagjainak műveiből rendezett
kiállításban ünnepelte meg. Meg-
győződhetik az ember arról, hogy
"itt a legkülönbözőbb egymástól
olykor messze eltérő felfogásokkal,
előadásmódokkal áll szemben, hogy
tehát a Társaság nem képvisel és
nem is akart sohasem képviselni va-
lamelyegyetemes átlagos stílust.
Egy művészi célt valóban képvisel: a
művészet szabadságát." (Lyka.) A
Társaság nemcsak erkölcsi testületté
tömöríti művészeink legjavát, ha-
nem anyagiakkal is segítségére siet
fiatal művésztehetségeinknek,

A Nemzeti Szalonnak "A magyar
nép a képzőművészetben" c.. kiállítá-
sáról lehet, hogy a magyar rnűvésze-
tért indított mozgalorn .mostani ki-
állítása vonta el az anyag jórészét
s ezért kell megelégednünk, komoly
magyar életképek helyett, a néples-
kedés beállított hangulatával. amelyet
mestereink többsége nyújtani tud.
Pár nagy művészünk jelenléte menti
meg a kiállítást Szönyí István (Ka-
pálók, Uszályok), Rúdnay Gyula (Fa-
lun áthajtó szekér, Paraszlakodalorn),
Csók István (Vízho rdók), Bernáth
Aurél (Aratás), Boldizsár István (Li-
bakoppasztás). R. 1.

Külföldi folyóiratok .
A Luthertum (Leipzig, Deieliert-

'kiadás, megjelenik havonta, előfize-
tési ára 6 RM) az új évfolyamban
erőteljesen igyekszik belekapcsolódni
az egyház jelenleg oly fontos és ne-
héz szolg álatába. A január-februári
összevont szám ában Betgdolt szer-
kesztő újévi beköszöntölében az egy-
ház helyzetéről Ir, Elert az egyház
igehirdetői szolgálatáról, mint ítélet
hirdetéséről, megtérésre hívásról és
vigasztalásról ír nagyon megszívle-
lésre méltó módon, végül Althaus,
Meiser, Schöffel és Bergilolt a böjt
vasárnapjaira adnak meditációkat.
Könyvszemiévei zárul a füzet. K.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr JézU&:

Krisztustól, a mi Megtartónktól!
lsten ezt igéri nekünk: Aki az ö tulajdon Fiának nem kedvezett, ha-

nem öt rnindnyájurrkért odaadta, mirnódon ne ajándékozna vele együtt
mindent minekürrk? (Róm. 8, 32.)

Március folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem bízunk állhatatosan az Ö ígéretében, - hogy nem az Ö irgal-
mas szeretetében látjuk a legnagyobb ajándékot, amelyben r észesülhetünk,
- hogy nem részesítjük még a hozzánk legközelebb állókat sem a meg-
bocsáto szeretet békességében. - hogy nem segítettük kellöképpen a téli
nyomorgókat;

adjunk hálát az Istennek,
hogy átélhettük. e telet, - hogy gondoskodott az egyházban az Ö ígé-
reteinek hirdetéséről, - hogy sok embert indított irgalmas cselekedetre,
- hogy a finn nép példájával magyar népünket önvizsgálatra és a magyar
élet átrendezésére indítja; - hogy korrnányzónkban nagy ajándékot adott
nemzetünknek; .

könyörögjünk az Istennek,
hogy el tudjuk viselni a próbát, amelyet a tavasz hoz országunkra, -
hogy mind jól végezzük dolgunkat, - hogy a föld müvelöí csüggedetlenüf
munkálkcdjanak, - hogy egyházunk lelkész ei mindig tisztán hirdessék
Krisztus megválto halálát, - hogy egész népünk egyedül az Ö kegyel-
mében bízzék, - hogy a finn nemzet megvédhesse a családok otthonait
és a keresztyén gyülekezetek templomait, - hogy áldja meg korrnány-
zónkat gazdag életerővel és igaz munkatársakkal.

Tudom és megvallom, Úr Isten, hogy számtalanszor megszegrem tör-
vényedet, sok gonoszsággal megrútítottam életemet; ezért fél és retteg
az én szívem. De Te, irgalmasságnak Atyja, ki rninden megtérő biinösön
megkönyörülsz és minden cselekedetét felülhaladja az irgalmasság, ki a
biinös embert magadhoz fogadod, valamely órában megtér. és meg nem
emlékezel az ő álnokságáról, - fogadd magadhoz tékozló fiadat. Vétkez-
tem, Atyám, az ég ellen és Te ellened! Ha az én álnokságornat számon
tartod, meg nem menekedhetem Te előtted. De Te, Uram, a megszáradt
falevél ellen fel ne indítsd haragodat, és a por ellen ne mutasd meg hatal-
masságodat, hanem irgalmasságodat. Ne nézd az én biineimet, hanem
tekints a keresztfára felemelt Krisztus arcára és az ő bőséges váltságára,
kinek noha egy csepp vére is elég lett volna az egész világ váltságára.
mindazáltal, hogy az ő biinös fiait bátorítsa, mind egy cseppig kiontá mí-
érettünk az ő drágalátos szent vérét. Nagyobb, Uram, a Te kegyelmessé-
ged az én gonoszságomnál! A Te szent Fiad vállára raktad, én Istenem, az
én bűneimet, és őbenne megostoroztad minden álnokságunkat, - ne bün-'
tesd hát újonnan az én gonosz életemet, hanem a' Te szent Fiadat nekünk
adván, öntsd ki vele egyetemben a Te irgalmasságodat mireánk. En Atyám,
ki engemet a Te színed látására teremtettél, és az igaz hit által Krisztusba
plántáltál, ne engedd, hogy biinöm miatt elvesszek, és én bennem haszon-
talan legyen a Te .szent Fiad vére. A Te szent kereszted, a Te szent véred-
nek drága érdeme, a Te üdvösséges' J é z U 8 szent neved, töviskoszorüd,
megverettetésed. hozzánk való eleven szeréteted gerjessze fel énbennem az
igaz reménységet,' hogy Tebenned, ki mind ítélő bíró s rnind kegyes szö-
szólóm és oltalmazöm vagy, - minden fáradságban és háborúságban áll-
hatatosan teljes szívvel bízzam, ki élsz és uralkodol rn'ndörökké. Ámen.

(Keresztyé ni istenes és ájtatos imádságok, Löcse, 1642. után.)
•. Im előtted állok, Im előtted állok, Ajtód előtt zörgetek. Bár titkos

bűnökkel És nyilván levőkkel Vétkeztem te ellened: Kérlek mindazáltal,
Nagy irgalmassággal Fogadd vissza gyermeked.

(Régi magyar ének. Keresztyén Énekeskönyv 321, 3.)

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

A /olYÓÍfa/ elfogadása etűfizetési köte/ezettsJ.~'Zel jár.



Vedd és olvasd!
Bibllát!
Énekeskönyvet!
Könyvet Luthertól 6s Lutherröl! Ilyenek:

MIlvei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. (-VI. kötet. 1904-1911.
FIlzve 60 P, kötve 80 P. A IV-VI. kötet egyenként: fűzve 8 P,
kötve 10 P.

A keresztyén ember szabadságáról. 1921. 1.50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) il. 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1.50 P.
A katonai hivatásról. 1939. 1.40 P.
Doktor Luther Márton Kis Katéla. 1929. Fakszimile-kiadás ára 2 pengő
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1.20 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. Ara 1 P.

Könyvet a kegyelmi eszközök és az imádság szolgálatában! Ilyenek:
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Elöf'izetöinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3.80 P, kötve 4.80 P, másutt 5 P, ill. 6.20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936. 1.50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Scholz Lászlo és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hívják nevét: csodálatosnak ... " 1937. 4 P.
Kiss Samu: Evangéliumi posztilIa, 1937. Fűzve 6 P, kötve 7.80 P.
Wolf-Dedinszky-Kiss: A gyermek vasárnapja. 1. 1937. Fűzve 6.50 P,

kötve 8.50 P. II. 1938. 5.60 P.
Scholz László: A hálaadás kelyhe. Tanulmány az Úr szent vacsorájáról.

1938. Ára 3 P.
Gáncs Aladár: Serken] föl, lilki aluszol! 1939. 3 P.
Scholz Lászlo: Szentlélek tábora. 1939. 3 P.
Virág Jenő: Hiszeik Uram. 1939. 1.90-3.50 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 1>-t61.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3.50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiúk. 3.50 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang

szó kiadása) 20 f. Díszkötésben 1 P.

Könyvet az egyház multjáról! Ilyenek:
Schulek Tibor: Bornemisza Péter. 1939. 8.60-10.50-11 1>.
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. 1939. Bolti ára 20 P.

Könyvet a finnektöl 6s finnekról!
Oravala Ágoston: A parasztpróféta. 6 P.
Pietila: A bűn mardosása és az Isten békessége. 80 f.
Kivistö: Vitézségi érem. Ifjúsági regény. 96 f.
Kuortti Adám: Pap, szarnüzött, szökevény. 1.50 P.
Zászkaliczky Pál: Ma;Lmiva.ara Vilmos élete, 1937. 1 P.
Finn csiüagok, Elbeszélések, költemériyek Finnorszag'ról. 1939. 50 f.
Györffy Béla: Tanuljunk finnül! Gyakorlati finn nyehikönyv. 3 P.
Zongor Endre: Magy.arországról Finnországba. Gyakorlat! finn nyelv.

:könyv. 2.50-3.00-4.00 P.

Fali táblát, könYVJelzit bibliai mondással !
Ekönyvek legegyszerűbben az evangélikus könyvkereskedések ütlan

szerezhetök be. Ilyenek pl.: Luther-Társaság könyvesbolt ja, Budapest, vm.,
Oll6i-út 24. Fébé könyvkereskedés, Budapest, VU., Damjanich-utca 25/a.
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Mikor olvastam utoJ/dra?
Tudo'k-e ldé:nl »eune '1
TanJtottam-e rd gyermekeJmet?
Kinek alánlottam olvasdsra?
Ildtam-e mdr valakinek a/dndé~uJ?

Ezekre a kérdésekre okvetlenül feleletet .. kell
adnom magamnak

Luther Márton Kis Hátéja
kapcsán, különösképpen akkor, amikor 10 fillé-
res árban megvehetem.
A "Keresztyén Igazság Füzetei" 5. számaként
megjelent a Magyarországi Evangélikus Egyház-
egyetem által megállapított szöveggel. Ez ennek
a hivatalos szövegnek első - az előszó kivéte-
lével - teljes olcsó kiadása.

Fel.fjJvluk eldadásra k.Ulö.nJs lelkés:ek.
valldstaDdrok, fjitoktatók, tanUók fJgyel-
mét: leffjas:nálfjató vallástan1tásnál, kon-
IJrm,andus-oktatásDál stb.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
/' hivatalában: GY Ö R, PETÓFI- TÉR 2. SZÁM.

Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.

Tömeges terjesztőknek kedvezmény.

~fJnden evangélikus 'keresztyén embernek termé-
szetes fela.data. /jogy fjltte'dvérelt ls fJgyelmezlell a
·K.JsKdlé nélkUliJz/jetetlen voltdra. Akinek nInc.
meg, anna'k kezébe ad/a. Ha pedig mds /jllt1ek szd-
mon kérIk töle. fJogymit Ölsz, nekIk ls bátran oda-
o.d10.:Ime, e~ Ga'.én bltem t"öuld 'ogloloto, Istennek o
tel/es S:eentlrdsbaD ldnyllatko#tatotl IgéJe alap/dD. I

-----------------------------------------------Barou-lI)'omdl: Uzuly" éa Koncz Gy6r, Andrány-út 24. - Telefonszám 7-63.


