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A Lélek tüzében.
Akiket lsten Lelke vezérel, azok Isten-

nek fiai. Róm. 8, 14.

Életünk titkát leplezi Ie igénk: inkább vitetünk, semmint
megyünk.: inkább vezetnek minket, semmint vezetünk. Azt vél-
jük, hogy tetszésünk szerint élünk, hogy szabadok vagyunk,
hogy azt tesszük, amit magunk választunk, és nem vesszük észbe,
hogy "egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga
lépését" (Jer. 10, 23). A "világ" tart minket rabságban. Az ő
szellemei ragadnak és sodornak minket. Rabtartónk csalárd:
kényszerítése szinte észrevétlen. Úgy megejtette szívünket, hogy
szívesen hajtunk szavára. Nagy kerítő nemcsak a nyilvánvaló
bűnök, hanem még a [ö, a magasztos, a szent által is. Még
az istenfélelemből is kegyességet, az evangéliumból is "keresz-

.tyén vallást" tud csinálni. Látszólag az Irás szerint járunk, való-
jában azonban töretlenül uralkodik az "énünk" és ezáltal csor-
bítatlan fölöttünk a sötétség hatalma.

Közben azonban Augustus császár idejében eljött valaki.
Az, akit hiába környékezett meg a világ fejedelme; aki egyedül
mondhatta: "énbennem nincsen semmije" (Ján. 14, 30). És ő
magáravonta az ellenség ádáz acsarkodását; engedte, hogy reá-
zúdulj on a Golgotán az istenellenes rontó hatalmak tomboló
dühe, - de az Ige győzött! A József kertjében, az üres sír mu-
tatja - ha leplezetten is - győzelmét. Az Olajfák hegyén el-
hangzott az ígéret, hogy visszatér, győzelmesen, és lába alá, a
kárhozatra vet minden ellenséget.

Ezt a győzelmet hozza hozzánk Istennek a Lelke. Aki kéri
és elfogadja a Fiútól ezt a Lelket, azt vezérelni kezdi. Vagy a
világ árjával úszunk: rabság a halálra. Vagy a Lélek az ár ellen
vezérel: szabadság az életre. Harmadik eset nincs. Ez a Lélek
meggyújtja kicsinyhitű, csüggeteg szívünket, hogy égjen az
Isten ügyéért. Kiégeti belőlünk fájdalmas égetéssel mindazt, ami
Atyánk szívét szomorítja, és iránta való édes engedelmességre

. indít. Arra késztet, hogy egyre jobban változzunk el gondolko-
zásunkban: vessük alá magunkat újból és újból Isten összetörő
ítéletének és ragadjuk meg bátran és elszántan a kegyelem ígé-
retét. Aki újra meg újra kétségbe esik önmaga fölött és ugyan-
akkor mégis bizakodó vakmerőséggel saját jáva teszi az evan-
géliumot, az a Lélek vezérlete alatt áll és azt az élő Isten bi-
zonnyal fiává fogadta. UrbtÍ1I Emő.
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A nemzetnevelés és magyar útjai.
Amikor néhány esztendővel ezelőtt az akkor már javában átalakuló,

hitleri Németországban jártam azért, hogy az új nérriet nevelési rendszert
tanulmányozzam s közelebbröl is betekintsek a nérnet iskolák átformá-
lódó életébe, mindazok, akikkel iskolalátogatásaim, beszélgetéseim során
a nevelés problémáj át érintettük, azt magyarázták nekem, milyen új vilá-
got akarnak a régi helyébe felépíteni, melyek azok a lelki tényezők,
amelyeknek az új ném et embert ki kell alakítaniok. Hivatkoztak a 19.
századi német idealizmus döntő szerepére, mely az egyén jólétében
'kereste az emberi élet egyedüli célját. Hivatkoztak arra" mivé változtak
ennek az idealizmusnak eszméi a gyakorlatban: mennyire nem számoltak
az emberi lélek fejlődésével, azzal a ténnyel, hogy az emberek igen
kevese alakítja ki maga-magának életszemléletét, hanem átveszi azt
másoktól. Megdöbbentő bizonyítékokat tudtak felsorakoztatni a hűség,
becsület, jellem, a családi élet fontosságának frázissá válására, jelentő-
'ségük eltörpülésére, erejük megfogyatkozására. Sőt igazolták azt is,
hogy az észkultúra, az intelligens embertípus kialakítása minő erkölcste-
lenségek és ernbertelenségek irányító eszközévé vált. Az élet harcában
'az emberek a ravaszság, fortély és önzés eszközeivel győztek rnindig,
s mindaz, amit az eszményiség szolgálatában végeztek, végezetül is az
emberiség romlására és a német nemzet pusztulásához vezetett. Minden
megkötöttségtől felmenteni és megszabadítani az embereket, ez volt a
.célkitűzés : a régi nevelés szempontjából. így nem a nemzet és állam
kötelesség teljesítö polgáraivá 'akarták nevelni, hanem az egyént minden
köteléktöl felszabadítva, egyedül intellektusára támaszkodo világpolgáro-
kat adni az életnek. Iskola, család, nemzetközösség is ezeken az elveken
alapult. Az iskolában a tanítás, a családi életben, akár a társadalmi élet- ••.
tien az egyéni érvényesülés volt az irányadó, mert a nemzetközösség annál
erősebb, minél több igazi, erős, alapos egyéniség, intelligens ember
alkotja. Minden tanár, tanító tetszésére volt bízva, milyen életszemlélettel
tanítja pl. a történelmet, irodalmat: idealisztikus, materialisztikus történet-
felfogással, oknyomozó, adathalmozó vagy éppen jellemnevelő céllal.
Taníthatott nemzeti vagy kultúrtörténetet, vagy ha úgy tetszett, éppen
politikai történetet is. Egységes világkép kialakítása a jövő nemzedékben
így teljesen lehetetlen volt. A tanuló szabadon választhatott a maga
tetszése, akaratereje vagy éppen akaratnélkülisége folytán a különféle
felfogások közt. A tanításnak és nevelésnek ez az öncélúsága okozta azt,
hogy nehéz és nagy időkben az emberek nem tudtak helyt állni, s nagy
fordulatok elkövetkezésekor a legjobb erők is elforgácsolódtak. Ami meg-
volt az iskolai nevelésben, tanításban, ugyanúgy érvényesült a családi élet-
ben, a társadalomban, annak minden rétegében, s ha ez a kor kiváló egyé-
neket teremtett is, annál mérhetetlenebb lelki pusztítást vitt véghez a
közösség lelkében.

"A nemzeti szocializmus nevelése ezért nem az élet bizonyos terü-
leteit akarja magának megnyerni, nem a kereskedelem, gazdaság, kultu-
rális élet területein akar döntő csatát nyerni, hanem arra törekszik, hogy
az egész népi és állami' életet új alapokra helyezze. Új közösséget új embe-
riség nélkül kialakítani nem lehet" (dr. Krieck Ernő heidelbergi professzor
véleménye, ki a nemzeti szeeialista nevelés elvi és gyakorlati rendszere-
zöje). Ennek a nemzetnevelésnek az a célja, hogy a német embert anémet
nép és állam közös szolgálatára nevelje. Ehhez a célhoz minden eszközt
felhasználnak: újság ot, rádiót, nemzeti ünnepeket éppoly mértékben, mint
az iskolát,a gyermeknevelés minden tényezőjét. A nevelés tárgyai a fel-
nőttek éppúgy. mint az ifjúság maga. A felnőttek nevelésében természetesen
más eszközök és tényezők játszanak szerepet, míg az ifjúság nevelésében
a modern 'pedagógia mínden elrnéssége és ereje érvényesülhet a kellő
világnézeti alap megteremtése érdekében. Ez a szervezet igazolja, milyen
nagy körültekintéssél~ előrelátással alakították ki elvileg is a harmadik
birodalomban anémet nemzetnevelés gyakorlati alapjait.
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Ez a vázlatos betekintés, ez az érdekes német rendszer is meggyőzhet
rnindenkit arról, mit jelent a nemzetnevélés a valóságban. Ne bíráljuk
azonban ezt 'a rendszert a ném et példa alapján, melynek teljesen adott
körülményekhez kellett simulnia, s adottságokból a maga elméletét és
gyakorlatát felépíteni, hanem vizsgáljuk a kérdést csakis abból a szem-
szögböl, igaz-é, hogy a mult és a jelen eszményisége közt nagy űr tátong;
s a ma sok égető kérdésének a mult hiányossága, oktalan és helytelen
rendszere volt az oka, mely a nevelés szabadesságában is megnyilvánult,
sőt, mitöbb, amelyet a nevelés determinált is. Kétségkívül, be kell vallani,
rettenetes nagy adósságok és követelések vannak a mult oldalán, a jelen
javára, s ez a tény magában véve is elegendő arra, hogy a kérdést köze-
lebbröl szemügyre vegyük, illetve belássuk, új nemzeti élet teremtéséhez
szükség van új közösségi életre, mely nem az egyén önzésén, nem tehet-
ségének mérhetetlen kiművelésén alapszik, hanem sokkalta inkább azt
keresi, mennyire lehet az egyén erejét, tehetségét, egész lényét a nagy
közösség szolgálatába beállítani, mit kell tenni azért, hogy ne csak okos,
képzett, de tetterős, iellernerös, határozott érzelemvilágú és akaraterejű
emberek állhassanak a közösség szolgálatába. Ha mindnyájan érezzük azt,
s jól is tudjuk, hogy új emberekre van szükség ahhoz, hogy a sok anyagi
és lelki romon új életet teremtsünk, mennyivel inkább igaz akkor az, hogy
új embereket nevelni mindennél fontosabb és szükségesebb,

Kétségtelen tehát, hogyanemzetnevelés, mint korunk jellegzetes
nevelési iránya, nem divat, nem is bizonyos emberalkotta "kiagyalt" szem-
pont, hanem az a nagy lelki válság idézte elő jöttét és gyorsította meg
kialakulasáf melynek mindnyájan részesei voltunk, főkép szenvedő érte-
lemben. Ez okozza azt, hogyanemzetnevelés lassú fejlődés alapján indult
hódító útjára. Azoknál a nemzeteknél, melyek· nemzeti öntudatuk teljes
felfokozásában voltak, érvényesítették is a gyakorlatban mindazt, ami az
elvi alapvetés szerint mulhatatlanul szükség es volt. Ehhez a két tulajdon-
hoz járul hozzá a harmadik, rnely leginkább meghatározza a nemzetneve-
lést, ez pedig érdeklődési területének különálló, sajátos és rendkívül fontos
hatásában rejlik: a nemzetnevelés az egész nemzet, vagy mondjuk,a leg-
természetesebb formájú emberi közösség lelki alkatának formáit vizsgálja,
veszi szemügyre. a kőzősség lelki alkat ának kialakítását követeli. Akár-
milyen elméleti alapvetésben szemléljük a nemzetnevelést, vagy akár gya-
korlati formájában is vizsgáljuk, a fenti jellernvonások mindegyike meg-
található benne. Nem is volt ez sohasem vitás. A vitás terület mindig a
nemzetnevelés célkitűzéseiben volt meg. A multszázadvégi nevelés azt állí-
totta, hogy nevelési rendszere épúgy birtokában van a közösségi lélek-
formálásnak, mint a nemzetnevelés, melyben akkor csak soviniszta lelkek
kialakítását látták. Nem vették pedig észre, hogy éppen az a materialisz-
tikus rendszer, mely akkor a nevelésben 'egyeduralkodó volt, váltotta ld
a maga kerlátlan deszpotikus hailarnosságával, módszerével és rendszeré-
nek kritikátlanságával, nem kevésbbé materializmusával. a nemzeti soviniz-
must. A közösség, társadalom, család világszemléletirányító szempontjai-
val éppen azért nem foglalkoztak, mert a "nyájszemlélettől" akarták távol-
tartani a jövendő nemzedéket. így szinte jelentéktelenekké váltak azok
a törekvések, melyeket nálunk öntudatosan Imre Sándor indított meg 1912-
ben .Nemzetnevelés" c., munkájának kiadásával.

Kétségtelen, ebben a téves értelmezésben, be kell vallani, az is nagy
szerepet játszott, hogy teljesen hiányában voltunk a magyarságszemléle-
tünknek és a nemzetről vallott reális felfogásunknak. Csak az utolsó húsz
esztendő alatt lépett ez a kettős szempont előtérbe s került az érdeklődés
kőzéppontjába. Ez okozza, hogy nálunk minden nemzetnevelési törekvés
egyedül politikai tendenciáj ú volt s jórészt az ma is, de nem az egész
magyarság, az egész nemzet szükségszerű követelrnénye, tárasadalmunkból
előtörő és azt feltétlenül érvényesítő természetes gondolat. Az olasz, a
nérnet, hogy csak ezt a kettőt említsük,' rnely teljes egészében kiépített
sajátos rendszerre támaszkodik, már jóval a célkitűzés érvényesítése előtt
birtokában volt mindazoknak az eszközöknek, melyek elvi szempontból
tisztázták rendeltetésük selhivatásuk, nemzetszemléletük, életeéli aik fon-
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tosságát, útjait és szükségességét. Igy, történt azután, hogy a nevelésnek
az átállítása más vágányra csak szükségességet és természetességet jelen-
tett, sehol sem válthatott ki oly mély ellentéteket és harcokat, mint amilye-
neket minálunk eddig is s talán még inkább ki fog váltani a jövőben.
Mert nálunk az alapvetés csak kezdeti stádiumban van, s míg az. vérré'
szívódik fel, esetleg, sok idő is eltelik. '

Pedig a magyar nemzetnevelés gondolata már harminc esztendős, és
Imre Sándor 1912-ben tudományos alapjait is megvetette. Ö volt 'az első,
aki nálunk komoly értelemben hangoztatta, hogy a nevelői gondolkozásnak
túl' kell, terjednie az, egyénen, az egyén, elválaszthatatlan a közösségtöl.
A nevelést minden lényeges tekintetben a közösség határozza meg sze,
rinte: a nevelés elméleti és gyakorlati feladata a közösség fejlődésének,
haladásának rendszeres segítése. A nemzet az egyetlen önálló alakulat,
mely saját emelkedéséveI az egész emberiség fej lődését mozdítja elő. Ezért
van joga és hatalma 'meghatározni a nevelés feladatát, irányát, menetét
és tárgyait. Ezenkívül ö állapítja meg legelőször, hogy a nevelés nem
politikai vagy gazdasági eszköz, hanem önálló és központi tényező a nem-
zet életében. A nemzet politik um is, de nevelői hatalom csak akkor lesz,
ha a politikai gcndolkozés nevelőjévé válik. Ezekkel a gondolatokkal hatá-
rozza meg Imre Sándor azt az igazságot, hogy a nemzet, amint van: eszköz,

,a nemzet viszont, amint lennie kell: öncél. Ugyancsak ő állapítja meg,
hogya magyar nemzet maga nem egységes, mert hiányzik belőle a nemzeti
tudatosság, A nemzetnevelést tehát meg kell elöznie a nemzetténevelésnek.
Ezt elsősorban politikai feladatnak tekinti, még pedig az emberi jogokban
való részesítés által. A háború előtti magyar köznevelés legfőbb hibáját
abban látja, hogy a nevelés nem önálló tényező a nemzet életében, hanem
Csak politikai eszköz. Nem állt 'ez a köznevelés a fejlődés szolgálatában
sem. Nem az életszükségletekhez igazodik, szervezetében merev és elavult,
Nincsen az alsóbb és felsőbb fokok közt átmenet, s nincsen mód az egy-
séges életszemlélet kialakítására sem. Csak a betegség végső gyökerét
nem mutatja ki Imre Sándor, .s nem keresi azokal a tennivalókat, melyek
a betegség gyógyulását meghozhatják. Igy alapvető munkássága inkább
ténymegállapításokon alapszik, szigorú értelemben vett tudományos munka,
amit az újabban megjelentetett liA neveléstudomány magyar feladatai" c.
művével (1935) is 'tökéletesen igazol. Itt éppen azokat a feladatköröket
keresi és találja meg" melyek a magyarság nemzetténevelésének tudomá-
nyos igényei lehetnek. Irányítása alapján a szegedi egyetem ifjabb pedagó-
gusai már igen sok értékes munkával gazdagították ugyanebben a szellem-
ben a szakirodalmat. '

Makkai Sándor az, aki ma teljesen átfogó egészben maga előtt látja
a problémát, s aki eddigi alapvető munkásságával igazolta, hogy nemcsak
a bajokat ismeri, nemcsak a kérdések gyökerét tudja kiásni, hanem talán
a legjobban, látja összefüggő egészben azt is, mí lehet a magyarságnak
'történelmileg is, jelen helyzetének s még inkább jövendő tervei, céljai.
.elhivatása szemszögéből tekintve a nemzetnevelés terén az igazi' feladata,
Munkássága visszanyúlik erdélyi püspöksége idejére, amikor liA magunk
reviziois" c. kötetében rámutatott a nevelői gondolkozás újjáalakítasára,
ettől várva a nemzetnevelés egyedül helyes megvalósítását. Szerinte a,
nemzetnevelésnek abból a gondolatból kell kiindulnia, hogy a neveJöknek
önmagukat kell revizió alá venni s nekik kell meglátni: nem ismerik, nem
'látják meg, az ifjúság kérdéseit, nem néznek bele a lelkébe, ezért' nem

,tudnak azon a válságon sem segíteni, melyben az ifjúság forrong. A neve-
lőknek kell elsősorban másképpen látni a multat, a világot, az életet,
az embert, a jövőt. "Másként kell felelniök az erre vonatkozó kérdésekre,
mint ahogy az ősök dícséretében sütkérező honfibüszkeség, az eszmény-
telen és gőgös tudomány és a szemforgató erkölcsi kétszínűség erre felel-
tek." Ennek a nevelői gondolkozásnak azzal a kérdéssel kell tisztába jönni
s arra kell tudnia megfelelni: "Tudjuk-e úgy szeretni az ifjúságot, hogy'
érte gyűlölni tudjuk a saját bűneinket, s életükért. magunk is megújulunk?"
Mert nem a tudós pedagógia receptjel fogják szerinte meggyógyítani az:
Ifjúságot és megmenteni a' jövendőnek, hanern az, .ha meghalljuk és meg-·
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fogadjuk Krisztusnak a tanítványokhoz intézett szózatát: Hozzátok őt ide
hozzám! , ,

Ezért Makkai Sándor a nevelésben mindig a belső körre tekint s
megállapítja, hogy a nevelésnek három szervesen egymásbailleszkedő fel-
adatot kell megoldania: "A világot mint a természet, történelem, lélek
tényeinek rendszerét kell megismertetni. Végül a felnövő nemzedéket ön-
tudatos tényezőként kell belenevel ni a nemzeti közösség életébe." Azoknak,
akik ezt a feladatot nem tekintik újnak, mert az már a régi nevelési
rendszerben is megvolt. Makkai azt feleli, hogy a régi nevelők is munkál-
ták mindhárom kört, de nem volt egységes nevelési szellem, s így sikert
.sern érhettek el. A legfontosabb feladat, hogya nevelők körében a hármas
feladatot illetően egységes szellem alakuljon ki.

Itt vetődik fel az a nagy kérdés, milyen szellemű nek kell lennie a
nevelésnek? Makkai Sándor két legutolsó művében mutatott útat és adott
.alapos és részletes feleletet erre a kérdésre. Belemerült a nevelés minden
tényezőjének feladatkörébe, kiválogatta azokat az elveket, melyek a való-
.ságban irányadók lehettek, s megállapította kritikával a követendő útat.
,,,Magyar nevelés, magyar műveltség" c. 1937-ben megjelent munkája a
.nernzeti megújulás szükségszerűségét tartja szeme előtt, s megismételve
-elözöen már kifejtett véleményét a nevelői gondolkozás útjáról, a nemzeti
.műveltség alapvonalait vizsgálta. A mult tanulságaiból levonta itt azt a
végső következtetést, hogy a magyar nevelés és magyar műveltség ügye'
.a keresztyénséggel mélyen egybekapcsolódott. Ez a meghatározás annyit
jelent, hogy a nemzet újjáalakulása csak annyiban lesz európai üggyé,
amennyiben a mi személyes belső ügyünk is: Ezért nem a külföld majmo-
Jására, hanem belső értékeink megőrzésére és kifejlesztésére van szükségünk.

Legújabban megjelent "Tudománnyal és fegyverrel" (1939) c. művé-
ben pedig a nemzetnevelés tervét adta elénk. Ebben tetőződik az az alap-
vetés, mit előző tanulmányai, mind megvalósítottak. A nemzetnevelést
egzisztenciális magyar ügynek tekinti, rnelyet a nemzeti politika tenge-
lyévé, lényegévé kell tenni. Itt találkozik a két nagy magyar nemzetnevelő:
a politikai gondolkozást nevelői gondolkozássá kell átalakítani. Jól látja
Makkai azt is, hogy "a honvédelem teljes kiépítése, a földkérdés egész-
séges megoldása, a magyar egzisztenciának az ipari, kereskedelmi, köz-
életi, szellemi pályákori való döntősúlyú érvényesülnetése és ehhez hasonló
létkövetelmények megteremtése nélkül a nemzetnevelés nemcsak hiányos,
-de gyakorlatilag hatálytalan, sőt egészen hiábavaló erőlködésse válik":
ezért a nevelés és politikum szorosan egybekapcsolódik. Oe teljes egészé-
ben érzi annak szükségét is Makkai, hogy a nevelést nem elegendő bizo-
nyos életkorra korlátozni, mert ezzel a nemzetnevelés lényegér hamisítjuk
meg. Ki kell azt terjeszteni a családra és társadalomra egyaránt. Ennek
a nemzetnevelésnek életkeretéül a katonai nevelést veszi, tartalmának a nem-
zeti műveltséget tekinti. Minket most azonban a legközelebbről az a kér-
dés érdekelhet. hogyanemzetnevelés és a keresztyénség egymáshoz való
viszonyát ebben atervezetben -Makkai miként látja. Meggyőző erőve!
mutatja ki Makkai, hogy az a társadalmi egység, amit ettől a nemzet-
nevelésről elsősorban várhatunk, csakis úgy képes kialakulni, ha van oly
erő, mely meghathatja. megrendítheti és szeretetre indíthatja a magyart,
sajátos lelki beállítottsága folytán. Itt van Makkai szerint is az evangéliumi
léleknek rendkívül fontos szerepe. Tapasztalat igazolja, hogy az egyházi
közösség az a jelentős nevelőiskola, amit a magyar nemzetnevelés soha-
sem pótolhat, sem mellőzhet. "Kriszt\ls és a magyar nemzet olyan egységet

, jelent, amit emberi erőszak soha szét nem téphet, s a nemzetnevelés csak
erre az alapra építheti fel a magyar jövendő házát." Ez Makkai nagy-
vonalú nemzetnevelési tervének végső megállapítása, mely egyben bizto-
síték is arra, hogyanemzetnevelés útjai magyar viszonylatban a leg-
kornolyabb és számunkra, evangélikusok számára is a leghelyesebb irány-
ban haladnak.

Pusztán egy kérdés van még: milyen formában, hogyan és milyen
kötelezettségekkel kell az evangélikusságnak is, belekapcsolódnia ebbe a
nemzetnevelési munkaba, s vajjon milyen konkrét 'feladataink lehetnek



a magyar jövőt illetően, hogy multunkhoz és minőség i értékünkhöz viszo-
nyítva rni is teljes egészében kivegyük részünket a súlyos és fontos fel-
adatból? Erre a kérdésre egy legközelebbi alkalommal szintén válaszol-
nunk kell.

Dr. Belohorssky Ferenc.

122

Egyházépítés, nemzetszolgálat
német gyülekezeteinkben.*)

Ha gyülekezetei nk konkrét kérdéseiről akarunk szólni, akkor nem
lehet· általánosítani. Német gyülekezeteink sem földrajzilag, 'sem mult juk
és jelenük tekintetében nem egységesek. Más a helyzet a mosonmegyei,
Sopron környéki és a tolna-baranya-somogyi, valamint a mezöberény-
vidéki gyülekezetekben. Ha ma német gyülekezeteinkről beszél valaki,
rendesen azok nemzetiségi helyzetadottságaira gondol. Német gyülekeze-
teink kétségtelenül az érdeklődés és majdnem szenzációhajhászat közép-
pontjában vannak. .Pángermán agitáció", "megbízható és meg nem bíz-
ható", "magyarérzelmű és nem magyarérzelmű", "sváb", "hienc" és "pon-
cichter" németek stb, mind-rnind csak fogalmi zavart okoz, s nem egyéb
üres kategorizálásnal. Ez pedig egyáltalában nem járul hozzá a helyzet
tisztázásához, amely különben is ma még teljesen 'forrongó, sőt forradalmi
természetű. Le kell szögeznünk egy tényt: német gyülekezeteinkben nagy
mozgolódás, újraorientálódás, spontán nemzeti ébredés, agitáció és ellen-
akciók, építés és rombolás folyik. Ez történelmi tény, amellyel számol-
nunk kell, s amit nem lehet letagadni. Némelyek szerint ez beleillesz-
kedik az igazabb és öntudatosabb magyar jövő murrkájába, mások sze-
rint újabb szigeti veszedelem rejlik mögötte, halálos csapás a nemzetre.
Maga az eszme, mint a sziklák között bujkáló erdei patak, titkolódzva,
gyanúsan, de rohan előre feltartóztathatatlanul, s viszi magával hazai nérnet-
ségünk sorstragédiáját!

Kétségtelen, hogy nem lehet elszigetelni ezt a mozgalmat az egész
világon folyó általános ujraértékeléstöl.va falvainkban és városainkban,
nemzetünkben és nemzetiségeinkben folyó belső forrongásoktól. Az álta-
lános faji ébredés ma már koreszme. Csak vezető agyat vár, amelyben
rendszerré érlelődjék, hogy azután előbb vagy utóbb megnyilvánuljon a
nemzet egészében. Egyes vezetők eszmeelgondolásai az intelligencia köré-
böl kilépnek és a nép szélesebb rétegeit keresik, hogy zuhogva hörnpö-
Iyögjenek tovább maguk alá hengerelve mindent, ami régi és elcsépelt.
Az eszme népmozgalommá lesz! így aztán könnyű logikailag elképzelni,
110gy kilépnek az egyes országok határain, hogy világmozgalommá legye-
nek azok az eszmék, amelyek gátakat törnek és egyesülnek egymással,
hogy fokozott erővel és még szélesebb mederben hömpölyögjenek tovább!
A felébredt németség ma már az egész világon lhódító erővel szívja fel
magába mindazt, ami a germán öseröböl fakadt. újra orientálódó magyar-
ságunknak kell most azt a lépést megtalálnia, hogy a "szentistváni" gon-
dolat jegyében hogyan mentheti meg és tarthatja meg a maga számára
a mély álomból felserkent nemzetiségi csoportkornplexurnot. Hiszen' az
ma még. hajlandó egy olyan hídra rálép ni, amely öt a Mater+Hungaria
kebelére visszavezeti!

Ha most az egész kérdést falusi gyülekezeteink szemszögéből néz-

'1 Mint már a mult számokban közölt cikkekkel, úgy e mostani számunk tanulmá-
nyaival is sorozatosan szer;etnénk feltárni magyarországi evangélikus egyha.zunk életkérdé-
seit, A tanulmányok elsőserben beszdmolát adnak a valóságos helyzetröl, Ílgy, ahogy azt
a cikkirók látják. Ezért érthető, ha a tapasztalatok és a nézetek nem mindig azonosak.
Azonban igy is hozzájárulhatnak egyházunkban a valóságos helyzet !eltárásá.hoz és vele
az eszméléshez. A cikksorozatot foly tat juk. Szerk •



123

zük, - hazai németségünk 'kérdése lényegileg rusztikus kérdés, - akkor
természetesen egészen más oldalról látjuk a helyzetet, mint ahogyan azt'
történetfilozófiai meggondolások visszatükröztetik. Falusi népünk gondol..
kedása nem elvi, hanem gyakorlati, nem általános, hanem szemléletes.
Falűsi ember pl. az egyházról úgy gondolkodik, mint a papiáról, hazájá-
ról pedig, mint a jegyzőjéröl, Ha a pappal összeveszik, akkor úgy érzi,
hogy az egyház bántotta öt meg és nem megy templomba. Ha a jegyző
és az a néhány intell\igens ember, akik a "haz'afiasság" és a "magyarság"
eszméjét képviselik, osztályöntudattal rendelkezik és lenézi az egyszerűbb
embert, vagy pláne megbotránkoztató életet él, akkor "úrgyűlölet" szü-
letik meg benne, ami könnyen átterelődrk azokra az eszmékre is, melyeket
az intelligencia képvisel, sőt nagyon hamar lesz belőle magyargyűlölet és
nyilt vagy leplezett kommunizmus. Sok keserű tapasztalat érzékennyé
tette népünket e tekintetben. Ma már az a helyzet, hogy teljes a bizal-
matlanság minden idegennel szemben, s egy-egy -öntudatot valló szóra
végleg elzárkózik, de egy-két igazán testvéri szóra annál gyorsabban he-
vül. Akit pedig magáénak érez, azt vakon követi!

A falusi ember sokkal inkább kellektiv lény, mint a városi: meg-
gyözödését a köz alakítja, amelyben erkölcsi támaszt is lel. Ha egy-
néhányan meg vannak fertőzve, akkor egy év mulva esetleg már az egész
falu hódol ugyanannak a bűnnek! Szervezkedésében is olyan módszerek-
kel dolgozik, melyet mi leginkább lelki terrornak nevezhetnénk, de neki
ez egészen természetes valami. Megesik, hogy valaki tréfálkozva jegyez
meg valamit a forrongó koreszmékröl, de az egyszerű ernber ezt mind-:
járt kihívásnak minősíti és az nlető talán mit sem sejtve, máról-holnapra
egész ellenséges táborral találja magát szemben, amely kínossá s nem
ritkán tűrhetetlenné teszi a helyzetét a saját falujában a saját népe előtt.
Nem tudja honnan jő a veszély, de 'a' hűvös közszejlern egymás után vonja
el mellőle népének megértő rétegeit, munkatársait, mindenki csak vállát'
vonogatja, senki nem mond semmit, s a 'falu vezetője egyszerre egy em-
berként egyedül áll községének, gyülekezetének egy nagy, láthatatlan kol-
lektiv egységévei szemben! Állítsuk most - amint erre az élet szolgáltat
nem egy példát, - annak a szánandó tisztviselőnek a helyébe a falusi
lelkészt, 'aki egyszerre úgy érzi, hogy minden közgyűlésen leszavazzák,
templomba nem járnak, ifjúsága nem engedi magát vezetni, nőegylete
hideg lett, a férfiakkal meg egyáltalán nem tud mit kezdeni!

Ezzel már áttértünk a szorosabb értelemben vett egyházi helyzetre.
Szükséges volt vázolnunk a nem egyházi helyzetet is, mert az adja meg a
kulcsát annak, hogy egyházi vonatkozásban is tárgyilagosak legyünk. A
fenti helyzet az oka minden egyházi erőtlenségnek is, de nem csak ez.
Sajnálattal kell megéllapltanurrk, hogy gyülekezeteink középkorú férfiai
a világháborúból nemosak a közöny, hanern a határozott istentelenség
szimptomáit is magukkal hozták és tehetetlenek voltunk annak levezeté-.
sében. Amint ez is kollektiv módon jeilentkezett, éppen úgy szélsőséges
ellentévként jelentkezett az erős vágyódás a lelkiek után is! Sajnos e vágy
a legtöbb helyen nem keresi az egyházat, hanem gyötrő szomjával a
pocsolyáné! is megpihen. Itt is az a gyanakvás volt 'a hibánk, amely nem
egy helyen még rnindig megtalálható, 'hogy minden lelki igény magában'
véve már a szektáskodás veszélyét rejti magában és ezért fenntartással
kezelendő, s így szolgáltattuk ki nem egyszer [egértékesebb egyházi ele.
meinket a - szektáknak. Lehetetlen észre nem venni, hogy ez a kérdés
legalább olyan égő sebe nérnet gyülekezeteinknek, mint a nemzetiségi
feszültség. A veszedelmet növeli az a tény, hogyaszektaprédikátor mint
a nép gyermeke eggyé forrt vele, míg a Ielkész társadalmi, műveltsézi
és egyéb okoknál fogva fokozottabb mértékben van kitéve a fent vázolt
elidegenedési veszélynek.

A helyzet teljessége kedvéért szólanunk kellene még a népkegyesség
különféle megnyjlvánulási formáiról, anémet gyülekezeteinkben is pusz-:
títö- egykéről, -az ifjúsági élet bűnös szokásairől, fonókrÓI, stb. de ezek
nem kizárólag német gyülekezetünk kérdései, hanem egyetemleges jel-
legűek.
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Mi az egyház feladata az adott körülmények között? Mindenek előtt
egy ténynek a leszögezése fontos: nem 'háríthatjuk el anémet gyü,leke-
zetekért érzett felelősségünket magunkról azzal, hogy munkánkat sokféle
ellenpropaganda és egyéb akciók állandóan gyengítik. Eszményekért küzdő
és világnézetek közt forrongó, vergődő népünk Krisztushoz jutásáért
Isten és emberek előtt egyedüi mi felelünk. Ez teszi számunkra a kérdést
oly súlyossá, de egyúttal ez mutatja meg a kibontakozás útját is, Hogy
a nemzetiségi feszültség mint bizalmi válság 'lerombolta népünkhöz való
viszonyunkat, s ezzel látszólag 'lehetetlenné tette számunkra az élő Krisz-
tus hirdetését, ennek oka csak az volt, hogy számunkra rninden más fon-
tosabb volt, mint az, hogy ez a nép az élő Krisztushoz jusson. Jót akar-'
tunk. Meg akartuk óvni népünket olyan katasztrófáktól, melyeket rni éle-
sen láttunk közeledni, de népünk nem hallgatett ránk. Mellé fogtunk:
nem a Krisztusban kerestük minden kérdés megoldását, hanem emberi
bölcseségben. Ez népünkre súlyos, reánk pedig megsemmisítő ítélet! Nem
akartuk megérteni, hogy Krisztust hirdetni annyit jelent" mint minden
mást ennek a küldetés nek alárendelni. Az egyház te!kintélyével nem lehet
politikai elméleteket alátámasztani, egészen más a világnak a politikája,
mint az egyházpolitika. EI k~1I vetnünk minden liberális moralizmust,
amely megfeledkezik arról, hogy hazánkat is csak akkor szolgálhat juk
legjobban, ha' elsö sorban élő keresztyének vagyunk. Krisztus nélkül a
hazafiság csak frázis és szónoki hangoskodások lehetősége. Az élő Krisz-
tust kell önmagunkon és beszédünkön, szavainkon keresztül is megmu-
tatni, csak így küzdhetünk a szekták embereket magasztaló és dicsőítő
prédikáció iával szemben is. A keresztyénségnek és az igazi Krisztusnak
sok mondanivalója van a felsőbbséggel és adózással kapcsolatban is. Csak
rajta keresztül lehet éles megvilágításba hozni korunk égető problémáit is!

Egyik iIIusztris vezető egyházi férfiú mondotta nemrégen: "Az egy-
házat nem lehet a nemzet szekere elé fogni!" Ez megbotránkoztathatja
azokat, akik csak nemzeti szempontból nézik 'a dolgot, de mégis éppen a
nemzet érdeke Ikívánja így! Az egyház csak mint teljesen független egy-
ház felelhet meg magasztos hivatásának: a Krisztus minden mindenekben!
A Krisztus tud bűnösöket igazakká, világpolgárokat hazafiakká nevelni."
Szónokolni, hazaf'iasságot magasztalni minden kis és nagy diák tud, de
hamar kítüník a szólamoknak az üressége, ha nem áll mögöttük bizony-
ságtevő élet! Az élő Krisztus riem mossa el az egyes fajok és nemzetisé-
gek szépségeit: meghagyja azokat a maguk tisztaságában és ragyogásá-
ban. A szeritistváni gondolat eredeti lényege szerint szintén felismerte
ennek az igazságnak jogosultságát: ezen allapult és erre építette fel az
ezeréves Magyarországot.

Hol kezdje tehát az egyház? A romok felett állani és keseregni cél-
talan: építerii kell! Gyülekezeteink ébresztése, evangelizálása máris nagy
lépéssei juttatja előbbre egyházunk célkitűzéseit! Óvakodjunk attól, hogy
ez az evangelizáció üres szólam és egy pár prédikáció legyen csak! A'
mélyre kell 'hatolnia! Kiegészítői ennek a murrkának az imaórák, biblia-
órák, bibliakörök, testvérszolg álat, s mindenek felett a tiszta, eszményei-
ben és céliaiban fenkölt ifjúság, amely a naponkénti bibliaolvasás erejétől
szente sűl meg! Nem kis mértékben szolgálja célunkat az igazi, megbízható
és jó sajtó. Isten némel gyülekezeteink számára szerencsésebb és biztatöbb
kezdést nem adhatott volna, mint a "Wehr und Waffe"-t, amely hivatása
magaslatán mindeddig igen szerenesés kézzel vezeti azt a 'szellemi irány-
vona:lat, amelyre német hazai gyislekezeteinknek szüksége van! Sok-sok
Bibliát kell még népünk kezébe adnunk, hogy hivatása magaslatán állva
eljusson az igaz hitre és általa a hazát nagyrabecsülő szeretetre! Hiány-
zik az egységes német liturgia, jó énekeskönyv, imakönyv, Ieszakltós
naptár stb.

Szót kell kapnia német gyülekezeteink minden egyház társadalmi ala-
kulatának az igazi népi képzés és kultúranyujtás terén. Vitaestéket kell
tartani, ahol a nép lelke megnyitátkozik és feltárja .az orvoslandó sebeket.
Egy-egy ilyen vitaestén szörnyű mélységek tárulnak fel arról, hogy népünk.
hogyan látja a nemzet és az egyház problémáit! Természetesen csak kon-
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krétumok adódnak Ht, de ezek olyan frappánsak, ,hogy Úgy az á\llam,
mint az egyház felsőbbhatóságai gyökeres és lényeges személyváltozta-
tásokat tudnának eszközölni, amelyek alapjában forgatnák fel eddigi világi
és egyházi életrendszerünket! Egészen össze kell forrnunk népünkkel és
egészen reá kell tennünk népünk ütöerére a kezünket, hogy meghalljuk
szíve igazi dobbanását és megsejtjük kimondott és el nem panaszlott
bánatukat. A kereszt alatt találkoznia !kell a népnek vezetőivel és ez az
az út, ahol nívellálödik minden kasztrendszer, s ahol nincsen helyük fari-
zeusoknak, hanem - "csak bűnösöknek"! A keresztyén út rníndig a
paradoxon útja: életet akarsz? Add oda az életedet!

Érzem, tudom, hogy cikkem nem birkózik meg a címben adott prob-
lémákkal. De nem elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatok állanak e cikk
mögött. Boldog vagyok, hogy ezeken keresztül a nemzetiségi Ieszültségre
nézve is tapasztalhatom: "Nincsen 'Senkiben másban üdvösség: mert nem
is adatott emberek között az ég aíatt más név, rnely általkellene nekünk
megtartatnunk!" (Ap. Csel. 4, 12.) F. j.

Az imádság.
Az egyes ember imádsága annak személyes titka Istennel. Jézus arra

int a hegyi beszédben: "Menj bea te titkos kamrádha és ajtódat bezárva
imádkozzál."

Az imádság szívesen rejti el a maga életét, de keresztyénség nincs
e nélkül a rejtett imádságos élet nélkül. "Nem vagy keresztyén, ha nem
vagy imádkozó." Luther szerint imádság a keresztyén ember legfőbb
mestersége. Ha valaki tudni akarja, mi a kegyesség, rní a vallás, azt rnond-
juk neki: "Menj az imádkozokhoz és hallgasd meg az imádságokat, me-
Iyekben az imádság avatott mesterei - ök lsten avatott bizalmasai, - szí-
vüket kiöntötték. Nem, menj Istenhez, imádkozzál magad."

Az imádság éppen olyan szükségszerüséggel fakad a keresztyén szív-
böl, mint a lélekzet a tüdőből, mint a víz a forrásból vagy a szivacsból,
melyet összenyomnak. Igy buggyan elő az imádság a szükség és az öröm
nyomása alatt. Luther így kiáltott fel: "Én szegény bűrrös ember, aki
önmagamban, dolgaimban nem találok semmi jót, csak bűnt és nyomort,
mely kétségbeejt. - nekem nincs semmim, amit neked adhatnék, Iste-
nem, - csak imádkozni tudok és a te irgalmasságodért esedezni."

Az imátlan embert hasonlftották a madárhoz, mely repülni, a halhoz,
rnely úszni nem tud.

Az imádságos élet Iejlödése a betanult gyermekimádságokkal kezdő-
dik. És áldott az a nap, melyen a lélek sóvárg ásától hajtva, talán belső
szorongás és fájdalom kényszere alatt is keresztültör a függönyön és
saját dadogö, szavaival avagy kimondhatatlan fohászkodásokkal kezd
imádkozni. Később segítséget és nyugalmat talál az igazi 'nagy irnádkozók
imádságaiban, mindenekelőtt az Úr Imádságában. A gyermekien hívők
épp úgy imádkozhatnak Istenhez, mint az imádság nagy hősei és elmond-
hatják szándékaikat és szükségeiket, De amire az imádság igazában kell,
hogy célozzon, mint amire az embernek mindenek fölött szüksége van,
az lsten maga, lsten és csak O.

SiJderblom után P. K.



Alföldi tót evanqélikus gyülekezeteink
és lelkészeink helyzete.

Folyóiratunk mult évi iúniusi számában olvastuk Kuszy Emil cikkét
"A szlovák nemzetiségi kérdés egyházunk jelenében és jövőjében" elmen.
Az e cikkben írottakat nyugodt lelkiismerettel aláírhatjuk. Tekintettel
azonban arra, hogy e cikkben elsősorban a hazatért felvidéki szlovák
evangélikusságról van szó, szükségesnek látszik, hogy a teljesség kedvéért
néhány szóval ismertessük alföldi tót gyülekezeteink helyzetét is s meg-o
vizsgáljuk a magyar nemzet testében számukra Isten által kijelölt fel-
adatokat.

1. Mindenekelőtt siettink röviden, de annál határozottabban kijelen-
teni, hogy ezekben az alföldi tót gyülekezetekben az Ú. n. "pánsz/ávJzmus"
ismeretlen fogalom. Ezek a javarészt a XVIII. század' elején, a török ki-
űzése utáni évtizedekben a Felvidékről - vallasüldözések miatt is - az
Alföldre telepített evangélikus tót gyülekezetek annyira belekerültek a
magyar nemzet vérkeringésébe, hogy sorsukat a magyar nemzet sorsával,
jövőjüket a magyar nemzet jövőjévei egynek tudják. Ma olyan időket
élünk, amikor a népiségele. öntudatra ébrednek. Csodálatos azonban, hogy
alföldi tót evangélikus gyülekezeteinkben ilyesféle népiségi ébredésí tüne-
teknek nyoma sincsen. Amikor Szlovákia elnyerte önállóságát, ezek a
gyülekezetek ezt a tényt semmi esetre sem valami fanatikus, együttérző
lelkesedéssel, de sőt inkább tartózkodva fogadták és Szlovákia önállósá-
gára ma is megfelelő óvatossággal gondolnak. Röviden: a pánszláv kérdés
ismeretlen tót evangélikus gyülekezeteinkben. Vannak azonban, akik min-
den áron szeretnének pánszláv . kérdést csinálni. Az ilyenek a tót nemze-
tiségi vidékeken mellveregetö hazafiaskodásukkal keltegetik az alvó .orosz-
lánt, vagy agent provocateur-ök képében az "elismerés" és "emelkedés"
olcsó és értéktelen babérjár gyüjtögetik. A problérnát tehát igen nagy
kár lenne kiélezni s a hamu alatt szunnyadó szikrát fölöslegesen szítogatni.
Magyar evangélikus egyházunk életében vannak sokkal súlyosabb és ége-
tőbb feladataink, semhogy most apánszláv problérnát hajánal fogva rán-
cigáljuk elő. .De strigis, quae non sunt, ne ulla quaestio fiat" vonatkozik
tehát a sokat hangoztatott pánszláv kérdésre is. .

2. Súlyos hiba volna azonban másfelől szem elől tévesztenünk azt a
tényt, hogyegyházunknak tízezrek re menö tót anyanye/vű egyház tagjai
vannak. Békéscsaba. Szarvas, Tótkornlós, Mezóberény, Kondoros, Medgyes-
egyháza, Pitvaros és még számos kisebb helyen virágzó tót gyülekezeteink
vannak. E felett a tény felett nem hunyhatunk szemet. Egyházunknak
s annak vezetőinek számolniok kell e gyülekezetek igényeivel s azok ki-
elégítésével. Vessünk egy rövid pillantást ezeknek a tót gyülekezeteknek
az életére s lássuk meg való helyzetüket, égető kérdéseiket.

Alföldi tót gyülekezeteink csaknem mind telepltések következtében
keletkeztek. Minthogy a felvidéki katolikus vallású földesurak üldözéseit
tovább nem bírták elviselni, rnindenüket otthagyva, jöttek Ie az Alföldre,
hogy új otthont, családi fészket teremtsenek és szabadon gyakorolhassák
vallásukat. Magukkal hozták Bibliájukat s szeretett énekeskönyvüket, a
Tranosciust. Ezt 'az énekeskönyvet méltán nevezhetnők a tót nép második
Bibliajának. Csodálatos az a szeretet és ragaszkodás, amelyet a töt nép
e 300 évet és 120 kiadást megért énekeskönyv iránt tanusit. A letelepülés
után rövid évtizedek alatt sokezer lelket számláló, színtiszta evangélikus,
túlnyomó részben tót gyülekezetek keletkeztek, hatalmas méretű, sok
áldozattal létrehozott templomokkal. A még az ellenreformáció idejéből
származó házi istentiszteletek ma is megvannak legtöbb alföldi tót gyűle-
kezetűnkben. A Luther Kis Kátéjához való ragaszkodás hatalmasan élt ebben
a népben a legújabb időkig, olyannyira, hogy pJ.. akárhányszor megtörtént.
hogy a lelkészlakori egyházi eljegyzés ("beiratás") végett megjelent fiatal
párt" a lelkész hazaküldte, ha meggyőződött arról, hogy a fiatal jegyesek
nem tudják, illetve már elfelejtették a Kis Káté főbb tételeit. Lapokat

. I



t21

lehelne. Im] tót gyülekezeteluk szép, nemes konzérvatív, biblikus keresz-
tyénségröl tanuskodó "szokásairól", amelyek a reformáció óta a legújabb
időkig megmaradtak és termékenyítőleg hatottak töt gyülekezeteinkben.

3. Oe lássuk meg a nehézségeket és hibákat is. A világháború után
megváltozott ezeknek a békés gyülekezeteknek az arca. Az általánosan
tapasztalható szomorú tünet, az elvilágiasodás óriási mértékben lépett fel
és pusztít ma is körükben, Az elvilágiasodás, az egyháztól elszakadó,
"e világi" lelkület mindinkább érezteti egyházpusztító hatását. Ugyanezt
látjuk a szociális és társadalmi kérdés megítélésénél is. Különösen az ifjabb
generáció ijesztő rnértékben kezd elszakadni egyházától s nem tudja fel-
becsülni az értékeket, amelyeket ősei sokszor vérük hullatásával, ,bujdosá-
sok és szenvedések árán számára az evangélikus vallásban átmentettek.
O már ezt az evangélikus vallást készen kapta, ebbe beleszületett, érette
nem kellett küzdenie s ezért nem is tudja kellőképpen megbecsülni. Ez a
generáció kezd elszakadni a Bibliától, a Kis KátétóI, a Tranosciustól. Mind
gyakrabban előforduló szomorú jelenség, hogy mialatt az öregek vasár-
nap délután előveszik a Tranosciust és az asztal mellett belőle énekelnek,
gyermekeik a másik szobában szórakozn ak, vagy éppenséggel menekülnek
hazulról. A falvak ifjúsága is vasárnap délután szívesebben jár szörakozö
helyekre és keresi fel a táncalkalmakat, mint az egyházi ifjúsági egyesü-
leteket, ahol pedig a kornoly munka mellett megvan a nemes szórakozási
lehetőség is. Az elvilágiasodás e szomorú jelenségét látva, az idősebbek
közül sokan mennek a szektákhoz.

Hol itt a hiba? kérdezzük. Mert hogy tót evangélikus gyülekeze-
teinkben ilyen és még számos fel nem sorolt súlyos, elszomorító jelenség
van, azt csak a vak nem látja s csak a hitetlen nem érzi. Oe vizsgálódjunk
tovább és ismerjük meg önmagunkat! '

4. Ha a lelkészi kart vesszük szemügyre. közelebbröl pedig a lelkészek
nyelv ismeretét vizsgáljuk, akkor ahhoz a megállapításhoz kell jutnunk,
hogy maholnap nem lesz tótul tudó segédlelkész, illetve lelkész. Sólyom
Jenő írja folyóiratunk multévi szeptemberi számában: "Ma nem ritka eset,
hogy kitűnö tót és német tudású papok színmagyar gyülekezetben dol-
goznak." Nem mondia meg az okot:' miért? Nos, megmondhatjuk, de
meg is kelJ mondanunk éppen egyházunk érdekében. A fiatal lelkészek
egyrészt kényelemszeretetből nem vállalnak kétnyelvű szolgálatot: a két-
nyelvű lelkészi .szolg álat, hitoktatás, énektanítás stb. kétszeresen veszi
igénybe a lelkész idejét és türelmét. Másrészt nem mennek fiatal lelké-
szeink tót gyülekezetekbe attól való félelmükben, mert előbb-utóbb rájuk
sütik a "pánszláv lelkész" bélyegét. Ma alig akad olyan tót gyülekezetben
működő lelkész, akire - itt vagy ott - rá nem fognák, vagy rá nem
fogták egyszer-másszor, hogy "pánszláv", vagy legalább is "pánszláv-
gyanús",

5. Oe kik és miért illetik a lelkészt ilyen elnevezéssel? Elsősorban
világiak, továbbá az Ú. n. "intelligencia" részéről indul ki ez a gyanusftás.
Itt feltárul az egyház és állam, az egyházi és állami •. illetve nemzeti célok,
érdekek problémája. Ez ugyanaz a helyzet, amiről Sólyom Jenő Ir folyó-
iratunk multévi novemberi számában: "a magyarság totálisan igényli a
lelkészt mint magyar embert a maga számára, ugyanakkor az egyház
ura totálisan igényli öt mint elkötelezett szolgáját a maga szolgalatára"
(315. 1.). Csakhogy itt nemzetiségi vonatkozásban élezödík ki és válik még
súlyosabbá a lelkész helyzete. A helyzet súlyosságát még növeli a legtöbb
t61 nemzetiségi faluban vagy a városokban lakó intelligenciánk katasztro-
fális rnéreteket öltő tájékozatlansága a nemzetiségi kérdés mai országos
és világhelyzetet illetőleg, továbbá egy nemzetiségi vidéken működő
magyar evangélikus lelkésznek egyházával és gyülekezetével szemben fenn-
álló kötelezettségeit illetőleg, Az "intelligencia" azzal nem törődik, hogy
lelkészi szolgálatát elvégzi-é vagy el tudja-e végezni a lelkész, de a leg-
több helyen egyenesen elvárja, sőt követeli tőle, hogy nemzetiségi gyüle-
kezetekben a lehető legnagyobb erővel és energiával magyarositsa
gyülekezetét alkalmas és alkalmatlan időben és módon is. Ha ezt nem
teszi, vagy az általa óhajtott mértékben és módon nem teszi, akkor m4r



"pánszlávd -vá is iéH szeméberí a lelkész, Csoda-é, ha ilyen kőrülmények
között a Iiatal Ielkészgeneráciö százszor is megfontolja, vállaljon-e szolg á-

latot tót nemzetiségi gyülekezetben?
6. Mit tehet ilyen légkörben a lelkész? Két út áll előtte: vagy be-

hódol az "intelligencia" óhajának s működése legfőbb céljául a magyar
nyelv minél sikeresebb tanítását, terjesztését teszi. Igy talán ö is elérhet
bizonyos "elismerést" a magyar nyelv terjesztése terén elért sikereiért.
Oe nem szenvedhet kétséget az a tény sem, hogy letért arról az útról,
amelyet az egyház Ura a missziói parancsban (Mt. 28, 19a) kijelölt szá-
mára. Atvette a tanító, az iskola szerepét s ugyanakkor elhanyagolta
lelkipásztori különleges feladatait, ami gyülekezetének vallási és erkölcsi
kárát s vele együtt nemzetének is kárát jelenti. A másik út, amely a lel-
kész előtt áll, az, hogy nem engedi magát "az egy szükséges dologtól"
eltéríteni s nem vesz át öt nem illető szerepeket, a nyelvben nem legfőbb
célt, hanem csak eszközt lát az egy igazi cél: Isten országa terjesztésében
és munkálásában.

7. lntelligenciánknak be kellene már látnia, hogy a nyelv nem lehet
az egyház célja, hanem csak eszköze. Gondoljunk az első keresztyén
pünkösdre, arra, amikor az apostolok a legkülönbözőbb nyelveken mind
egyet hirdettek: "az Isten nagyságos dolgait" (Csel. 2, ll). Mert, ha ezt
a nyelveken felül álló egy célt látjuk csak, akkor a problémák megoldást
nyernek. Milyen szép és szinte ideálisnak mondható ennek az egy célnak
szem előtt tartása pl. e sorok írójának gyülekezetében is, ahol a tót anya-
nyeívű hívek mind eljárnak a magyar istentiszteletre is s a magyar isten-
tisztelet kezdete előtt már félórával előbb a templomban ülnek s énekelnek
szeretett Tranosciusukból, majd pedig, amikor megkezdődik a magyar-
nyelvü istentisztelet; elteszik a Tranosciust S a dunántúli "magyar énekes-
könyvböl ugyanolyan szeretettel és lelkesedéssel éneklik magyar éne-
keinket is!

Lássuk be azonban és értsük meg azt is, hogy az egyház, ha hor-
dozza is magában imptieite és szolgálja a népiséget, de nem ez II legfőbb
célja és egyedüli rendeltetése. Teljesen igazat kell adnunk Sólyom Jenő-
nek, aki folyóiratunk multévi szeptemberi számában írja: "Az evangélium
hirdetőjének csak azt kell néznie, hogy akihez szól, milyén nyelven hallja
meg az Isten igéjét." A Krisztusban való egységet nemcsak hangoztatni
kell, hanem a nyelvek különbözöségein felül igyekezzünk meg is valósítani
magyarhoni evangélikus szórvány-egyházunkban.

Neveljünk középiskolai, főiskolai és egyetemi fokon olyan intelli-
genciát, amely a nemzetiségi gyülekezetekben amúgyis "a nap terhét
hordozo" lelkészeinket egyházi és missziói szolg álatukban nem fogja sem
gyanusítani, sem pedig gátol ni, de sőt inkább a sajátos helyzet teljes
ismeretével és teljes felelősségérzettel, megértő támogatásával lelkészévei
együtt imádkozik és dolgozik az Egyházért és a hazáért!

Mekis Adám.

Az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek
problémái.

Minden gyülekezetnek vannak problémái. Ezek azonban nem mind
egyéniek, hanem az azonos jellegű gyülekezeteknek azonos probléma-
csoportjai vannak. Azonos problémákkal küzdenek a városi és azonos
problémákkal küzdenek a falusi gyülekezetek. Külön problémái vannak
a nagy és külön problémái vannak a kicsiny gyülekezeteknek. Más problé-
mák jelentkeznek a színmagyar és ismét más problémák jelentkeznek a
nemzetiségi vagy legalább is nyelvileg kevert gyülekezetekben.

E cikk keretében specialisan a magyarosodo alföldi tót gyülekezetek
problémáit. keressükmeg.
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Előbb azonban föl kell vetni a kérdést, hogy érdemes-e egyáltalában
így országos egyházi nyilvánosságunk előtt foglalkozni az alföldi magya-
rosodó tót gyülekezetek külön problémáival? Vajjon nem oly kicsinyke
területről és oly kevés lélekről van-e ily meghatározás mellett szó, hogy
az nem tarthat számot szélesebb körök figyelmére?

Ezzel kapcsolatosan csak néhány rövidke adatra utalok. A magyar
Alföldet egyházi tekintetben· felölelő Bányai Egyházkerület 92 egyház-
községéből kb. 31 esik a "magyarosodó tót gyülekezetek" meghatározás
alá. Az egyházkerület 283,042 lelkéből 135,000 lélek tartozik ugyanoda.
Ehhez számítandó még a Tiszai Egyházkerülethez tartozó Nyíregyháza a
maga kb. 18,000 lelkével. Amikor tehát az alföldi magyarosodó tót gyüle-
kezetek problémáiról beszélünk, akkor kereken 150,000 evangélikus hívő
kérdéseiről szólunk. (Félreértés elkerülése végett említem, hogya 150,000-es
szám nem azt jelenti, hogy az Alföldön 150,000 tót ajkú evangélikus él,
hanem csupán azt, hogy ennyi lélek tartozik a tóttal kevert alföldi gyüle- .
kezetek keretei közé, amely gyülekezetek közül azonban nem egy ma már
túlnyomó többségben magyar.)

Az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek problémáit két csoportra
kell osztani. Vannak külső és belső (lelki) problémáik. Itt természetesen
csak olyan kérdésekről lehet szó, amelyek együlekezetek mag y a ros o d ó
tót jellegéből folynak s így nem kerül tárgyalás alá például a tanya-
rendszer kérdése, mely nemcsak a magyarosodó tót gyülekezeteknek,
hanem a színmagyar alföldi gyülekezeteknek (Orosháza) is egyetemes
problémája.

J. Külső problémák.
1. Nyelviek: Természetes az, hogy az alföldi magyarosodó tót gyüle-

kezeteknek vannak nyelvi problémái, amelyek az egyházi szolgálat ellátása
terén jelentkeznek. Ezek azonban nem minden gyülekezetnél egyformák,
hanem a szerint mások és mások, hogy az illető gyülekezet mennyire
őrizte meg tót [ellegét, illetve mennyire jutott az elmagyarosodás útján.

Vannak alföldi gyülekezeteink, amelyek ma még csaknem egészen
tót nyelvűek. Ezeknél a lelkiismeretes egyházi szolgálat elvégzésének első-
rendű feltétele a tót nyelvet tökéletesen beszélő lelkész. Mert ha a lelkész
csak arra képes, hogy hétról-hétre szépen, lassan elkészülgessen a rendes
vasárnapi igehirdetésre, de többre nem, akkor az ilyen lelkész nem mer
bibliaórát, imaórát szervezni, ifjúsági vagy nőegyletet alakítani; a nyelvi
elégtelenségnek a gyülekezet lelki élete vallja kárát.

Vannak azután félig elmagyarosodott gyülekezeteink, amelyekben
nagy általánosságban szólva kb. egyforma erős a tót illetve magyar nyelv-
hez ragaszkodo gyülekezeti rész. Itt az a helyzet áll elő, hogy tulajdon-
képpen minden faj ta gyülekezeti szolgálatból kétszer annyit kell végezni,
mint az egy nyeívű gyülekezetben. Az ilyen helyen két istentisztelet
kell vasárnap délelőtt, hetenként két bibliaóra, két imaóra; két csoport-
ban történik a konfirmandusok oktatása, sőt talán az egyes egyházi egye-
sületekből is párhuzamosan kettő-kettő alakítandó. Az egy lelkészes gyü-
lekezetben bizony ez igen nagy megterhelést jelent. Az ilyen helyen azért
nagyon szorgalmas, fáradságot nem ismerő lelkészre van szükség.

A címünk alá tartozó gyülekezetek harmadik csoportját alkotják a
már csaknem egészen elmagyarosodott gyülekezetek, amelyekben a töt-
ságot már csak a kevés számú öregek képviselik. Itt nagyon nehéz és
kényes kérdés a magyar nyelvű szelgálatra való fokozott vagy teljes át-
térés. Az öregek érzékenységet senki sem akarja megbántani, viszont az
ö kedvükért nem lehet a gyülekezet 9ho részét kizárni a templomból. Hogy
mennyire nehéz és kényes ez a nyelvi átrendeződés, látni abból, hogy
vannak elmagyarosodott alföldi tót egyházközségeink, ahol a tót isten-
tiszteletekre a templomlátogató gyülekezet 1/10 része jár csupán és a ma-
gyar és tót istentiszteletek mégis fele-fele arányban vannak. Voltak és
vannak gyülekezetek, ahol a' hétköznap reggeli istentiszteletek kizárólag
mind tót nyelvűek, az igen nagyszámú magyar hívő seregnek pedig egész.
évben egyetlen hétköznapi alkalom sem jut vagy jutott. E kényes kérdés
megoldásához bátor és igen Ieleíösségtelies vezetésre van szűkség.
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2. Az éneklés kérdése. Az alföldi magyaresodo gyülekezetek egy jó
részének életében nehéz kérdéssé lett az éneklés kérdése. Számos ének-
dallamnak van tót és magyar variációja. Az eltérés közöttük sokszor nem
nagy, de a hívek éppen emiatt nehezen tudnak különbséget tenni. Ennek
következrnénye, hogy az istentiszteleteken gyakran a legtöbbet használt
énekek zavartalan eléneklése is nehézségbe ütközik. (PI. Miatyánk ki vagy
mennyekben, - Most nyugosznak az erdők, - Mint a szép hives patakra.
- A nap lement, - Jézus én bizodalmam stb.) Úgy látszik, hogy nem egy
gyülekezetben már Tég nem lesz egyetlen tót hívő sem, de a "tót" dallam
még akkor is kísérteni fog éneklés közben.

3. Avegyesházasság. Amíg az alföldi magyarosodó gyülekezetek
tiszta tótnyelvűek voltak, addig nemcsak a vallás, hanem a nyelv is elvá-
lasztotta őket a környező másvallásúaktól. Ezért ebben az időben a leg-
ritkább volt e gyülekezeteinkben a vegyesházasság. Most, hogy a gyüle-
kezetek elmagyarosodtak, az egyik, a nyelvi különbség eltünt s így bizony

.rnost már ezekben a gyülekezeteinkben is megjelent avegyesházasság és
vele a reverzális kérdése. (Kiskörösön 1838-ban 92 házasságból csak 1
(egy), 100 év mulva 1938-ban 74 házasságból már 15 volt vegyes. 1839-ben
74 házasságból 2 (kettő), 1939-ben pedig 97 házasságból' már 12 volt a
vegyesházasságok száma.)

II. Belső problémák.
Attérve a lelkiek területére, megállapíthatjuk, hogy az alföldi magya-

rosodó tót gyülekezeteknek ezen jellegükböl folyóari egy központi nagy
'problémájuk van, amely miatt nem egyszer valóságos vergődés az életük.
Ez a probléma röviden így jellemezhető: Az alföldi magyarosodó tót gyü-
lekezetek .elvesztették a régi keresztyén életlormájukat és eddig még nem
találtak úiet, sem pedig a régihez nem tudtak visszatérni.

Tagadhatatlan ugyanis, hogy az egyes felekezetek, sőt az azonos fe-
lekezetekhez tartozó egyes népek is más-más formájú keresztyénséget
éltek.

A katolikus keresztyénség tömegkeresztyénség. Tömegeket mozgat,
azokhoz szokott s éppen azért nem bírja a szórványsorsot.

A protestáns keresztyénség egyik változata a templomos keresz-
tyénség. A hívő vasárnap elment vagy elmegy a templomba, s ezzel - úgy'
érzi, - eleget tesz a lelki élet követelményeinek.

Az angol-amerikai keresztyénség egyesületi keresztyénség. mely tub-
zödik a legkülönfélébb egyesületek alapításában. Ma külőnősen az elő-
térbe került.

A szektás keresztyénség csoportos, vagy egyéni keresztyénség. Sok-
szor igaz csodálatra kell indítson bennünket annak látása, hogy egy
nagy faluban egyetlenegy baptista vagy nazarénus milyen megingathatat-
lanul tud megállani a maga meggyőződésében.

A régi tót gyülekezeteknek is megvolt a maguk egészen sajátos for-
májú keresztyénségük, amit csak ezzel a szóval jellemezhetünk találóan.
hogy az családi keresztyénség volt. Ezek a gyülekezetek nem mozgattak
tömegeket. Egyesületet egyet sem alapítottak. A templomot nagyon sze-
rették ugyan, de nem elégedtek meg vele, hanem otthon is élték keresz-

- tyénségüket, Nagy általánosságban mindenütt tartottak otthoni összejöve-
teleket, amelyeken résztvett a család apraja-nagyja. És éppen ez volt a
fő erősségük. Ezért bírták ki ezek a gyülekezetek a vallási üldözéseket.
A templom és lelkész hiánya évek folyamán sem tudta elsorvasztani ke-
resztyénségüket, mert az a családi otthon falai közé behúzódva élt. Ma
már az alföldi magyarosodó tót gyülekezeteinkben ennek a családi ke-
resztyénségnek úgyszólván nyomát sem találjuk. Vajjon mi volt ennek
a hirtelen és nagy változásnak az oka?

Bizonyos, hogya régi családi keresztyénség kipusztulását nem lehet
egyedül csak az elmagyarosodás számlájára írni. Látni ezt abból, hogy
ez a keresztyén életforma kiveszett azokban a délbácskai és délbánsági
tót gyülekezetekben is, amelyek sosem voltak az elmagyarosodásnak ki-
téve. Ebben a változásban feltétlenül nagy szerepet játszott a kerszellem.
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Viszont nem lehet mindent a korszellem számlájára írni. A korszel-
lem hitetlenné tette 'volna az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek népét.
ami azonban nem következett be. Ez a nép ma is a legvallásosabb nép-
csoportok egyike. Hogy a családi keresztyénség ősi formáját mégis elvesz-
tette, ebben tagadhatatlanul nagy szerepet játszott az időközben nyelvé-
ben bekövetkezett nagy változás.
, Az otthoni áhítatokat az öregek vezették tót nyelven, a tót Biblia.

a tóténekeskönyv és a tót posztilla segítségével. A magyarosodás folya-
mán azonban egyszer csak beállt az az állapot, amikor a fiatalság ezeket
a régi cseh nyelven írott könyveket többé nemcsak nem élvezte, hanem
egyáltalában meg sem értette. Ettől kezdve hiábavaló volt az apák minden
igyekezete és szigora.' Az egyre jobban elmagyarosodó fiatalokat többé
kötéllel sem tudták volna az áhítatok idejére otthon tartani. Azok egy-
szerűen megszöktek a számukra egyre érthetetlenebbé s így egyre 'ki-
bírhatatlanabbá váló összejövetelekról. Bárhogy is forgassuk a dolgot,
bizony kettészakadt a család. A régi meghitt családi lelkiközösség fel-
bomlásával azután megszűnt együlekezetek keresztyénségének családi jel- ,
lege is. Vagyis az alföldi magyarosodó evangélikus tótság egy napon arra
ébredt, hogyegyszerűen elveszítette a maga századokon át élt keresztyén
életformáját. Lelki életében megszakadt a folytonosság. Azóta az e gyüle-
kezetek életében jelentkező problémák jórészt erre az alap-okra vezet-
hetők vissza.

Anyagiasság, közönyösség. Az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek
egy része híres mozdíthatatlanságáról. A vagyonszerzésnek él s nem tanusít
érdeklődest a lelki élet kérdéseivel szemben. Igen. Elveszítette lelki életé-
.nek régi formáját s így a reá tört materialista életfelfogásnak nem tudott
ellentállni.

Szektáskodás. Alföldi magyarosodó tót gyülekezeteink egy másik.
része erősen szektás hajlamú. Nincsen olyan szekta, amelynek egy-két
képviselője ha megjelent körükben, ne tudna azonnal érdeklödést kelteni.
Természetes is. Ez a nép elvesztette a maga régi keresztyén életformáját
és mind a mai napig keres helyette egy másik életformát. Innen van
az élénkjérdeklődése .minden szektás. mozgalom iránt is. , .

Templomos keresztyénség. Alföldi magyarosodó tót gyülekezeteink
egy része híres a templomlátogatásáról. Ezekben a régi családi keresztyén-
ség helyébe a már emlí tett templomos keresztyénség lépett. Ez még talán
a legszerencsésebb megoldás.

Nem olvasás. Alföldi tót gyülekezetei nk népe régen híres volt olvasni-
vágyásáról. Minden házban még ma is ott vannak a kicsinyke könyvtárt .
kitevő régi tót könyvek. Az elmagyarosodás beálltával ezek a régi köny-
vek élvezhetetlenekké váltak számukra s mivel egyházunk nem kínált föl
azonnal hasonló magyarnyelvű szellemi táplálékot az elvesztett helyébe,
itt is megszakadt az olvasniszeretés folyama. Egyszerűen elszoktak a nyelvi
átformálódás átmeneti ideje alatt az olvasástól.

Mi volna az itt felvetett, de az itt föl nem fedett sok más problé-
mának is a legészszerűbb elintézési módja? Talán csak egy válasz lehet-
séges. Vissza kell vezetni alföldi magyarosodó gyülekezeteinket régi'
keresztyénségükhöz: a családi keresztyénséghez. Ezt kívánja az ő lelkü-
letük. Hiszen ennek a népnek csak a nyelve és a magyar hazához való
viszonya változott meg, de a gondolkozása és a lelke a régi maradt. Oket
sohasem fogja tökéletesen kielégíteni a hetenkénti templomozás, mikor
a' multban nekik- az otthónuk. is templom volt. Oket sohasem fogja ki-
elégíteni a szektás keresztyénség örökös ideges lótásfutása. Az ő lelki-
életük évszázadokon át kiegyensúlyozott, nyugodt lelkiélet volt. Ezt, a
népet sohasem lehet majd egyesületekbe beszervezni és százféle csoportra
parcellázni. Ez a nép szereti az otthonát. Ott éli testi életét, de ott akarja
élni keresztyénségét is. Itt csak egy _megoldás van tehát. Vissza a neki
legjobban megfelelő családi keresztyénség életformájához! Ehhez ma már
megvan a lehetőség. A gyülekezetek' [órésze magyarrá lett. A magyar:
nyelvű Biblíát tökéletesen érti és szereti is. Szükség van azonban igényeit
kielégitő magyarnyelvű posztillára. Ne értsük félre. Nem egyszerűerr prédi-
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Dedinsaky Gyztla.

kációs gyüjteményre. Hanem egy olyan átfogó, bőséges .Ielki kincsestárra,
amely nem kerüli meg, hanem világosan végigtárgyalja a keresztyénség
nagy kérdéseit, útmutatást ad minden, egyházunk felfogásával nem egyező
kérdésben, tehát valóban népi dogmatika is lesz. És szükség van egy ennek
a népnek megfelelő énekeskönyvre. A dunántúli énekeskönyv, úgyiátszik,
nem felel meg neki. Kiskőrösön 14 év óta a dunántúli énekeskönyv haszná- .
latos, népünk ismeri minden énekét, minden dallamát és még sem lehet
azt mondani, hogy szereti is. Nem éli, csak használja. Valami másra vár.
Ez megmutatkozott a mult év őszén a vitéz Sréter Ferenc által gyülekeze-
tünkben végzett evangélizáción is. A magával hozott egészen ideiglenes
jellegű evangélizációs énekfüzetekből egy hét alatt közel 2000 példány
fogyott el s azóta - egyéb híján - ezeket az evangélizációs énekeket
énekelik határszerte, ahol csak ősszejőnnek. Nem tudom, hogy az alföldi
elmagyarosodott evang éli kuss ágnak készült szarvasi énekeskönyv rneny-
nyire tudja majd megközelíteni ennek a nem kicsiny' néprétegnek a lelkét.
Az majd elválik hamarosan azokban a gyülekezetekben, ahol bevezették.
Bizonyos azonban, hogy érdemes, nagyon érdemes volna az alföldi magya-
rosodó gyülekezetekben élő kerek 150.000 főnyi evangélikusság igényeit
egészen hozzáértő szemmel megfigyelni s aztán mindazt, amire szükségük
van, késedelem nélkül biztosítani is. Ez a cikk nem kínál megoldást, csak
a könnyebbik részt választja: felhívja a,z alapkérdésre a figyelmet és mások-
nál sürgeti a megoldást.

SZÉL~EGYZETEK
Az árvízkárosultak javára
különf'éle előadásokat, műsoros es-
teket, teakat. sőt táncos teakat ren-
deznek, az egyik helyen rnég "pezs-
gős est"-ről is olvastunk. Szerencse-
re ezek a rendezések nem evangéli-
kus jellegűek. De ettől függetlenül
is fel kell emelnünk tiltakozó sza-
vunkat az ilyenféle éshasonló "jó-
tékonycélú" rendezések ellen. Nyil-
tan meg kell mondanunk: erkölcste-
lenség az árvízkárosultak nyomorát
mulatozásra felhasználni, táncolni
vagy pezsgőzni mások, magyar test-
véreink nyomorának a cégére alatt.
Tudjuk, hogy szükség van - a tisz-
tesség keretein belül - alkalmakra,
ahol a fiatalok jókedvvel találkoz-
hatnak vagy akár táncolhatnak. De
aki táncolni akar vagy éppen pezs-
gőzni, az mondja meg nyiltan, amit
tesz s ne kendőzze a cselekedetét a
jótékonyság fügefalevelével. Ne te-
gyen úgy, mintha másokori akarna
segíteni, holott csak önmagára és a
saját mulatságára gondol. Amikor
olyan országos csapás közepette,
mint amilyen az idei árvíz, segítésre
van szükség, akkor legyen annyi
erő bennünk, hogy tudunk adni és
pedig szívesen adni, mulatozás nél-
kül is. Ne hangoztassunk testvérisé-
get vagy éppen nemzeti egységet, ha

ilyen elemi dolgokban sem tudunk
testvérekként cselekedni, egymáson
segíteni! 'A felsőbbségnek pedig le-
-gyen ereje ahhoz, hogy letörje a má-
sok nyomorának, az országos csa-

,pásnak a várnszedöít,

Jó film. - Rossz film.
Altalában ezekkel a tömör jelzők-

kel szoktak véleményt mondani a
filmekról. még a magyarokról is,
amelyek pedig nemzetünk képessé-
géről és arcáról adnak jellemzést.
Ritkább a hosszabb vélemény, de ez
is csak ennyi szokott lenni: Nagyon,
'szép film, - okvetlenül nézd meg, -
nem tetszett, - az a film, meg amaz
sokkal-sokkal szebb. Hogy ez így
van, csak természetes. De ezzel a
széljegyzettel arra szeretnénk felhív-
ni a figyelmet, milyen különbözö
rnértékkel mérik a filmeket. Nem
akarunk többet figyelemkeltésnél és
felelősségébresztésnél. Olyan kérdé-
seket vetnek - elénk a filmek, hogy
rnerészség volna röviden határozott,
feleletet adni rájuk. A világosság ér-,
dekében megemlítjük, hogy a "Ha-
lálos tavasz" filmje indította el ben- '
nünk a kérdések sorát. Voltak, akik-

"nek nagyon tetszett ez a magyar
film, kétszer, háromszor is megnéz-
ték. "És voltak, akik csömörrel tá-



voztak II moziból. Az egyik szerint
kár, hogy öngyilkossággal végződik
a darab; a filmnek meg kellett volna
mutatnia, hogy mi lett volna' a .fő-
hős kötelessége: elvenni feleségül a
2. számu nőt. Á másik részvéttel néz-
te három ember romlását, a részvét
gyakorlása pedig jól esik, megvere-.
gethetjük a magunk vállát, hogy lám.
sok hibánk ellenére is szívünk mé-
lyén nagy adag jóság szunnyad, tu-
dunk búsulni másokért. A harmadik .
szerint jó a film, rnert kegyetlen hű-

. séggel megmutatja, hova vezet an-
nak az embernek az útja, akiTelki-
leg-anyagilag elzüllik; a boldogvégű
filmek hamisan mutatják a virágot;

-a bűnre következő bűnhődést leple-
zetlenül kell a vászonra vetíteni. A,
negyedik sokallotta a romantikát. Az
ötödiknek elég lett volna egy per-
verzfigura, kettő már megfeküdte a
gyomrát. És folytathatnánk a véle-
ménysort. Vegyük még hozzá a ze-
néről való vélekedést. Némelyeket eJ-
bűvölt a dal, mások undort 'kaptak
a szirupos táncdarabtól. Minket azon-
ban mindez nem a magyarság tár-
sadalmi rajza szempontjából érdekel,
hanem abból, mit szóljon a keresz-
tyénség a filmekhez, mi legyen a
mértéke. Mert ma az a ,helyzet, hogy
a keresztyénség a magyarság köré-
ben igényfi azt, 'hogy meghallgassák
nézetét az élet minden területéről, és
igen -sokan vannak, akik kiváncsiak,
mit mondanak pl. az egyházi ujsá-
gok erről -vagy amarról. Talán nem
tévedünk, ha úgy látjuk, hogy a .ke-
resztyénség nevében véleményadók
az erkölcsi nevelés, az erkölcsre való
hatás mértékével figyelik a .filmeket.
JI) a film, ha jóra indítja a látogatókat;
rossz, ha rosszra csábítja őket. Oe az
ő véleményük ,js megoszlik a szerint,
hogy megengedhetőnek tartják-e az'
elrettentést, vagy pedig csak a .példa-
adást helyeslik Azonban az' erkölcsi
nevelés mértéke még nem elégséges

. a filmek meg ítélésénél, Hiszen a kép-
ző- és ll'. zeneművészétek termékeire
sem húzhatjuk rá az erkölcsösség és
a jóra nevelés mértékét! Az irodalorn-.
nál kevésbbé tisztázódtak az idevágó
kérdések, de még ennek a terén sem
általános a kivánság, hogy pedagó-
giai érdeket szolgáljon. Ugyanígy áll
a valószerűség dolga. Ha méltányol-
juk az impresszionizmust és a többi
ilyen irányzatot a képzöművészetek
körében, rniért ragaszkodjunk.a reá-o

~lizmushoz a filmművészet· terén?
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Valljuk meg mindjárt, hogy szívből
hálásak vagyunk azoknak, akik a
film eszközével a mese világába re-
pítnek bennünket, akik elfeledtetik
velünk az emberi élet törvényeinek,
a küzdelemnek, az erkölcsnek a vi-
lágát, s rnindössze megmosolyogt.at-
nak. Igen ám, de kicsoda nem látja,
hogy a filmvilágban a pénz, az üzlet
nagyobb hatalom a művészi értékek-
nél. És aztán a film ma már ugyan-
olyan mérték alá esik, mint a pony-
va, - a ponyva, mellékzönge nélkül.
jó értelemben. A film nézői és hal-
Mi válogatás nélkül mindenféle em-
berek; felelőtlen beszéd lenne azt al-.
lítani, hogy válogatás nélkül minden
jö a tömegnek, csak élvezze. Az em-
ber tökéletes félreértésén alapszik
az olyan nézet, amely szerint az iga-
zán szép, a művészi feltétlen neme-
sít, erkölcsileg jóra serkent. Igenis
lehetséges, hogy a kísértés éppen a
Iegrnűvészibb képen keresztül végzi
el a rontást. Tudjuk, a magyar á'llam
gyakorol bizonyos filmcenzurát, ki-
zárja egyes filmekról a fiatalságot,
de vajjon rnegold-e ez minden prob-
lémát? Aligha. A rnűvészet elsorvad
a béklyókban, a film is- megbénuIna
a valláserkölcsiség, a' nevelői célzat
által kijelölt ketreeben. Valahol má-
sutt kell a megoldást keresni. Minde-
nek előtt a filmszerzők felelősség-
tudatában. A keresztyén egyház bi-
zonyosan nem tehet nagyobbat a mm
terén, mint .hogy felelőssé teszi a
fihnszerzöket és készítőket mindazért
a hatásért. amelyet a f'ilműk kelt.
Korunkban annyira erősödott a szo-
ciális. érzés, Ihogy súlyos mulasztás
lenne a megpor-hanyított talaiba el
nem vetni a felelősség magvát. Még
ennél is fontosabb, hogy a keresz-
tyén életszemlélet mértékét alkalmaz-
zuk a művészet s így a filmművészet
terén is. Meg kell Iátnunk, hogy a
filmek nagy része, pl. éppen a "Ha-
lálos tavasz" annak a naturalizmus-
nak a gondolatvilágában mozog,
amely jónak a természetes ösztönö-
ket és azok kiélését tartja, bűnnek,
rossznak pedig azt minösíti, ha va-
laki az ösztöneit nem engedi szaba-
don érvényesülni, azok felett ural-
kodni akar. Akit az ösztönei, a szen-
vedélyei zátonyra visznek, azt legfel-
jebb sajnálja ez a világnézet, de nem
látja meg, hogy a bűn éppen ezek-
nek az ösztönöknek az Isten terem-
tette életrendet felforgató elhatalma-
sodásában van. Nem ismeri fel, hogy
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arníg ösztöneink rabságából ki nem
szabadulunk új, igazés szabad élet-
re addig nem lehetünk igaz embe-
rek sem. Minden olyan művészettel

.szemben, ameily ezt nem látja, vagy

.nern akarja látni, hirdetnünk kell en-

Agyonhallgatni
valamit, amiről beszélni kellene és

-amit megvalósítani kellene, annyi,
•mint megölni azt. Egyházunkban is
szokásos ez a gyilkolási módszer.
Lapjaink tele vannak tervekkel (és
ötletekkel) a szórványgondozás, re-

,verzális, napisajtó, ifjúság, magyar-
ság, egyházi zene, szociális gondozás,
igehirdetés stb. stb. ügyével kapcso-
latban; konferenciák előadásai de sok
gyakorlati megoldást vetnek fel, de
az eredmény? Az eredmény a csönd,

.temetők halálos csendje. Pedig szám-
talan cikket egyenesen 'püspökök, es-
peresek, bizottságok címére adnak
fel, de ha nem lesz belőle akta és
nem lépeget a hivatalos úton, nem
vétetik figyelembe. Azonkívül a ter-
veknél sokkal előbb születnek meg a
megszokott akadályok: nincs hozzá

- szakértő,' nincs hozzá pénz, pénz,
pénz, hiányzik a szervezet, szóval a
hitetlenség, gyakran a kényelemszere-
.tet, sőt jó adag élhetetlenség győzi
le ezeket a terveket. Természetesen
az is fontos, hogy ki tervel, befutott,
elismert egyházi ember-e, vagy ennek
ellenkezője. A tervek sértik-e mások
érdekeit és érzékenységet, vagy nem.
S ha mindenek rendben volnának,
még mindig van egy akadály: a mai
idők nem alkalmasak, meg kell vár-
nunk az alkalmat, hogy a békés fej-
lődésen dol'gozhassunk. Egyházunk-

.öan sok a kenetteljesség, soka beszéd,
sok az ígérgetés, fogadkozás, de ke-
vés az erő. Az az erő, amelyben áll
Istennek országa.

Közgyilések elolt
szétfutnak a kérdőívek és egybegyűl-
nek a megadott válaszok, a lelkészi
bejelentések. A lelkészi jelentésekbe
ismét mennyi hamis adat kerül! Lesz-
nek lelkészek, akik hozzávetőlegesen
közlik, vagy egyenesen szépítgetik a
statisztikai adatokat, lesznek, 'akik a
kedvezötlerit egyszerűerr elhallgatják,

nek a keresztyén hitben megúiuló
életnek a valóságát s hogy a művé-
szet nem veszíti el rnűvészi jellegét,
ha erre a keresztyén életalapra he-'
lyezkedik. .Söt akkor lesz igazi rnű-
vészet - még a film is.

FIG,YELO
kifelejtik. Mindkettő tudatos hemisi-
tás. Lelkészi jelentések írása közben
rózsaszínű szemüveget tesznek fel,
gyülekezetüle életét nagy általános-
ságban szemlélik s ezért duzzad min-
den jelentés az öserötöl, ezért kap
lángot a papiros a szent lelkesedés-
től. Ha nincs túlzás, akkor minden-
féle általános kifejezéseket olvasna-
tunk bennük. Egyikből se jóra, se
rosszra nem lehet következtetni, má-
sikban rejtetten a iö van elrejtve. A
jó, ami nincs. És noha ismerjük egyes
gyülekezetek életét, egyszerűerr tudo-
másul veszünk beszámolókat, amelyek
kimerítik a hazugság mértékét. Szö-
val a papiroson gyönyörűert fejlő-
dünk, csak az állami statisztika
beszél ellenkezőjéről. A lelkészi .ie-
lentések alapján az esperesi jelenté-
sekben is mindenkinek jut dícséret
- egyházközségek nagysága és ko-
rok szerint. - Több gondot kell for-
dítanunk a jelentésekre és azok ada-
tait értékük szerint kell bírálnunk .
Akkor nem fordul az elő, hogy egy
esperesi jelentés szerint "az úrvacso-
rázók száma tovább emelkedik" s "a
jótékonykodás sem csökkent", de egy
lappal később számokkal mutatja ki
mindkettőben a visszaesést. Lássuk a
bajokat is, a gyöngeségünket' is és
akkor erőteljesebben harcolhatunk el-
lene!

Az egyházmegyék élete
igen sok, kívánnivalót hagy maga
után. Hallunk híreket egy-egy egy-
házmegyéről, amely hirek kedvesek
és biztatók, de igen ritkán. Az esv-'
házmegye az adminisztrációs kérdé-
sek megoldása lett, hivatalos út a
püspöki hivatalhoz. A gyülekezetek
egymás mellett élnek és nem tudnak
egymásról. Az egyik tengődik, pusz-
tul, a másik virul és épül. Megdöb-
bentő az a nemtörődömség és kö-
zöny, amely egymáshoz való viszo-
nyukat uralja. Lelkészek egymást hó-
napokon át nem látják, papnék nem



, .
ismerik egymást. Gyülekezetek lelki-
pásztorai és vallástanítói jönnek és
mennek, elbuknak és felemelkednek
.s mindez gyakran úgy történik, mint-
ha magánügy lenne. Egy-egy egyház-
megyét a közösség és testvériesség
teljes- hiánya jellemez. Pedig ha az
egyházmegye ezt látja és ebbe nem
akar belenyugodni, adhat irányítást,
szervezheti az összejöveteli alkalma-
kat, és találhat módot arra, hogy lel-
.készei, tanítói igazságosan segítsenek
egymáson, mert egymás baját jól
ismerik. Ahol a lelkészek együtt be-
'szélik meg az egyházi élet esemé-
nyeit és őszinte jóakarattal együtt
.keresik a megoldásokat, ahol egymás
munkája után legalább érdeklődnek
s egymást számontartják, ott mindez
nem lehet a gyülekezetek életében
.sern hatástalan. Nem az esperesi hatás-
kör megszorítására célzunk, hanem
lelkészek és gyülekezetek .egyiittérzé-
sét és fokozott együitmunkálkodását
kérjük.

Tét, némel gyülekezelekröl
esik szó jelen számunk több cikkében.
Jó tudnunk, hogy magyar, tót, nérnet
gyülekezetekről csak a gyorsabb ki-
fejezés kedvéért lehet beszélni. Eze-
ket a kifejezéseket csak annak a re-
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ményével szabad használni, hogy nem
értik 'félre. Egyházunkban ugyanis
csupán annak van helye, hogy néz-
zük: rnilyen az istentiszteleti nyelv,
Csupán az lehet kérdés tárgya: mí-
lyen legyen az istentiszteleti nyelv,
hogy a gyülekezet tagjai meghallhas-
sák Isten hirdetett igéjét. Egyébként
minden gyülekezetünk egy.enlően evan-
gélikus keresztyén gyülekezet. Éppen
ezért, mihelyt az a veszély, hogy a
rövidebb megjelölésből a gyülekezet
tagjainak nemzetiségére akarnak kö-
vetkeztetni, azonnal el kell. kerülni,
és inkább több szót kell használni,
mint kevesebbet a kelleténél. Erre a
kifejezésbeli óvatosságra nemcsak
elvi megfontolás kötelez, hanem a
magyarországi helyzet is. Aligha van
a mostani határaink közt olyan "tót",
illetve "német"· gyülekezetünk, amely-
nek ne lennének magyarajkú tagjai.
És ha jelenleg csak tót vagy csak né-
met az istentiszteleti nyelv, abból még
éppen nem következik, hogy ne lenne
szükség a lelkész magyarnyelvű isten-
tiszteleti szolgálatára. Van több egy-
házközségünk, amelynek tót, illetve
német istentiszteleti egynyelvűsége
pusztán a megszokás.. a tradíció, a ne-
hézkesség, a kényelemszeretet függ-
vénye.

SZELLEMI ÉLET
Péter Zoltán: Világnézeitani alap-

vetés. Debrecen, 1939., 220 1. - A
mai élet égető kérdését vizsgálja.

.."Megváltó világnézet" után kiált a
válságba jutott európai élet. Az élet

. egységes látása hiányzik. Ezért tom-
bol a zűrzavar -minden téren. 'Köny-
vünk ·a kibontakozást az idealizmus-
ban, még pedig az érték-elméletiben
látja. Böhmnek az értékek világáról,

. Schnellernek a személyiségröl szóló
·tanításai úttörő és rnérvadó jelentő-
ségükben kellőképpen kídomborod-
nak az újabb német filozófia rnun-
'kájával egybevetve. Van azonban egy
.alapvetö fogyatkozása, ami lépten-
nyomon érezteti hatását: idealista
módra értelmezi a keresztyénséget.
A "vallás"-ról van találó megállapí-
tása is, de az evangéliumot: Isten ke-
gyelmes és királyi akaratát nem is-
meri. Isten az. egész ember teljes éle-
tére tart számot, éppen az autónó-
.miánknak akar véget vetni. Denem

ismeri az evangéliumi szabadságot
sem, amelyben csorbítatlanul szóhoz
juthat az élet valósága, minden gaz-
dagságában és elsősorban a többi
élő ember titkaival és nyomorúságá-
val. Igazi világnézettani alapvetés
csak az lesz, amíker egy réteggel mé-
lyebbre ásunk és az élő Isten színe
előtt tisztázzuk kérdéseinket. U. E.

Külföldi folyóiratok .
A Deutsche Theologie (Stuttgart,

Kohlhammer-kiadás, megjelenik ha-
vonként) január-márciusi száma Bu-
der újévi prédikációján kívül a követ-
kező tanulmányokat közli: Sebtetter
"Jézus és Pál apostol" (folytatás),
Kuhlmann "Radikális protestantiz-
mus", Rückert, megemlékezés -a most
elhunyt nagynevű egyháztörténészről,.
Mülier Károlyról. K.

/
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Dicsérjük az Urat!
lsten ezt igéri nekünk: A hitből való imádság megtartja -a beteget,

és az Úr felsegíti öt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. Vall-
játok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
(Jakab ~, 15--16.)

Május f o Iy arn á n
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem alázkodunk meg Előtte, - 'hogy nem szoktunk rendszeresen
imádkozni bűneink bocsánatáért, - hogy nem imádkozunk egymásért, -
hogy nem vetjük rninden egyes cselekedetünket az O törvényének mér-
téke alá, - hogy riincs bennünk felelősség gyülekezetünk és az egész

, Reresztyénség iránt, vagy pedig csak az egész világ nyornorúság án keser-
günk, a helyett, hogy magunkra vennénk a hozzánk legközelebb állók
~~; ;~

adjunk hálát az Istennek,
hogy újból haladékot .adott nekünk gyülekezeti közösségeink megújítá-
sára, - 'hogy a képmutatás vádja nélkül' szabad egymásért imádkoznunk,
- hogy bocsánatot es gyógyulást igér nekünk evangéliomában, - hogy
Szent Lelke állandóan munkálkodik gyülekezeteinkben, magyar népünk
körében, szerte .a világon;

könyörögjünk az Istennek,
hogy segitse ki gyülekezeteinket fogyatkozásaikból, - hogy gyógyítsa
meg magyar nemzetünket minden bajából, - hogy óvja meg és áldja meg
a hozzánk közelállókat: családunk tagjait, a reánk bízottakat, - hogy
tegye hatékonnyá az egész keresztyénségben az evangéliom hirdetését,
különösképpen a pünkösdi igehirdetést, - hogy vígasztalja meg az elemi
csapásoktól sújtottakat, - hogy indítsa a népeket alázatosságra.

Nagy irgalmassággal és igazsággal bővelkedő szent Isten, életünknek
és halálunknak Ura! Ismerjük és megvalljuk, hogy bűneinkkel szent Fel-
ségedet igen megbántottuk; és sok vétkeinkkel mindenféle büntetésedet
megérdemeltük. Legyen azonban hála Neked minden rajtunk kinyilatkoz-
tatott jótéteményedért, azért, hogy minket mindeddig kegyelmesen meg-
tartottál. Bocsásd meg bűneinket! Engeszteltessél meg, kérünk, az Or
Jézusért! Ne fizess nekünk érdemünk szerint, hanem a Te régi irgalmassá-
godért és az Or Jézus haláláért könnyebbítsd rajtunk súlyos ostorodat!
Könyörülj rajtunk, Or Isten! Múljék- el búsulásod haragja lakóhelyünkről,
és távozzék el büntetésed híveidtől! Mivel pedig nem tudhat juk, mit vé-
gez el életünk felől, - téríts meg minket. Tarts meg minket oly készület-
ben, hogy megismerjük romlandóságunkat, eszünkb en forgassuk kimú-
lásunk napját, és igaz hittel várjuk elválásunk óráját. Oltalmazz bennün-
ket a hirtelen és véletlen haláltól, kétségbeeséstől és örök kárhozattól!
Legyen Uram, a Te akaratod; csak engedj békességes türést, jó remény-
séget és az igaz hitben állhatatos megmaradást. Add, el ne felejtsük, hogy
jobb nekünk ideigvaló büntetést, semmint örökkévalót szenvednünk, jobb
az Or irgalmas kezébe, semmint az emberek haragos kezébe esnünk. óh
Uram, hallgass meg! Uram! légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes szent
Fiadért, a mi Üdvözftő Jézus Krisztusunkért! Ámen.

(A Magyar Lelki Ora harmadik fertályából, 1732.) -
Várlak, Uram, várlak Reménykedő szívvel, Miként a vigyázó Virra-

dást vár éjjel. Reám is jó reggel Hozd fel szép napodat, Hogy serény elmé-
vel Holtig szolgáljalak.

Samaritánusként Borral s olajoddat Gyógyítsd sebeimet Irgalmassá-
goddal. Tébolygó juh vagyok, Tégy jót velem, kérlek, S nagy hálaadással
Örökké dícsérlek.

(Péczeli Király Imre, mh. 1640 körül; Ker. Énekeskönyv 330, 3-4,)



RM. - William Law-ról, az anglikán
misztikának kiemelkedő képviselöiéröl
ez az első nérnetnyelvű munka. A könyv

- azoknak tesz értékes szolgálatot, akik
a misztika történetével foglalkoznak.
Kár, hogy nem hozza legalább vázlato-
san Law életrajzát is. Értékes kutatás-
ról tesz tanuságot. A misztikusok mél-
tatása a szerzöt sajnos sokszor szembe- .
állítja hitvallásaínkkal, különösen a 142.
oldalon, ahol a misztikusok "biblikus
synergismus't-át szembehelyezi "Luther
etikai pesszimizmusával". Sp.

Borukamm Heinrich: Die Einführung
der Reformation in Leipzig. Berlin, 1939.
Evang. Bund kiadása. 30 lap. - A
lipcsei reformáció rendkívül élénk és, a
helyi vonatkozásoktól eltekintve is érde-
kes és tanulságos leírása. Megragadó
képet fest árról, 'hogyan terjedt valójá-
ban a reformáció. Sp.

Kalt Edmund: BibJisches ReaTlexikon.
2. kiadás. Paderborn, 1939. Schöningh-
kiadás, 2 kötet, 1084 és 1076 hasáb, ára
40 RM. - Erre a nagyjelentőségil ka-
tolikus bibliai lexikonra már az első
füzet megjelenésekor felhívtuk a figyel-
met. Most, hogy a teljes munka előt-
tünk van és azt valójában át tudjuk te-
kinteni, fokozottan kell ajánlanunk. A
szerzö nagy tudományossággal és igen
jó rendszerező készséggel állította ösz-
sze anyagát., Hangsúlyozni kell, hogy a
lexikon - eltérőleg más hasonló vál-
lalkozásoktól, - nemcsak a történeti-
archeologiai bibliai anyagot gyüjti ösz-
sze, hanem mindazt, ami a Biblia hit-
tartalma s így prédikáció és vallástani-
tás szempontjaból fontos. Az egyes cik-
kek anyaga általában nagyon megbízha-
tóan van összegyűjtve s ha természet-
szerüleg érvényesül is a katolikus szem-
pont a hagyományhoz való ragaszko-
dásban éppen úgy, mint a teológiai fel-
dolgozásban, mégis, mindazok az evan-
gélikus lelkészek is igen sok haszonnal
forgathatják ezt a lexikont, akik a ka-
tolikus gondolkodás alapformáit kellő
kritikai vizsgálat alá tudják venni. Saj-
nos, hogy jelenleg nincs hasonló nívóiű
korszerű protestáns munka. K.

Schwínn Wilhelm: Hans Thoma,
Künstler und Christ. Gütersloh, 1939.
Bertelsmann-kiadás, 120 lap, ára 2 RM.
- Korunk művészetszernléletét nem a
stllustechnikai kérdések" hanem a rnű-

KONYYSIEMIE
Söderblom: Worte für jeden Tag.

Berlin, 1940. Töpelmann-kiadás, 387 1.,
ára 4.88 P. - Söderblom Náthán, a hír-
neves uppsalai érsek, tudjuk, egyebek
között a szentek fogalmának is új, kor-
szerű értelmet, igyekezett adni. Szerinte
szenteknek nevezhetjük általában azo-
kat, akiknek az életében kétségtelenill
nyilvánvalóvá lesz az, hogy lsten él és
munkálkodik. Anélkül, hogy az ember-
kultusz hibájába akarnánk esni, nyugod-
tan elmondhatjuk. hogy a szentek fo-
galmának ez .a meghatározása reá illik
magára Söderblomra is. Söderblom az
élő Istennek, a Krisztus eleven hatalmá-
nak egyik legnagyobb tanubizonyság-
tevője volt korunkban. A mellett isme-
retes meglátásainak, gondolatainak cso-
dálatos gazdagsága, eredetisége, újsze-
rűsége. Ható erejükből semmit sem vett
el a halála óta eltelt nyolc esztendő.
Azért csak 'köszönettel és hálával tar-
tozunk a nagynevű férjéhez méltó, fi-
nom lelkű özvegynek, aki Söderblom
szellemi hagyatékának lelki épülésre
legalkalmasabb részeiból olyan gyűjte-
ményt állított össze, mely az év minden
napjára elosztva ismerteti meg velünk
az élő lsten ama nagy bizonyságtevőjé-
nek rendkivül gazdag gondolatvilágát.
Anémet fordítás, rnely maga is gondos,
finom szellemi munka jeleit mutatja,
hozzánk is valamivel közelebb hozza a

'nagy értékű eredetit. Ebből a gyűjté-
ményböl közöljük folyóiratunkban egy-
idejűleg "az imádságról" szóló szemel-
vényt. Aléleképítő és gazdagító művet
igen melegen ajánljuk olvasóinknak fi-
gyelmébe. , P. K.

Vogel Heinrich: Und führe;uns nicht
in Versuchung! München, 1939. Kaiser-
kiadás, Ára 1 RM. - A Miatyánk hato-
dik kérésével foglalkozik, a mai idők
nagy problémáit 'az Ige fényébe állítva.
Mondanivalóját két fókusz köré tömö-
ríti: 1. Jézus megkísértetése, 2. Az egy-
ház megklsértetése. A nagyobb részt az
utóbbi kérdés foglalja le -s ebben - a
német egyházi harc kövejkeztében ki-
kristátyosodott és öntudatosult - Ige
egyháza mellett tör lándzsát. A könyv-

- nek ez a része kűlönösen , evangéliumi
erejű és meggyőző. V. S.

Minkner Konrad: Die Siutentolge
des mystischen Erlebnisses bei William
Law (1691-1761). München, 1939. Ver-
lag Ernst Reinhardt, 164 old. Ára 4.80
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.vészet irracionális összetevöí érdeklik.
-A műalkotás ilyen lelki tényezölt ismer-
teti meg velünk e Thoma születésének
századik évfordulója alkalmából kiadott
és népszerű formában megírt kis könyv.
Nem kell művészettörténésznek lennünk,
hogy ezt az. írást -érthessük, nem so-
rolia be a mult század nagy schwarz-
waldi Iestöművészet semmiféle stílus-
skatulyába, mint azt a régi művészet=
philologia tenn é, itt arról van szó, ho-
gyan "látott' a mester és mit jelentett
számára 'a tapasztalati valóság. Oe a
"keresztyén művészet" örökké vitás kér-
déseire is feleletet kapunk ennél a rnű-
vészegyéniségnél, akinek alkotásait nem
a kiválasztott bibliai téma teszi keresz-
tyénné, hanem egy a Krisztussal való
őstalálkozás. Az írás értékét csak emeli,
hogy végig Thoma írásai ra és naplójára

. támaszkodik, amelyekből sokat idéz.
R. 1.

Lutz Nelly: V nvergleichliches Leben.
Die Botschaft der Bergpredigt. Mün-
chen, 1939. Kaiser kiadása. 180 lap, ára
4.20 RM. - A gyakorlatban mindig
nagy volt a veszély, hogya Hegyi Beszé-
det a keresztyénség törvénykönyvének
'tekintsük s ennek alapján új keresztyén
életrendről beszéljünk. Nem lehet elég-
gé hangsúlyozni, hogy a Hegyi Beszéd
is evangélium, tehát azt a meghalt és
feltámadott és ma is személyes Jézus-
tól függetlenül tekinteni nem lehet.
Lutz Nelly számára is ez a Jézus a He-
gyi Beszéd "tanítója", aki előtt egy va-
lóságos mai gyülekezet áll, amelyet a
mindennapi élet törései, kudarcai és mo-
dern bűnei már-már felismerhetetlenné

'tesznek, ahol nem segíthetnek a vallá-
sos receptek, hanem csak a személyes
Jézus. Ez a munka nem tudományos
exegesis, hanem gyakorlati, irásmagya-
rázat, rnindenki kézbeveheti s különösen
bibliaórákon tehet nagy szolgálatokat,

R.I.
Casper Josef: Geheimnisse unseres

Glaubens. Eine Darstellung der Glau-
benslehre für Laien aus dem Geiste der
Liturgie. Freiburg' i. B. 1939. Herder-
kiadás. 219 lap, ára 3.40 RM. - A ka-
tolikus teológiai munka tanulmányozá-
sában számunkra kétféle érték rejlik.
Egyrészt látjuk, hogy sokkal több a
közös hittartalom, mint ahogy gondol-
tuk. Másrészt világosabban látjuk az
elválasztó vonalakat. Mind a kettőre bő
alkalmat ad ez a könyv, Feltűnő a sok
elisrnerés a keleti egyház irányában. A
legszebb 'és számunkra is sokatmondó
rész az, amely a házasság papi hivatá-
sát tárgyalja. Lutherrel foglalkozik az
egyetemes papsággal kapcsolatban és

\ .
szemére veti, hogy' az egyetemes pap-
ság kedvéért rnegszüntette a papi ren-
det. Mi ennek ellenére 'örömmel látjuk
a könyvben az egyetemes papság, abib-
liafordítások és az anyanyelvű isten-
tisztelet erős hangoztatását, ami bizo-
nyítja, hogy nem üres szólam és kilá-
tástalan remény, Iha lJ katolikus egyház
irányában is beszélünk missziói felelős-
ségünkröl. Sp.

,Wittig Joseph: Vom Warten und Kom-
men. Leipzig, 1939. Leopold Klotz ki-
adása. 96 lap, ára 2 RM. - A könyvei
miatt indexre került és a katedráról el-
tiltott katolikus teológus, aki most arra
vár, hogy megtudja. mit akar tőle az
Isten, elbeszélget velünk ebben a köny-
vecskében a várásról és közben sok
megdöbbentően mély gondolatot mond
ki. A könyvet melegen ajánljuk mind-
azoknak, akik érzik, hogy földi életünk
állandó várás. Sp.

Schumann Frigyes Károly: Kijelentés
és teremtés. Theol. Tanulmányok, 59. sz.,
24. 1. Debrecen, 1938. A legjelesebb mai
német theológusok egyike tisztázza a
a Teremtőről szóló tanítást, Bepillantást
ad napjaink mozg almas vitáiaba e. fcér-
dés körül, amiből újszerűen rajzolódik
elénk az ige. üzenete: az ember tud
ugyan valamit az istenségről. de kifor-
gatja és elferdíti ezt az ismeretet. Egye-
düi Krisztusban ismerjük meg a Terem-
tőt és Urunkat, aki minket is fenntart
a világgal együtt. Kinyilatkoztatásnak
csak a Krisztus-esernényt nevezhetjük.
A filozófia ok és okozati viszonya meg-
hamisít ja a Teremtő és teremtmény vi-
szonyát. A Teremtő egészen más, mint
a világ végoka. A szokásos tévedések
cáfolatával, a kérdés új felvetésével iö
szolgálatot tesz ez az előadás a Biblia
reformátori üzenete tisztázásahoz. V.E.

. Sass Gerhard: Apostelamt und Kirche.
München, 1939.,. Kaiser-kiadás. 142 lap,
ára 4.20 RM. Ez az igen nagy szorg a-
lommal készült munka azt igyekszik
tisztázni, hogy Pál milven értelemben
tudta magát apostolnak. Beható elemzés-
sei sokszor egészen újszerű megvilágí-
tásba kerülnek Pál apostol nyilatkoza-
tai s főként Pál apostolságának eszcha-
'tologikus meghatározottsága, kapcsolata
a prófétai küldetéssel, apostoli munká-
jának mint Krisztus rnűvének a része és
folytatása. Szerzö azt törekszik meg-
láttatni, hogy Pál apostolsága az ös-
keresztyénségben is egészen egyedül
álló, különbözik a többi apostoloktól,
sőt, hogy Pál kizárólagos értelemben kö-
vetei önmagának sajátos, Isten megbízá-.
sán alapuló apostolságot, Ha ez' a tétel
erősen vitatható is, éppen úgy, 'mint aho-



gyan a szerzé nem látja eléggé az apos-
tol .Jcrisztusszerű" igénye mellett Krisz-
tustol való függését, írása gazdag tar-
talmával mégis erősen eszméltető és me-
legen ajánlható. K.

Hesserr Johannese Platonismus und
Prophetismus. München, 1939., E. Rein-
hardt kiadása, 240 Ip, ára 4.80 RM. -
Szerzö az utolsó húsz esztendőben egyik
legtöbbet tárgyalt témát, a keresztyénség
(prófétizmus) és idealizmus (platoniz-
mus) viszonyát vizsgálja: először a kettő
struktúráját vázolja fel Platon és Aristo-
teles rendszerén és a prófétai valláson.
A keresztyénség újszövetségi formájára
csak mint a prófétizmus folytatására
esik világosság: különösen is kár, hogy
az újszövetségi keresztyén hit eszchatolo-
gikus meghatározottsága erősen háttérbe
szorul. A struktúra-analízis után törté-
neti megvilágításban áll elénk a plato-
nizmus és prófétizmus (ill. keresztyén-
ség) szintézise Augustinusnál és Aquinói
Tamásnál, majd az "antitézis" (helyeseb-
ben (diasztázis) Luthernál s a kettő szin-
tézise körül folytatott harc az újabbkori
katolikus teológiában, anémet idealiz-
musban, a dialektikus teológiában és a
legújabb filozófiai áramlatokban. Ez a
történeti áttekintés nemcsak eredmé-
nyekben és új' felismerésekben gazdag,
hanem sokszor egyenesen lázas érdeklő-
dést kiváltó olvasmány. Kár, hog-y a
Lutherrel foglalkozó szakasz kissé so-
vány és nem teljesen tükrözi az 'újabb
Luther-kutatás elmélyült eredményeit. A
szerzö a platonizmus és prófétizmus szin-
tézisét tartja helyesnek, azonban oly mö-
don, hogy egyfelől az idealizmus elvi
jogát félreértésekkel szemben, másrészt
pedig az idealizmus korlátjait és a val-
lás jogát törekszik kimutatni. Megálla-
pitható azonban, hogy a szintézis ez
esetben is a keresztyén hit eleven való-
ságának a rovására rnegy. Ennek elle-
nére is vagy éppen ezért nagyon tanul-
ságos könvv és tanulmányozása rend-
kivül ajánlható. K.

Haller Max - Galling Kurt: Die Fünf
Megil10th. Tübingen, 1940, 1. C. R Mohr-
kiadás, 136 lap, ára 6 RM. - Ez a korn-
mentár a .Handbuch zurn Alten Testa-
ment" előnyösert ismert sorozatában je-
lent meg s Ruth, Énekek éneke, Jer. si-
ralmai, valamint Eszter könyve magya-
rázatát Haller, a Prédikátor könyvét
pedig Galling feldolgozásában tartal-
mazza. Mint e sorozat többi kötetei is,
ez is filológiai alaposság ával, tömör,
elsősorban a történeti szempontokra
ügyelő, kevésbbé teológiai jellegű ma-
gyarázatával tűnik ki. Az egyes tárgyalt
iratok keletkezésére vonatkozólag rész-

,
ben (pl. Ruth) jóval régebbi eredetet fel-
tételez, mint más újabb magyarázók.
Különösen tanulságos az Én. éneke ma-
gyarázata: e- szerint e kőnyvben nem

, profán dalokkal, hanem egy ősi vegetá-
ciós kultuszhoz tartozó ősrégi, de át-
formált "vallásos" énekekkel van dol-
gunk. E magyarázat sokszor egészen úi-
szerű és frappáns szint ad ez iratnak.

K.
Schweizer Eduard: Ego eimi ... Göt-

tingen, 1939, Vandenhoeck & Ruprecht
kiadása, 180 lap,' külf. ára 8,62 RM. -
Ez a rendkivül nagy szorgalommal és
éleselméjű elmélyedéssel készült tanul-
mány igen fontos adalékot szolgáltat
János ev.va megértéséhez. Azokat a
.Jcépszerű' rnondásokat vizsgálja, ame-
lyek 'az "én vagyok ... " formulával kez-
dődnek. Széles vallástörténeti alapon
tárja fel ennek a sajátos formulának hát-
terét a gnosztikus gondolkozásban (köz-
ben újból előveszi a mandaeizmus pro-
blémáját), majd ennek alapján foglalko-
zik Ján. egységével, a tárgyalt forma
képszerűségével. A, teológiai eredmény
gondos összegezéséveI adja a szóban-
forgó helyek értelmezését. Bár kár, hogy
Odebergnek némileg az övével rokon
értelmezését látszólag nem használta fel,
könyve rendkivül tanulságos és - ha
nem is fogadjuk e! minden tételét;' -
melegen ajánlható rnindazoknak, akik
behatóbban igyekeznek foglalkozni Já-
nos evangéliumával. K.

Althaus Paul: Der Herr der Kitche.
19-22. füzet. Gütersloh, 1939. Bértels-
mann kiadás, ára egyenként 0.60 RM.
- A 19-21. füzet prédikációiban a se-
gítő szeretet az alaptéma, erre van fel-
építve Althaus igehirdetése. A 22. füzet
prédikációi a tegnap és ma ugyanazon
Krisztust áIlítják szemünk elé. Különö-
sen tanulságos a reformáció ünnepi ige-
hirdetés, mely mutatja, hogyan kell Lu-
therról emlékezve is Krisztust hirdetni.
Althaus igehirdetése valóban krisztocent-
rikus. 'Egyben iskolapélda iarra, hogyan
kell evangélikusJgehirdetöknek a felol-
vasott ige alapján igeszerűen és mégis
,a gyakorlati élettel legszorosabb kap-
csolatban beszélnlök. Althaus igehirde-
tését a füzetek is rneglepöen elevennek
és élénknek mutatják. H. K.

Diem Hermann: Ich gleube an den
Heiligen Geist. München, 1939., Kaiser-
kiadás. 24 lap. Ára 0.60 RM. - Amikor
a Szeritlélekről szól hozzánk egy könyv
vagy igehirdetés, akkor meglehetős rno-
hón kapunk utána, mert ebből a körböl
kevés tudományos felkészültséggel meg-
irt munka, de még kevesebb iö igehirde-
tés jelent meg. Diemnek e füzetben kö-



zölt három, ily tartalmú prédikációi kö-
zíil különösen az .Exaudi" vasárnapjára
irt igehirdetése emelkedik ki, melyben
arra a kérdésre ad feleletet, hogy mi az
alapja a mi imádságunk meghallgattatá-
sának. H. K. '

Hellbardt Hans:' Das BildGottes.
München. 1939., Kaiser-kiadás. 95 lap,
ára 1.40 RM. - A munka szerzőj ének a
feladata, hogy kimutassa mi az lsten
igaz és hamis képe. II. Mózes 32. nem
nagvon szerenesés allezorizáló értelme-
zéséből (az egyiptomi bika-alak a- szol-
gaságot. a boriu a szolgaságból való fel-
szabadulást .ielenti) indul ki. A kissé sán-
tikáló kiinduló pont után annál kitűnőbb
a Dekalozus tábláinak. mint Isten aka-
rata. hordozóinak feldolgozása nárvona-
lasan Isten igazi képével, Jézus Krisztus-
sal. Mindazoknak, akik az ótestámentumi
teológia és a sziszternatika kérdései iránt
érdeklődnek, figyelmébe ajánljuk. H. K.

Wege in die Bibel: l. Asrnussen Hans:
Die Bertipredigt, 71 lap. 1939.. külf. ára
1.65· RM. - Schniewind Julius: Das
Gleichnis vom verlorenen Sohn. 43 lap,
1940.. külf. ára 1.20 RM. - Göttingen,
Vandenhoeck és Ruprecht kiadása: - Ez
az úionnan induló sorozat meg akarjá
mutatni az útat, rnely a Bibllába vezet.
Sokan vannak :- lelkészek és nem-lelké-
szek egyaránt -. akiknek a számára
mínden vágyódásuk ellenére is elzárt
könyv a Biblia s ha olvassák is, vagy
nem értik vagy hamisan értik. Ilven vá-
gvódó, lelki nehézségekkel küzdő olva-

, sóknak-siet a segítségére ezva sorozat.
Nemcsak azt a szokványos "gyakorlati"
hibliamagyarázatot tartalmazza. amely
többé-kevésbbé kegyes gondolatokat kap-
csol a szöveghez, hanem - a nélkül. hogy
"tudományos" igényekkel tépne fel és a
tudomány mezszokott eszközeit, alkal-
rnazná - a Biblia szövegébe való el-
mélyülés útj án igyekszik annak izenetét
feltárni. Mindkét szerző avatott mester
e tekintetben. Asmussenr .köztünk is so-
kan ismerik: ez a füzete is meglep tar-
talmi zazdagság'ával, éles Iormuláz ásai-
val. A Hegyi Beszédet teljesen beleáll it ja
az Isten -királyság ának elérkeztét hirdető
örömhír keretébe s így nagy nyomaték-
kal emeli ki annak paradoxiáiát. -
Schniewtnd egyike a leg-mélyebb írás-
magyarázóknak s ez e füzetben is érvé-
nvesül. ,A tékozló fiú történetét bele ál-
lítja Lukács 15. összefüggésébe s ily
módon . igen nagy nyomatékkal tudja
megvilágítani e példázatnak sokszor el-
sikkasztott kapcsolatait Krisztus váltság-
m~~cl. ( ~,

Zeugen, d'e!! Wortes: Die Zwötfat'os-
teUehre, ford. Winterswyl L. A. -
Thornas von Kempen: Das Leben Meister
Gerhards, ford. Rüssei H. - Kirchen-

. vater arn Laien, ford. Welsersheimb L. -
Freiburg i. B. Herder kiadás, áruk egyen-

- ként RM. 1,20. - Ez az elönyösen ismert
sorozat néhány pompás új kötettel bö-
vült. Az egyik a Didache öskeresztyén
egyházi rendtartását közli bő magyárá-
zatokkal, melyek igyekeznek megvonni a
kancsolatokat a későbbi .Jcatolikus" fej-
lődés felé. A másik Groote Gerhardnak,
a hires középkori ébresztő prédikátornak
az életrajzát közli s rnélyen belevilágít a
közénkorvég i ..misztikus" kegyességbe.
Végül a harmadik óegyházi leveleket kö-.
zöl különféle szerzőktől: bár a tartal-
muk nagyon különböző, megegyeznek
abban, hogy mind az aszketikus élet-
ideált igyekeznek dicsőíteni és terjesz-
teni. - Aki a mezúihodó katolicizmust
megismerni törekszik, jól teszi, ha e so-
rozat kiadványait szorgalrnasan tan\ll~lá-
nyozza. ' K ..

I

Juhl Eduard: Az ember szelleme és
rI szellemek világa. Fordította: Szántó
Robert. Ára 1.50 - A világháború nagy
megrázkódtatása! után a nagy nyomor,
elesettség és belső meghasonlottság kö-
zeoette az elkeseredett és megrendült
lélek érdeklődése nagy erővel fordult a
rendkívüli és titokzatos dolgok felé. Fel-
burj ánzott és rendkivüli méretekben et-
terjedt az okkultizmus, mely valláspótló-
nak ai ánlkozott a nyugtalan, elkesere-
dett lelkeknek. A vallásellenes propazan-

'da a történelmi egyházak ellen sorakoz- ,
tatta Ifel az okkultizzrnus sokféle meg-'
nvilvánulását. rnelyek a keresztyénség
kinyilatkoztatásával szemben egy új kéz-
zelfogaható kinyilatkoztatást akartak ad-
nai a kereső, nyugtalan léleknek. Juhl
Eduard egy evangélikus lelkipásztor hű-
ségévei fordul szembe ezen áramlatok-
kal. Az Ige fényével behatol az okkultiz-
mus titokzatos világába, a tudományos

lélektan alapján boncolja a szellemi vi-
lág jelenségeit s bár néhol a szerzö is
befolyasuk alá kerül és -elveszti tárgyi-
lagosságát, mégis becsületes és hű har-
cot folytat, hogya szellemi világ, meg-
nyilvánulásait összhangba hozza Isten \
igéjével. Szántó Róbert , a forditással
hasznos 'rnunkát végzett. mert a spiritiz-
rnus és az okkultizmus kérdéseivel fog-
lalkozóknak olyan könyvet adott kézbe,
amely komoly tudományos felkészültség-
gel és az Ige fényével megnyugtató és
tárgyilagos feleletet ad. 'V., S.

Baross-nyomda : Uzsalj. és Koncz, Györ, Andrássy-út ~.



'Levelesláda.
"Egy evangélikus" aláírással - sajnos, névtelenül - levelet kaptunk.

Folyóiratunk visszhanglát kaptuk benne. Köszönetül idézzük néhány mon-
datát. "A, mai forrongó világot sok probléma foglalkoztatja. A világmeg-
váltó eszmék itt is, ott is felbukkantak. Egyes nemzeteknél más elneve-
zésben. Mi a végcéliuk? A megöregedett Európát megfiatalítani. Injekció
az eszme, amelyért élnek és halnak emberek." ::::- "Vigyázat! Új Krisztus
nem fog születni. Ö nem trónon ült, hanem egyszerűen járt a földön,
példát mutatva saját életével." - "Kétségbeejtöbb helyzetben nem volt
a keresztyénség. minta keresztrefeszítés pillanatában, és ez a pillanat
adta meg mégis a diadalt. Az igazság győzött nem fegyverrel, hanem
szeretette!. "

Legközelebb megjelenik:

I theologi.a naturalis problémája.
Irta: Kiss Béla
csernátfalusi (Erdély) evangélikus lelkész.

A 90 lap terjedelmü könyv ára 3 pengő, s. lelkészeknek,
teológusok nak 2 pengő.

Megrendeléseket továbbít a Keresztyén Igazság szerkesztö-
sége, Sopron, Arany János u. 9.

A budapesti evangélikus f6glmnizlum Internátusa 1940í4b
évi tanévre evangélikus szülók fiai testi és szellemi gondozását elvállalja.
A flúk tanutas és fegyelem szempontjéből állandó tanári ellenőrzés alatt
állanak. Közelebbí felvilágosítást az igazgatóság, Budapest, VII., Dam[anich-u,
28b. nyujt.
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~ét 1j6nap aJatt elfogyott I
A.második kIadás €utfjerMdrton
eJtis:avdvaJ btivJtv,emegjelent I

HaS;&DdIIUk és ter/ess:Uk

Luther Márton Kis Káláját
a Keresztyén Igazság olcsó kiadásában!

Megjelent a "Keresztyén Igazság Füzetei" 5.
számaként a Magyarországi Evangélikus Egyház-
egyetem által megállapított szöveggel. Ez ennek
a hivatalos szövegnek első teljes, olcsó kiadása.

Ára 10 lillér, t6meges terjeszlöknek kedvezm6ny1

FeJljlvlu~ e "'adásra :kUIDn ls Jelkés:e:k.
vallástandrok. fjltoktatók. tanlt6k flgyel-
mét: lelljas:ndlfjató valldsUlldtásnál, kon-
IJrmandus-oktatásnál stb.

MegrendeJhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u. 2.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétkíild a kiadóhivatal.

HInden evangélikus keresztyén embernek termé-
szetes feladata. /jogy fjlttestvérelt ls flgyeJmeztel1 a
KIs Kdté nélkUlö:/jetetJen voltdra. Jl.klnek nIncs
meg. annak kezébe adla. Ha pedIg más /jlttiek s:d-
mon kérIk tale, fjogy mIt 6Is:, nekIk ls bdtran oda-
ad/a: Ime. e: a: én /jltem rövId loglalata. 'stennek a
telles S:entJrdsbaD k'DyJJatko:tatott Igé/e alapIdD I

-----------------------------------------------Baron-nyomda: Uzuly éa Koncz Gyor, Andráasy-út 24. '- relefonazám 7 - 63.


