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"Quasi modo geniti infantes. "
És felele Tamás és monda néki:

Én Uram és én Istenem!
János ev. 20, 28.

E latin igemondás (1. Péter 2, 2.) a husvét utáni első vasár-
nap -ókeresztyén neve. Ezen a héten az új keresztyén jelöltek
fehér ruhában jártak s miután a szent keresztségben felvételt
nyertek a keresztyén gyülekezetbe - ezen a vasárnapon vehet-
tek részt a többiekkel együtt a keresztyén ünneplésben "mint
újszülött csecsemők".

. Ebből a mondásból kiviláglik az egész husvéti ünneplésnek
az emberre vonatkozó jelentősége. Nemcsak Istennek volt elvé-
gezni valója, de .nekünk is van. Ö elvégezte: Krisztus. meghalt
bűneinke rt a kereszten és feltámadott üdvösségünkért. A sír
már üres. Az én dolgom, hogy ennek jelentőségét a magam szá-
mára meglássam.

Nem elég tehát, hogy az ember üres szemekkel bámulj on
az üres sírba. A megüresedett husvéti sír csodája kell, hogy
megnyissa a szemét a keresztyén hit nyitjára: Krisztus érettem
küldetett, "nekem Uram", ahogyan Luther a II. hitágazat magya-
rázatában mondja; "én Uram és Istenem", ahogyan vallja Ta-
más is.

Ebben a mai bonyolult és gyökerétvesztett világban a hitet-
len-hívő Tamások légióira van szükség, akik nem emberek, nem

r földi bálványok, nem eszmék, hamis emberi-elméletek előtt bo-
rúlnak le, de akik a régi evangelium egyszerű igazságában, látják
meg életük és a husvét értelmét: ·a Krisztus Király előtt leborúlva
mondani: "én Uram, én Istenem!"

/ Csak Tamás módján átalakult új emberek, mint újszülött
csecsemők hozhatnak új világot erre a földre. Új husvétok kel-
Ienek ide,' a Lélek szerinti feltámadás korszaka, Isten' uralma.
Akik ismerik az evangéliurrÍot, tudják, hogy az e~angélium-
nak ez az új 'üzenete régi üzenet, de az ó-ernber megújuihat
általa. ,.., " .

Hirdessük a husvéti' evangéliumot mint az "én" husvétomat,
szóval és élettel -:- és megmenekül a világ.

Zászkalicsky Pál
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Budapest
az ország legnagyobb szórványegyháza.

1. Kissé meghökkentő állítás, amikor Budapestnek 9 szép temploma
van és vasárnaponként 20 helyen mintegy 40 alkalommal gyüjtjük össze
híveinket az Ige hallgatására. Vakmerőség ilyet rnondani, amikor a hívek
minden ünnepen tudják, hova kell rnenniök, rnindig meg is töltikzsúf olá-
sig a templomokot és azonfelül mások előtt még az az előnyük is meg-
van, hogy vasárnaponként válogathatnak a "parádés" szónokokban,

És mégis fenn kell tartanunk ezt az állítást, mert főleg két körül-
mény teszi Budapestet szórványegyházzá: a) hogy az 52,000 léleknek alig
10 % -a rendszeres templomlátogató; b) hogy Budapest evangélikussága
még mindig nem jött rá arra, hogy egyházi életünk nem merülhet ki vasár-
napi keresztyénségben ésaz evangélikus egyháziasság sokkal nagyobb
valami, semhogy annak egy-egy vasárnapi összefutással és felfohászko-
dással eleget tehetnénk.

A szórvány-jelleget aláhuzza az a tény is, hogy Budapest lakossága
fluktuál, abevándorlásokkal és a negyedévenkénti ide-oda költözésekkel
örökösen változik és így a budapesti ember nem szokie meg az állandó
gyülekezeti életet és az egy gyülekezethez való tartozást. De még ha
állandóan egy Ihelyen lakik is, hol itt, hol amott bukkan fel, hogy han gu-
latának, ízlésének, vagy lelkiségének megfelelő gyülekezeti közösségekben
keressen kielégülést. A magam munkálkodási körében figyelgetem, hogy
istentiszteleteinken, úrvacsorai ünnepeinken, bibliaóráinkon, sz eretet-
vendégségeinken soha nem' látott arcok bukkannak fel és közelebbi érdek-
lődésre meg tudjuk, hogyaHűvösvölgyből, a Zuglóból, vagy esetleg Kö-
bányárói kerültek ide. Bizonyos idő mulva azután ugyanilyen nyomtalanul
eltűnnek ismét. Mi hozta ide, mi vitte el? Talán sohasem fogjuk meg-
tudni. Hasonló megfigyeléseket minden budapesti lelkész tehet.

Régi, erős meggyőződésem, hogy az egyháztag a szórványhívö szín-
vonalára száll alá mindenütt, ahol a lelkész megközelíteni nem tudja, ahol
vele állandó érintkezést fenntartani Iképtelen. Ezért tartom veszedelmes-
nek a kevés lelkésszel rendelkező mammut-gyülekezetek helyzetét. Ezért
az ijesztő elközönyösödés ezekben az egyházközségekben. .Ez a nagy baja
a budapesti egyházi életnek is. <Kevés a gyakorló (paróchus) lelkész, a
hívek nagy lélekszámához mérten. A budapesti német és tót egyházat
figyelmen kívül hagyva ma Budapesten 6 (az angyalföldi lesz a hetedik)
parochus lelkész van, tehát magyarán 6 ember hordja a felelősséget 50.000
ember lelki megállásáért. Nem csoda, ha 80-90 % úgy eltűnik a ház-
rengetegekben, hogy csak a bölcsőnél és koporsónál találkozunk velük.

2. A világvárosi polgár mohó, habzsoló rohanó életet él, Üzletben,
gyárban, hivatalban nagy igényeket támasztanak vele szemben, és ennek
megfelelően kikerülvén munkaköréből, neki is nagy igényei vannak. Oh,
milyen áldás lenne, ha ezek az igények Isten felé unszolnák. De igényei
a szórakozáson és pihenésen nem igen terjednek túl. Aki az idei ragyogó
télen vasárnaponként fölnézett a Svábhegyre, sítalpakon ott találta a fél
várost. Es rnihelyt az evezési és fürdési idény megindul, ugyanezeket ott
látjuk a Gellért hullámfürdőjében, a Palatinus strandon, a vadevezősök



táborában, vagy a nagy teljesítményekre visszanezo evezős klubokban.
Ezek az erri.berek a vasárnapot ünneplő gyülekezet számára teljesen el-
vesztek. Tehát vagy meg tudom őket hétköznapokon este bibliaórák, pász-
tori beszélgetések formájában közelíteni, vagy mindörökre elkerülnek az
Anyaszentegyház és ami ezzel azonos, .aKrísztus közelébő\.

A munkásság ma is egészen elkülönült társadalmi osztály. Ezért nehe-
zen közelíthető rneg.. Templomban alig és csak nagyon kis százaléka mu-
tatkozik. A lelkész közelébe csak akkor kerül, ha munka nélkül van.
A Csonka-gépgyár vezetőségének tiszteletreméltó kezdeményezésére újab-

. ban az egyházközségem területén dolgozó gyári munkásoknak munkás-
bibliaórákat tartok. És meglepődve vesszük észre, hogy a munkás nem
indifferens a Bibliával' szemben. Egyházzal, lelkésszel szemben bizalmatlan,
mert a minderrkori kizsákmányoló hatalom cselédeinek tartja és mert ezt
a gondolatot rnélyen a lelkébe ágyaztá'k. De a Bibliát szívesen veszi a
kezébe. Persze a kezdet nehézségei megvannak. Evangélizáció vagy világ-
nézeti kérdések? E probléma előtt állottunk, amikor velük foglalkozni
kezdtünk. És elhatároztuk, hogy az első esztendőben világnézeti kérdése-
ket tárgyalunk meg velük, mivel egytől-egyig olyan embereik, akiket világ-
nézeti harcra neveltek. Ma már ott tartunk, hogy az evangélizádó iránt
is érdeklődnek Az ezekkel az emberekkel való foglalkozás egy érdekes
tapasztalattal gazdagított minket: rájöttünk, hogya negyven éven felüli
rnunkások .egészen benne élnek ma is a marxi ideologiában, a negyven
éven aluliak viszont általában a nemzeti szocializmusért és magyar
válfajaiért lelkesednek, végeredményben pedig nagyon jól megértik egy-
mást és egy közös célt látnak maguk előtt: a világproletariátus diadalát.
Itt a sok aratni való és itt a kevés munkás. Amig a pesti és pestkörnyéki
rnunkásokat vissza nem hozzuk az egyházba, addig ebben a nagy ször-
ványban nagyon keveset tettünk Isten országa ügyéért.

Itt volna azután az egyetemi polgárság, amelynek egyrésze. sőt jó
része szintén proletársorsban sinylődik. Munkaerő és anyagiak híján na-
gyon gyenge kísérletek azok, amelyek eddig ez értékes elem megtartá-
sáért történtek. Az Egyetemi Luther Szövetség? Azokat tömöríti, akik-
'becsületes evangéliumi szülői hajlékukból már hoztak magukkal valamit.
Akadémiai istentisztelet? Alig valamivel több, mint a Luther Otthon házi
istentisztelete. Budapesten legalább' ezer (természetesen folyton változó)
evangélikus egyetemi hallgató él és egyházunk világi vezetőinek után-
pótlása forog veszélyben, ha az egyház alkalmas lelki vezéreket (egyetemi
'lelkész) nem állít élükre. A hallgatók jó része méltatlan környezetben él,
sokadrnagukkal összezsúfolva. sokszor elképesztő nyomorúságban. Ágyra-
járnak és népkonyhán étkeznek. Egyházunk bizony eddig nem sokat tett
az egyetemi hallgatók szociális helyzetének javítása körül.

A budapesti egyház igazi szórvány jellege azonban csak akkor mutat-
kozik, amikor a lelkész elindul korbéz-, togbéz-, szere te théz- tébolyde-,
menhely missziói munkát végezni. A kórházakban (az óbudai Margit-kőrház
kívételével, amelyben a Fébé diakonisszái munkálkodnak) apácák végzik
a betegápolói munkát. A lelkész (a pesti kórházalkban ezidő szerint a
vallástanító lelkészek végzik a lelkészi szolgálatokat, ami súlyos meg-
terhelésüket eredményezi) a kórházi szobák dzsungeljében alig képes bá-
.ránykáit megtalálni. És ha meg is találja, csak a legritkább esetben tud
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betegei vel úgy elcséndesedni, hogy lelkipásztori munkájának maradandó'
eredménye lehessen. Nagy könnyebb ség lenne - és ezért minden áldo-
zatot meg 'kellene hozni -, ha külön kórházi, fogházi és szeretetintéz-
ményeket pasztorizáló lelkészeket állítarránk a munkába. Azt hiszem, nem
akadna budapesti egyházközség, amely e tekintetben nagyobb anyagi
áldozatokra is ne volna hajlandó.

3. Az egyháztag vidékről Budapestre vagy egyik kerületból a másikba
költözik. A rendőrségi bejelentés kötelező. A rendőrségnél bejelentettek
vagy az adóösszeírás alkalmával megtaláltak az adóhivatalhoz kerülnek
és az adóhivatal minden év decemberében fejlaponként 8 fillér ellenében
az egyházközségek rendelkezésére bocsátja a beköltözöttekról szóló ösz-
szes adatokat (vagyoni, családi állapot, hitvestárs, gyermekek vallása stb.).
Ez rnegkönnyltené a nyilvántartást, ·ha a pesti polgárok 30-40 százaléka
nem lenne anyagi vagy egyéb okoknál fogva "notórius" költözködó.
Mi decemberben megkap juk a fejlapot, de mire a pesti polgár keresésére
indulunk, esetleg már a következö lakását is feladta. Ezekkel az embe-
rekkel lelkipásztori munkát kezdeni, vagy őket melegebben bekapcsolni

. a gyülekezeti életbe, szinte lehetetlen.
A 'budapesti egyházközségek anyagi ügykezelésénél nagy nehéz-

ségeket és zavarokat okoz és elégedetlenséget szül, hogy a különbözö
egyházközségek nem azonos kulcs szerint adóztatják meg híveiket és
ez a körülmény éppen az ide-oda vándorlókat sujthatja érzékenyen.
A pesti magyar és a kelenföldi egyházközség néhány éve egységes adó-
kulcsot fogadott ugyan el, de a többi egyházközségek ehhez nem járul-
takhozzá és a pesti magyar egyház is a maga részéről azóta megváltoz-
tatta ezt az adó'kulcsot. Szó esett már nem egyszer a. közös nyilván-
tartásrói és adóbeszedésről, de ebbe a budai részen lévő egyházközségek,
mint autonóm egyházközségek nehezen törődnének bele.

A nyilvántartás és ügykezelés nehézségei mutatják, milyen nehéz
ezekben a bérházrengetegekben a lelki munka. Mert ha a lelkipásztor
sok hivatalos gondja rnellett mégis rászánja magát ezeknek a külörrbözö
társadalmi rétegekhez tartozó, kűlönbözö anyagi helyzetekben ténfergő,
különbözö lelki adottságokkal rendelkezö embereknek a megközelítésére,
szinte leküzdhetetlen nehézségekkel találkozik. És ezek a nehézségek első-
sorban a pásztorok kis száma miatt állnak elő.

4. Elzsidósodás. Sajnos, ez is olyan kérdés, amelyről budapesti vonat-
kozásban ma már beszélnünk kell, Van lelkészi 'hivatal, amely - az álta-
lam többször és a legmagasabb egyházi helyeken is sürgetett egyetemes
rendelkezések híján - a zsidók betérésének kérdését túl könnyelműen
kezelte és olyan tág kaput nyitott, hogy az 1938-as nekifutásnal egy-
szerre százával rohantak be az egyházba. Az ide-oda vándorlás folytán
természetesen ez a lelkészi hivatal szaporította meg a többi budapesti.
egyházközségek zsidókeresztvéneinek a számát is. - A kelenföldi egy-
házközség lelkészi hivatala "a nagy tolongás idején" (ma már egészen el-
csendesedett a front) "önhatalmulag" megszigorította a fölvétel Iölté-
teleit. és hosszú oktatási időt állapított meg. És még valami! A betérő>
zsidóktól sem a keresztelésért. sem az .oktatásért, semmi néven neve-
zendö honoráriumot nem fogadott el, nehogy a felvételnek a legtávolabb-
ról is "üzletszaga" legyen.
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A statisztikai kimutatásból tudjuk, hogy 1938-ról 39-re fordulóban
mintegy 1400 zsidó betérővel szaporodott a budapesti evangélikusok
száma. Ez az összlélekszárnnak mintegy 3 százalékát teszi. Ijesztő szám,
ez és aki ismeri a neofiták fürgeségét és egyházunk külsö dolgaira vonat-
kozó buzgóságát, az megérti, ha a törzshívek bizonyos idegenkedéssel
nézik a gyülekezet külső "ábrázatának" némi megváltozását.

A tanítás és a keresztelés Krisztus missziói parancsa. Nem lehet ettől
a parancstól éppen a zsidósággal kapcsolatosan elvonatkozni. De Krisztus
akarata ellen való, ha egy meggyőződéstelen és csak azilumot kereső töme-
get zúdítunk egyházurikra. Vannak egészen tiszteletreméltó" egyének, köz-
tük, akik az öskeresztyének hitével és bátorságával tesznek bizonyságot
Krisztus mellett, jó részük azonban a keresztség sakramentumának a Íneg-
értéséíg sem jut el, nemhogy átéreznék, amit Luther érzett, amikor gyötrő-
dései és töprengései között felkiáltott: .Baptísatus sum!"

A budapesti egyházközségeknek ez az 1400 új keresztyén ma súlyos
gond és tehertétel és csak új munkások beállítása, fokozott pásztori tevé-
kenység és felelősség sarjaszthat a gond nehezen rügyező fáján öröm-
virágokat. Ma az a helyzet, hogy ezek az új emberek budapesti egyházun-
kat még inkább szórványegyházzá teszik.

5. A budapesti egyház szörványiellegének enyhítése vagy teljes meg-
szüntetése csak decentralizáció alapján képzelhető el, Az evangélikus egy-
ház e tekintetben a fővárosban jól is indult, de a centralisztikus törekvések
mindinkább fölülkerekedtek és ma az a helyzet, hogy a Duna balpartja
egyetlen nagy egyházközség a lelkeknek áttekinthetetlen (35.000) nagy
szám ával. Budán egészségesebb a fejlődés. Három nagy autonom egyház-
község van, amelyek közü! a legnagyobb, a vári egyház újabb ketté-
osztásra érett meg. A pesti magyar egyháznak, ha nagy tömegeihez hozzá
akar férni, nem lesz más választása, mint önmagát többszörösen felosztani.
Szerintem nem elegendő új lelkészköröket (Angyalföld, Zugló) . teremteni.
Autonom egyházközségeket kell alkotni, teljesen független egyházközségi
szervezettel és vezetőséggel. Minél több jogot adunk ezeknek az új egyház-
községeknek, annál nagyobb lesz a vezetők felelőssége a ,reájuk bízott
lelkekkel szemben. Nekem, mint lelkipásztornak, vagy felügyelőnek, vagy
egyháztanácsosnak tudnom kell, kikért vagyok felelős. Nincs egyházi veze-
töség, amely felelősséget vállalhatna 35.000, de még 10.000 emberért sem.
Bizonyos, hogy minél több egyházközséget alakítunk, aránylagosan annál
inkább nőnek az adminisztrációs terhek. De ne feledjük,hogy nő az egyes
hívő f'elelősségérzete, tehát áldozatkészsége is. - A református, söt a
római katolikus egyház is mindig kisebb és kisebb egyházközségekre dara-
boI gat ja a fővárost. Mi, akik nekik ebben tulajdonképen példát mutattunk,
nem fordíthat juk meg az idő kerekét.

Az E. T. 2. t. c. 19. §-a ugyan a négyezres lélekszámot alapulvéve,
óvatosan csak lelkeszkörök f elállításáról beszél, de szerintem a budai
egyházközség járt el helyesen, céltudatosan és az egyház érdekeinek min-
denben megfelelően, amikor 1924-ben a kelenföldi részt kibocsátván, azt
egészen önálló, autonom egyházközséggé alakította. A Duna balpartján
a mostani lelkészkörök helyett a közeliövöben legalább hét autonom
egyházközséget kellene szervezni. Mégpedig: Deák-tér, Fasor, Kőbánya,
Angyalföld, Zugló, Mester-utca környéke és a Simor-utca környéke.



97

A statisztikai kimutatásból tudjuk, hogy 1938-ról 39-re fordulóban
mintegy 1400 zsidó betérővel szaporodott a budapesti evangélikusok
száma. Ez az összlélekszárnnak mintegy 3 százalékát teszi. Ijesztő szám,
ez és aki ismeri a neofiták Iürgeségét és egyházunk külsö dolgaira vonat-
kozó buzgóságát, az megérti, ha a törzshívek bizonyos idegenkedéssel
nézik a gyülekezet külsö "ábrázatának" némi megváltozását.

A tanítás és a keresztelés Krisztus rnissziói parancsa. Nem lehet ettől
a parancstól éppen a zsidósággal kapcsolatosan elvonatkozni. De Krisztus
akarata ellen való, ha egy meggyőződéstelen és csak azilumot kereső töme-
get zúdítunk egyházurikra. Vannak egészen tiszteletreméltó _egyének. köz-
tük, akik az öskeresztyének hitével és bátorságával tesznek bizonyságot
Krisztus mellett, jó részük azonban a keresztség sakramentumának a meg-
értéséíg sem jut el, nemhogy átéreznék, amit Luther érzett, amikor gyötrő-
dései és töprengései között felkiáltott: .Baptisatus sum!"

A budapesti egyházközségeknek ez az 1400 új keresztyén ma súlyos
gond és tehertétel és csak új munkások beállítása, fokozott pásztori tevé-
kenység és felelősség sarjaszthat a gond nehezen rügyező fáján öröm-
virág,okllt Ma az a helyzet, hogy ezek az új emberek budapesti egyházun-
kat még inkább szórványegyházzá teszik.

5. A budapesti egyház szörványiellegének enyhítése vagy teljes meg-
szüntetése csak decentralizáció alapján képzelhető el. Az evangélikus egy-
ház e tekintetben a fővárosban jól is indult, de a centralisztikus törekvések
mindinkább fölülkerekedtek és ma az a helyzet, hogya Duna balpartja
egyetlen nagy egyházközség a lelkeknek áttekinthetetlen (35.000) nagy
szám ával. Budán egészségesebb a fejlődés. Három nagy autonom egyház-
község van, amelyek közül a legnagyobb, a vári egyház újabb ketté-
osztásra érett meg. A pesti magyar egyháznak, ha nagy tömegeihez hozzá
akar férni, nem lesz más választása, mint önmagát többszörösen felosztani.
Szerintem nem elegendő új lelkészköröket (Angyalföld, Zuglö) . teremteni.
Autonom egyházközségeket kell alkotni, teljesen független egyházközségi
szervezettel és vezetőséggel. Minél több jogot adunk ezeknek az új egyház-
községeknek, annál nagyobb lesz a vezetők felelőssége a reájuk bízott
lelkekkel szemben. Nekem, rnint lelkipásztornak, vagy felügyelőnek, vagy
egyháztanácsosnak tudnom kell, kikért vagyok felelős. Nincs egyházi veze-
töség, amely felelősséget vállalhatna 35.000, de még lD.OOO emberért sem.
Bizonyos, hogy minél több egyházközséget alakítunk, aránylagosan annál
inkább nőnek az adminisztrációs terhek. De ne feledjük, hogy nö az egyes
hívó f'elelősségérzete, tehát áldozatkészsége is. - A református, sőt a
római katolikus egyház is mindig kisebb és kisebb egyházközségekre dara-
bolgatja a fővárost. Mi, akik nekik ebben tulajdonképen példát mutattunk,
nem fordíthat juk meg az idő kerekét.

Az E. T. 2. t. c. 19. §-a ugyan a négyezres lélekszámot alapulvéve.
óvatosan csak lelkeszkörök felállításáról beszél, de szerintem a budai
egyházközség járt el helyesen, céltudatosan és az egyház érdekeinek min-
denben megfelelően, amikor 1924-ben a kelenföldi részt kibocsátván, azt
egészen' önálló, autonom egyházközséggé alakította. A Duna balpartján
a mostani lelkeszkörök helyett a közeljövőben legalább hét autonom
egyházközséget kellene szervezni. Mégpedig: Deák-tér, Fasor, Kőbánya,
Angyalföld, Zugló, Mester-utca környéke és a Simor-utca környéke,
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A budai részen a várí, kelenföldi és óbudai autonom egyházközségeket
sürgősen egy negyedikkel, a budahegyvidékivel kellene kiegészíteni.

6. újabban többször adtak hangot annak a nézetnek, hogya főváros-o
ban alkalmazandó lelkipásztorok személyét különös gonddal kell megválo-
gatni és súlyt helyezni arra, hogy az illetők tudományosan képzett és.
a retorika minden követelményének megfelelő férfiak legyenek. A tudo-
mányos képzettség a szorgalorn eredménye, a retorikai képesség csaknem
kizárólag isteni adomány, Jó, ha ezek a fegyverek itt a fővárosban kéznél
vannak. Szerény véleményem szerint azonban a kvalifikációs lista élén
ennek a kérdésnek kell állania: evangéliumi, missziói lélek-e az illető?
Ez döntöbb tényező az előbbinél, noha - újra mondom, - külön áldás,
ha a fenti tulajdonságok is megvannak.

. Istennek hala, már a fővá.rosban is túl vagyunk .azon, hogy kizárólag
dekoratívegyéniségekért, barokk emberekért lelkesedjünk. Bizony a bűn-
nek ebben a fekete városában az evangélizációma több, mint retorikai
teljesítmény, egy bűnös embernek Krisztushoz vezetése több, mint száz
embernek egyháziassá tétele néhány ragyogó szónoki teljesítmény által,
Pál apostolok kellenek itt ma és nem Apollosok, Löhe Vilmosole és nem
Cicerók, a szolgálatnak és nem az uralkodásnak emberei. úgy egyházi,
mint nemzeti vonatkozásban még mindig a barokk trónol a lelkek fölött,
holott lelki és anyagi nyomorúságunk üvöltve üvölt az evangéliumi egy-
szerűség és alázat után.

Az emberek mindenütt, tehát fővárosban és vidéken egyaránt szinte
megközelíthetetlenek: mégpedig a gond, a nyomorúság, és a hitetlenség
miatt. Nagy önfeláldozás, nagy alázatos szeretet, főleg pedig imádságos
hit kívántatik meg azoktól, akik ezeket az embereket meg akarják köze-
liteni. Es erre a munkára azok a legalkalmasabbak, akik az önfeláldozás-
ból, az alázatos szeretetből és az imádságos hitbőllegtöbbet kaptak.

Budapest az ország legnagyobb szórványegyháza. De szórványegyház
Békéscsaba, Szarvas, Orosháza, Nyiregyháza is mindaddig, amíg tömegeik-
ből olyan kisebb gyülekezeteket nem alkotnak, amelyekben a lelkész nyu-
godt szívvel vállalni me ri a felelősséget minden lélekért.

Sednto Róbert.

Aggodalmak, reménykedések
falusi paróchiák fedele alatt.

Aggodalmak is vannak a falusi paróchiák csendes fedele alatt. Sok
helyen a legutóbbi időkig úgy látták, egyes városi gyülekezetekben még
most is úgy látják, hogy a repkény-borította paróchiák a csendes nyu-
galom s az örök béke oázisai, Meglehet, hogy valamikor azok voltak.
Ma mindenesetre ránehezednek ez egyszerű házak lakóira drága Anya-
szentegyházunkat környező gondoknak őket megillető része.

De külön gondjuk is van. Külön gondjuk és aggodalmuk az, hogy
nagyrészben rajtuk, munkájukon fordul meg városi gyülekezeteink jövője.
Még a' legújabb statisztikák is azt igazolják, hogy változatlanul tart .a
falusi lakosság áramlása a városok, különösen pedig Budapest felé. Ez azt
is jelenti, hogy a falusi gyülekezetek költöznek, szivárognak a városi
gyülekezetekbe. Viszik magukkal, amijük volt, vagy amijük nem volt.
Kohók a városi gyülekezetek. Elnyelik a körükbe szivárg ó elemeket.
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De mégis érezhető hatást gyakorolnak életükre a körükbe szivárgó elemek.
Ma az a helyzet, hogy ez alapon nagyobb hatással vannak a falusi gyüle-
kezetek a városi gyülekezetekre, mint a városiak a falusiakra. Ez azért
feltűnő, mert egyéb téren a falu áll teljesen a városi élet hatása alatt.

Aggodalmaink már ez alapon is helyet kérnek a városi gyülekezetek
hajlékaiban is. '

Nagy aggodalmunk nekünk, hogy falusi gyülekezeteink
1. a multbol élnek. Ennek mindenesetre igen nagy áldásai 'is vannak.

Áldásai, hogy régi alapon is templom, istentiszteleti élet áll a gyülekezet
középpontjában. De nagy veszedelem, hogy az ilyen multból táplálkozó
élet sokszor léleknélküligép-életté lesz. Gyülekezet, melynek hajtóereje,
nem a Szentlélek, hanem egy régen megindult gépezet.

Ez az élet könnyen önteJtségre, megelégedésre vezet. Ebből kettős
baj következik. Egyik az, hogy olyasmiben bízik, olyasmire épít, mint
örökségre, amit nem is lehet örökölni. Még ennél is nagyobb baj, hogy.
az öntelt lélek nehezen tud megalázkodni Istennek hatalmas keze alatt.
Nehezen tud ez alapon a kereszt gyülekezetévé lenni.

Nagy kísértöje a közönyösség. A multból élő gyülekezet sokszor
közönyös, Nem rosszindulatból, nem nem-törődömségbőI. Egyszerűert azért,
mert azt hiszi, a mult alapján őt nem fenyegetheti semmi baj. Apái ezt is:
a multat is, a jövőt is eIintézték helyette. Az ő üdvösséget nem fenyegeti
veszedelem. Az ö üdvösségéhez nem férhet szó, hiszen megvan Bibliája,
ima-, énekeskönyve. Adója, Harangszója, templomjárása is rendben. Ez
csak elég! Arról beszélni se lehet, hogy más egyház az ö egyházának eléje
kerüljön. Nehezen érzi meg, hogy mozognak a templompadok, sőt a tor-
nyok is mozognak.

Nagy veszedelemben van önállósága. Nem a saját lábán jár. Nem azért
szereti elsősorban egyházát, mert meg van győződve annak igazságairól'.
hanem főleg azért, mert az övé, mert örökségéhez s életberendezkedést
dolgai közé tartozik.

Az előzők miatt nehezen mozdítható meg. Ami van,ahogy van, az
kétségen kívül a legjobb, szinte egyedül az az abszolút jó. Ezért minden
új lépést bizalmatlansággal fogad, ha az Igével, ha az egyház tekintélyével
van is alátámasztva.

Erősen anyagiakra épit. A gyülekezet legfőbb értékének egyáltalán
nem a közös hitet, hanem a közös vagyont tartja. Az nem hazudik.

2. Ijesztően nagy a tájékozatlanság az trésbeo. Valósággal kihaltak
azok, akik az Igéből éltek. A mai átlagember írásismerete jobbára azok-
nak a bibliatörténeteknek ísmeretére terjed, amelyeket az iskolában tanul-
tak. Ez az írásban való járatlanság bosszúlta meg magát a szekták fel-
Jépésénél. A hamis próféták a nem ismert Irás neve alatt azt hitették el
a hívekkel, ,amit akartak. Azonkívül imponál is az írásban járatlan ember-
nek, ha valaki tudja az Irásokat, De még ijesztőbb következrnénye az írás
nem ismerésének. hogy a hívek erkölcsi élete - teljesen jóhiszeműleg is -
Irás-ellenes irányban fejlődhetik.

Nagy a tájékozatlanság az egyház hitvallási iratai terén. Ezekről jó-
formán csak hallott a híveknek legnagyobb része. tsv nem csoda, ha telje-
sen hitvallás ellenes jelszavak szinte kiirthatatlan erővel gyökeret vertek
s vezetik az embereket. - "Nem a hit üdvözít, hanem a' jócselekedet:'
Pedig még nem is ez a legfőbb baj, hanem inkább az, hogy nem szerétheti
az ember azt, amit nem ismer.

Nagy a tájékozatlanság a bíín tekintetében. Nem érzi a bűn halálo-
san komoly voltát. Vajmi -kevés a bűntuda ta. Épp azért főfeladatának
változatlanul nem a bűntől való szabadulást, hanem a' jobb sorsot tartja.

3. Nagy a hitbeli bizonytalankodása. Nem világos a hittartalma. Amit
hitnek tart, hitnek mond, az jórészt csak a szokás hatalma életében; Ezért
erőtelen a hite. Próbákat már nem bír el. Sokszor hallani a világháború-
val kapcsolatban, vagy egy-egy súlyosabb megpróbáltatás után: azelőtt
hittem! Nem érzi, hogy hite kincset ada számára. Csak azt érzi,hogy
a hite neki, áldozatot jelent. Jelent egyrészt lemondást arról, mihez kedve
volna, másrészt jelent anyagi megterhelést.



Ezt a bizonytalan hitet nem' az Ige irányítja, hanem jórészt a köz-
felfogás. Mások is így tettek. Mindenki így rllOndjá.Ezétt ,könnyen meg-
ingatható, kívülről megtámadható. Ugyanezért ebben a hitben sok a
babonás (keresztségre, különösen pedig a beteg úrvacsorázésára vonat-
kozólag) és pogányos elem, Ennek a hitnek egy jó része biztosítö inté-
zetet akar helyettesíteni. Hiszek, hogy szenvednem ne kelljen. Ingatag
a fundamentoma. Mennyi minden ért, pedig hittem s mindig imádkoztam!,

Összekeveri a hitet és a tudást. Ez főleg abban nyilvánul meg, hogy
akabátos embert, különösen, ha az magas' társadalmi állású -' minden
további nélkül - úgy állítja maga elé, mint a hit képviselélét. Ha botlást

I követ el, ha feslett életet él, nem azt veszi észre: íme ilyen a hitetlen
élet. Ellenben arra mutat rá, milyen okos embernek kellett lennie, hogy
ekkora úrrá legyen. Ennek csak tudnia kellene.

4. Erősen anyagias felfogású. Ez hiszen nem csoda. A falusi ember
élete csak messziröl nézve olyan poetikus .azzal a bizonyos mezitlábra
húzott friss földdel, meg a muskátlis ablakkal. Valójában örökös élethalál
harc folyik ott. Az előzőkből érthető, -hogy ez a harc a multért folyik.
A mult pedig házzal, földdel, felfogással együtt ki akar szaladni gazdájá-
nak lábai alól. Pedig ezek' a dolgok nemcsak a falu emberére, hanem a
közre is értéket s pedig pótolhatatlan értékeket jelentenek. Ha itt-ott a
multnak ezek az értékei színehagyottakká lettek is, vagy hamis csillogás-
sal jelennek is meg, nagyjában és egészében tűzben kipróbált arany az.
Mikor a falu embere ezt a multat menti nagyon kemény munkával, le-,
mondással, akkor ösztönszerűen is a magyar életet menti. Nagy pénz itt
a garas. Nehéz hozzá jutn], Némelykor sehogy se lehet megkaparintani.

Ez az élethalál-harc színezödésben nyomot hagy a vallásos életben
is. A boldogság itt össze van nőve a nehezen megszerzett életalappal. Az
a boldog, akinek sok van! így jut a gyülekezetben is elsősorban való
hangadó szerephez az,akinek több van. A "tehetős" ember sokszor előtte
áll az élŐ hit emberének.

Erkölcsi vonatkozásban is szóhoz jut az anyag. Ha az erkölcs és az
anyag élesen kerül szembe egymással, akkor sokszor az anyag rnellett
dJÖiI1t.Egy a gyülekezeti felfogást erősen megbotránkoztató életű embert
nem mer a presbitérium' a gyülekezetből kizárni, mert tehetös ember!
Ki viseli helyette a gyülekezet terhét? Még szembeszököbb .az eset: Ezt
az embert először kizária a presbitérium, mert erkölcsi érzése fellázad
élete ellen. Később azonban, rnikor az anyagi következrnényekre gondol,
megváltoztatja határozatát. -

Ezzel 'az anyagias felfogással- függ össze az életnek hedonisztikus
felfogása. Mivel pedig' a felfogás anyagias, szinte magától értetödöeo
anyagias az öröme is. Nemcsak alig van más öröme, mint anyagias, de
szinte nem is tud elképzelni más örömöt, mint amit a test és vér nyujt
a szemnek és a kívánságoknak.' .

- 5. Igen nagy veszedelmet rejt magában a hitnek és a hazaszerétet-
nek összekeverese. A magyarázat itt is megvan. Egyrészt annak oka a
hazai református felfogás, másrészt a németországi gondolat. Ferde
irányba vezet, ha a keresztyén ember nem hitében keresi hazaszeretete-
!Jek támaszát, hanem hite értékméröiévé hazaszeretetét teszi meg. Még
veszedelmesebben mutat a jövőre ez a gondolat, ha meggondoljuk, hogy
a napi politikában a hazaszeretetnek különféle felfogása állhat szemeink elé.

6. Ezek a jelenségek súlyos gondokat jelentenek a falusi parochiák
fedele alatt magukban is, következrnényeikben is, meg azok miatt is, ame-
lyek ezeket kiváltották és életben tartják.

Az anyagiasódás \egyik okára rámutattam előzőleg. De van annak
olyan oka is, melyröl nem mondhatjuk, hogy az velejárója a falusi életnek.
Ezért a másik okáért az egyház felelős. Az anyagelvűséget maga at egy-
ház is fejlesztette, ápolta a gyülekezetekben, Szomorú vigasz, hogy nem
tudatosan. Ha -a bűntudatról, ha a konfirmációról,: ha az úrvacsoraról
beszélünk közvetlen beszélgetés alkalmával a hívekkel s állít juk szemeink
elé a szokásokkal szemben a valóságct, ők felelik: ezt előttünk eddig
sohase hangoztattak. Ezeket pedig csak azért írom ide, hogy mindezekért

r ,
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pedig ne vessünk a nem helyes úton'járókra súlyos követ. Másrészt pedig
azért, hogy a bajok keletkezésének okát megmutatva, helyesen láthassuk
meg. a segítés rnódját is.

7. Az itt felsorolt aggodalmak magukkal hordják a többi aggodal-
mat is, ami ezeken kívül ott él a szerény paróchiák fedele alatt. De azt
be kell vallanunk, hogy aki a falusi paróchia küzdelmes munkáját végzi,
az véletlenül se gondolja, hogy az u. n. liberálizmus veszedelme egyházi
téren falrafestett rém csupán. Az világosan látja, hogy csontosan, börö-
sen lép ki ebből az u. n, egyházi liberalizmusból a mának és a küzdelmes
holnapnak szinte minden nehéz gondja. '

8. A reménykedesünk egyetlen alapja pedig az élő Jézus Krisztus.
A fehérlő csontokon keresztül is nemcsak tudjuk, érezzük, hanem látjuk
munkamezönkön, hogy ° él. Annyi aggodalma 'azután nincsen egyetlen
paróchiának se, hogy az ezt a boldog tapasztalatot elnyomni tudná. Nem!
Mi boldog reménységgel nézünk szembe Urunk vezetése alatt aggodal-
nrainkkal. Érezzük, tapasztaljuk, hogy 0, a mi Urunk most is elküldi a
Szentlelket, hogy az rninden igazságra elvezéreljen minket és az ° drá-
gán szerzett Egyházát. Ezért látjuk világosan, hogy egy feladatunk van:
az örök evangéJiomot életté, valósággá tenni a magunk és hiveink életé-
ben. Ennek a feladatnak útját is megmutatja nekünk az Úr éppen a saját
munkamezönkön, Láttat velünk nemcsak fehérlő, hanem megelevenedö
csontokat is.' Ezek a megelevenedő csontok pedig mind az evangéliom
megtapasztalásának. átélesének következtében nyertek életet. Mindebből
pedig az következik, hogy gyülekezeteink hatalmas nagy evangelizáló
munkára várnak.

Várnak nagy gyülekezeti evangelizálásra. A gyülekezetet, mint gyü-
lekezetet kell odaállítani a Szeritlélek tüzébe. A gyülekezetről, mint gyü-
lekezetről perzselődlék le a Lélek tüzében a gyarlóság salakja. A gyüle-
kezet mint gyülekezet lássa meg, hogyamegmentésnek és a megtartás-
nak egy útja van és pedig csak egy, a megfeszített Krisztus,

Fontos, sürgős, hogy ez az ébresztö, evangelizáló munka tninél na-
gyobb arányban menjen a hívek között, De éppen olyan fontos, hogy ne
csak ez a tömeg-evangelizális induljon meg. Még egy kisebb gyülekezet-
ben is nagy távolságban lehetnek a hívek a szósZéktől. Azonkívül sok
mindent meg kell mutatnia az evangéliomnak, amit tömegben az egyes
nem vesz esetleg észre. Mindez arra mutat, hogy ennek az evangelizáló
munkának oda kell érnie a gyülekezet egyes kisebb szerveihez is. Ott
ahol még közelebb állanak a hívek egymáshoz, még közelebb ahhoz, aki
az Igéről bizonyságot tesz, szólhat még világosabban, még határozottab-
ban az Ige a lélekhez. Ma a különbözö egyesületek népszerűségének
korában lsten ezeket a munkaalkalrnakat külön akarja megmutatni mi
nekünk. Pál apostol ugyanezt az utat járta.

Újabb feladat F. intelligencia evangelizálása. Nem klikk rendszert
követ az egyház, ha ezt teszi, hanem alkalmazkodik a dolgok természetes
folyamatához. Az egyes ember falun öntudatlanul is az intelligens ember
hatása alatt áll. Örök kérdés a részünkről: hát a mi uraink hol vannak?
Az .intelligenciának lehetőleg külön hangon kell odavinni az Igét, mert
a nép is, meg maga az intelligencia is azt hiszi, hogy ő lelki tekintetben
is külön mértéket érdemel. Igy lehet vele legjobban megéreztetni, hogy
itt mindenki kegyelemre szoruló szegény bűnös lélek.

Külön az Ige hirdetőinek, külön az ifjúság nevelőinek! Sokat jelent
az intelligencia felébredése, de minden hiába valóvá válik, ha minket ma-
gunkat meg nem eleveníthet ebben a mentési munkában a Lélek. Itt sóvá-
rog legerősebben a vergődő lélek azért, téríts meg engem Uram!

9. Hogy kik evangelizáljanak, arra nézve a válasz az lehet: Azok.
akiket erre a szent munkára elküld Istennek Szentlelke. Mégis ehhez az
általános elvhez hozzá kell tennünk: Evangelizáljanak azok, akik külön
erre a munkára kapnak küldetést a Lélektől. Mindig átütöbb ereje van
emberek számára annak, ha új hang és új bizonyságtétel üti meg fülün-
ket. Kezdjenek bele ebbe a szent munkába erősen a világiak is. Rájuk
most is, máskor is, fokozottabban figyel a világ. Rájuk nemcsak azt nem
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foghatja a Sátán, hogy kenyérért, hanem azt se, hogy hivatalból végzik.
,Főleg a világi elem példája vitte gyülekezeteinket oda, ahol ma vannak.
Ez a valóság s fokozza alkalmas voltukat, meg felelősségüket is. Mégis
az evangelizálás oroszlánrésze annak a lelkésznek a kezében van .teljes
felelősséggel, akit az Egyház Ura az örök evangéliom maI való szolgálat
végett odaküldött s akit a gyülekezet e szolgálatra elhívott. Szolgálata
nélkül hiábavaló erőlködés lesz az evangelizálás, meg az Egyház meg-
újulásáért indított harc is.

10. Ennek a munkának pedig komoly belső és külső feltétel ei van-
nak. Aki evangelizálni akar, annak magának kell állandóan a Lélek teljes
hatása alatt állnia. Ez különben olyan természetes, hogy kár rá szót
vesztegetni. A külső feltételek is fontosak az egyszerű ember számára
és látszólag nem magától értetődőek. Értem alatta az ébresztő munkát
végző lelkésznek magán s társadalmi életét. Ezt még egyházukért erősen
égő lelkek is kényes pontnak tartják. Pedig nem lehet az elől kitérni,
hogy az életnek meg kell bizonyítania a hirdetett evangéliomnak halálo-
san komoly voltát. Nem lehet azt pontokba foglalni, hogy mit szabad,
mit nem szabad. Volt idő, mikor egyházmegyei gyűlésen az asztalon is
szabad volt táncolni. Ma ezt már igazán nem szabad. De még ma is sok
minden szabad nekem, - emberi megítélés szerint, - ami bizonyság-
tételem szempontiaból nem használ nekem.

Az előzővel függ össze az is, hogy egyházunk nem nézheti tétlenül
a világ egy részének, vagy ha úgy tetszik, - saját híveink egy részének
anyagi vergődését. Az evangelizáló munka azt is jelenti, hogy Krisztusnak
ide vonatkozólag is van üzenete s az Egyháznak a mai chaoszban ide
vonatkozólag is van mondani valója. Nem mentség, hogy kevesen vagyunk.
Nemcsak a 12 volt arra híva, hogy kovász, só legyen, hanem mi is arra
vagyunk eíhíva. Itt egyáltalán nem a számról van szó. Az Irás-beli példán
kívül Marxnak, Leninnek példája is ezt mutatja. Az egyház evangelizációs
lélekmentő munkája mögött ott kell állania világosan, félreérthetetlenül
az egyház' szociális szeretete által diktált életmentő programmnak.

Semmi se természetesebb, mint hogy egy ilyen hatalmas lélekmunka
hajtóereje nem lehet emberi parancs, hanem csak a lélek. De éppen olyan
világos az is, hogy ennek a munkának programmadóia, irányítója, ellen-
őrzője nem lehet más, mint az Egyház. Ezért a munkáért imádkozni
lehet, kell, de ezt erőltetni nem lehet.

Lehetetlen a nélkül befejezni soraimat, hogy rá ne mutassak ebben
a rnunkában a gyülekezetek lelki összekapcsolásának fontosságára, Nem
lehet minden gyülekezetünk külön világ. Ennek a munkának részint kísé-
rőjeként, részint élen haladó bemutatójaként álljon ott Népfőiskolánk.

Aggodalmainkban az a reménységünk, hogy az Úr meg akarja men-
teni, meg akarja eleveníteni drágán szerzett Egyházát!

Fábiátz Imre.

A Türelmi Rendelet új megvilágításban.
A magyarországi protestantizmus, történetírásában újabban határozott I

formát öltött az a törekvés, hogy a nem létező "magyar protestáns egy-
ház" 'története helyett a magyarországi evangélikus, illetve református
egyház történetét kell megírni. Ennek szükségét már folyóiratunkban is
hangoztattuk. Csak ilyen szétválasztással lehet a reformáció magyarcr-
.szági egyházajnak jellegzetes vonásait, belső életét igazán megismerni
és megérteni. Mindamellett a külső életfeltételek, elsősorban az államhoz
való viszony tekintetében a két egyház sorsa annyira egybef'onódott,
hogy ezeknek a -vorratkozásoknak együttes vizsgálata teljes mértékben
indokolt. Helyes volt tehát a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság el-
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határozása, ,hogy az eddig még kevéssé kiaknázott időszakok,főképpen
a 18. század protestáns vonatkozású egyháztörténetének forrásanyagát
egy nagyobb sorozatban kiadja. A kiadványsorozatból elsőnek II. József
Türelmi rendeletének történeti ismertetése jelent meg Mályusz Elemér
budapesti egyetemi tanárnak tollából. *)

A Türelmi Rendelet érthetően mindig kellő érdeklődésben és mél-
tánylásban részesült a magyar protestantizmus körében, Mályusz Elemér
hatalmas munkája azonban sok tekintetben új megvilágításba helyezi a
rendelet keletkezésének és érvényesülésének körülményeit annak az óriási
kútfőanyagnak feltárásával, amely különösen a bécsi államtanács és a-
magyar kormányzati szervek (kancellária, helytartótanács) egyházpolitikai
működését fedi föl. Minthogy a forrásiratokat tartalmazó kötetben a nagy
anyagnak csak egy részét lehetett kiadni, Mályusz - igen helyesen - az
egyszerű bevezetés kereteit messze túlhaladó, nagyszabású monográfiában
dolgozta fel ezt a rengeteg anyagot, a jegyzetekben az okmánytárba fel
nem vett fontosabb iratok kivonatos ismertetését is nyújtva. Munkája
'így elsőrangú tudományos alkotás, és amellett igen érdekes, tanulságos
olvasmány is minden, egyháza mult ja iránt érdeklődő, művelt protestáns
ember számára. A szerzö a legfőbb állami hivatalok ügymenetének teljes
ismeretével nemcsak biztos vezetőnek bizonyul az akták. útvesztőjében,
hanem valóbán mesterí előadásban eleveníti meg az uralkodói intézkedések
létrejöttének menetét és végrehajtásuk útját az alsóbbfokú hatóságoknál.
A vallásügyi sérelmek és kérelmek sok esetének okmányszerű ismertetése
nemcsak az' elfogulatlan tárgyilagosság érdekét szolg álja, de egyúttal
szemléletesen elevenné is teszi az egész előadást.

A munka gazdag tartaimát nem részletezhetjük. Csak néhány külö-
nösen fontos és általános megismerést érdemlő új eredményér€i k ívánunk
rámutatni. .

Az eddigi közfelfogással ellentétben meglepően új eredményre jut
Mályusz II. Józsefnek a toleranciára vonatkozó felfogása, sőt' egész egy-
házpolitikája eredetének kérdésében. Kimutatja, hogy II. József nern al':
egyházat gúnyoló francia felvilágosodás (Voltaire) hatása alatt hozta egy-
házpolitikai reformjait, hanem a lényeges indításokat és alapelveket Pufen-
dorf Sámuel ném et evangélikus jogásznak kerek ~gy évszázaddal koráb-
ban megjelent munkáiból merítette. Nagyjelentőségű megállapítás ez II.
József törekvéseinek helyesebb megértéséhez. Nem vallási közömbösség,
vagy éppen a saját egyháza iránti ellenszenv vezette, hanem az állam-
nak és államhatalomnak vallásos feltétel ekből eredeztetett természet jogi'
felfogása. Az állam javának, ebben az alattvalók békés együttélésének
szempontja határozza meg az, uralkodónak az egyházakkal szemben köve-
tendő magatartását. Pufendorf azonban a németországi viszonyokhoz
szabta elméletét, sőt azt egyenesen a fejedelmi egyházkormányzat (lan-
desherrliches Kírchenregirnent) igazolására dolgozta ki. Ebben a keret-
ben nem volt szó nála az egyházak teljes egyenjogúság áröl, hanem, az

*) Mályusz Elemér: A Türelmi Rendelet. II. József és a magyar pro-
testantizmus, Budapest 1939. Kiadja a Magyar Prot. Irod. Társaság. VIlI,
738 lap; ára 20 P. - Éppen most jelent meg a kötethez tartozó tulaj-
donképpeni forráskiadvány is: Iratok a Tűtelmi Rendelet történetéhez,
485 lap; ára 16 P. .
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evangélikus territóriumokon az uralkodó evangélikus egyház mellett a
római katolikus egyháznak államérdekből tolerancia biztosítását tartotta
szükségesnek. II. József tolerancía-rendszere ugyanilyen elgondolással
épült fel, csak fordított körülmények között: ő a római katolikus egyház
uralkodó helyzetet tartotta fenn, és a protestáns egyházaknak kivánt
toleranciát adni.

Ha ez a protestantizmus egy század óta tartó elnyomott helyzetéhez
képest nagy engedményt jelentett is, különösen a még nehezebb sors-
ban élő és jóval kisebb számú ausztriai protestantizmus számára, - ma-
gyarországi- viszonylatban mégsem volt a protestantizmus törvényellenes
módon elvett jogainak visszaállítása. Mályusz II. József tolerancia-rend-
szerévet szemben beszél a seiétos magyar, tolerancia-rendszerrő/. EzL
Lipót elnyomó politikájával szemben II. Rákóczi Ferenc idejében alakult
ki, és a magyar viszonyoknak megfelelően, a protestáns egyházak tör-
vényekben biztosított jogainak figyelembevételével, a három egyház
egyenlőjogúságát mondta ki. Nem volt szó tehát uralkodó, vagy állam-
egyházról. Ezt a gy!okeresen magyar kezdeményezést azonban a következő
kerszak elfojtotta, a protestantizmus az 1715-ös törvény alapján csak az
uralkodó kegyéből kaphatott némi morzsákat (a Károly-féle rezolúciók!).
Az uralkodó törekvése azonban a római katolikus vallas terjesztése volt
a protestantizmus, rovására. Ezt' a helyzetet szüntette meg II. József,
de nem a korabblmagvar kezdeményezéshez való visszatéréssei, hanem
idegen minta alkalmazásával. Természetes, hogy ez nem elégíthette ki
teljesen a magyar igényeket" noha a 'protestánsok ezt is őszinte hálál-
kodással fogadták.

11. József és- a Rákóczi-korszak valláspolitikájának összehasonlításá-
val Mályusz egyben újabb adalék ot szolgáltat a 18. század helyes érté-
keléséhez. ,Megerősí.ti azt a korábbi megáílapítását, hogy a 18. század
nem nevezhető a "magyar barokk" kerszakának. Amit nálunk ilyen néven
dicsőítenek, az már valójában a barokk eltorzult formája, a rokokó, és
ebben benne van a Rákóczi-korszakban első ízben feltörni próbált ú],
modern szellem elleni ösztönszerű, de görcsössé váló védekezés. Az ú]
szellem, rnely már Mária Terézia idejében, sőt udvarában lappangva ter-
ieszkedett, ll. Józseffel egyszerre az európai felvilágosodás képében tört
a felszínre. A régi és új szellemnek ez a küzdelme adja meg a IS.
század igazi képét. Kívánatos, hogy Mályusz Elemér komoly megállapí-
tásai a ránk erőszakolt barokk-szemléletet kellőképpen helyreigazítsálc.

A türelmi politika alapelveit és célkitűzéseit teljes határozottsággal
maga IL József szabta meg. A megvalósításban azonban természetesen
más szernélyi tényezők is szóhoz jutottak. Elsősorban az államtanács.
Ennek tagjait Mária Teréziától vette át II. József. Egyesek közülük már
rokonszenveztek a felvilágosodással, legteljesebb mértékben Kaunitz kan-
cellár, de ő ritkán vett részt az államtanács munkájában. Amikor véle-
ményt mondott, természetesen az uralkodó mellé állott. Sokkal jelentő-
sebb volt a németországi protestáns származású, de az előmenetel ked-

"véért katolizált Gebler államtanácsos magatartása, aki az egyes fel ter-
jesztések vélernényezésénél a legtöbb megértést mutatta a protestánsok
iránt. Neki nagy része van abban, hogy II. József elgondolásai eljut-
hattaka megvalósulásig. Vele szemben Hatzfeld államminiszter a Mária
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Terézia-féle rendszer híve, aki az államhatalmat továbbra is a birodalom
teljes -katolizálására szerette volna felhasználni. Minden igyekezete arra
írányult. hogy II. József reformterveinek keresztülvitelét megakadályozza.

Az államtanács legalább részben mégis megértéssel fogadta és támo-
gatta a türelmi politikát. Annál hevesebb ellenállásra akadt ez a magyar
fökormányhatóságoknál. A helytartótanács vallásügyi bizottságának elnöke
az esztergomi érsek volt, tagjai pedig jórészt szintén a klérusból kerül-
tek ki. Magatartásuk a protestánsokkal szemben tehát nem lehetett két-
séges. A kancellárián pedig a vallasügyek elöadója Urményí József volt,

-a türelmi rendszernek legképzettebb, de egyben legfurfangosabb ellenfele.
0, aki a Mária Terézia által bevezetett tanulmányi reformnak egyik ki-
dolgozója .volt, egész jogi tudasát. latba .vetette, hogy a protestánsok törvé-
nyen kívüli helyzete fennmaradjon, mert ennek megváltoztatása, érvelése
szerint, máris a katolikus vallás sérelmét jelentené. Felterjesztéseível. érve-
léseivel sikerült is az uralkodónál bizonyos eredményeket elérnie. Jellern-
zöen világít rá gondolkodására egy elszólása; vissza akarta vonatni azt
a határozatot,amely megengedi a jobbágyoknak a protestáns főurak,
nemesek kápolnaiban tartott istentiszteletek látogatását, mert ez szerinte
hitük megerősödését fogja eredményezni, Gebler gúnyosan meg is jegyezte:
talán bizony előbb butákká kell tenni az embereket, hogy azután gyökeret
vernessen lelkükben a katolikus hit? Még Ürményinél is több rosszaka-
ratot tanusított a protestánsok iránt utóda: Okolicsányi c. püspök, mígnem
erőszakossága és ügyetlensége bukását idézte elő.

Ezek 'az ellenállások azonban nem törték meg II. József igyekezetét.
Néhány év alatta Iöhivatalok, majd a vármegyék felfogésa is átalakult,
hozzáidomult az uralkodóéhez. A helytartótanács vallásügyi bizottságát
megszüntették, a kancellárián pedig Pászthory Sándorban a teleraneia
ügye kiváló műveltség ű, megértő támogatót kapott. Legérdekesebb talán
éppen ezt a nagy' átalakulást megfigyelni,amint a vallási türelem mester-
ségesen emelt akadályai sorra ledőlnek, és a Türelmi Rendeletben engedé-
lyezett magán vallásgyakorlat több ponton már a nyilvános vallásgyakorlat
értelmében nyer alkalmazást (toronyépítés megengedése stb.). Pedig az
ellenzők érvei a legváltozatosabb formában jelentkeztek: egyszer azt hir-
dették, hogy 'a vallásügyben csak az országgyűlés hozhat változtatásokat
(mintha elfelejtették volna, hogy korábban éppen a katolikus többség szám-
űzte a vallásügyet az országgyűlésekről és utalta azt az uralkodó intéz-
kedési jogkörébe), - majd pedig nem törődve az alkotmányossággal,
a protestánsokra kedvezőtlenebbőrökös tartománybeli intézkedéseket
kívánták Magyarországon is egyszerű királyi pátenssel érvényesíttetni,
A templomépítések megakadályozására pedig jó ürügy volt. a nép anyagi

. túlterhelésének megakadályozása, adózóképességének a biztosítása. Viszont
azt meg elengedhetetlennek tartották, hogy a protestáns hívek a katolikus
plébánosnak megfizessék a stólát, mert ennek elvonása viszont a legtöbb
plébánia anyagi alapját tenné tönkre! Ezzel az érveléssel még az uralkodót is
sikerült .meggyözní, aki nem akart-saiét-egyházárraio anyagi nehézségeket
támasztani, és így 1785-ig még a protestáns lelkészek íakötelesek voltak
stólát fizetni.

Akármennyire hálásak is voltak a protestánsok ,II. Józsefnek egyre
több szabadságot biztosító intézkedéseiért, egy ponton mégis szembe-
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kerültek vele. Németesítő törekvéseinek, mint hű magyarok, szükségképe il

elleneszegültek. Ez Józsefet keserűséggel töltötte el, hiszen az ellenzők közt
olyanok is voltak, akiket az ő jóindulata emelt magas állásba (ócsaí
Balogh Péter). Mégsem illetheti ezért a protestánsokat a hálátlanság vádja.

Mályusz könyvének utolsó része még a protestánsok olyan belső egy-
h'ázi kérdéseivel is foglalkozik, amik éppen a Türelmi Rendelet hatásaképen
vetődtek felszínre. Ilyen volt a liturgia kérdése. Ez különösen az evangé-
likus .egyházat érintette. Az uralkodó a katonai istentiszteletek egysége-
sitése kapcsán szerette volna, ha az evangélikusok az egész birodalomban
egységes istentiszteleti rendet fogadnak el.' Bár a célt érthető okokból nem
sikerült elérni, erre az ösztönzésre a pozsonyi egyházkerületböl mégis ki-
indult az evangélikus liturgiának a felvilágosodás racionalizrnusához alkal-
mazott "egyszerűsítése", valójában az evangéliumi tartalom rovására rnenö
elszegényítése.

A. protestantizmus belső életébe belenyú ló másik fontos kérdés az
egyházi szavezet és korrnányzat kérdése volt. E téren az egységesítés,
illetve központosítás gondolatát az uralkodó törekvéseihez alkalmazkodó
hely tartó tanács vetette fel. Ez a kérdés már nagy hullámokat vert mindkét
protestáns egyházban. Megkezdődött a régi és új szellem, az egyházi (lel-
készi) és világi vezetés nagy mérközése. A felvilágosodás szellemétől át-
hatott világi vezetők semmi veszedelmet sem láttak mesterségesen létre-
hozott idegen minta (a lengyel disszidens kánonok) átvételében, sőt cél-
tudatosan törekedtek az egyházi életben a küriarchia intézményes meg-
valósítására. A lelkészek 'már csupán a paritásért küzdöttek. Mindez mint
a két egyház 1791-iki zsinatainak előzménye érdemel különös figyelmet.
Oe' egyúttal világos igazolása annak is, hogya küriarchia a felvilágosodás-
nak édes gyermeke.

Ezzel kapcsolatban kénytelenek vagyunk a szerzőnek egy nem egé-
szen indokolt állásfoglalását megemlíteni. Sajnálkozásat fejezte ki azért,
mert a közös református-evangélikus főkonzisztórium nem valósult meg,
Egyebek mellett a 19. század uniós törekvéseinek tanulságai alapján sincs
okunk sajnálkozni e miatt. Hiszen az egyházi szervezet vagy kormányzat
egyáltalában nem közörnbös az egyház lényege és önmagához való hűségi!'
szempontiaból. A református felfogás pl. egyenesen az egyház egyik lénye-
ges elemének tekinti a meghatározott (presbiteri) egyházszervezetí formát.
Pillanatnyi helyzeti előnyökért, vagy éppen politikai szempontból ennél-
fogva egyik egyház sem egyezhetik bele a lényegét veszélyeztető kiegye-
zésekbe. Az ilyesmit a helyesen értelmezett és éppen az egymás sajátossá-
gait is tiszteletben tartani tudó testvériség sem kivánja meg.

Egyébként őszinte örömmel látjuk, hogy Mályusz - világi történész
létére - az egyház belső életének kérdéseit is mennyire odaadó figye-
lemmel 'és elmélyedé megértéssel képes vizsgálni. Munkája úgy egyház-
történeti, mint egyetemes nemzeti történeti vonatkozásokban is elsőrangú
alkotás. Saját egyháza mult jának vizsgálata, őszinte vallomása szerint,
fokozottan lekötötte figyelmét, de amellett ment maradt minden egy-
oldalú elfogultságtol. A tárgy természete hozza magával, hogya római
katolicizmus számára kellemetlen tényekkel kellett foglalkoznia, de ezt
józan megítélés nem róhatia fel neki. Sőt inkább példát adott arra, hogyan
lehet, sőt kell a legkényesebb egyháztörténeti kérdéseket is nyugodt, iga-
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z án kifogástalan tudományos tárgyilagossággal tárgyalni. Ezért az egész
magyar történettudomány csak hálás lehet neki. Mi pedig azt kívániuk,
hogy az egyháztörténetirás terén is megbizonyított rátermettségét továbbra
is eredményesen gyümölcsöztesse.

TViczián Dezső.

A kereszt.
A katolicizmus mozgalmat csinált belőle, hogy alkalmas és

alkalmatlan helyen kifüggessze s ezzel a "keresztény gondolat"
diadalát jelezze, a magyar kálvinizmus meg irtózik tőle, mert
nem tudja feledni., hogy 2-300 éve fejbe ütötték vele és csó-
kolásra kényszerítették a reformáció hitvalló népét.

Nálunk ott magaslik tornyaink csúcsán (s örülünk, hogy
templomjavítások alkalmából kicserélik vele az idegen hatásra
odakerült csillagot) - és ott áll oltárainkon, pedig bennünket
éppúgy gyötörtek az üldöztetések idején.
, De jaj nekünk, ha a kereszt számunkra jelvénnyé válik, ke-
resztyénségünknek, "vallásosságunknak" szimbólumává, a he-
lyett, aminek egyedül lennie szabad: emlékeztetőnek, hogy mi-
lyen gonoszak vagyunk mi emberek, akik keresztre feszítettük« és feszítjük mind e napig egyen-egyen is) az Isten egyszülött
Fiát, és mily kimondhatatlanul kegyelmes hozzánk az Atya Isten,
<:1 ki helyettes áldozatnak szentelte oda érettünk az ő Krisztusát.

Nem csoda, ha a Goethe-féle széplelkek irtóztak és botrán-
keztak a kereszt látásán, hiszen valóban bitófa az és gyalázat
jelképe .. Csak az összetört szív érezheti meg, hogy az átszegzett
és merevgörcsben torzuló karok átölelik az egész bűnös világot
és váltságot hoznak elhulló vérükkel.

, Legyen azért a keresztnek méltó helye templomainkban.
Állhatna az Úr asztala mögött a sok ízléstelen és értelmetlen
oltárkép helyén, vagy kiemelkedőn az oltáron, hogy rninden te-
kintetet magára vonjon és prédikáljon az üdvösségszerző ször-
nyű áldozatról. A középkori templomokban gyakran függött
a feszület a szentélyt elhatároló nagy diadalív közepéről alá.
Nem lenne semmi akadálya e régi szokás felújításának a modern
templomépítésnél minálunk sem, akiknél a Nagypéntek jelenti
az egyházi esztendőnek szíveközepét. .

Allítsuk fel kegyelettel templomainkban, temetőinkben a
Krisztus keresztjét. Nem kell félnünk a szenvedő vagy kiszen-
vedett testnek művészi kiábrázolásától sem: hallatlan ostobaság
volna feltételezni evangélikus keresztyénről, hogy számára ez a
faragott bálványkép kísértését jelenthetné. Csak attól óvjon
minket az Isten, hogy benne külsőséges jelképet lássunk a Meg-
váltó váltsághaláláról szóló kőbe vagy fába vésett prédikáció'
helyett.

Scllulek Tibor.
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A magyar önismerethez.*)
Hála a jó Istennek, testvértelenek vagyunk. Legalább külpolitikai

viszonylatokban még nem voltak testvérháboruink. Nem ismerjük azokat
a pofonokat, amiket ango-lok adtak a mémeteknek s azok vissza, vagy
amilyeneket a szláv testvérek adtak egymásnak. "Halszagú" rokonaink
messze vannak, s a "megszépítő messzeség" is őrzi őket rokonnak. Igy
marad meg a "nagy álmunk" Európa testvériségéről, "amire mi örökké
vágyunk". Egyedül vagyunk. A lelkiismeretünket még nem terheli a "test-
véri összefogások" rnerénylete Euröpa ellen. Nem ismerjük valamilyen pán-
szláv, vagy pángermán gondolat lelkiismeretfurdalását, s testvérkoalíciók
kísérletei nem tettek kellernetlenekké Európában. Még ántánt-rnűködések
szorongását sem éltük át. Egyedül voltunk és egyedül maradunk. Ahoz,
úgy látszik, elegen, hogy itt maradhattunk Europa kincseskarnrájában,
s sakkban tetttuütuk a rakoncátlan testvérkeresőket. Ek lehettünk nagy-
hatalmak között, s lengethettük a fehér zászlót egymásnak kőzeledö
hatalmi egymásnak ugrások kísérletei között. Jó volt ez így. Még köszön-
hetik is nekünk egy-két világégés elmaradását. De nem adósunk senki.
Ha nem jön hála, nem duzzogunk. Ha hála jön, befelé mosolyoghatunk,
mert magunkat védtük. Csak mi vagyunk hálásak Annak, aki azért hozott
ide, hogy puszta létiuikkel és önfenntartó küzdelmünkkel is szolg álhassunk
másoknak ...

Testvéreket mindig kerestünk. Még az osztrákot is sógornak neveztük
ki, s a tótot atyánkfiának. Vannak "ruszin testvéreink", s testvér a len-
gyel is. De mindig idegenkedtünk attól, hogy mások bratyizzanak velünk.
Mindig szólás volt itt, hogy "csak a barátainkra kell vigyáznunk, az ellen-
ségeinkkel majd csak megleszünk valahogy". A 'jobbunkat mi szeretiük
először kinyuitani. Még azt is megengedtüle magunknak, hogy vissza-
lökjék. És ilyenkor sohasem kerholtuk a diplornáciát, amely nem készí-o
tette elő eléggé nemzetcink megbékélését. Értettük, hogy nem értenek;
s boldogok voltunk, hogy megint mi gyüitöttük az eleven szenet ellen-
ségeink fejére.

A testvéreket kerestük. Csupa kinyujtott kar voltunk Európa felé"
s fülei nk nyitva voltak minden idegenre. A gyengébbtől is elfogadtuk, ha
okosat mondott. Nálunk nem a hatalom jelentette az igazságot, de,az igaz-
ság a hatalmat. A keleti keresztyénség erősebb volt István idejében, mint
a nyugati. Mi a nyugatit választottuk, talán azért, mert Gellért a püspök,
s a többi cseh-rnorva szerzetesek saj át földjükról is menekülve hozták az.
evangéliumot. Menekülő itt lakóktól tanultunk letelepedést, lengyel mene-
kültektől is tanultunk szabadságot, s a vándor zsidóktól egy kis kereske-
delmet. Aki innen menekült, attól azért tanultunk, nehogy az ő hibájába
essünk, aki ide menekült, attól azért, hogy ingyen ne éljen itten. Ha már'
papok jöttek, legalább prédikáljanak, ha már lengyelek, hát legyenek
Bem apók, ha már zsidók jöttek, legalább csináljanak valamit, hogy rá-
kapcsolódhassunk a kereskedő Európára. A költőink kijártak Párisba,
a tudósaink Krakkóba és Leydenbe, teológusaink Wittenbergbe és .Genfbe,
mérnökeink egész Nyugatra, rnert ott tanulni lehetett, művészeink kijártak
Moszkvába, parasztjaink Amerikába, mert ott tanulni lehetett. Ma is azzal
áll meg minden magyar világutazó a pisai ferdetorony, vagy a párisi
Notre Dame előtt, hogy elég jól állna ez otthon is, s minden hadifogoly
magyar paraszt hozott magával, valamit, valami újat, egy nyelvet, vagy
épen egy kis kommunizmust a fogságból. Mi sehova se megyünk hiába.
Kitanuljuk Európát, s még ma is raboljuk a Nyugatot. Kalandozó és okuló-
raboló nép ez még mindig, Frissek maradtunk és idegenek Európában,
holott elhelyezkedtünk benne. Mit csináljon egy árva a nagy világban?'
Kihasználja a kedvezményeket, s mégsem tart senkit apjának. Mi nem
keressük a szellemi élet területén sem az atyáinkat. Csak az utódainkrólí
gondoskodunk. Jól van ez így. Ez a testvértelenekÖllvédelme.

* * **1 L.. a mult számunkban közölt cikket isI
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Egyedül vagyunk. És ezért vagyunk: mindig a béke megbízható mun-
kásai. Nekünk sóha sem volt érdekünk a világégés. Mi minden összecsapás-
ban csak' vesztthetünk., Minden csepp magyar vér, s minden elhasznált
népi erő pótolhatatlan veszteség. De épen ezért lettünk európai szittvonelú
ts arányú gondolatok termői is. Egész Europa a sorsunk lett, s az egész-
szel szemben felelősséget éreztünk és vállaltunk. Ha magyar ember nagy-
stílű politikát csinált, 'az sóhasem a magyar sovinizmus nagystílű müve
volt. Ebben mindig ügyetlenek voltunk. Sovinisztáink mindig leplezetlenül
Iógatták ki a sovinizrnus lólábát. Ha nagyvonalúak voltunk, akkor mindig ,
legalább Középeurópában gondolkoztunk. De volt, hogy egész Európában,
s volt, hogy az egész emberiségben, A török alatt sinylődő magyarság
Erdélybe szakadt szabadial egész Európakeresztyénsége nevében törik
a fejüket, Bethlen egy kis európai népszövetséget tervel, Petőfi a világ-
szabadság költője lesz akkor, amikor nálunk ephogy felszabadult a job-
bágyság, s a magyarság ott áll a szabadságharc előtt, önálló pénzügy, hon-
védelem és külpolitika nélkül. Trianon után az első próféták, Szabó Dezső,
Németh László, s több ifjú folyóirat Középeurópát épit, az új világháború-
ban 'pedig védjük Délkeleteurópa békéjét a magunk igényének türelmes
félretételével. Nagystílű nép vagyunk, ezer év vihar-tapasztalatával.

>1< >1< >1<

A nyelvünk a lő őre, bizonyítéka és diadala ennek a testvértelenség-
nek. Az amúgy is kicsiny finn-ugor nyelvcsaládnak messze szakadt, leg-
erősebb hajtása. Kemény nyelv. Nehezen hajlítható, minden hangot' becsü-
letesen, gondosan ki kell benne mondani. Akusztikai sai átsága épen ez
a hangzó-tisztaság. Sok mély "a" hang teszi komollyá, "mint hegedüink
első hangjai". Nem lehet egy orrhangba vonni két-három gyanútlan han-
got, nem haraphátjuk el a szó végét. Hosszú és rövid hangzók, zöngés és
zöngétlenele összecserélésének legkisebb "hanyagságáért szavunk érthető-
ségének kockáztatásával lakolnánk" (Zsiray), A veres-véres-verés, vagy a
kelet-kellet-kellett, a sár-zár-szar nyelvvilágában fegyelmet kell tartani.
Pongyolaságvannyí, mint érthetetlenség. Illyés Gyula azt írja, hogy az
idegen vezényszó-nyelvnek hall bennünket. De inkább a messzí puszták
kiáltó hangja ez, mintha két messzi férfi kiáltana egymásnak, s a tiszta
tagolásátöl, pontos. ejtésétől függ az értelem s ugyanígy kell visszavárni

"benne a feleletet. Zsiray azt mondja, hogy nyelvünk természete abban leg-
jellemzőbb, hogy mérhetetlen idegen szót asszimilált remekül, s újra és
újra' a népi nyelvkincsböl .frissült fel. Nálunk a nép asszimilált, nem az
intelligencia. Ki gondolna, hogy a cserény, a saroglya, a gerezd jövevény-
szavak?S hogy a'kikor, amikor a "nyelvünk tisztaságáért emeljük fel sza-
vunkat", legtöbbször a -színtén jövevény "tiszta és zamatos" szavakból
211ó kifejezést használjuk. Sohase fogom elfelejteni, amikor egy vidékről
származó osztály társam az önképzökörben azzal bírált egy novellát, hogy
"viszont illő volna kicsit jobban soorolni az idegen szavakkal!" Nemcsak
szavakat asszirnilálunk, de mérhetetlen sok embert a nyelvünkön keresztül,
Petőfi a magyar nyelv igazi diadala ...
, Nyelvünket nem igen tudják megtanulni. Németek és angolok első

generációban soha. Latinok és szlávok tökéletesen, Finnek hónapok alatt.
A magyarnak viszont megy az idegen nyelv. A hadifogságban volt parasz-
tunk, aki három nyelvet tanult meg. Magyar nagy .. irók mindig pompás
műfordítók. Egy nyelvnek sincs olyan Shakespeare, 'Dante, Villon, Heine
fordítása, mint nekünk ...

, "Minden írönk nyelv- és stílus-forradalmár. És sehol nem beszélnek
úgy a költők nyelvén, mint a ..magyárok. Vagy sehal nem beszélnek úgy
a nép nyelvén az 'irók, mint a magyarok. Nálunk a nyelv ügye közügy.
Minden"reformep'és minden tanárrmég a-sportújság is a nyelvetmagva-
rítja, alakítja. Nálunk az első társad.almi reform a "nyelvében él a nemzet"
volt ...

-Szabó Dezső, Illyés Gyula, Németh László, Babits Mihály, Ravasz
László, Kerecsenyi Dezső, Féja Géza, Karácsony Sándor, bárki nyul a "mi
a magyar" kérdés felé, mind valarnilyen formában katonára, vagy Iröra
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mutat, vagy épen katona-Iróra. Képzörnűvészeket, mint a Kolozsvári Test-
véreket. Kassai Jakabot és Mihályt, vagy a XVI. századi M. S. mestert,
Ajtősi Dürert, s zenészeket, mint Lisztet, próbáltak lopni tőlünk. Sokszor
sikerült is. De Írót és katonát nem tudtak innen elvinni. Az utódnépek

. Hunyady. Zrinyi és Petőfi igényét csak mosollyal lehetett fogadni.
Az irodalmunk' csudálatos elkülönítő, kiválasztó magyar-mérleggé

lett. Aki az irodalmunk magyar hagyományaiba tudott fogózni,.s magya-
rul tudott írni, annak már késő utána nyulni. Nincs ős és rokon, aki egy

- magyar írót visszavihetne ősei népe közé. Még Európa sem vihette el
innen a magyar írót. A legnagyobbjaink vágytak legerősebben Nyugatra
és ők maradtak leginkább itthon. Az Eiffel-torony alatt is ide gondoltak,
s nem volt portyázó magyar író, akinek minden tapasztalatában nein
a magyar kérdés fájt volna. Aki magyar tudott lenni, sohasem szakadt ki
Európából. De aki európai akart lenni, az parvenű lett Nyugaton és gyö-
kértelen idehaza. Aki innen elment, nem találhatta meg Európát sem.

A magyar sorsérzés elsősorban irodalmunkban találja meg a hangját.
ltt lesz égetővé s itt lesz kőzvéleménnyé. Ezer szónoki beszéd a képviselő-
házból nem kap együtt olyan visszhangot, mint egy ío magyar vers.
Egy magyar nyelvű "Károlyi Biblia", "Török Áfium", .Ludas Matyi",
"Magyarokhoz", "Talpra magyar", vagy "Góg és Magóg fia vagyok én"
nagyobbakat lendített a magyar sorson, mint egy-egy képviselőválasztás.
A magyar élet akárhányszor az irodalomból támadt fel. Mohács után
a reformáció irodalma, a szatmári béke után a magyar barokk és roman-
tika, negyvenkilenc után a magyar klasszicizmus, Trianon után az erdélyi
irodalom, idehaza pedig a falujáró ifjú író-nemzedék az új lélek új élet-
ereje.

* * *
Most állandó gondunk: mi a magyar küldetés? Illyés Gyula úgy véle-

kedik, nem is fontos, hogy minden népnek küldetése legyen. Éljünk
.magunknak. Ez a küldetésünk. De Németh László azt mondj a: "Kis nép
ekkora területen szétszóródva vagy halál, vagy kűldetés," Itt jajgat ja fel
a legmodernebb magyar fájdalmat Kerényi: "Megvan a magyar diaszpora,
de nincs meg hozzá a Biblia!" És itt visszhangozza Ady, Szabó Dezső,
Németh László egész generációja, a Válasz, a Kelet Népe ifjúsága. "Meg
kel/ találni a Dunamedence magyar 'evangéliumát, s hírül keIl vinni a sors-
ban közös kisnéoeknek:" Ezt 'az evangéliumot senki sem hozhatja Közép-
európ a szétszórt kisnépeinek, csak a magyarság. Nem álmokat kergetünk.
Miénk a legrégibb történelem, a legszervesebb kultúra, mely egyformán
merített a nyugati latin, ésa keleti bizánci kultúrából, egy törnbben, köze-
pén élünk a Dunamedencének. S környezö népek közé szorult nagy nép-
csoportjainkkal kulcsa vagyunk a terepnek. Minden gazdasági szál ide' fut,
s mienk az országlas tálentoma és tapasztalata. Minden magyarnak a
magyar eszme hordozó küldöttévé kell válnia. Az eszme 'pedig hozzánk
méltóan nagystílű - megépiteni a magyarságra az új Középeurópát.
Az igaz magyarság itt egyenlő azzal, amit tiszta emberségnek tudunk.
"Ember az ernbertelenségben" (Ady).

"Két egyformán jó magyar közül magyarnak is az a különb, aki
igazabb, becsületesebb, hívebb és önfeláldozóbb. A magyarság akkor lesz
teljessé, ha minél tisztább öntudattal és minél nemesebb erkölcsiséggel
p áro-.u 1. A mauvarság a tiszta szellem és jó akarat, ügy, amint ennek
a népnek természeti, szellemi és történelmi egyéniségében megjelenik
mint tény és megvalósul rl1int érték."(Ravasz.) , '

És itt kell elkezdenünk a prédikáelót a magyar önismerethez a keresz-
tyén igazság nevében! ...

Dezsérv Ldssié,
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KRÓNIKA
Téli táborok.

. Kilenc parasztfiú gyalogol a decembervégi hidegben, Dél-Somogyban,
havas országúton. Hátukori tömött hátizsák, kezükben fütykös. Kiváncsi
arcok bámulják őket, sok kiváncsi kérdés hangzik ej mellettük, amint
egy-egy falun keresztülmennek: .. , talán regruták?! ... nem lehetnek
azok, mert egész fiatal is van köztük! ... akkor talán a bíróságra mennek
valami verekedés miatt... máshova ugyan hova mehetnének az ilyen
parasztlegények. A mi legénycink válasza rövid: "A KIE téli táborába
igyekszünk!" - Amikor megérkeznek a táborba, a jelentkezesnél kiderül,
hogy 26 kilornétert tettek meg gyalog, egyhuzamban, közben alig pihen-
tek valamit, de azért egyik sem érzett fáradtságot.

Mikor megkérdeztük, hogy mi indította el őket ilyen hosszú és nehéz
útra, azt felelték, hogyabarátaikért, a falujukért tették. Azután elmond-
ták, hogy körülbelül egy évvel azelőtt valami egyházmegyei ifjúsági nap-
ról hallottak. Felpakoltak ök is egy kocsira. Azt hitték, hogy valami búcsú
készül. Ott a kenferencián azután megfogta őket egyik másik előadás, meg-
egy-két fiatalember bizonyságtétele. Rájöttek arra, hogy az ő falujukban
is sok baj van és a pusztulás felé halad az ifjúság élete. Meglátták a segít-
séget is, hogy Jézus Krisztushoz kellene vezetni az ifjúságót. Otthon aztán
hozzá is kezdtek a barátaiknak az összeszedéséhez. Nagyon nehezen ment
a szabadsághoz szokott barátaikat újra beültetni az iskolapadokba. De már
18-an vannak, akik összetartanak, eljárnak az egyletbe tanulni, Bibliát
olvasni. Oket kilencüket azért küldte ki az egylet a téli táborba, hogy
tanuljanak, lássanak és azt otthon hasznosítsák. Ogy érzik, hogy most lelki
hadgyakorlatra iöttek. Figyeltek is minden előadást. Össz.ebarátkoztak
a más faluból jöttekkel. kikérdeztek őket, hogyan megy náluk a KIE
(Keresztyén Ifjúsági Egyesület) munkája,

Hazafelé megint gyalog mentek. Nem fogadták el a felajánlott fuvar-
díjat. Azt mondták, hogy rajtuk a falu nem fog nevetni, gyalog jöttek,
gyalog mennek haza. De meg fognak állni azokban az evangélikus falvak-
ban is útközben, ahonnan nem jött egy fiú sem a téli táborba, hogy azo-
kat is buzdítsák. Hideg szél fújt, mikor magukra szedtek escmagjaikat
és elindultak hazafelé. De nem érezték nehéznek a csomagot, mert a Biblia
és az Énekeskönyv is benne volt. Érdemes följegyezni azt, hogy kilenc
evangélikus parasztfiú ötvenkét kilométert gyalogolt azért, hogy közelebb
kerüljön a Krisztushoz.

Az elmult télen 14 helyen rendeztünk téli tábort. Összesen 190 gyüle-
kezetből, vagy filiából kereken 1000 evangélikus fiatalember fordult meg.
A téli táborok hat vagy hét napig tartottak. Egy-egy egyházmegye, vagy
körzet területéről gyülekezetenként 2-3 fiatalembert hívtunk. Arra kértük
a lelkész és tanító vezetőket, hogy úgy válogassák meg a kiküldötteket.
hogy otthon majd segíthessenek a munkában.

Legfőbb célunk az volt, hogya KIE-munka régi, jól bevált módszere
szerint: ifjakat, ifjak által a Krisztushoz vezessü nk. Katonás fegyelemben
éltünk. Együtt étkeztünk, együtt aludtunk. Minden reggel egy órás Biblia-
tanulmányozás volt kis csoportokban, utána közös összefoglalás. Itt, ezek-
ben a kis bibllakörökben nyiltak meg a szívek. Itt tanult meg egyik-másik
fiatalember imádkozni társai példájának a hatására. Délelőttönként két
előadás volt az ifjúsági munka és az egyházi élet kérdéseiről. Délután
egyházi ének, népdal, játék, tanulás, tanulmányi kirándulás volt, továbbá
egy-egy előadás a magyar sorskérdésekről. Esténként megbeszéléseket
tartottunk: mire van szüksége a falusi ifjúságnak, címmel.

Örök élményt jelentett a. fiúknak Bonyhádon, Budapesten és Sopron-
ban, amikor az evangélikus rgirnnáziumok felsős diakiaival. ifjúsági "parla·
mentre" ültünk össze, hogy megtárgyaljuk az: "úr és paraszt" kérdést.
Sok, értékes kritika, néhol fájó kifakadás hangzott el mindkét részről.
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D<! azért a megoldást is megtaláltuk minden esetben. Sok nemes elhatá-
rozás és fogadalom hangzott el mindkét oldalról a vita során. Kicserélték
egymással a címeiket és igéretet tettek, hogy levélezni fognak és meg-
látogatják egymást. A parasztfiaink ezeken az alkalmakon megállták a
helyüket, sőt néha úgy tűnt fel, mintha lelki meglátások terén fölébe is
kerültek volna diákfiainknak. Látható eredménye is volt ezeknek az alkal-
maknak: rnegszerették egymást s a "nagy szakadékot" köztük sikerült
áthidal ni. -

A téli táborok helyi rendezése és előkészítése sokkal több nehézségbe
ütközött, mint magának az egész tábornak a levezetése. Igy aztán sokszor
összehasonlíthattuk diákfiaink és parasztfiaink sorsát.

Az evangélikus diákfiaink számára külön gimnáziumokat, internatu-
sokat, vallástanító lelkészeket stb. tart fenn egyházunk (átlagban minden
200 diákunkra egy vallástanító lelkész jut). A városokban a kereskedő- és
iparosifjúságunk, ha iskolába jár, szintén el van látva hitoktatással. De a
parasztifjúságunknak még nagyon sok' kilométert kell rnegtennie,' hogy az
egyetlen Népföiskolánkra vagy egyik-másik téli táborba eliuthasson,
Pedig, ha egyszer nemcsak az egyik egyházkerületünk, hanem minden
egyházmegye be tudna állítani egy KIE titkárt, vagy ifjúsági lelkészt, meg-
oldhatnánk egyházunk jövőjének egyik főkérdését. Aparasztifjúságunk
megtesz mindent, ami csak tőle telik, nem követelödzik, nem lázadozik, há-
lásan fogad minden kicsiny jóindulatot. Különösen most valami kimondha-
tatlan szomiúsággal keres, kutat, elinegy mindenhova, ahol csak tanulni
lehet. Sok faluban csak a kultúrháznak csúfolt olvasóegyleti, gazdaköri
bormérés, vagy a Hangya Szövetkezeti Kocsma fogadja. De ott vannak
az .iskolában is, amikor a keresztyén ifjúsági munka megindításaról van szó.

A téli táboroknak mindenütt tapasztalni lehetett a gyakorlati ered-
ményét is. Két téli tábort tarthattunk úgy, hogy egy másik téli táboron
járt fiúk maguk szervezték azt meg, pedig ezen a vidéken az evangélikus
fiatalemberek mind sum más munkával, vagy más hasonló nyári időszaki
munkával keresik meg a kenyerüket. Ezen a vidéken történt, hogy a téli
táborba ,látogatóba jövő szornszéd falubeli lelkész meghívta az esperest
és az ifjúsági titkárt a szomszéd faluba. Azonban a lelkész hívására egyet-
len egy fiatalember sem jött el. Ebből a faluból a lelkésznek hét fiút sike-
rült küldeni a téli táborba. Mikor ezek a fiatalemberek. meghallották, hogy
mi történt, ök önként vállalkoztak, hogy közülük rnindegyik elhívja a'
következö estére a barátait. Másnap este újból kimentünk a szomszéd
faluba és rneglepetésünkre 80 evangélikus fiatalembert találtunk együtt.
Érdemes megemlíteni, hogy ezt a vidéket társadalomkutatóink és politiku-
saink "viharsarok"-nak nevezik és sok mindennel megvádolják a vezetőit is
és a népét is. Én azt tapasztaltam, hogy magukra vannak hagyva a veze-
tők is és a nép is. Az Ige hívó szavára 'százával gyülekeztek a legények itt
a téli táborokba. Mikor befejeztük, kérték, hogy jövő télen is legyen ilyen,
mert ök tavasztól 0szig 8 hónapon keresztül dolgoznak, de télen 4 hóna-
pon keresztül nem tudnak semmit sem csinálni. Mikor a Népfőiskolaról
beszéltünk, kitört belőlük a vágy: bárcsak nekik is lehetne olyan iskolájuk.
Bizony jó lenne, ha egyházunk, a paraszt és földmunkás ifjúságunkra is
annyit tudna áldozni, mint a diákifjúságra.l

A téli táborok másik eredményét abban láttuk, hogy a résztvevők
közül azóta többet megválasztottak a most rohamosan alakuló és szervez-
kedő levenetegyesület ifjúsági elnökévé. Egyik célunk mindig az volt,
hogy magából az ifjúságból neveljük ki a Krisztusban hivő, öntudatos és
értelmes faluvezetőket.

Eddig ezzel a kérdéssel nem volt baj, mert az vezette a falu ifjúsá-
gát, aki ráért, vagy értett egy kicsit hozzá, de legtöbb helyen egyáltalá-,
ban nem vezette, nem irányította senki a falu ifjúságát. Most azonban
pár hónap óta" hivatalos embereknek, mozg alrni alapon, rnindenholt meg;
kell -szervezni a leventeegyesületet. El kell ismernünk a leventeintézmény
sok-sok eredményét és sok jó oldalát. Szükség van rá, mint testnevelő
és . katonai előkészítő intézményre. Most azonban az új leventetörvény
alapján olyan egyesületeket akarnak szervezni, amelyek teljesen lefoglal-



ják és kiszolg álják a falusi ifjúság idejét és igényeit. Mert nemcsak a test-
nevelést és katonai előkészítést akarják -a kezükbe venni, hanem a szellemi
és erkölcsi nevelést is. Divatos szóval: "totálisan" akarják megoldani az
ifjúság nevelését.

Hogy jól van-e ez így, vagy nem, azon mi nem vitatkozhatunk. Hogy
minden faluban meg fogják csinálni, az sem kétséges, mert parancsszóra
megy. Azonban az egyházi nevelés szempontjából mérhetetlen veszély van
ebben. Még sincs értelme a siránkozásnak és sérelmek hangoztatás ának,
Egyházunk csak egyet tehet: képezzünk a jövő télen 10 nagyobb helyen
2 hónapon keresztül újból 200 falunak 1000 fiatalembert, akik rátermett-
séggel, hozzáértéssel kezükbe tudják venni a megadott keretek között
a falu ifjúságának a vezetését. A nyáron előkészülhetünk rá, jövö télen
megcsinálhatjuk. két év mulva lehet, már későn lesz.

Még egyre megtanítottakbennünket a téli táborok: nekünk, evangé-
likusoknak nem szabad statisztikára dolgoznunk. Azok a, téli táborok
sikerültek a legjobban, ahol aránylag kevesebben voltunk. Nekünk minden-
ben, így az ifjúsági munkánkban is csak minöségre szabad törekedni.
Nem az számít, hogy hány faluból, hány fiatalembert tudtunk összehozni,
hanem az számít, hogy akik hazamentek, azok éreznek-e felelősséget az
egyházunk iránt, barátaik iránt. Megváltozik-c körülöttük az élet, több
fiatalember' jár-é 'azóta 'templomba, egyre kevesebb-e a Káromkodás és
a duhaikodás a fiatalemberek között és egyre több lesz-e. az. élet könyvét
olvasó és imádkozó fiatalember. I

Az idei tél nagyon hideg volt, a téli táborainkat azonban a Szent-
lélek tüze melegítette. Nagyon sok evangélikus parasztfiúnak a szívét
lángralobbantotta. Most tovább kell engednünk a Lélek tüzét, nehogy
valami hamis tűz, vagy lidércfény lépjen a helyébe. Nem az ifjúsági egye-
sületeink sorsa függ ettől, hanem sok-sokezer egyházunkrá bízott paraszt-
ifjú lelke üdvössége.
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Bomtyai Sándor.

SZÉLJEGYZETEK
a finnek 'életében megúiulo csodénsk;
lsten csodájának kiapadhatatlan for-
rása. Bárcsak ebben is eggyé lehet-
nénk finn testvéreinkkel, hogy egy
szivvel és hittel vallhatnók: Erős vár
a mi Istenünk!

A Magyar Kult6ra
legutóbbi két számában Nyisztor Zol-
tán "szervezett protestáns támadás a
katolicizmus ellen" és "újfajta had-
üzenet a katolicizmusnak?" címen
foglalkozik Mf.lyusz. Elemér és Tol-
nai Gábor új könyveivel, továbbá
Németh Lászlo egyik cikkéveI. Cso-
dálkozunk! Két könyv s egy cikk már'
hadüzenet és szervezett támadás a
katolicizmus ellen? Mire való ez al
kútmérgezés? Talán csak nem tar-
tunk már ott, hogy it protestantizmus,
puszta léte és életének megnyilatko-
zása kornoly veszélyt jelent a ka-
tolicizmus számára? Nyisztor Zol-,
tánnak és társainak tenne jót, ha el-

r]nm tUÚJh<Wtk
három hónapnál tovább tartó hősies
ellenállás után, le nem győzve, békét
kötöttek. Szomorú ez a béke. Való-
ságos finn Trianon. Nemcsak a rájuk
kényszerttett területátengedés fájdal-
mas 'számukra, nemcsak asi városuk-
nak, Viipurinak elvesztése. Fokozza
lájda/mukat, hogy most remény tele-
nebbé vált a szovjeturalom alatt ma-
radt inkeribe/i és karjalai "testvéreík
felszabadítása is. Mi pedig úgy érez-
zük. hogy sorsközösségünk által most
még közelebb kerültünk finn testvé-
reinkhez. És példájuk nekünk is oku-
lást nyujt: látjuk, mennyit ér mások,
erősek, hatalmasok igérete.

De a finnek küzdelme mégsem
volt hiábavaló. Megcsonkítva bár, de
megörizték hazájuk függetlenségét,
és megtartották a legnagyobb, leg-
drágább kincsüket: hit ü ket. Ez a
sokat emlegetett "finn csodának" a
titka és - bizunk benne - ez lesz
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hinné nekünk, hogy mi nem' csiná-
lunk olyan nagy gondot a katoliciz-
mus létezéséből és időnként reánk
szórt bírálatából, mint megfordítva.
A mai katolicizmus több erőt, időt,'
tehetséget, pénzt, papi rost pazarol el
szándékosan és szervezetten a protes-
tantizmus elleni küzdelemre, mint sa-
ját hitetlen "hívei"-nek meggyözésé-
re. Ami erőt Istentől a protestantiz-
mus kapott, azt nem a katolicizmus
ellen, hanem hitéletünk elmélyítésére,
egyházunk f'elvirágoztatására s nem-
zetünk megerősítésére igyekszünk fel-
használni. Szervezkedésünk, írásai nk,
beszédeink, minden munkánk, sőt: erő-
feszítésünk egyedül a bűn, a hitetlen-
ség ellen irányul.

Kereszt
került a futballszövetség szob áiba,
ünnepélyesen megszentel t és elhelye-
zett kereszt. A keresztek alatt pedig
tovább él a pénzért való sportolás,
más szóval a modern ernberkereske-
dés ápolása. Jó játékosokért 10.000
pengő sem sok, de az átlagosak is
megérnek 2-3000 pengőt. Pénz van
erre bőven. Széltől is óvják a drága
játékosokat, rendelkezésükre bocsát-
j ák az egészségvédelem minden sze-
rét, szanatöriumuk és speciális fö-
orvosuk van. Mindegyiknek állást
szereznek, az előmenetelt, kinevezést
biztosítják, a gyakorlás és utazások
idejére szabadságot kapnak, amennyi
kell. Korunk egyik .Jiöse" a jóltáplált,
anyagi és lelki gondoktól mentes fut-
ballista. Antiszociális azonban az a
tény, hogy nagy áldozatok árán olyan
emberekről gondoskodnak, akik a
nemzet számára semmi maradandót
nem alkotnak, a tömegeket lelkileg

nem építik, jó hatással emberekre
nincsenek. Egyetlen elfogadható ma-
gyarázat még a nemzetnek való di-
csőségszerzés lenne, de az utolsó 5-6
év alatt vajmi keveset láttunk ebből.
Azonkívül a mi magyar életünk más
dicsőséget igényel. A nemzeti élet
igazi hősei pedig, akik szürkén el-
soványodnak a rnindennapi munká-
ban, elhanyagoltan, elhagyottan' vár-
ják sorsuk jobbrafordulását. Ezek a
kifüggesztett keresztek nem hirdetik
Annak diadalát, Akit reáfeszíteUek.

A politika
elrettentő módon szedi áldozatait.
Sok halottja van nemcsak a nagynevű
hivatásos politikusok között, hanem
egyszerű szokásból politizálgató em-
berek között is. Azon az időközi vá-
lasztáson, amelyen két református
lelkész került egymással szembe és
cáfolta egymást, sokan hullottak el,
akik belemerültek a felidézett politi-
kai harcba: De családokban, apák és
fiúk, testvérek, sóg orok, barátok kö-
zött hideg és barátságtalan lett az
azelőtt kedves viszony, amióta világ-
hatalmak mérik össze erejüket. Ada-
tok, titkok, katonai erők, lelki han-
gulat ismerete nélkül fogadkoznak
a németek vagy a nyugati hatalmak
győzelmére. Végeláthatatlan s ered-
ménytelen viták után sebeket hagy
az elfogultság, a lobbanékonyság
és hirtelen támadt düh. Az úri hun-
cutság népveszedelernrné lett s ha
nem vigyázunk. nemsokára megosztja
lelkileg is a nemzetet. A politikának
ez a fajtája határozottan a bűn követ-
kezménye s ez maga mutat]a, hogy
ellene hogyan lehet védekezni ...

SZELLEMI É:LET
Viharsarok a napsütésben
címmel jelent meg, Tantó József
népművelési titkár szerkesztésében,
Békés vármegye Iskolánkívüti Nép-
művelési Bizottságának Ill. évkönyve.
A tekintélyes külsejü kötet nemcsak
egy vármegye népművelési munkájá-
ról ad sokszínű képet, de megismer-
tet az egész magyar .iskolánkívűli
néprnűvelés jelenlegi helyzetével is.

A mű daudárját elvi természetű cik-
kek alkotják a néprnűveléssel kap-
csolatos legkülönbözőbb témákról.
Az írások nem egyforma értékűek;
bizony itt-ott a dilettántizmus is
megszólal a komoly szakképzettség
mellett. Ez azonban. csak növeli an-
nak a képnek tárgyilagosságát, ame-
lyet az olvasónak a könyv ad az
egész ügyről. Sok lelkes, oda adó
munkáról, nagy lendületről és áldo-



z atkészségről tanúskodik ez a könyv,
de megmutatja azt is, hogy mennyi
a tájékozatlanság még az alapvető
kérdésekben is, mermyire szétfolyó
és ötletszerű a munkameriet, és hogy
mennyire várja ez a rnunkatér is a
minden tekintetben felkészült mun-
kásokat. Örömmel állapítottuk meg,
hogy a legnagyobb "evangélikus"
vármegye népművelési bizottságaiban
az evangélikus egyház hivatalos mun-
kásai is helyet foglaltak. Nagyon sze-
retnénk hinni, hogy ez nemcsak díszt
jelent számukra, hanem Istentől ka-
pott elhivatást is, és egész lélekkel
dolgoznak azért, hogyaViharsarok
egyszer csakugyan napsütésben le-
gyen. Nagyon helyénvalónak tarta-
nánk, ha a legközelebbi évkönyvben
kevesebb lenne az olyan mozzanat,
amelyekböl esetleg a szernély-kultusz
nyomai is kiolvashatók. M.

Lyka Károly: Magyar művészet,
1800-0-1850. A táblabíró-világ művé-
szete, 2. átdolgozott és bővitett ki-
adás. 80 képtáblával. (Budapest, Sin-
ger & Wolfner.)

Egyre inkább tudatára ébredünk
annak, hogy a magyar jelen meg-

.értéséhez vissza kell nyúlnunk a mult
század elejéig. Középiskolaí műveltsé-
günk saj átossága hozta magával, hogy
ismeretünk e kerról elsősorban iro-
dalomtörténeti, másodsorban politikai
vonatkozású. Pedig a 19. század nagy
új rakezdéseinek: megismeréséhez még
igen sok egyéb kulturális megnyilat-
kozás feltárása is .szükséges.

Lyka Károly könyve egészen meg-
lepően széles, a címből nem is sejt-
hető feltáró munkát végez. Nemcsak
a bizony még nagyon is gyermek-
cipőben . járó művészetet - alkotá-
sokat és alkotókat - ismerteti, ha-
nem bemutatja a magyar biedermeyer
és romantika társadalmát, művészi
igényeit, illetve igénytelenséget, gaz-
dasági lehetőségeit és azoknak hatá-
sát mindarra, ami ízlésének megnyi-
latkozása bútorzattól a templomai a-
kításig.

Aki ezt a jelenünket oly nagy-
mértékben előkészítő kort művelődé-
sében meg akarja ismerni, az nem
nélkülözheti Lyka Károlynak óriási
szorgalornrnal, elmélyüléssel és finom
műgonddal összeállított érdekes és
értékes (628Iapnyi) könyvét, S. T.

Gáspár Jenő:' Szonáta. - Gáspár .
Miklós: Cézár hitvese. Budapest, Sin-
ger és Wolfner kiadása.
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Ez a két regény kimondottan "szó-
rakoztató" olvasmány. Rutinos stílus
és technika, a megszokott téma (a
"nagy" szerelem) "újszerű" variációja:
olyan olvasmány, amelyhez közönsé-
günk szívesen nyul, különösen, ami-
kor semmi mást nem akar, mint "pi-
henni". Az a világ, melyet ezek a
regények elénk állítanak, semmit sem
ismer a magyar élet" bajaiból és gond-
jaiból, legfeljebb romantikus kulisz-
szanak használja a magyar tájat és
viszonyokat. Sőt - ami még rosz-
sza bb, - ezekben a regényekben nem
szólal meg a valóságos élet sem, ha-
nem csak a filmromantika festett és
mondvacsinált világa, Ezért nincs
ezeknek a regényeknek közönség-
nevelő értékük. Valójában nemzetközi
világgal találkozunk bennük, szer-
zőik ép úgy lehetnének franciák, an-
golok vagy németek, akik pénzért
gyártják a "szórakoztató" olvasmá-
nyokat. A magyar kiadóktói azt kell
követelnünk, hogyakiadványaikkal
valóban szolgálianak a magyarság-
nak. Ma ezt már meg lehet tenni az
üzleti érdekek veszélyeztetése nél-
kül is. K.

Palotay Gyula: Kereszt és Korona .
A hit zsoltárai. Budapest, 1940.

A szerző vallásos költernényeivel
elsősorban - nyilván - a "vallásos
estek" alkalmával jelentkező igényt
akarja kielégíteni. Ügyes verselő, aki-
nek van érzéke ahhoz, hogy újszerűen
és tetszetős formában szólaltasson
meg megszokott témákat. Legjobbak
a bibliai elbeszélések - kissé bő-
beszédű - átírásai. Egyébként szer-
zőnek szüksége volna még jelenté-
keny elmélyülésre az evangéliumban,
hogy költernényei ne csak "vallásos"
versek, hanem valóban a "hit zsoltá-
rai" legyenek. Vannak közben-közben
elszólásai is, mint "Hiszünk tebenned:
szent Karácsonyeste", vagy amikor a
hitet a lélek SZárnyának és a szegény
ember imádságának mondja. K.

Külföldi folyóiratok.
A Luthertum (Leipzig, Deichert-

kiadás) március-áprilisi kettős szá-
ma nagypéntekre, husvétra, Cantate
vasárnapjára és áldozó csütörtökre
közöl meditációkat Schöffel, Meiser
és Ztinker püspökök, valamint Althaus
professzor tollából. Leueret "Isten a
történelemben" címen közöl egy na-
gyon aktuális és· tartalmas tanul-
mányt. K.



Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen!

A Fiú lsten ezt 'Igéri nekünk: Akármit kértek majd ;z én nevemben,
megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Aprilis f ol y a m á n
kérjünk bocsánatot az fstentől,

hogy kételkedünk ígéreteiben; -hogy hitetlenkedünk, hogy a világ
eseményei miatt csüggedezünk, - hogy a Gonosz sikerei kiöldösik belő-
lünk 'a rernénykedést, - hogy -mindennél többre becsüljük a nyers csele- ~
kedeteket, - hogy nem tettünk meg mindent a finn népért;

adjunk hálát az, Istennek,

hogy Ö nem fárad el irántunk való szeretetében, hogy Ö hú marad
akkor is, ha mi hűtlenkedünk, - hogy országok romlása, az európai
kultúra bomlása. ellenére -ís megmarad, hangzik és. hat az Ö szerit igéje,
- hogy az emberi számítást felülmúlóan megerősítette a finn nemzetet;

I , ' "

könyörögjünk az Istennek,
hogy munkálkodjék bennünk a Szent Lélek, - hogy legyen bennünk
erős a hit és bizodalom, - hogy mentsen meg minket a kísértötöl, -
hogy minden próba közt tudjuk magunkat az 6 gondviselö kezében, -
hogy merjünk mindig reménységgel imádkozni Hozzá, --.:::..'hogy részesül-
jenek hathatós oktatásban az idei konfirmációra készülök, - hogy légyen
erős a hitük a finn keresztyéneknek a megpróbáltatás elviselésére . és a
gúnyolódók elötti bizonyságtételre.

Oh Jézus, Dávidnak Fia! Könyörülj énrajtam! Ingyen való nagy
"kegyelmességedböl Szent Lelked által engem a Te igaz ismeretedre hoz-
tál, és a Tebenned való üdvöiítő hitre lelkemet felszentelted, - légy
áldott ezért! Könyörülj énrajtam!' Nevelj, gyarapíts és erősíts engemet
üdvösséges 'igaz hitemben, hogy abban mindvégig állhatatos legyek, s
úgy üdvözüljek. Tekints reám kegyelmes szemeddel, amidőn kísértetem;
öltöztess fel az Isten minden fegyverébe, hogy megállhassak az ördög
kísértő álnoksága ellen! Oh, szerelmes Jézusom! Figyelmezzél fohász-
ködásomra; ne' hagyj elesnem az igazságtól, ne hagyj eltántorodnom az
üdvözítő igaz hittől, amelyet a Szent Lélek által az én szívembe helyeztél.
örízd meg ajándékodat szívemben; erősíts meg, hogy éntőlem soha senki
el ne ragadhassa. Erősen utáltasd meg velem az emberi kitalálásokbót
álló tévelygéseket és a káromló sereg önhitt vallását. Ellenben mind job-
ban szerettesd meg 'velem aTe szent igédet és a Te szent igéd szerint ,
való tökéletes igazságot, hogy abban rníndvégig, halálomig rendíthetet-
lenül megmaradjak: Amen.

(Torkos András: Engesztelő Áldozat, ,1764. alapján.)
Tűrnöm hát 'jobb' lészen, Mert még elővészen Istenem szent Fiáért,'

Bűnöm elfelejti, Pokolra Sem veti Lelkem, ki, hozzá megtért; Bár súlyos
kereszttelPróbál és megterhel Méltatlan életemért.

.Szenvedem békével, Magamat is ezzel Biztatom m'indenekben: Többet
én Megváltóm Szenvedett, jól tudom" Üdvösségemért testbern Nem egye-,
dül vagyok, Földön' ki nyomorgók, Szenvedik ezt is többen. '

(Balassa Bálint,. 1551-1594. Keresztyén Énekeskönyv 365, 5--8.)
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Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly,
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.

A -folyoirai elfogadása eltJfizetésl kötelezettsé(!J!el iár.



Levele.láda ..
Hátralékos elöflzetöinket nagyon kérjük, hogy az elöflze-

tésí díjat sürgósen küldjék be. Folyóiratunk éveken 'át kifejtett
egyházépítö szolgálatát csak akkor végezheti továbbra' is az
eddigi eredményességgel, ha olvasói a nehezebbé váló időkben
is a megszokott hűséggel támogatják. Mint eddig, folyóiratunk
most is csak előfizetői re támaszkodik, azért kérjük, küldje be
mindenki, kívétel nélkül a hátralékos előfizetést!

*
A márciusi számunkban "Miből él az egyház" címen közölt tanul-

mányba néhány értelemzavaró sajtóhiba csuszott. A 63. Iap harmadik be-
kezdésének 3. sorában "rendszeresen" olvasandó "rendszere" h., a 64. lapon
felülről a 8. sorban "magáénak" "magának" h., a ll. sorban "egyházra"
"egyházon" h., ugyane lap utolsó bekezdésének első sorában "egyháznak",
alulról az 5. sorban pedig "mint a maga" olvasandó. A 66. lapon a máso-
dik bekezdésben az 5. sorban "zsenge" olvasandó "gyenge" h., a követ-
kezö bekezdés 5. sorában pedig "lehessünk" "lehetünk" helyett.

*özv. Vargha Gyuláné "Hazafelé" címen verseiból egy kötetet bocsát
közre. A kötetre az előjegyzési határidő f. é. április 30.. Előjegyzési ár
fűzve 3 P, kötve 4,20 P. Bolti ára magasabb lesz. Előjegyzések özv. Vargha
Gyuláné címére (Budapest, II. Keleti Károly-ú. 33.) intézendők.

*
Blumhardt János Kristóf "Gyógyulás útja" c. könyve husvétra ma-

gyarul is megjelent. Megrendelhető a fordítónál: Szerb Anna, Budapest,
Olasz-fasor, 45/a és a 44.940. sz. csekklapon. Előfizetési ára P 3,50, három
példány P 9, öt példány P 14, - Kötve példányonként 1 pengővel drágább.

*
"Szent Pál apostol élete" James StaIker D. D. után angol ból átdol-

gozva magyarul megjelenik Lukácsy Imre nyug. ref. lelkész fordításában.
Előfizetési ára fűzve 2, kötve 3 P. Megrendelhető Lukácsy Imre ny, ref,
lelkész, Dunavecse, vagy a Sylvester-Nyornda, Budapest címén.

Tanítók! Hitoktatók! Vasárnapi iskolai,
missziói gyermekszövetségi ve zet ők!
Szolgálatotokban nél kü Iözhetetlen a

Gyermekgyülekezet
Előfizetése egy évre 1 pengő 50 fillér
Ingyen mutatványszám kér het ő a szerkesztőségtől:
GYÖR, RÁTH MÁTYÁS-TÉR 1. SZÁM•..._-,



Ml.kor olvastam utoljára?
Tudo"-e Idé::enlbelőle?
Tanítottam-e rá gyermeJíelmet-?
KIne" ajdnlottam olvasdsra?
Ildtam-e mdr valakInek ajdndékul?

Ezekre a kérdésekre okvetlenül feleletet kell
adnom magamnak

Luther Márto" Kis Háléia
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 - feljes, olcsó kiadása. ,

Fel.fjlvluk e kJadásra kUlön Js lelkészek.
val1dstandrok. ljJtoktatók. tanitók figyel-
mét: lel.fjas:nál/jató val1áslanitásnál. kon-
lirmandus-oktatdsnál stb.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : GY Ö R, PETÖFI- TÉR 2. SZÁM.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokát szétküld a kiadóhivatal.

Tömeges terjesztőknek kedvezmény.

MIDdeDevaDgéllkus keres:tyéD embernek termé-
s:etes feladata, /jogy fjlltestvérelt ls flgyelme:tetl a
KIs Kdté DélkUJö:/jetetleD voltdra. AklDek DIDCS
meg, aDDakke:ébe ad/a. Ha pedIg mds /jltUek s:d·
mOD'kérik töle, fjogy mIt /jls:, Deklk ls bdtraD oda·
ad/a: Ime, e: a: éD/jltem rövId fogjalata, IstenDek a
tel/es S:eDtfrdsbaD ldDyJlatko:tatott Igé/e alap/dD /

----------------------------------------------~Baross-nyomda: Uzaaly 68 Koncz Gyár, Andráasy-út 24. - Telefonszám 7-63.


