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lsten igéje lsten nélkül.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt

hiszitek, hogy azokban van a ti örök
életetek, és ezek azok, amelyek bizony-
ságot tesznek rólam; és nem akartok
hozzám jönni; hogy ,életetek legyen.

Ján. 5, 39-40.
A legszomorúbb felfedezések közé tartozik az, amikor

arra döbbenünk rá, hogy lelki életünkben valami üres frázissá
lett. lsten eredetileg drága ajándéknak szánta, de a Lélek nél-
küli gyakorlat lassan elkoptatta, eltorzította vagy üres, kongó
szokássá alacsonyította. Templombajárások, éneklések, imádko-
zások és más szent és drága isteni ajándékok de sokszor csak
szokások és semmi más. Szeretet, hűség, bizalom, hit, remény-
ség, örökélet, Krisztus, jaj de sokszor csak üres szavak, pedig
Isten kimondhatatlan kincseket helyezett el bennük.

így vagyunk azzal is, amiről a fenti ige is beszél: magával
Isten beszédével, az "írásokkal". Kutat juk, tudakozzuk, tanul-
mányozzuk, sőt másoknak hirdetjük is, de a tartaimát elveszí-
tettük. Elmélyedünk az írásokban, talán naponkénti biblia-
olvasók is vagyunk, tudjuk, hogy azokban van az örökélet és
még sincsen örökéletünk. Miért? Mert mi is olyanok vagyunk,
mint azok az emberek, akiknek Krisztus (az eredeti szöveg
pontos fordítása szerint) ezt a vádat mondotta: Az írásokat
kutat játok, de engem nem kerestek... A bizonyságtételt el-
fogadjátok, ... sőt csodálkoztok azon, de engem, akiről szól-
nak a bizonyságok, engem nem fogadtok el és nem dicsőíttek ...
Pedig ahol Isten igéjéből kihagyják az Istent, ott élet nincsen.
Isten igéje csak ott ébreszt, ahol' Isten maga cselekedhetik.
A személytelen ige csupán holt betű, vagy emberi szó, pusztába
kiáltott hang, élet belőle nem fakad. Élet csak ott terem, ahol
a személyes Isten szólítja meg az embert, ahol az igén keresztül
vele van találkozásunk. "Ha énbennem maradtok és az én beszé-
deim bennetek maradnak ... az terem sok gyümölcsöt."

Ezekben a napokban igen sok szó esik a Bibliáról. Biblia-
vasárnap, reformáció ünnepe, Károlyi bibliafordítása mind-mind
egy-egy alkalom arra, hogy Isten beszédéről halljunk vagy be-
széljünk. A félő csak az, hogy a sok ismertetés és kutatás köz-
ben újra kimarad az alany, maga az Isten. Pedig akkor volna
igazi az ünneplés, ha a csukott Bibliák kinyilnának, otthonok-
ban megkezdődnének a családi áhítatok, ha egyéni életünkben
Isten igéje örökélet vize volna, templomokban mindenütt meg-
szólalna a tiszta igehirdetés és az mindenkinek az élő Istennél
való boltlog találkozása lenne. 'Legyenek ezek a napok, sarok
ébresztő igék arra, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk,
hanem megtartói (Jak. 1, 22.) és Isten drága kegyelmi ajándé-
"kait meg ne üresítsük, hanem szentnek tartsuk és örömest hall-
gassuk.

Danhauser László.
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Kicsoda Jézus?
Szemelvény Dibelius: Jézus c. könyvéból.*)

A legfontosabb nem az, amit Jézus mondott, hanem az, ami O
maga volt.

Jellemképet nem lehet róla rajzolni. Kár is megpróbálkozni vele.
Mert felfogni és jellemezni csak azt az egyéniséget tudjuk, amelyik
hasonló hozzánk. És éppen az a nagy kérdés, hogy a Názáreti Jézus azok
közé az egyéniségek közé tartozott-e, akikkel mi - hogy úgy rnondjam, -
egy síkon mozgunk.

Csak azt tehetjük, hogy számbavesszük: mit mondott magáról és
-rnit mondtak róla azok, aikik vele naponta együtt voltak.

Ez bizony nem sok. Jézus. ritkán beszélt magáról. Csak 'közben-
közben került felszínre, amit magáról gondolt és tudott. Legvirágosabban

. ott latjuk ezt, ahol Istenről szól, és pedig úgy, mintha annak, amit Isten
cselekszik, közvetlenül részese lenne. PI. azt mondotta: "Istennek kell meg-
bocsátania vétkeiteket", - de Isten helyett ezt ö is gyakorolta. Azt mon-
dotta: "A felől, ami az örökkévalóságban következik, egyedül Isten ha-
tároz", - de a szerint a példázat szerint, melyben 'leírta az utolsó íté-
letet, O maga, az "Embernek Fia" fogadja el az egyik lelket és veti
el a másikat. Azt mondotta: Istenhez kell ragaszkodni, - de éppúgy
mondobta azt is, mogy vallást kell tennünk mellette, a Názáreti Jézus
mellett. Isten királysága helyett bátran rnondhatta volna azt is: az én
kir'ályságorn.

Isten és Ö - nála alapjaban egy volt. János evangéliumában így
olvassuk: "Aki engem lát, látja az Atyát". 'És egy másik 'helyen: "Én és
az Atya egy vagyunk". De Má,té evangéliuma ·is beszél arról, hogy a

. tanítványok egyszer hallották, mlként beszélt Istennel. Az ilyesmi rend-
kívül fontos, rnert az imádságban az ember legbelsőbb -énje nyilatkozik
meg. Amiita tanítványok ekkor hallottak, az az újjongásnak és hálának
a szava volt az Atya rendelkezése felett. Ekkor még ezt mondotta: "Min-
dent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az
Atya; az Atyát sem Ismert senki, csak a Fiú és akinek a Fiú akarja
megjelenteni." Nem áll tehát, (amit pl. Harnack Adolf, a kiváló tudós
állított), hogy Jézus magát csupán a nagy üzenet hírvivőjének gondolta
s hogy ebben az üzenetben Istenre és a Lélekre esik a hangsúly és nem
Orá, a Názáreti Jézusra. Legvilágosabban akkor látjuk ezt, ha elolvassuk

.azt 'a beszédet, amelyet tanítványainak a kiküldésekor mondott és amely-
ről MMé tudósít evangéliumának 10. fejezetében. Ott ezt olvassuk: "Gyű-
löletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért ... Valaki azért vallást
tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én rnennyei
Atyám előtt ... Aki inkább szereti az atyját és anyját mint engem, nem
méltó énhozzám", stb. Aki így beszél, az tudatában van annak, hogy több,
mint isteni üzenet közvetítöje. Az Istennel tartozik egybe s (j maga is
tárgya a hitnek, az engedelmességnek és velléstételnek.

*) Megjelenik legközelebb a "Keresztyén Igazság" kiadásában, ára
1 P lesz. Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala, Sopron,
Paprét-u, 2. címén .

•
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így érezték ezt a. tanítványai is. Amit napról-napra világosabban
ismertek fel, megerősíteHeaz a titokzatos jelenés is, amelynek egy
alkalommal egy hegyen voltak a tanui. Jézus a megdicsőülés fényében a
régi prófétákkai, Mózessel és Illéssel beszélt s egy égi hang azt rnondotta:
"Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyönködöm. Ot hallg'assátok!"

Egyszer azután Jézus egyenesen megkérdezte a tanítványaitól: "Ki-
nek tartotok rti engem?" Ekkor mindannyiuk nevében Péter adta meg a

· választ: "Nem ember vagy, 'mint mi: nem is próféta vagy, mint más pró-
féták; hanem Te vagy a Krisztus, a Messiás, az élö Istennek Fia!"

Jézus elfogadta ezt a hitvallást. De gondoljuk meg, mily mereven
utasított el minden olyan próbálkozást, amely el akarta törölni az isrteni
és az emberi közt a határvonalat. így értjük meg, mit jelent az, hogy

· Pétert nem utasaotta vissza: ez Isten-kisértés! - hanern, hogy azt a
hódolatot, 'amely Péter bizonyságtételében benne rejlett, teljes nyugalom-

· mal elfogadta. Máté tudósítása szerint azt mondotta: "Boldog vagy Simon,
Jónának Ifia, mert nem test és vér jelentette ez meg neked, hanem az
én Mennyei Atyám!" Azt akarta mondani ezzel: amit Péter itt kifejezésre

· juttatott, - t. i.hogy O, a Názáreti Jézus, aki akkor testből és vérből
való emberként állt előttük, az Isten Fia, - ez oly félelmete-sen nagy
dolog, hogy magától senki sem jöhetne ily gondolatra: ezt csakis az Isten
.adh atta a szívébe.

Ez az esemény azért olyan fontos, mert belőle megtudhatjuk. mit
, értett Jézus azon a szón, hogy "Isten". Nem valamely bizonytalan Hata-

lomra gondolt, amely valamiképpen, titokzatosan ott lebeg életünk felett
és megbizonyítja magát előttünk künn a természetben, vagy szívünk érzé-

sében. Hanem - emberi nyelvünk másképpen Inem tudja kifejezni, -
szernélyt értett ezen, aki Ovele teljesen személyes viszonyt tart fenn. így
értette: ha tudni akarjátok, hogy kicsoda .az Istenés mit akar tőletek, mi-
képpen cselekszik veletek: nézzetek rám! "Aki engern lát, az .látja az
Atyát!" Egyedül itt tudhat játok meg az igazat az Istenről! Itt élhetitek
ált! Itt, azon, alki laz Isten Fia! '

Ezt minden kor fiának tisztázni kell a maga számára! Aki úgy véle-
tkedík, hogy Jézus tévedett és Isten csak az lehet, amit a bölcselők annak
Képzelnek: eszme, titokzatos hatalom, amelyről az ember semmi bizonyo-
sat sem mondhat, - annak minden esetre tisztában \kell lennie avval, hogy
<ez az áHásfoglalása elutasította Jézust. O maga ezt másképp tudta.

Fordította: SsaM Lajos.

Elert professzor.
Elert Werner, előbb az egyháztörténet, maj d a rendszeres teológia

tanára az erlangeni egyetemen (szül. 1885-ben), kétségkívül a lutheri hit-
. "Vallásos alapon álló jelenkori teológiának egyik legkiválóbb képviselője,
, a világ lutheránusságának egyik legkitűnőbb személyes értéke, - minden-

Képen megérdemli, hogy élete harmadik főművének megjelentése alkal-
mából ne csak erről adjunk száraz könyvismertetést, hanem legalább fő-
vonalaiban szemünk elé idézzük gyümölcsökben gazdag teológiai írói
munkásságát, . melynek - egyelőre - megkoronázását jelenti most ki-
.adott nagyszabású dogmatikáj a.
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Elert egész eddigi életmunkájára jellemző, hogy benne sajátságos
módon, ritka magas színvonalú összetételben párosul a történeti szemlélet
gazdagsága és a minden dolognak a gyökerét, legbensőbb magvat kutató
rendszeres gondolkodás szokatlan éleselméjűsége. Ez teszi történeti jel-
legű műveit mindig elvi irányban is rendkívül jelentőssé, viszont rend-
szeres müveít történeti vonatkozásban is érdekessé és tanulságossá.

Teológiai munkásságának első időszakában főkép az a kérdés foglal-
koztatta, rnilyen helyet foglal el a keresztyénség a kor általános gondol-
kodásában. Ennek a kérdésnek a tisztázását azért tartotta szükségesnek,
mert meggyőződése szerint a keresztyénség nevében csak akkor szólha-
tunk korunkhoz, sőt más keresztyénekhez is, ha ebben a kérdésben tisztán
és világosan látjuk a valóságot. Ennek a keresztyenségre és a keresztyén
teológi ára nézve kétségkívül nagyon is életbevágó feladatnak a szolgá-
latában áll Elert első nagy munkája: "Der Kampf um das Christentum",
mely 1921-ben jelent meg Münchenben (C. H. Beck'sche Verlagsbuchhand-
lung, 513 1.).

A keresztyénség és a nem-keresztyén gondolatvilág egymáshoz való
küzdelmes viszonyának történeti tárgyalását az anyag rendkívüli terje-
delme miatt kénytelen a szerzö a németországi evangélikus keresztyén-
ségre és a Schleiermacher-Hegel idejétől a saját jelenkoráig terjedő idő-
szak ra korlátozni, mely így is egy teljes évszázad szellemi történetér öleli
át, Amit a szerző ezzel a korlátozással a német szellemi élet, különösen
a ném et evangélikus teológia egy századának történetétől forrásszerű isme-
reteinek bőségéből következetesen érvényesített vezérlő szempontok alatt
elibénk tár, az mégis tanulságos az egész keresztyénség és az egész
keresztyén teológia számára is, mégpedig nemcsak húsz évelőtt volt az,
hanem ma is éppen úgy okulhatunk tanulságaiból, sőt nekem az a be-
nyomásom, hogy fejtegetéseinek főeredménye a keresztyénség mai világ-
helyzetében még időszerűbb, mint a mű megjelenésekor volt.

Elert szerint ugyanis a keresztyénség mint a Krisztus-kinyilatkoztatás
erejéből táplálkozó életszervezet a világhoz, a világi kultúrához való
viszonyban kétféle jellegzetes életrnűködést fejt ki. Egyfelől kapcsolatba
lép a világgal, a világi kultúráral, azt magába olvasztja, mintegy bekebe-
lezi, magához idomítja, amivel azonban szükségképen együtt jár az a
következrnény, hogy viszont a keresztyénség maga is a világhoz, a világi
kultúrához idomul. Ez az áthasonulás, az összetevödés, az elművelödés,
szinte azt mondhatnánk: az elvilágiasodás folyamata, melyet Elert szinté-
zisnek (Synthese) nevez. De a keresztyénségben állandóan megvan az a
másik törekvés is, hogy a világgal, a világi kultúrával való ölelkezésbő!
kibontakozzék, mindentől, ami pusztán e világból való, megkülönböztesse'
magát, reáeszméljen önmagára; visszavonuljon a saját legbensőbb lényeg-
magvára, őseredeti élet- és erőforrás ára és ebből a forrásból megtisztul-
jon, 'megújhodjék, regenerálódjék. Ennek a jellegzetes keresztyén élet-
folyamatnak a megjelölésére éppen Elertnek ez a műve tette közkeletűvé
a "diasztázis'" (Diastase) kifejezést.

'Már ebből a rövid jellemzésból kitűnik, hogyakeresztyénség és a
világi kultúra szintézisének, összehasonulásának folyamata azzal a vesze-
delemmei jár, hogyakeresztyénség a világgal való ölelkezése közben
megfeledkezik önmagáról, hűtlenné válik önmagához, kiüresedik; elernyed,
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meghal, rnert beteljesedik rajta az Or ítélete: "Mit használ valakinek, ha
mind e világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val!." "Aki akarja meg-
tartani az ö életét, ·elveszti azt." - De kitűník egyúttal az is,hogy
a keresztyénség igazában csak addig él, amíg megvan az a belső ereje,
melynél fogva .hű marad önmagához, hű marad a maga eredeti kiindulá-
sához és ennek tiszta forrásvizéből megújulva képes bensőkép fölébe kere-
kedni a világ minden csábító és minden ellenséges hatalmának, képes arra,
amit Elert "diasztázisnak" nevez, - vállalja ennek a diasztázisnak üdvös-
séges kockázatát, nem félve a kultúraellenesség és tudománytalanság
vádjától és az ezzel együttjáró üldöztetéstől sem, mert tudatával "an'
annak, hogy magasabb értelemben éppen ezzel a diasztázissal szolgálja
az igazi emberi kultúra ügyét, a nélkül, hogya kultúra szolgálatát közvet-
len célul tűzné ki.

A keresztyén ség történetében az előbb jellemzett kétféle életfolyamat
mindig együtt jár, de koronként hol az egyik, hol a másik hatalmasedik
el s a kettő hullárnszerűen váltakozik. A tizenkilencedik század folyamán
a-modern liberális kultúrprotestantizmusban a "szintézis", az elolvadás,
az elművelődés folyamata jutott olyan túlsúlyra, mely hatása területén
a keresztyénség belső végkimerülésének akút veszedelmét idézte föl: A jelen-
kor szellemi világhelyzete pedig a legnagyobb erővel hívja fel a keresz-
tyénséget az eredeti lényegforrásához való elszánt visszatérésre és az
abból való megújulásra, mert csak ez foglalja magában egy új jövő
lehetöségét.

Ez Eleri első főművének nagy és komoly tanulsága a jelenkor keresz-
tyénsége számára.
. A keresztyénség lelkiismerete a protestantizmus. A protestantizmus

lelkiismerete a lutheri keresztyénség. Benne dobog legmelegebben a keresz-
tyénség szíve, ahol és ameddig eleven.

A lutheri keresztyénséggel mirit sajátos történeti élet jelenséggel fog-
lalkozik Elert professzor második, eddig legnagyobb, két kötetes művé-
ben, mely "Morphologie des Luthertums" címmel 1931 és 1932-ben jelent
meg (szintén C. H. Beck kiadásában, Münchenben; 465 + 544 l.),

Ebben a művében Elert először feltárja a lutheri keresztyénségnek
azt az eredeti evangéliomi életcsíráját, amely Luther Istennel tusakodó
lelkében az Ige hatása alatt megfogant és innen kiindulva hatalmas, egy.
séges életalakító erőként érvényesüIt úgy, hogya lutheri keresztyénség-
nek a történelmi élet változásai közepette állandó, még a különböző népi-
ség ekkel való érintkezésben is megmaradó sajátos veretet adott. A mű
első kötetében a teológia és a világnézet terén, a második kötetben a szo-
ciális tanok és a szociális hatások terén mutatja ki a szerző a forrás-
ismeretek tekintetében párját ritkító tájékozottsággal a Luther lelkében
megfogant evangéliomi életcsíraerő (,der evangelische Ansatz", "dünamisz")
sokfelé, messzire ki ágazó, életalakító hatalmát. A rengeteg történelmi
anyagot mindehhez e!sősorban a 16. és 17. század történetéből veszi, mivel
a lutheri keresztyénség ebben a két században érte el teljes és jellegzetes
kialakulását; de a lutheri keresztyénség sajátos karakterének jellemzése
végett többször, főkép a második kötetben, előre is nyúl egészen a 19.
századig, melyre nézve egyébként - bár más szempontok alatt -.ifjú~
kori első főműve adja meg a részletesebb tájékoztatást..
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Itt sem mulaszthatjuk el annak megemlitését, hogy Elert az első
nagynevű ném et hittudós, aki ilyen átfogó szempontok alatt a magyar-
országi evangélikusságot is tárgyilagosan és komoly megértésre törekvő
szimpátiával behatóbb figyelemre méltatia, A mű részletesebb ismertetése-
folyóiratunk első évfolyamában található, dr. Wiczián Dezső' tollából.

Kétségtelen, hogy Elert "Morphologie des Luthertums" c. 'munkája
(morfológia = alaktan) a lutheri keresztyénség legnagyobbszabású elvi
és történelmi ismertetése, mellyel az evangélikus teológiai irodalom el-
eddig és valószínűleg még hosszú ideig' rendelkezik. Kétségtelen' az is;
hogya lutheri keresztyénség önismeretének és öntudatának kitágítása, el-
mélyítése és erősítése szempontjából egyetlen újabbkori teológiai műnek
sem köszönhetünk annyit, mint Elert morfológiájának.

Hogy Elert nem csupán az elmélet embere, hanem egyúttal a helyes
elvi alapon nyugvó férfias gyakorlati állásfoglalás embere, azt derekasan
megmutatta a németországi egyházi harcok folyamán.

A sok rendszeres elvi tanulsággal járó nagy történeti rnűvek és il

lutheri keresztyénség egész tanrendszerét markáns rövidséggel -tárgyaló
"Die Lehre des Luthertums im Abriss" című kis mű után várható volt,
hogy Elert a rendszeres teológia terén is valamely nagyszabású alkotással
ajándékozza meg a szakirodalmat. Ezt a várakozást elégíti ki, még pedig
szinte "várakozáson .felül" harmadik főműve: "Der christliche Glaube.
Grundlinien der lutherischen Dogmatik." (Furche-Verlag, Berlin, 1940.
-679. 1. Ara 13.60, kötve 16 RM.)

Ha az ember ezt a rnűvet olvassa, folytonosan érzi, hogy nem csu-
pán egy könyvvel, hanem egy határozott szabású, erős, gazdag és mély
keresztyén és teológiai egyéniségg el van dolga, aki gondolatainak és ki-
fejezéseinek erejével önkénytelenül hatása körébe vonzza, szinte lenyűg özi
és állásfoglalásra készteti olvasóját. Aki a szerzőt és korábbi műveit
ismeri, újra meg újra azt az élénk benyomást nyeri: ez az igazi Elert.
Mindaz, amit mond és a mód, ahogyan mondja, jellegzetes egyéniségének
bélyegét viseli magán. Nagyon tévednénk azonban, ha ebből arra követ-
keztetnénk, hogy itt csupán egy magának élő professzor érdekes egyéni
nézeteiről, egyéni hitvallásáról van szó. Egyáltalában nem. Mihelyt köze-
lebbről vesszük szemügyre, amit Elert mond és tanít, újra meg újra meg
tud bennünket győzni arról, hogy mondanivalóját a lutheri reformáció
egyházának lelkéből merítette sennek sajátosságát, majd a lutheri hit-
bizonyosság diadalmas erejével, majd a megfigyelés meglepő fínom-
ságával juttatja kifejezésre. Régóta nem jelent meg olyan nagyobb
szabású dogmatika, mely annyi joggai viselné a lutheránus jelzőt,
mint Elerté. A szerzö rendkívül eleven és erős szellemi egyénisége
s a lutheri keresztyénség eredeti tiszta forrásaira való visszanyúlása bizto-
sitéka egyszersmind annak, hogy itt nem csupán a régi ortodox dogma-
tikát kapjuk új tálalásban, hanem csakugyan egyházunk tanítását a jelen-
kor szellemi helyzetére vonatkoztatott s a személyes meggyőződés nagy
erejével' ható újszerű formában.

A mű lutheri jellegéhez hozzátartozik Irásszerúsége s ezzel együtt
egyetemes keresztyén igénye is. A szerzö nagy gondot fordít arra, hogy
egyházunk tanításának a Szentírással, elsősorban az Uitestámentommat
való összhangját kimutassa . és megláttassa azt is, hogy 11 keresztyénség
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nagy tanítóit foglalkoztató kérdések miként jutnak nyugvópontra a lutheri
keresztyénség tanításában. '

Ezen a helyen le kell mondanunk arról, hogy a mű tartaimát és
sajátos vonásait részletesebben ismertessük. Egyes részei még bizonyára
sok komoly megvitatásra adnak alkalmat. Most elégedjünk meg azzal,
hogy Elert három főművéről, ezek benső összefüggéséről és jelentőségéről
legalább általános benyomást nyertünk.

Amint a dogmatika a "morfológia" első főrészéveI van közelebbi
tartalmi kapcsolatban, úgy az inkább ethikai tartalmú második főrész is
kívánatossá teszi a megfelelő rendszeres teológiai kiegészülést egy luthe-
ránus erkölcstan formájában. Ennek helyes kidolgozása a jelenkori evan-
gélikus teológiának egyik legfontosabb feladata. Adja Isten, hogy Elert
professzor ezt a feladatot is eddigi főműveihez méltó sikerreloldhassa meg.

D, Dr. Prőkle Károly.

Erdély fiatalsága, ahogy .mnen láttuk .
ötfokú hangsoron.

Ezerkilencszázharminchétben Debreczeni László az "Erdélyi Fiatalok"
hasábjain nagyszerű szimbolumba fogalmazta az erdélyi ifjúság új élet-
stílusát és életfelfogását. Az ősi magyar pentatonikus skálaról írva, ezt
adja tanulságnak: "A szükség, a veszély mindenkor összehúzódásra, egy-
szerűbb életre, több komolyságra szorít. S ez ugyanakkor nálunk nem
más, mint visszatérés az ősi alapokhoz ... A partok megszűkültek, mélyre
ásó élet kell, magunkba fordulás. Kisebb, de tömörebb, biztosabb és tisz-
tább skála, amely azért nem ad fel semmit a tökéletesből és művésziből.
Nem új, amit mondunk, de százszor újra mondjuk: Félre asallanggal,
luxussal, nagyzolással, felelőtlenséggel. Félre, a komolytalansággal, az
érzelgősséggel, a gyengeséggel. És félre az egyén önzéséveI. Szűkebb, de
mélyebb és tartalmasabb életet. Egyszerűt, törnöret, keménvet és tisztát;
mint az ősi' dallam: ötfokú hangsoron . .:"

A partok megszűkültek.
Ezekben a sorokban csak későbbi kristályos igazságtartalma van

annak a hosszú és keserves próbálkozásnak, amellyel az erdélyi ifjúság
meg akarta találni a helyét és életlehetőségeit az új világban, Romániában.
A partok megszűkültek. Es ma már világosan látjuk, hogy ez nemcsak
az erdélyi magyarság életlehetőségeinek katasztrófális megszűkülését jelen-
tette, de egyben azt is, hogy' nem volt rendező gondolat, építő eszme
sem a Trianonban letaglózott kisebbségi magyarság kezében. Az anya-
ország nem tudta sugározni a kisebbségi sors rendező és építő elvét,
s az ott maradt magyarság idősebb nemzedéke sem találta a kivezető utat.
Nálunk revíziós és bele nem nyugvásos hangulat volt csak, amiben húsz
évig legfeljebb reménykedni lehetett csak, a mindennapi szürke életet
azonban nem Iehetett élni. Ott ki kellett tartani és ehhez új helyzetfelmé-
rés, elhelyezkedés és alkalmazkodás is kellett. Ahogy az "Erdélyi Fiata-
lok" írta: "Le kellett számolnunk azzal, hogy kisebbségi sorsban élünk
és ez nem folytatása a világháború elötti magyar életnek, hanem kezdete
egy soha ki nem alakult, történelmi analógia nélküli új magyar életnek:"
Az erdélyi fiatalság ennek a gondolatnak a jegyében nagyszerű kísérlete-.
ket tett önmaga megtalálására. s kereste a céljait. ,

A sort, a .Tizenegyek' Antológiája kezdte 1923·ban. Az antológiát
"jellegzetesen" állították össze, hogy benne képviselve legyen az akkori
magyarság egész szellemi arca, s ugyanakkor hordozza magán egy rendező'
gondolatnak a bélyegét is, t. i. hogya székelységet kell az egész erdélyi élet
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tengelyéve tenni. A könyvnek nagy sikere volt, de a székelységi gondolat
nem tudott gyakorlattá lenni. A könyv írói közül nőtt ki azonban az erdélyi
összmagyarság legnagyobb kultúrmunkájának, az erdélyi irodalomnak meg-
szervezöje, Kemény János, s az erdélyi fiatalság legnagyobb hatású moz-
galmának, az "Erdélyi Fiatalok" című folyóirat köré sereglett falukutató
és népművelő munkának elindítója, Jancsó Béla. A tizenegyek társa-
sága is, de az "Erdélyi Fiatalok" gárdája is nagyjából egy keresztyén és
gyakorlati átgondolással megtisztított transzilvánizmust hordozott, sennek
jegyében találta meg lassan a célkitűzéseit: Vissza az egyházba, vissza
a néphez, megkísérelni az együttélést a rotnénséggel. Az .Erdélyi Fiatalok"
az .erdélyi fiatalságnak valóban nagyerejű megmozgatójává lett. Nagy-
vonalú, politikamentes népszolgálatot tűzött ki célul szeme elé s vándor-
előadásokkal, falufüzetekkel, falukutatással, pályázatokkal, szernináriumok-
kal küzdött egy mélyebb, szolg álatosabb magyar ifjúsági munkavállalás
ébrentartásáért. Az, amit Balázs Ferenc, Debreczeni László, Haáz Ferenc,
Jancsó Béla, László Dezső, Mikó Imre stb. ezen a téren művelt, az a
folyóirat virágkora idején az egész anyaországi fiatalságot is lázbahozta.
Azt lehet mondani, hogy a magyar fiatalságnak a falu, a nép felé fordu-
lásában az "Erdélyi Fiatalokv-nak talán elsődleges serkentő hatása volt.

A politikamentes népszolgálat gondolata azonban csakhamar súlyos
problémákat vetett fel. Ezt a munkát elsősorban egyházi alapon szerve-
zett ifjúság végezte. Egyrészt a Római Katolikus Népszövetség Egyetemi
és Főiskolai Szakosztálya, a későbbi Majláth-Kör, másrészt a kolozsvári
református kollégium fiatal tanárai és neveltj ei, teológusok és IKE mun-
kások. A munka természetszerűleg az értelmiségi ifjúság ügye volt még
ekkor, s mind nehezebb volt elképzelni az igazi -szerves munkát olyan
diákegyesület létrejötte nélkül, melyet az egyetemi hatóságok, s így az
állam is elismert volna. Ez a szervezetért vívott alkotmányos küzdelem.
azonban a húsz év alatt végig meddő maradt. Ami felekezetközi ifjúsági
szer.vezkedés mégis sikerült, az a Székely Társaság Főiskolás Szakosztálya
lehetett csak. Ez," noha igen szép jogi, társadalomtudományi és közgazda-
ság i tanulmányokat végzett sokszor százakra menő 'főiskolás részvételével,.
mégsem lehetett az erdélyi ifjúság egyetemes és cselekvőképes meg-
szervezője .

. Minél többet foglalkozott azonban az erdélyi fiatalság a társadalmi
kérdésekkel, annál inkább meglátszott, hogy önmagában sem tud politika-
mentes lenni. Az "Erdélyi Fiatalokv-tol először a katolikus értelmiség
fiatalj.ai különültek el és támaszkodtak a Quadragesimo Anno elveire.
Azután mind markánsabban kialakult egy marxista irányzatú baloldaliság
tábora, majd mind erősebben szóhoz jutott, egy jobboldali, sokszor egé-
szen fasiszta színezetű ifjúság is. Az utóbbi (különben a nélkül, hogy elvi
hitvallást tett volna), el is szakadt az "Erdélyi Eiatalok't-tól és megalapí-
totta a "Hitel" c. folyóiratot. Bátor hangja volt ugyan; s az ifjúság széles
rétegei örömmel üdvöz ölték az "Erdélyi Fiatalok" polgáriasultabb hangja
után, de néhány hónap mulva beszüntette megjelenését, s 1936-ban negyed-
évi tudományos f olyóirattá alakult. Ekkor azonban már világnézetileg
világosan elhatárolódott a konzervatív-transzilván "Erdélyi Fiatalok" rnun-
kaközössége, a marxista baloldaliság és a jobboldali "Hitel" ifjúsága.

1937-ben Tamási Aran nagyjelentőségű. cikksorozatával indítja el a
"Brassói Lapokv-ban ennek a háromfelé ágazó ifjúságnak egységesítését
célzó nagyszabású munkáját. Folyóiratunk annakidején foglalkozott ezzel
a mozgalommal, mely hosszú folyóirat- és újságviták után a "Maros·
vásárhelyi Találkozó" létrejöttéhez vezetett. Ma már következményeiben,
eredményeiben és az erdélyiek későbbi véleményeiből ismerhetjük a Talál-
kozót, s megállapíthatjuk, hogy noha célját nem érte el, mégis ez volt
az erdélyi ifjúság legnagyobb megmozdulása. Tamásiék ezen össze akarták
hozni a munkás-, a paraszt- és az értelmiségi ifjúságot, s ugyanakkor
egyeztetni a három politikai világnézet között is, hogy az ·egységes ma-
gyar ifjúság "cselekvő magyar ifjúsággá" válhassék. A Találkozón kb
200 ifjú jött össze Erdély minden részéből, Itt napokon át tanácskozott
előre megállapltott munkarend alapján; s a -tanáeskozások befejeztével
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egy "Hitvallás"-t tett, melyben sokszor nagyon emelkedett és nagyvonalú
döntéseket hozott az erdélyi magyar ifjúság céljairól és állásfoglalásáról.
A TaJálkozó együtt .akart maradni, mint munkaközösség, de munkája
tulajdonképen sohasem indult meg. Kár volt, hogy a Találkozó csak
magánszemélyeket akart együtt látni, s nem mert szervezeti egységeket
meghívni. Igy ugyanis egyrészt nem beszélhetett az egész erdélyi ifjúság
nevében, erre való felhatalmazottság hiányában. Másrészt a Találkozón
csak egyetlen szervezett tábor volt, épen a marxista fiatalság, Nagy István
vezetésével, amely szempontjait igyekezett is érvényesíteni. A marxista
fiatalság is elfogadta ugyan a nemzeti és a keresztyén erkölcsi alapot,
de mégsem volt bizalom iránta a Találkozó .Hitvallásáv-ban azok részéről,
akik a marxista fiatalságot személy szerint és magánvéleményeikből ismer-
téle Sokaknak az volt a véleménye, hogy a Találkozó a szélsőségeket
ugratta ki, s nem tudta kifejezni a szolgáló erdélyi ifjúság gondolatait.
Kár volt, hogy az "Erdélyi Fiatalok" különböző elvi és személyi okokból
távolmaradt a Találkozóról. Igy a történelmi egyházak erdélyi szerepe
és az értelmiségi ifjúság sok kérdése egyáltalán nem került megvitatásra,
így méltánylásra sem. Eléggé gyakorlati sem tudott lenni a Találkozó
"Hitvallása", mert épen a szélsőségek közötti egyeztető akarata miatt sok-
szor még homályosabb és elméletibb döntéseket hozott, mint az idősebb
nemzedékek addigi programmjai. A Találkozó nundenesetre megmutatta
azt, hogya problémáival ismerős, azok között el nem fáradt, bátor hangú
és cselekvökész, sőt szolgálatkész ifjúság tud Erdélyben egymásratalálni.

·csak a közös munkára összefogó nagy gondolat, vagyegyetemesen el-
ismert szellemi vezető szükséges hozzá. Erdély egy részének' visszacsato-
lása ebben a kereső állapotban lévő, de minden jó munkára kész, politi-
kailag érett és sokat szolgált ifjúságót talált Kolozsvárott és a székely-
földön, akiktől előreláthatóan sokat fogunk tanulni itthoni magyárok.
Ennyit az erdélyi ifjúság szervezkedő mozgalmai ról. Ezekután mondiuk el
azt is, hogy látjuk belülről ezt az ifjúság ot P

Előttünk járnak a szolgálatban.
Ennek az ifjúságnak volt küldetéstudata és tudott sokszor apostoli

munkát vállalni a magyar életben. Ez az ifjúság adta a magyarságnak
Balázs Ferencet, a modern magyar protestáns papideált. "Rög alatt' című
könyvét minden teológusnak el kellene olvasnia, arról, hogy egy -ezer-
mester székely apostol hogyan tudott belehaini a mindig derűsen és szol-
gáló hittel végzett rnunkába. Balázs Ferenc az élnitudó, hódító ifjúság
nagyszerű típusa, aki mellé még sok-sok nevet sorakoztathatnánk. ,

Ilyen sorokat írtak és így éltek az erdélyi fiatalok: "Az ifjúságban
kell kialakulnia annak az új kisebbségi magatartásnak, mely győzelmes
erőmegmutatással tud felelni a kisebbségi élet kérdéseire. Fajtánk életre-
valóságát épen az fogja eldönteni, hogy egészen sajátos, új, súlyos kisebb-
ségi helyzetében tud az ifjúságában új, rugalmas élet jeleket felállítani."
"Cselekvő és építő" ifjúságot akartak a magukéból. Nem féltek a munká-
tól. Egyforma keményen állták a sarat a románnyelvű vizsgákon és a
missziós utakon. Teológus, tanár, orvos, g azdász s egyáltalán minden diák
a nép között töltötte a vakációját. Tanították a gyermekeket a magyar
szóra, a férfiakat a gazdálkodásra, az asszonyokat az egészségügyi kérdé-
sekre, mindenkit a hite és magyarsága vállalására. Szövetkezeteket szer-
veztek (mint a Concordiát Vásárhelyen és a Méhkast Kolozsvárt), s hogy
egy érdekes példát ideírjunk még szép emléknek, összeírták pl. a házson-
gárdi temető összes sírfeliratát és pontos helyrajzet csináltak a régi ma-
gyar sírokról akkor, amikor a kolozsvári hatóságok nyilván a magyar mult

, pusztítása érdekében ki akarták telepíteni a temetőt, Apáczai Csere János,
Szenczi Molnár Albert, Baczoni Incze Sámuel,' Gyarrnathy Sámuel és a
magyar kultúra sok más nagyszerű harcosának sírjával együtt.

Tisztázottságban.
Mindén politikai 'és világnézeti szétszakadozottságuk ellenére az er-

délyi fiatalok egyek voltak az alapkérdésben. A magyar népért kell élni,
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's a magyar népet a magyar parasztban és munkásban kell megkeresni,
Soha nem volt magyar generáció, rnely olyan öntudatosan, a következ-
rnények minden vállalásával tudott volna visszafordulni a nép felé a nélkül,
hogy deklasszálódást szenvedett, vagy érzett volna. Ök nemcsak szalon-
falukutatók voltak, de visszamentek a kenyérért is a földre és az iparhoz
diplomajukkal együtt. Mondhatjuk itt, hogy az egzisztencia kényszere
volt ez, de aki ismerte a felfogásukat, az tudja, hogy ez a legszervesebb
és legigazabb átélése volt a magyar sorshelyzetnek Erdélyben és vállal-
kozás a magyarság fenntartására gyökereiben és legalapvetőbb életereiben.
Tisztázták a kisebbségi sorsot is. Gusti professzor roman falumunkájában
is résztvettek. Egyetlen egybehangzó kiáltással mondtak ellent az Erdélyból
repatriált Makkai Sándornak, mikor a "Nem lehet" c. munkájában két-
ségbe vonta a kísebbségi megmaradás lehetőség ét. Felvették az erdélyi
gondolat évszázados örökségét. Élni magyarul. és együttélni azokkal, akik-
kel együtt kell élni.

GyakorJatiasságban.
Folyóirataik állandó pályaválasztó tanácsadóikban a szükséglet és

keresi et, a magyar érdekek és a kisebbségi elhelyezkedési lehetőségek
figyelembevételével nagyszerűert irányítottak a fiatalság tanulmányi és
pályaválasztási vállalkozását. Szövetkezeti diákkönyvtárakat létesítettek,
állandóan foglalkoztak a magyarság életkérdéseivel, küzdöttek a magyar-
.ság gyilkos ellenségei, alkohol, tuberkulózis, kivándcrlás, hitetlenség, egyke
ellen. ÉS, amit kűlön mindig nagy élvezettel figyeltem, nagyszerűen olvas-
tak és nagyszerűen szemiéztek a folyóirataikban. A magyar szellem leg-
nagyszerűbb, legéletesebb, legmodernebb alkotásai ott hamarabb vertek
visszhang-ot, mint itthon. Es soha egy felesleges szót le nem írtak a drága
ujságjaik hasábjain. A lényeget keresték mindenben, s nem engedték meg
a mellébeszélés luxusát.

Bátor, új kezdésben.

Az egész erdélyi if'júsági élet nem volt más, mint bátor új kezdés
egy valóban analógia nélküli, történelmi előzmény nélküli kisebbségi ma-
gyar sors elvállalásáért. Nekünk tudnunk kell, hogy az erdélyi ifjúság
a kiállt harc öntudatával jön haza. Tapogatózó, szószátyár és nagyzoló
ífjúság i életünk tanulhat majd puritán, mély, komoly ifjúsági munkaválla-
lást tőlük. Életet ötfokú magyar hangsoron ...

Dezséry László.

A .minőséq forradalma."
Nagy, átfogó goridolatokban nem szűkölködik a magyar élet. Szabö

Dezső "egész látóhatára" után Németh László vetíti a nemzet asztalára
életének, küzködéseinek, tanulmányainak kristállyá tömörült eredményét,
a "Minőség Iorradalmát". A kristály értékes. Mélytüzű és gyémántkemény-
ségű. Hasonló ahhoz a drágagyöngyhöz, amelyről a Biblia beszél. De még-
sem .ugyanaz. Az összehasonlítás azonban jó alkalmat nyujt nekünk arra,
hogy újra meglássuk és méginkább a szívünkhöz szorítsuk a mi "drága-
gyöngyünket". .

Németh László hasonló a bibliai okos gazdához, aki az éléskamrája-
ból "ót és .újat" hoz elő. Amit ugyanis a "Minőség forradalma" jelent,
az ó is, meg új is a mai világban. Az egyéniség értékét fedezi fel és
állítja a középpontba. Jaj, de o-gondolat, kiáltják a kollektivizmus lelke-
sültici. Hiszen épen az elszabadult egyéniség millíók életét sorvasztó ször-
nyei ellen viseljük a háborút! De milyen új meglátás, ha valaki tudja,
hogy öntik ki a kollektivisták a fürdővízzel együtt a gyermeket is.

A közösség élete ma már egyre nyilvánvalóbban kollektív lesz, de
olyan értelemben, hogy egyre kevesebbet törődik tagjai egyéni életével.
Kezdeményezésükre nem tart igényt, kívánságaikat figyelmen kívül hagyja.
S ebben a nagy kollektivizálásban egyre jobban elapad a legfőbb társa-



dalomfenntartó erő, a munka "szenvedélye", az egyeruseg szabad kibonta-
kozása a neki rendelt munkatér minöségi eredményeiben. A közösség élete
lassanként már csak gépeket, automatákat tűr meg. A közösségépítő
munkából majdnem teljesen kizárják az egyéniséget. Valamikor még élet
volt pl. a tanári hivatásban, ma hovatovább nem lesz más a tanár, rnint
tanterv-lebonyolító automata. Igy lép fel azután a XX. század ragályos
betegsége: a szkizofrénia. Szakadt lelkű lesz az egész társadalom. Lesz.
egy gépélete és egy valóságos élete. Nézzük meg pl. a vadevezőst. Hogyan.
dolgozik a hivatalában és hogyan, amikor a csónakja körül babrál. A hiva-
talában csak automata, de csónakjár szívvel-lélekkel gondozza. A metro-
pólisok körül kertes faluk épülnek, s a háztulajdonos munkás lelkének
több köze van a kertjében lombosodó három barackfához, mint az egész.
napi gyári munkájához. Bélyeg- és sport-tudósokat, rádiószakértőket találsz
mindenütt és a legsiralmasabb vidéki környezetben is egy-két európai szin-
vonalú koponyát, Mert az egyéniség olyan, mint a kő alá rejtett mag,
Ha nem nőhet egyenesen felfelé, valahol oldalt bujik ki. Lesz belőle
girbe-gurba, torz növény, de nőnie kell. Ezt az ősgyökerekből eredő, belső
életparancsot senki emberfia ki nem sterilizálhatja belőlünk. Ez adja meg
az élet szépségét és értékét. Vagy befogjuk tehát és társadalomhajtó erövé
tesszük vagy menthetetlenül haladunk a falansztervilág borsóntérdeplö
plátóinak és kazánfűtövé nyomoritott lutherjeinek siralomháza felé.

Ki kell tehát bontani a "Minőség forradalmának" zászlaját és oldalba-
támadni az életnyomorító alacsonyság sötét hadát, akik azt hiszik, hogy
a forradalom az elosztás kérdése. Arányosítani kell a munkát, a munkaidöt,
a munkából származó jövedelmet, stb., stb. Az arányosítás pedig számtani
feladat, semmi köze a minöséghez. "Nos, mondja Németh László, egy
olyan korban, amikor az osztályok színvonala már összetöredezett. szellemi
előjogok nincsenek, én is ellensége vagyok az anyagi előjogoknak. Mikor
a vagyon öncélú és az emberek millióit rekeszti ki az életből, ellensége
vagyok a zürzavar szentségének. Elismerem, hogy szükség van az elosztás
reformjára s a közösséget inkább elfogadom kizsákmányolónak, mint a,
magánembert, de nem hiszem, hogy az elosztás meggyógyíthatja az élet
mély baját." Az igazságosan elosztott javak, még ha bőségesek is, csak
létminimumot jelentenek, mert csak az ember testéről gondoskodnak és
számításon kívűl hagyják az ember lelki és szellemi részét. Az elosztás
forradalma ideig-óráig talán megnyugtatja az emberiség igazságérzetét,
de ha nem lép tovább vagy épen dogmatikussá merevedik ebben az álla-
potban, boldogtalanabbá teszi az embert, mint amilyen a kapitalista zűr-
zavar világában volt.

Menekülést csak a "minőség forradalma" jelent. Leszállni életünk,
fajtánk, sorsunk, egyéniségünk mélységeibe és onnan hozni elő azt az élet-
formát, amelyben a munka egyenlő lesz a válIalkozással. Az egész ember
egész szívvel, spontán belső hajtóerőkkel elindított harca aminőségért,
a legszebbért és legjobbért. Ahol a jutalom nem a vagyon, hanem a munka
öröme és az újabb, nagyobb munkatér.

(Mintha valami ismerős csen gene a fülünkbe: "Jól vagyon jó és hű
szolgám, kevesen hű voltál, sokra bízlak ezentúl ... H)

A minőság forradalmára, ha valakinek, nekünk magyaroknak van
. igazán szükségünk. Kicsiny nép vagyunk, semellett még társtalan is.
Száz feltátott farkastorok kérdezte már tőlünk ezer év alatt, mí jogon
élünk itt Europa közepén, három néptenger közé ékelődve. S eddig min-
dig meg tudtuk mutatni iogcímünket: hogy ..különbek vagyunk. Mert a
kevesebbnek nincsen más jogcíme az élethez, csak az az egy, ha vezető
és világító elitté tud válni. A hűbéri államban sokkal kevesebben voltak
a nemesek, mint a parasztok, de azért még senki sem állította róluk, hogy
feleslegesek voltak. A kis nép is csak így szerezheti meg létjogosultságát
a nagyok között. Ha nemességgé válik közöttük. A holland úgy tört elő
a XVII. században, mint a polgárosódás új nemessége, a zsidó a kapita-
lista életforma elitjeként nyomult felországokfeletti világhatalmassággá.
A magyar itt a Balkán és a Dunamedence népei között volt az elit évszáza-
dokon keresztül. Viszonylagos elit persze. Bocskoros nemes a mezítlábo-
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sok között. De mégis összetartó erő, államalkotó hatalom. Az utolsó szá-
zadban azonban szomorúan lehanyatlott a mi elitgörbénk. Rokontalan,
semmibevett nép lett belőlünk. Hiába hangoztat juk ezer éves jogainkat.
Ma nem sokat adnak már rá, 'ha nincs mögötte kiválóságunk aranyfedezete.
Az elit azzal uralkodik, hogy van. Abból, hogy mennyire nem uralkodunk,
láthatjuk, mennyire nem vagyunk többé elit. Érezték ezt egy emberöltővel
ezelőtt is, azért hangoztattak a mennyiséget a minőség helyett. Hanninc
millió magyart akartak. De ha még lehetnénk is valaha annyian, a szám
akkor sem pótolhatja a minőséget. A tízmilliónak kell annyit érnie, mint
másutt a harmincnak, vagy pedig a tízmillió is elveszett! A magyarság
számára csak ez a válaszút lehetséges: vagy lesz a minőség nemzete
vagy meghal.

S ebből a szempontból egészen másként kell megítélni minden kérdé-
sünket. Ezért nem lehet, sőt életveszélyes külföldi sémákat húzni a magyar
létkérdésekre. "Kicsi népben nem az a nagy, aki nagy vihart tud támasz-
tani, hanem aki népe elől a nagy vihart el tudja fogna." Nem viharkava-
r'ásra van tehát szükségünk, hanem csendes elmélyülő munkára. Tarka
föld ez a mienk. Épp oly tarka, mint amilyen egyszínűek (vörösek, bar-
nák vagy feketék) a szomszédaink. Vagy erényt csinálunk a tarkaságunk-
ból vagy elönt .bennünket a szomszéd színek valamelyike. Ez az utóbbi
lenne a könnyebb, de ez lenne a halálosabb. Mert az ellenmondásokat ki
lehet békíteni, de az egyöntetűség dermedtségébe ki lopja vissza az ellent-
mondás erjesztőit? Akár gyaluval jönnek ránk, akár szekercéveI, csak
irtani tudnak bennünket. Élni csak úgy tudunk, ha elismerik liget voltun-
kat, ahol százféle fa űl egy forrás körül, mégis megférnek egymással.

A mi ideálunk nem a Gyár, mint a kollektivistáké. A mi eszményünk
a Kert: a minőségi földművelés. Nemcsak anyagi, de szellemi értelemben is.
A Kertet kereste a mult század kapitalizmusának egész ellenzéke. Az új
európai irodalom java a Kert irodalma. Kertvárosokba szökik ma a városi
ember s a Kert erkölcséröl és államáról álmodunk mindnyájan százféle
álomban. S Magyarországot Isten is Kert-országnak szánta. Nagybirtokai
szabad teret kínálnak új, tiszta kertészgyarmatoknak. Lakosság ának vcsak.
kis része iparosodott el, természete könnyebben elsodródhatik rrrost, mint
a kereskedelem és gyáralapítások kor ában. Kertjei trágyája trágya lehet
kultúr ája alá is. Az új "kertszellem" adja a legtágabb teret a minőség
forradalmának a kibontakozására.

Akárhonnét indulunk is el, Németh László "Minőség forradalmá't-val
mindig valamelyik szentírási helyhez vagy képhez érkezik. A Kert, szöllös-
kert, gyümölcstermelés s mindaz, ami mögötte áll, vele jár, újra csak
a Biblia igazságait csillogtatja meg előttünk. A "Minőség forradalmá"-nak
egész gondolatára azt mondaná Jézus: "Nem messze vagy Isten országától".
De hogy ez a "forradalom" diadalra juthasson, ahhoz benne kell lenni
Isten országában. Nekünk azt kell munkálnunk, hogy ami népünk minél
előbb és minél inkább benne legyen. Ez a minőség győztes forradalmá-
nak is az egyetlen lehetséges útja.

lllfórocz Sdndor.

'Az orgona.
Folyóiratunk szeptemberi számában a templom karzataról értekezik

Friedrich Lóránt, a karzatra pedig 'oda Idvánkozik a "hangszerek kir ály-
nőie", az orgona.

Sokáig nem használták, szerepe másodrendű volt, hangmegadásra
szolgált a papnak és kórusnak. Összekötötte a kórusrészeket, kísérte
a szóló éneket. Helye valamikor ott volt a szentélyben, majd felkerült
a karzatra, onnan váltakozott a szentélyben maradt énekkarral. Később
több orgonával hidalták át a nagy távolságot szentély és karzat között.
Külön kar-orgonák, portativok, vagy positivék épültek a szentély részére,
külön szerepe még akkor sem volt. A reformáció első századában a köz-
éneket az énekkar vezette, maga Luther sem ad utasítást az orgona haszná-
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latára, pedig őneki a muzsika és ének éltető eleme volt. Amíg a chorus és
vezetője, a cantor, liturgikus személy, addig az orgonista még ma sem az.

A lassan-lassan megszűnő énekkar szerepét átveszi 3Z orgona. A Iig u-
rális zene kivész az evangélikus ternplomokból, az orgona itt-ott fellép,
mint a kar pótléka, átveszi a közének vezetését. Németországban meg-
szűnnek az alapítványi iskolai énekkarok, a 18. század közepén már min-
denütt az orgona tölti be ezek helyét. Az orgona egyeduralomra jutásával
megkezdődik egyházi zenénk hanyatlása. Az orgona alárendelt szerepévei,
a közének kísérésével nem jut önálló szerepkörhöz, ha itt-ott avatott kezek'
szólaltatják is meg. De értékét és jelentőségét egyházunk még ma sem
ismerte fel. Olyan, mint a reflektor, amely láthatóvá és érthetővé teszi
a színen történteket, de csak akkor vesszük észre, ha hiányzik. Az orgona
az istentisztelet ünnepi karakterét adja meg, avatott kezekkel megszólal-
tátva, az első akkordjaiban már ott csendül meg karácsonykor az isteni
gyermek bölcsődala, virágvasárnaptói nagypéntekig a nagy tömegek ujjon-
gásával eljut Jézus emberi szenvedésének végállomásához, de husvétkor
már együtt zeng a hallelujazökkal. Amit a Szentírás szavakkal nem tud
elmondani; elmondja földöntúli nyelvén a muzsika. Az egyház azonban
nem kívánja meg tőle ezt a szolg álatot, nem vár mást tőle, mint a köz-
ének' vezetését. Segítője a kántornak, aki a "hangjával" vezeti a gyüle-
kezet éneklését. Az egyház nálunk sohase helyezett súlyt arra, hogy kép-
zett orgonistái legyenek. Amikor a kántort megválasztják. nem azt firtat-
ják, hogyan orgonál, hanem milyen erős a hangja? Az egyház abban is ki-
fejezésre juttatta az ergonistak mellékes szerepét, hogy az orgonálást rá-
bízta a kántortanítóra. aki sokszor minden ellenszolgáltatás nélkül végzi
el ezt a munkáiát. A lelkész állása templomi és gyülekezeti rnunka el-
végzésére szervezett állás, addig a kántor (orgonista) csak kényszerű
rnellékfog lalkozásként űzi azt. Bár a tanítóképző hivatása magaslatán álló
intézet, a kántorképzés sok" kívánni valót hagy hátra! Az államnak nem
érdeke, az egyház nem látja át szükség ét. Hiány van a tananyag beosztá-
sában, óraszárnban, hiány van képzett zenetanárokban, de a jövőben hiány
lesz zeneileg alkalmas tanítójelöltekben is! Aliceum 4 osztálya a zene-
tanításban csak hanyatlást hozott, mert amíg a tanítóképző felvételi vizs-
g áj án kiválogathattuk a zeneileg rátermetteket. addig a líceumban a zene-
tanulás nem kötelezö. A jövőben a jó kántorokat senkivel sem tudjuk
majd pótolni. Németország rninden nagyobb városában a Volksmusiks-
schulé-k (zeneiskolák), egyházzenei iskolák és egyházzenei főiskolák, zene-
művészeti főiskolák pótolni fogj ák a partrnunkara igénybe vett tanítókat.
Nálunk azonban eddig önálló egyházzenei iskola nem létesült. Minden
kísérletünk, amelyet a helyzet javítása érdekében kifejtettünk, a szűk
látókör miatt kudarcba fulladt. Nem lehet ott megértés az orgonisták
tudásának mérlegelésénél, ahol nem értik meg az igazi org onamuzsikát.
Németországban az egyes korokban egész iskolák,irányok alakultak ki,
ezek szellemében növekedtek fel a kiváló orgonisták. A kis és értékes
mesterek egész sora előzte meg a legnagyobb mestert, Bach János Sebes-
tyént. Bach csak német talajon lehetett az orgonamüvészet örök forrása.
Bizony zavarban volnék, ha a multból kitűnö magyar egyházi muzsikus,
vagy orgonista nevét kellene megemlítenem. Amikor mi első európaihírű
muzsikusaink -nevét említjük (nem olyan régen!), a németek híres muzsi-
kusainak több százéves centennáriumát ünneplik. Egyházi muzsikusaink
sohase tudtak a helyi környezetükböl kiemelkedni, mert itthon sohase tud-
ták azt a tudást elsajátítani, mely a város és ország határai fölé emelte
volna őket. Tehát magában a zeneietlen talajban találjuk meg a feleletet,
hogy miért nincs orgonarnűvészet P

De nézzük tovább a kérdést. A jó orgonistával együtt jár a jó orgona.
Erre még kevesebb gondot fordítottak. Amíg a templom tervezését
művészemberekre bízták, gondot fordítottak a templom külsejére, belse-
jére, torny ára, harangjára. paplakj ára, addig az orgonára pénz ialig' jutott.
A köztudatba átment "a templomi és keneertorgona fogalma. amelynél
tulajdonképen értéktelen, vagy értékes hangszerre gondolnak. Nem, furcsa; "
hogy Isten dicsőítésére megelégszünk a silányabb hangszerrel ? Az orgona
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története nem ismer ilyen megkülönböztetést, csak jó vagy rossz orgonát.
Orgona nagyrészt templomokban épült, a nyilvános koncertezés csak a 18.
század közepén indult el. Az orgona irodalmának nagyrésze egyházzenei mű.
Rövid ideig bevonult a moziba is az orgona, de hiába szerelték fel művé-
szietlen eszközökkel (Iónyerítés, eső gép, vonatza], dörgés stb.), az orgona
csakhamar lerázta a. hozzá méltatlan sallangokat és továbbra is csak
templomi hangszer maradt. Németországban az orgonareformmozg alrnak,
a . feltárt régi hangszerek, sok mindenre megtanították a szakembereket.
Nálunk is most indul meg ez a mozg alom, mely a templomokat értékesebb-
orgonákkal akarja felszerelni. Az orgonaépítésnek sokféle problémája van,
melyekben csak szakértők segítségével igazodunk el. Lényeges kérdés,
hogy a legkisebb templom is értékes, használható orgonát kapjon.

Néha müvészi templomok épülnek, de építöművészeink a karzatot
olyan szűkre szabják, hogy azon az orgona alig fér el. Az akusztikai kér-
dések is sokszor háttérbe szorulnak, a rosszul elhelyezett karzat vagy
a karzatokkal teletűzdelt templomban még a legjobban épült orgona sem
tud érvényesülni. A 18. század kitűnő orgonaépitője, Silbermann Gottfried
tudta ezt, ő csak olyan templomba épített orgonát, amelyik akusztikailag:
kifogástalan volt, azért csodáljuk még ma is orgonait. A rossz helyre
épített orgonák között első helyen áll a Zeneművészeti Főiskola orgonája,
amely a kelenföldi templomunk orgonájához hasonlóan a falba épült bele •.
a karzatokkal agyonzsúfolt templomokra példák a Deák-téri, a soproni
és a szarvasi ótemplom. Akusztikailág ío elhelyezést kapott a fasori és
óbudai templomaink orgonáia, itt azonban a tervező építész kicsire szabta
a karzatot, evvel örök időre száműzték a nagyobb énekkart és zenekart.
1930-ban Budapesten nemzetközi orgonakongresszus volt, melynek első
határozata az építész és orgonaszakértő együttműködését mondja ki temp-
lom építésénél. \

A jó orgonához az orgona szeretete és megbecsülése sziikséges, amely
értékelni tudja liturgikus szerepét, meg: tudja találni a számára előnyös
elhelyezést, fel tudja ismerni az orgonaépítő művészi mutikéiét, de meg-
találja az utat a jó orgonistákhoz is. Ha templomépítőinket ilyen lélek
hatja át, akkor biztositva van orgonakuJturánk alapja és akkor az orgona
ismét Istent dicsőítő hangszer lesz.

,

Pesekko Zoltán.

Az ujra felfedezett család.
Évtizedek hosszú során át nem sokat törődtek életünk első és leg-

elemibb formájával, amelybe beleszületünk és öntudatra ébredünk: a csa-
láddal. Inkább színpadi szerzök témájául szolgált a családi élet. Szívesen
figuráztak ki a férj és feleség egymáshoz való viszonyát; vígjátékok, élcek,
tréfák derítették a közönséget és sokszor nagyon avatott tollú írók busás
jövedelemhez és nagy közönségsikerhez jutottak egy-egy "háromszög" ügyes
forgatása révén (p. o. Kék róka). A család, ahol sorsközösségben össze-
forrva küzd minden egyes tag és elvisel szegénységet, ..keresztet, meg-
próbáltatást a közös jólétért és egyéni boldogul.ásért, nem 'volt- az az ideál,
amelyre a felnövő generációkat nevelték. - Másik oldalon az anyagiasság,
az elszegényedéstől való félelem sodorta a családot az egyke, vagy egyse
felé; a proletariátus pedig szaporaságával, rosszul táplált és rosszul nevelt
gyermekeivel a köz gondját szaporította.

Ma a család kérdése előtérbe került. Nagy szerepe van ebben a sta-
tisztikának. melynek fagyos számai a nemzet életerejének elhanyatlásáról
beszélnek. (Petain marsall szerint Franciaország bukásában nagy része volt
annak is, hogy kevés gyermek született!) Népességpolitikai, nemzetvédelmi
és szociális szempontok vezetik a mai családvédelmi elgondolásokat.
Az államnak katona kell, gyermek kell, ezért igyekszik anyagi lehetőséget
adni a családalapításhoz. Házassági segélyek, amelyeket bizonyos .számú
gyermek esetén nem kell visszafizetni. adókedvezmény, <;.saládi pótlék stb,



263

mind ebbe az irányba mutatnak. A családi élettel való élcelődés helyett
=komoly napilapokban ilyen cikkekkel találkozunk: "A legtitokzatosabb,
a legnagyszerűbb, az isteni teremtésben legközvetlenebb emberi hivatás
'll faj fenntartása. Egy férfi és egy nő lelkének és testének a tiszta szere-
lemben való egymásra találása és harmónikus egyesülése egy életre, hogy
lélekben, szellemben és testben egészséges gyermekek szülessenek ...
A gazdasági javakat azért kell helyesebben elosztani, a rnunka lehetőségét
és méltó ellenértékét azért kell mindenki számára megadni, hogy ezt

.a legszentebb hivatást korlátok nélkül szolgálhassa."
A családnak, mint Istentől kapott életrendnek előtérbe kerülése a

keresztyén egyházaknak örvendetes lehet. Az egyház sohasem feledte el
"hirdetni a család jelentőségét és a családi élet tisztaságának elsőrendű
fontosságát. Most, amikor első sorban nem vallás-erkölcsi szempontok
helyezik előtérbe a család kérdését, az egyház az ige fényét vetíti rá a
kérdésre, mert az igazi családvédelem és családi életújulás ott lesz, ahol
a társadalom tud az lsten igéjére hallgatni és annak a családi életre vo-
natkozóan is engedelmeskedni. Evangélikus keresztyén egyházunknak ezen
a téren azért is van mondani valója, mert családi jellegű. Az üldöztetések
nehéz idejében, az ellenreformációban a Biblia és énekeskönyv köré cso-
portosult családok mentették át az evangéliumi keresztyenséget anyu-
.godtabb időkre. A házi istentiszteletek élő forrásai voltak a keresztyén
hagyománynak és hitnek. Egyházunk lelkiekben akkor kezdett gyengülni,
amikor a házi áhítatok és istentiszteletek parazsa itt is ott is kihunyt.
Életünk elhatározó jelentőségű rendjének megújításánál hangosnak kell
lennie az Isten akaratának.

1. Az egészséges család alapja egy férfinek egy növel vonzódásuk
indítására létrejött, de Istentől kapott szeretettel megszentelt egész életre
.szóló közössége.

Tagadni emberi életünk legerősebb ösztönét, a fajfenntartás ösz-
tönét, amely a másik nem felé hajt, helytelen volna. Ellene cselekedni,
vagyelfojtani ellentmondást jelent életigenlésünkkel. Emberi mivoltunk
nem is abban nyeri méltóságát, ha mi ezt az ösztönt tagadjuk," hanem
abban, ha nem csupán ösztönből fakadó motivumok határozzák meg. Nem
a kielégült ösztönök öröme, hanern Isten Lelke által keltett és táplált sze-
retet legyen a. vezér-motívum. Nem itt-ott örömöket kereső ösztönélet,
hanem az egy hez kapcsolódó szeretet életközössége a mi házasságunk.
Ha nincs ilyen szeretet a házasfelek között, akkor az minden formális
törvényessege ellenére sem több közönséges viszonynál, amelyet a ki-
elégülés vágya tart össze. Hogy erről az ingatag alapról lekerüliünk, ma-
gunkat és házaséletünket Isten igéjének világosságában kell látnunk
Házastársunkat mint Istentől szeretetben kapott társat fogadjuk el.

Szeretetközösséggé csak egy embernek egy másikkal kötött házas-
sága lehet. Az egy ideji, vagy egymásutáni több oldalú kapcsolat ennek
a normális közösségnek a gyengítése, végül is lerombolása. Nem isme-
rünk ezen a téren különbséget férfi és nö között! Semmilyen szempont
sem ment fel a hűségeskű alól. Ez utóbbit esketési gyakorlatáyal kapcso-
latban különösen egyházunknak kellene megfontolás tárgyává tennie.

2. Házasságunknak családi közösséggé kell lennie; ha lsten terve
szetint nem lehet azzá, a házastársak elhordozzák egymást szeretetben.

Két ember szövetségének nincs nagyobb és nemesebb célja, mint a
gyermek. Nem öncél a gyermek, hanem életcél! Nem azért adja Isten,
a gyermeket, hogy legyen, hanem hogy a teremtés rendjében és munká-
jában tevőleges részt vegyek. Ez az Isten akarata. Minden házasság,
amely emberi elhatározásból "és beavatkozás folytán nem lesz családdá,
elveszíti Istentől elébe szabott célját! Erkölcsi tartalom nélküli ösztön-
életté lesz. Az is igazság azonban, hogy a világra hozott gyermeket fel
kell nevelni. Nem szabad megfeledkezni arról a felelősségről sem, amely
a szülö re a gyermek világrahozásá.val hárul. Ennek a felelősségtudat-
nak nem szabad az önzés számára ürüggyé válnia és arra hivatkoz-
nia, hogya gyermek jövője nincs biztosítva. A szülök munkájukkal, fá-
-radozásukkal, önmegtagadassal fcell, hogy biztosítsák a gyermek jövőjét.



Viszont keresztyén erkölcsi szempontból is hibáztatni kell azt a köny-
nyelműséget, amely csak ösztöneinek élve hozza a világra a gyermekeket
a nélkül, hogy azok életlehetöségével törődne, vagy azért megdolgozna.
Nem elég prédikálni az egyke ellen, prédikálni kell egy olyan önző tár-
sadalmi berendezkedés el1en is, amely lehetetlenné teszi több gyermeknek
rendes felnevelését igazságtalan jövedelemeloszlás miatt. Isten minden
madarának ad bokrot is, de az emberre való vonatkozásban á11 az, hogy
a gyengét meg ket! védeni az erős önzésévei szemben. Az egyháznak bát-
ran kellene kiállania az igazság mellé. (P. o. az egyetemi szelekciót csak
úgy szabad végrehajtani, hogy a nem oda valókat könyörtelenül kizárják,
de nem szabad meg történni, hogy jótehetségű és vezetésre hivatott ifjak,
akik egyetemi pályára valók, a magas tandíjak miatt nem tudják tanul-
mányaikat folytatni. Ez nem családvédelem !)

A családi élet erkölcsi értékének mértéke mégsem a gyermekek
száma! Nagy tiszt és kitüntetés a sok gyermek és méltó a tiszteletre
a sokgyermekes anya. Akinek Isten ezt a tisztet nem adja meg, az is
méltó a társadalom megbecsülésére és arra, hogy a szeretetközösségben
megmaradjon! A keresztyén házasság nem csak örömre kötött szövetség,
hanem "egymás terhének hordozására" is. Ha bármely szempontból eredő
olyan felfogás lenne urrá, hogyagyermektelenség felment a hűség köte-
lezése alól, mert gyermeknek okvetlen születnie kell, ez ellen azért kell
vétót mondani, mert ez is Isten akaratának megkerülése!

3. A gyermek Istené. A szülők sáfárságra kapják, hogy testi és lelki
érettsége után önáJJó útjára bocsássák.

A gyermek megszületésével nincsen még megoldva a család problé-
mája. Nem közörnbös a társadalom, az egyház és az állam szempontjából,
hogy a gyermeket a szülők hogyan fogadják.

A gyermek az Isten ajándéka és teremtménye. Az elvilágiasodott
gondolkodással szemben hangsúlyoznunk kell: " ... hiszem, hogy Isten
teremtett engemet" bibliai- és élet-igazságot. Isten ajándéka a gyermek,
éppen ezért Istené a gyermek. Ogy kell fogadnunk és úgy kell vennünk,
hogy érette nem csupán a nemzetünknek tartozunk számadással - hogy
hagyturik-e utódot magunk után, - hanem Istennek, aki számonkéri tő-
lünk, hogy a ránk bízott élettel miként sáfárkodtunk. Az új életnek, a
gyermeknek, a családi körben kell beletanulnia az élet rendjébe. Ott kell
megtanulni az engedelmeskedést nem csak szűleinek, hanem annak az
életrendnek. amelybe lsten állított akkor, amikor e világra kiildte. Ne-
künk a reánk bizott gyermeket bele kell segítenünk az életbe es ezt
akkor tesszük a gyermek javára, ha az élet különféle vonatkozásaiban
megláttatjuk vele Istennek akaratát. A családban kell a gyermeknek meg-
tanulnia a szolgálatot, a felelősségtudatot, ott kell gyakorolnia a szeretetet
és megbocsátást.

Nem elég tehát a gyermeket a világra hozni. Mint Isten tulajdonát
kell elfogadni és nevelni. Családvédelmi intézkedés az is, sőt nem utolsó
sorban az, ami a gyermeknek ilyen testben és lélekben való felnevelését
elősegiti. Családvédelem minden olyan intézkedés, amely védi és óvja a
keresztyén családot!

4. A család a bűn és a kegyelem alatt.
Mint minden e világon, a család is bűn alatt áll. Telve van nehéz-

ségekkel, mert a család két oszlopa, az apa és az anya maga is bűn alatt
áll. A bűn rontja, kikezdi és ha nem állitják meg, tönkre teszi a családot.
(P. o. a generációk harca felborítja a családi együttélést.) A család és
élete a kegyelem alatt is áll. Isten a család tagjait egyenként úgy szerette,
hogy az Ö egyszülött fiát adta érettük. Ez a kegyelem őrzi meg, tartja
meg és védi meg a családot. Ott van igazi védett családi élet, ahol a védő
maga. az lsten. Ott van biztositve az egyház és a nemzet jövendője, ahol
a családok élete felett lsten őrködik, mert családok vannak, akik készek
Istennek engedelmeskedni és akaratát parancsnak tekinteni.

Szociális vonatkozásban az állam és társadalom tegyen meg mindent,
hogy Istentől kapott feladatának mindenki korlátozás nélkül eleget tehes-
sen. Az egyház pedig hirdesse a bűn és kegyelem igéit. így tudja kifej-
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leszteni mindazt az erkölcsi értéket, amit Isten a családban adott. Isten
törvénye alá helyezi e szövetséget, Isten hűsége alá az esküt, Isten sze-
retete alá a házasfelek szívében égő szeretetet. Igy lesznek védett családok,
Ilyen családokori épül fel az egyház, a nemzet jövendéje.

Kósa Pál.

Jómódú és szeqény gyülekezetek.
A jómódú, úgy is mondhatom: mammut-gyülekezetek és a szegény,

másként: kis gyülekezetek egymáshoz való viszonya anyagiak tekintetében
régi kérdés. Időnként felmerül, mint az egykori tengeri szörny, megfenye-
geti a nagy gyülekezeteket, azután elmeriil a nélkül, hogy nagyobb hatást
idézett volna elő. A kérdést természetesen miridig azok a lelkészek vetik
fel, akik ismerik, talán saját tapasztalatból, a kis gyülekezetek anyagi
bajait s akik nem tudnak belenyugodni abba, hogy a helyzet mindig mai
formájában maradjon meg. Nagy gyülekezetek vezetői az ügy érdekében,
általában, vajmi keveset tesznek, ami elég ahhoz, hogy minden maradjon,
mi volt. Hivatalos egyházunk nem találta még meg (talán nem is kereste).
azt a pontot, amelyről elindulhatna s egészségesen és igazságosan a kér-
dést megoldhatná. Ebből a szempontból nem hangzott el nyilatkozat, amely
azt a reményt kelthetné, hogy a megoldás körüli tárgyalás már folyamat-
ban van. '

Természetesnek tartjuk, hogy vannak szegény és jómódú gyüleke-
zetek és nem gondolunk arra, hogy utóbbiak jóvoltából minden szegényból
jómódú legyen. De a mai ,anyagi helyzet nem természetes. Mammut gyüle-
kezetek százezres költségvetései mellett kis gyülekezetek élet-halál-harcot
vivnak. Amott az élet, terjeszkedés, erősödés óriási lehetőségei (sokszor
kihasználatlanul!), itt pedig a mindennapi nyomasztó gondok, évekre et-
maradt lelkészi fizetések, hajléidalan ifjúság, rokkant orgona és elavult
iskolai berendezés.

Az aránytalanság elképzeléséhez alábbiakban néhány példát sorolole
fel. Az adatok nagyrészt saját környékernröl valók, ami természetes. De ez
nem jelenti azt, hogy csak ott észlelhetők. SŐt! (Az igazi helyzetkép hez
szükséges lenne az összes érdekelt egyházak zárszámadásainak, vagyoni
kimutatásainak vizsgálata. A jelek szerint igen sok érdekes dolgot lehetne
egyházközségeink vagyoni gazdálkodásáról megállapítani!)

A jómódú gyülekezeteket jellemzi az egyházi adórendszerűk.I1yen
gyülekezetek tagjai jóval kisebb adót fizetnek, mint a kis gyülekezetéi.
Ipari városokban, ahol a munkás-kereset toronymagasan áll a paraszt-
ember keresete felett, évi 5-8 pengőt kell fizetnie annak, aki falun ennek
háromszorosát is fizette. De a Budapesten és környékén lakó adófizetők
adózása sem egyöntetű. Ennek megszüntetéséhez a próbálkozás siker-
telen maradt, mert a budapesti adóalap elfogadása katasztrófalis anyagi
helyzethez vezetne Budapest környékén, Ime két példa: budapesti önálló
asztalosmester fizetett évi 2 pengőt, Csepel en, mint segédmunkás, évi
9 pengő esett rá. Nyugalmazott tengerésztiszt fizetett évi 7 pengőt, Csepe-
len 20 pengót vetettek ki. Mindketten felháborodtak a "magas" adó miatt.
Világos, hogy nagy gyülekezetek anyagi szükség lete, a legfontosabb ki-
adásokon felül, nem kényszeríti azokat az adózás másfajta rendezésére,
hiszen az egyházközségnek így is jó. De nem jó a közegyháznak! Anyagi
nehézségek között élő gyülekezetek, fájdalmasan bár, de kénytelenek
végrehajtatni, amely jogukkal mammut-gyülekezetek alig, vagy egyáltalán
nem élnek. Pedig a lehetőségek igen nagyok. Egyik egyházközségnek
1938-ban az előirányzottnal 25.600 P-vel több adóbevétele volt, 1939-ben
pedig a növekedett bevételnél ismét 25.000 P-vel több. Két év alatt két
szórvány templom építési költsége!

Jellemző a nagy gyülekezetelere a helyzeti adottságuk. Egyik 300.000
pengőn felüli költségvetéssel rnűködö egyházközség bevételének 25°1-, -át
városi segélyból kapta . .A fővároshoz, 'más 'gazdag városokhoz .s község ek-
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hez tartozó, állami vagy egyéb jótékonykodó vállalatokkal, cégekkel kap-
csolatot tartó egyházközségek kitűnő előnyöket élveznek e tekintetben_,
Bankokhoz, nyomorenyhítő akciókhoz csak jó összeköttetés kell s ez min-
dig meghozza az eredményt. Sajnos, nem lehet mindenkinek jó össze-
köttetése! .'

Jellemző az offertóriumokból és adományokból való bevéte/ük. Ilyen
évi offertórium bevételekról olvashatunk: 3340 P, 3860 P. Egyenesen cso-
dálatos eredményeket értek el lelkészek, kik sajátos célra gyüjtöttek. Volt
eset, amikor közel 700 P, máskor több mint 400 P, illetve 200 P folyt be
egyetlen istentisztelet után. Egy másik gyülekezetben gyüjtésből, vasárból
és más adományokból 2777 P volt az egyhónapi bevétel.

Adományok évi összege: 1900 P, 4000 P, 6000 P, 6400 P és még ennél
is több, és pedig annak ellenére, hogy állandó adakozásról nincs szó,
A nagy összeg ellenére sem az offertóriumból, sem az adományokból
való bevételek nem érik el azt a kedvező arányszámot, amely általában
középgyülekezeteinkben szokásos.

Jellemző a szegénygondozás kiadási rovata. Pl. a pesti evangélikus
egyházközség (magyar) egy évben 27.000 pot adott szegények támogatá-
sára. Ez a nagy áldozat nem jár azzal az eredménnyel, amelyet megérde-
melne. Az egyházközség egy szeretetházat tart fenn, más szociális intéz-
ménye nincsen. A budapesti egyházmegye egyházközségei 1939-ben 37.900
pot áldoztak szeretetmunkára, amely csúcspontját mindig a karácsonyi ada-
kozásban érte el. Ezzel szemben csak négy szeretetházról tud beszámolni
közel 50 nölakóval. Ennél a képnél még reménytclenebbet : is láthatunk
másutt!

Jellemző a lelkészi létszám. Ha jól meggondoljuk, egyenesen meg-
döbbentő, hogy mammut-gyülekezeteink mily kevés lelkészi állást tarta-
nak fenn. Ilyen körülrnények között kevés az istentiszteleti hely és alka-
lom, nincs látogatás és minden ifjúsági, férfi, női, cseléd, iparostanonc stb,
munka folyik, "ahogy az időből futja". Nem is lehet csodálkozni azon,
hogy nagy a reverzálls-veszteség. (Osszeallítottam azok származási helyét,
akik a csepeli egyházközségben 1928 óta kárunkra adtak reverzálist: meg-
döbbentően sokan éppen a nagy gyülekezetekből iöttek.)

Beszéljünk ezzel szemben a szórvány "filléres papjai"-ról? Arról a
templomi oltárképröl, amely végtelen boldogságot szerzett, pedig csak
79 Pvbe került? Kis egyházközségek nyug díj- és más közegyház. tartozá-
sairól, amelyek csak növekedni tudnak nagy kamatláb mellett? Szóljunk
az egyházközségról. ahol az évi offertórium 90 P s a másikról, ahol 303.42
P volt az egyik évi adó bevétel ? Egyik egyházmegyéről, amelyiknek évek
óta nincs pénze közgyűlési jegyzőkönyvet még négy oldalon sem kiadatni?
Beszéljünk a kis gyülekezetek egyházmegyei, kerületi és az egyetemes
egyház fenntartásához való hozzájárulásáról? (Lásd közalapi járulék!)
Pedig ez aránytalanul nagyobb, mint a nagy gyülekezeteké, nem is szólva
a nyugdíj intézeti fenntartói járulékról!?

Eddig a példák. Mi a megoldás?!
1. A segélyezesek eddigi módszerét kár folytatni. Sokan kapnak

segélyt s legtöbben jelentéktelent. Köztudornású, hogy a protekció eze II
a téren sem eredménytelen. Ennek megszüntetésévei egyidejűleg a fel-
aprózásnak is meg kell szűnnie. A segélykéréshez nem -elég egy kérvény,
hanern csa.tolandó az egyházközség minden számadása rövid tételekben •.
Igy látható csak, hogy a kérő egyházközség valóban végez-e olyan jó-
akaratú munkát, amellyel nehéz helyzetéri javítani is akar. Igy egyszerre
kiesnének vagy megváltoznanak gyülekezetek, amelyekből hiányzik min-'
den élet, nincs erőfeszítés, jóakarat, helyes gazdálkodás, csak adósság.
Ugyanakkor kisebb adóssággal rendelkezé, jóakaratú munkát folytató, de
anyagilag erőtlenebb gyülekezetek elindulhatnának a komolyabb alkotás;
útján.

2. Tanácsos ezt az anyagi kérdést egy házmegyénként tanulmány tér-
gyává tenni és a lehetőség szerint megoldani. A budapesti egyházmegye
az egyedüli, amely már megkezdte ezt. Bevezette a rnissziói adót, amely
az egyházközség évi adóbevételének 2 % -a s amellyel két lelkészi állást



tart fenn. Ennek gyengéje, hogy olyan egyházközségek, amelyeknek adó-
bevételük kevés, mert kisebb a lélekszám is, de viszont vagyonosak, keve-
sebb áldozattal járulnak acél megvalósításához. Emellett osztályozta a
gyülekezeteket anyagi helyzet szerint és a jómódúak a szegényebbek ,.
helyett 6 évig fizetik közegyházi járulékaikat, kivéve \3 nyugdíjintézeti
fenntartói járuléket. Ez a megoldás azt akarja elérni, hogya megsegített
egyházközségek ezen idő alatt közegyházi tartozásaiktói szabaduljanak
meg. Ebben található meg a legfontosabb lépés.

3. Amely egyházmegyék összetételüknél fogva nem képesek az egy-
más segítésére, azok részesüljenek nagyobb mértékben kerületi stb. segí-c

tésben.
4. Az egyházi adózást, ugyancsak egyházmegyénként arányosítani kell.
5. A gyámintézet erőteljesebb munkája révén lehetövé kell tenni hí-

veink számára az állandó adakozást.
6. Változtassuk meg az egyetemes közalapi járulékot.
7. Az a legfontosabb, hogy ne csak híveinktől várjuk egymás terhének

hordozását, hanem cselekedjünk így magunk között is.
Kérdés: lesz-e a sokat bolygatott kérdésból valami? Vagy az egyház:

eme kérdését is az állam oldja meg?
Varadt Lajos.

Magyar egyházi nyelvet!*)
.Isten ígéjének szolqálata" és "gyülekezeti taq."

Az egyházunkban indulófélben levő reformátori munka- és életlátás
központi kérdése a gyülekezet létrehívasa. (Itt is megállhatunk egy percre
és megállapíthatjuk, hogy az újszövetségi "ecclesia"-nak jó fordítása ez:
"gyülekezet". Isten gyűjti össze és ezért hívhatjuk gyülekezetnek. Bárcsak
"egyházközségeink", amelyeknek élete sokszor veszedelmesen hasonlít po-
litikai községeink életéhez és annak formáit veszi át lényege rovására,
valóban gyülekezetekké válnának!)

Az élő gyülekezet lsten hívására támad. Ezért az első az igehirdetés,
amely közli és eszközli az élő lsten elhívását és toborzó, gyűjtő, közösség-
teremtő munkáját. Ennek a rnunkának az eszköze az a szolgálat, melyet
hitvallási irataink latinul "ministerium ecclesiasticum"-nak (Ag, Hitv. V.)
vagy "ministerium verbi et sacramentorumv-nak (pl. Apol. XIII. 7.), né-
metül pedig .Predigtamt't-nak neveznek. Magyarul "Isten igéjének szol-
gálata" kifejezést használhat juk. Anémet "Amt" szó eredete szerint annyit
tesz, mint szolgálat, különösen hadi szolgálat a vezér parancsnoklása alatt.
A szolgálatra mutat a latin szó is, meg őseink megtisztelő elnevezése is:
Verbi Divini Minister (V. D. M.), lsten igéjének szolgája. Szakadatlanul
emlékeztet rninket lelkészeket ez a név arra, hogy mi lsten igéjének szol-
gálatában állunk és senki máséban. Egyami Urunk, az Ige, a Győzö
Krisztus, a mi vezérünk. Szünet nélkül való, egyre jobban nekikeseredő,
hatalmas harcban állunk. Isten eljövendő, de rejtetten máris jelenlevő
királyságának iö vitézei vagyunk szemben a sötéség birodalmával és e
világ' hatalmasságaival. Amikor egyesek a .Predigtarnt'i-ot "igehirdetői
hivatal"-Ial, vagy régieskedve "igehirdetői tisztv-tel fordítják, nem tudják;
kiküszöbölni azt a furcsa mellékízt, amely ezeknek a kifejezéseknek a vele-
járója. A hivatal viselői, a tiszt-viselők könnyen a magyar élet rákfene-
jet juttatják eszünkbe, a bürokratizmust, ami egyre hódít egyházi éle-
tünkben is. A •.tiszt" régi és mai tartalma, a harcban előljáró és vezető
képe, könnyű szerrel belefoglalható és beleérthető "az lsten igéjének szol-

'l A korazerú magyar egyházi· nyelv kialakltása egyik legégetőbb szükséglet. Sokat
kell viaskodnunk érte, amig célhoz érünk. E~ a cikk i. ennek ~ vi~.kod~.nak a tanúj •.
a nélkül, hogy végleg megállapodott eredményt adhatna. Folyóiratunk a kérdést állandóan
nap irenden kivánja tartani. Szerk.
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gája" kifejezésbe. A lelkipásztor tehát az ige szolgája: nevezzük is ezen
a nevén!

Ki ne' érezte volna közülünk a zavart, amely mindig előfog minket,
valahányszor a "laikusok" helyett a mi felfogásunkat szabatosan kifejező
és megfelelő magyar szót keressük? Mennyire esedékes számunkra is a

klerikalizmus, valamint a nálunk is kísérteni akaró hierarchikus törekvé-
sek ellen való harc! Ez pedig csak akkor lehet eredményes, ha határozot-
tan tudunk beszélni és nem használunk kétértelmű vagy félreérthető ki-
fejezéseket. Javaslom: a "laikus" szót száműzzük könyörtelenül egyházi
szóhasználatunkból és sajtónkból és mondjunk helyette "gyülekezeti tagot".
Az bizonyos, hogy ezzel nem lehet élesen elkülöníteni a nem-lelkészeket
a lelkipásztoroktól, de ez éppen az előnye. Az evangélikus keresztyén
egyházban csak viszonylagos különbség lehetséges közöttük. Hiszen a lelki-
pásztor, az Isten igéjének a szolgája is a gyülekezet tagja. Nem fölötte áll,
hanem benne. Viszont a gyülekezeti tagok is kaphatnak a Szentlélek Úr-
istentől kegyelmi ajándékot, rátermettséget, készséget és a gyülekezettél
vagy az egyházi felsőbbségtől megbízatást, felhatalmazást igehirdető, bi-
zonyságtevő, rnisszionáló és evangelizáló munkára. Ezeket lehetne "gyüle-
kezeti rnunkásoknak" is nevezni lassacskán, hova-tovább kialakuló szó-
használat szerint. Ezek közé tartozhatnának azok a felügyelők, presbite-
rek, egyházi iskolákban szolgáló tanárok és tanítók, vasárnapi iskolai ta-
nítók stb., akik valóban hivőkké lettek és mások lelki tanítására is alkal-
masak. A lelkipásztor, Isten igéjének szolgája, valamint a gyülekezeti mun-
kások elnevezése mellett használjuk örömmel és bátran ezt a találo nevet:
gyülekezeti tag. Segítséget adhat ez a sorainkban nagyon is lábra kapott
vallásos individualizmussal szemben, - hiszen a tag nem élhet önmagá-
ban, hanem csak a többiekkel együtt és a többiekkel szoros kapcsolat-
bán. Isten gyülekezetének tagjai vagyunk! Közös a kincsünk, közös a hi-
vatásunk. Mennyire felgerjesztheti és szíthat;á egymásért való felelőssé-
günket, törődésünket, teherhordozásunkat, könyörgésünket, .gondunkat, ál-
dozatunkat és szeretetünket, ha világosan áll szemünk előtt és ha az ige
szívünkbe égeti kitörölhetetlenül, hogy gyülekezeti tagok vagyunk.

'Élő gyülekezet tehát az ige szolgálata vagy az igehirdetés szolg álata
által jön létre, amikor rajta keresztül a Szeritlélek embereket megtérít,
Krisztushoz vezet, az egy' igaz hitben megigazít és ezáltal őket gyülekezeti
tagokká teszi

SZÉ:L.JEGYZETEK
Az egyházi adó reformját
jelentette be a pénzügyminiszter
legutóbb az országgyűlésen. A re-
formot az állam szándékozik 'ke-
resztülvinni. Mivel pedig egyházi
adóból első sorban a protestáns
egyházak fedezik szükségleteiket,
azért nyilvánvaló, hogya tervezett
reform sokkal nagyobb mértékben
'érint bennünket protestánsokat,
mint a katolikus egyházat. A re-
formot a miniszter azzal okolt a
meg, hogy az adóterhet "igazságo-
san' és arányosan" kell elosztani.
A pénzügyminiszter bejelentésévei
kapcsolatban. két dolgot kell hang-
súlyozni. Először azt, hogy az adó-

teher igazságos és aranyos elosz-
tása helyes követelés. Aki elolvassa
e számunkban a jómódú és sze-
gény gyülekezeteluől szóló cikket
mindjárt izelítőt is kap e kérdés-
hez, holott ezt a cikket szerzője a
pénzügyminiszter nyilatkozatának
elhangzása előtt írta.'Fofyóitatunk
régebbi években is nem egyszer
hangsúlyozta ugyanezt a követet-
ményt. Arra is' utalnunk 'kell, hogy
az állarnkorrnány már eddig is'
nyomatékosan figyelmeztette egy-
házunkat az egyházi adó igazságos
és arányoskivetésének szükségére
akkor, amikor elhárította magától,
hogy segítsen az" egyházi. adó .be-
hajtásanal ott;, ahol az egy bizo,



nyos ésszerű határt meghalad. He-
lyes lett volna, ha ezt a figyelmez-
tetést jobban megszívleltük volna
és tettünk volna legalább valamit az
egyházi adóteher igazságosabb el-
osztása érdekében, azaz ha a gaz-
dag gyülekezeteket köteleztük vol-
na arra, hogy jövedelmükből segít-
senek a szegény gyülekezeteket
fenntartani. - De azután másod-
szor gondoljunk arra, hogy a pénz-
ügyminiszter intézkedése erőtelje-
sen belenyul egyházi önkorrnányza-
tunkba. Joggal féltjük autonomián-
kat. Viszont értsük meg, hogy az
autonomia elvesztette a jogosult-
ságát, ha egy testület nem tud sa-
ját körében igazságos rendet te-
remteni. Ez esetben a felügyeletet
gyakorlo hatóságnak kötelessége a
rendről gondoskodni. Ha ezt el
akarjuk kerülni, oldjuk meg a kér-
dést, még mielőtt az állam kény-
szerít rá. Nehéz a kérdés megol-
dása, mi'Vel annak rendezésére a
zsinat adta kedvező lehetőséget el-
mulasztottuk s ma a zsinati tör-
vény útját állja az átfogó rende-
zésnek. De a közalapi járulék új-
[ászervez ésével és céltudatos ki-
használásával máris sokat lehetne
enyhíteni a legkirívóbb igazságta-
lanságokon s útját lehetne egyen-
getni az átfogóbb rendezésnek. Ha-
tározott, bátor, a reformoktóI visz-
sza nem riadó cselekvést kell vár-
nunk egyházunk vezetőségétől.

Az 1848. évi XX. törvénycikk
ügye minden esztendőben belekerül
az egyetemes közgyűlés jegyző-
könyvébe, Bizonyára benne lesz az
ideiben is. Egyházegyeternünk ily
mödon szemlélteti változatlan idő-
szerűségét. De legutóbb egészen
más összefüggésben lett valóban
időszerűvé. A külügyminiszter ok-
tóber 'közepe táján nyilatkozott
egy olasz lapnak és többek közt ezt
mondta: "Az 1848. évi alkotmányt,
amely a belga alkotmány mintájára
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készült, meg kell tisztítamink azok-
tól az elernektöl, amelyek ellentét-
ben állanak Magyarország történel-
mi hagyományaival és vissza kell
térnünk a magyar történelem ősi
hagyományaíhoz és civilizációnk
eredetéhez". A nyilatkozat nyomán
nagy vita kerekedett a körül a
kérdés körül, hogy történeti fejlő-
dés vagy idegenből való átvétel-e
az 1848-i magyar alkotmány. Folyó-
iratunknak nem feladata, hogy a
kérdéshez hozzászóljen. Annál ke-
vésbbé, minthogy a vitátkozóknak
egészen bizonyosan eszükbe sem
jutott, hogy ilyen vagy olyan állí-
tásuk körét kiterjesszék a XX. tör-
vénycikkre. Ez tudvalevőleg a val-
lás ügyével fogl'alkozik; legfonto-
sabb pontjában teljes egyenlőséget
és viszonosságot állapít meg a be-
vett vallások között. Mégis lássuk
meg, hogy az 1848-i törvényhozás
értékének csökkenésévei a XX. tör-
vénycikk is veszít értékéből. De
ugyanakkor óva kell intenünk egy-
mást, hogy véletlenül se bánjunk az
1848-i alkotmány kérdésével a XX.
törvénycikk féltése szempontjából.
Elég bajt szerzett már nekünk,
hogy az egyhazért való aggodal-
maskodás befolyásolta politikai vé-
leményünket és áilásf oglalásunkat,
Semmi szükség sincsen rnost sem
arra, hogyavitakérdésben azért
álljunk a történeti fejlődés gondo-
lata rnellé, hogy így fenntartsuk a
XX. törvénycikk eddigi becsét. Erre
annál kevésbbé van szükségünk,
mert a XX. törvénycikket valóban
"átvette" a politikai országgyűlés,
átvette ugyan, de Erdélyból vette
át. Erdély termelte ki - még a 16.
században - az egymás mellett élő
vallások rendszerét,' még olyan idő-
ben, amikor ez másutt elképzelhe-
tetlen volt. Célszerű ezt tudnunk a
törvények újraértékelésének - ide-
jén, de Erdély felének visszatérése-
kor illik is gondolnunk rá. Egyhá-
zunkat pedig ne féltsük; eddig sem
1848 : XX. tartotta fenn.

SZELLEMI ÉLET
Brunton Paul: Egyiptom titkai.

Fordította Gál Andor. Budapest,
Rózsavölgyi és Társa kiadása. Brun-
ton a "titokzatos" Indiáról is írt

már egy hasonló könyvet, most a
fáraók országának nem kevésbbé
titokzatos világát tárja fel szeme-
ink előtt. A szerző nagy rokon-
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· szenvvel rajzolja meg az iszlámot,
· - erkölcsiségének a hátrányai el-
, kerülik figyelmét, - de még ennél

js nagyobb érdeklődéssei fordul az
olyan titokzatos jelenségek felé,
amelyek a mi szóhasználatunk sze-

, rínt az okkultizmus világába tar-
toznak. Nála azonban úgy tünnek
fel, mint a természetben rejlő, de
a nyugateurópai kultúra emberétől

· elegendőképpen 'ki nem rnűvelt és
fel nem ismert titokzatos erők. A
könyv regény szerű előadása per-
sze nem alkalmas az elmondottak
ellenőrzésére, - bizonyosan dolgo-
zik benne a fantázia is, - annál jel-
lemzőbb azonban mindarra, ami a
modern gyökerét vesztett embert
érdekli. A "természettudományok"
századában az ember talán na-
gyobb érdeklődéssei fordul a titok-
zatos dolgok felé, mint valamikor
"sötét" századokban. A hitét vesz-
tett ember pedig könnyen 'lesz rab-
jává mindenféle a modern tudomá-
nyosság színébe öltöző babonának
Erre ez a könyv, mely egyébként
érdekes olvasmány, tanulságos pél-
dát szolgáltat. K.

Dánielné Lengyel Laura:' Hágár
a pusztában. Budapest, Singer és
Wolfner kiadása. Ez a könyv ked-
ves, tiszta 'levegőjű történetet ad
az olvasó kezébe. A szerző első
sorban az ,ifjúságnak ír, amikor az
ifjúság különbözö típusait (a cél-
tudatos, vasszorgalmú leányt, meg
a lehetőségeket kihasználó, de ba-
jaiért mindig másokat okozó fia-
talembert) rajzolja meg nyilván
pedagógiai célzattal. Háttérben a
mindenét feláldozni !kész anya képe:
mindez Idealisztikus világszemlélet-
ről tesz tanuságot. Csak az a kér-
dés, hogy rnit szól mindehhez az
élet kegyetlen realitása. D. 1.

Ferenczy Károly emlékkiállítás
gróf Almásy Teleki Éva .műintéze-
tében (régi Ernst Muzeum). Fe-
renczy (1862-1917) volt a most
visszakerült Nagybánya festöisko-
lájának legnagyobb egyénisége. Az
1922-es lkiálIítás nem eredményezett
á,ltalános elismerést és !közönségünk
sokáig illem sejtette, mily nagy ma-
gyar alkotoegyéniséget kapott Fe-
renczyben, A tárlat kitűnö rende-
zéssel vezet, lépésről-lépésre művé-
szetének legbelsejébe. Azonnal meg-
ragad bennünket erős :koncentráló-
'képessége, aíig egy-két .év alatt le-

rázza a müncheni iskola kerlátajt
s 'a képiségnek új felismerése rnu.
tatkozik nála. Teliességgel Iestö,
számára a szín az, amely a termé-
szet minden jelenségét egy 'egész-
szé formálja össze, még ha a szl-
nek disszonanciaban vannak is egy-
mással (Borus ősz a Plisszanál.
1910.) s leülönösen érezhető ez nap-
sütéses képein. (Október. 1903.
Séta. 1909. Napos délelőtt 1910.)
Folyóiratunkat bizonyára érdekeini
fogja a harminc bibliai tárgyú ta-
nulmánya és festménye, melyek kö-
zül felhívjuk a figyelmet a "Hegyi
beszéd"-re, anol a szokványos Jézus- -
ábrázolásokon felülemelkedve, való-
ságos környezetben, dicstelenül áb-
rázolja az Embernek Fi·át s hazai
vidéken (mint Uhde l), A teológus
is megdöbben a művész bibliai ta-
pasztalatainak mélységén, amint ,a
Három ikirá,lyt a kép Feneketlen sö-
tétjében botorkáini látja. Pietáiban
visszatér a' XVI. század ú] tapasz-
talata, amikor Krisztus valóságos
halált halt, kiterített testét mutatja
be. (Holbein.) Jézusban való hite
egészen személyes volt, Krisztus ha-
lott testére (Levétel a keresztről.
1903.) bőven ömlik a fény, a szo-
kásos felhők, lemondás, borulat és
tragédia sehol, ihelyettük ott a fel-
támadást igérő napsütéses tá] ra-
gyogó zöldje. Kétszer megfestette
a Tékozló fiú megtérését, Erősen
tudja érzékeltetui az ember sorsát
az Isten terveiben. (Józsefet eladják
testvérei. 1900. Ábrahám áldozata.
1901.) R. 1.

. A Műcsarnok őszi tárlatán ti-
zenkét magyar művész szerepel
gyűjteményes és a magyar grafikus
rnűvészek együttes kiállítással. A
nagytermet Márton Ferencnek, az
idén elhunyt székelys-zármazású rnű-
veszünknek alkotásai töltik meg,
Festö, grafikus, riportrajzos, szob-
rász, építész volt egy személyben s
tán ez a sokféleség mutatta meg
visszahatását kifejezésének egyel-
dalúság ában. Aranyos, jólkisz ámí-
tott formáit, alakjainak duzzadó
izmait legtöbbször ott tölti meg ele-
venséggel, ahol a téma maga bi-
zonyos monumentális gondolat szol-
gálatában áll, ilyenek a háború
utáni irredenta propagandától fű-
tött csikországi jelenetei (Gátkötő
székelyek, Erdőirtás' Csikország-
ban) és a heroikus hangulatú há-



borús képei. (Támadás.) Egyház-
rnűvészeti alkotásait jellemzi bizo-

nyos dekoratív esztéticizmus. A nagy-
· közönség számára különösen érde-
kes 'lehet a magyar élet nagysá-
gairói készített arcképsorozata (Ady
Endre a betegágyonl) s a forradal-
mi idők zivataraiban készített rnoz-
galmas riportrajzai. Dietrich Adolf,
Juszkó Béla, Kárpáthy Jenő, Szlányi
Lajos után !kiemeljük Áldor János

·László finom tájait, majd. Udvary
Pál, Csebi Pogány István és Akosy
Makoldy József .aquarellművészetét,
Teles Ede és Kerényi Jenő szebor.
kiállítását. A grafikusolk közül Je-
ges Ernő, Antal Elemér, Úsz Dé-
nes, G. Szabó Kálmán, Bern József,
Arató Gyula karcai, fametszetei,

· toll rajzai és aquarellei különösen
értékesek. R. I.

Staiker James: Szent Pál apos-
,tol élete. Angolból átdolgozta Lu-
kácsy Imre. Budapest, 1940., Syl-
vester-kiadás, 123 lap, ára 3 P. -

'Stalker e könyve népszerű munka,
bár lelkészek is jól használhatják.

· A szerző azok közé a biblicisták
közé tartozik, 'akik konzervatív

·gondolkodást erős platonikus ha-
tással egyeztetnek össze. Ez ezen a
könyvön is meglátszik. Bár Pál
apostol evangéliumát igyekszik le-
veleiböl híven reprodukálni, azt
mégis érezhetően a platonikus
szemléletrnóddal vegyiti össze. E

· ponton szüksége volna sz erzönek
azokra a felismerésekre, rnelyekre
a háború utáni teológiai rnegújho-
dás jutott el. Érdemes megemlíteni,

· hogy a könyv végén található iro-
dalmi utalások is nagy többségük-
ben ma már teljesen elavult rnűve-
ket sorolnak Iel. Hogy a könyv

.ennek ellenére is jó szolgálatot
tehet, azelsősorban történeti jel-
legű részeinek köszönhető: ezek
ugyan szintén nem Ikorszerűek, de

· a bibliai anyagót többé-kevéssé tra-
dicionális formában világosan cso-
portosítják. - Lukácsy Imre fordí-
tása magyaros és gördülékeny. For-
dítói fáradságáért köszönetet érde-
mei, kívánatos 'Volna azonban, hogy
valóban korszerű munkák at ültes-
sen át magyar nyelvre. K.

Künkel Fritz: A közösség. Buda-
'pest, 1940, Scholtz Testvérek ki-

· adása, 143 lap. Dr. Vető Lajosnak
második nagyobb lélegzetű fordí-
tása. A könyv eredeti címe: Das

Wir. E különös cím alatt Künkel
a közösség lélektanára vonatkozó
kutatásainak igen érdekes <eredmé-
nyeit foglalja össze. Rámutat arra,
hogy hogyan él miindnyájunk lelke
mélyén egy ősi közösségi, együvé-
tartozasi érzés. Hogyan következik
be az "elegyeniesedés", majd ki-
alakulnak a különféle típusok s
végül a 'Válságon keresztül az em-
ber vissza talál az elvesztett közös-
ségbe. Ez az ember tulajdonképeni
'helye (mondják Künkelröl, hogy ö

a nemzeti szocializmus tanainak lé-
lektani igazolója). A könyv jobban
érthető, ha előtte, vagy vele Künkel
Charakterkunde című munkáját is
elolvassuk Ez azonban nem von le
a fordító érdeméből. Lélektani ki-
fejezésekben szegény .a .mí nyel-
vünk. Vető sokszor pompásan for-
dít! Egyes kifejezései gazdagítják
nyelvünket, a nélkül, hogy erősza-
koltak volnának Saját magunk és
embertársaink megértéséhez igen [ó
segítség Künkel-Vető könyve, A
,lelkek gyógyításával foglalkozók
számára nélkülözhetetlen. Magyar
lélektani irodalmunknak nyereség.
Csak örülhetünk annak, hogy Kün-
kel Die Arbeit am Charakter círnű
munkájának fordítása - Jellemfor-
málás címen - ugyancsak folya-
marban van.

Külföldi folyóiratok
Luther. (Gütersloh, Bertelsmann

kiadás, ára egy évre 3 RM): a né-
metországi .Luther-Gesellschett"
folyóirata, mely a modern Luther-
kutatás szolgálatában áll. A folyó
évi 1. füzet közli Althausnak egy
"Luther és a jelenkor" C., Schöffel-
nek egy Krisztusról, mint a világ
Uráról és az egyház Fejéről szóló
Lutheren tájékozódó tanulmányát,
továbbá KnoJlenak "modern Luther-
kutatás" és Doernenek "Luther és
a prédikáció" c. tanulmányait. Iro-
dalmi szemle egészíti ki a füzet tar-
talmát. E folyóiratot melegen ajánl-
juk mindenkinek.

. Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlhamrner-kiadás) folyó évi 4/6.
száma közli Goldemmet egy igehir-
detését, folytatja Schlatter: Jézus
és Pál apostol c. tanulmányát, vé-
gül pedig közli Schutitenn tanulmá-
nyát az "igazság" kérdéséről "igaz-
ság és tudomány" címen. K.
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EGYOTT ISTEN ELÖTT
IM .~. ~~=LZ$~2'~"1f" .

. Bízzatok öbenne mindenkor, ti népek; öntsétek ki Előtte szíveiteket;
. Isten a mi menedékünk! (Zsolt. 62, 9.) ,

Az Or ezt ígéri nekiink: Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim
bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek.

(Ján. 15, 7.)
November folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szoktunk rendszeresen imádkozni üdvösségünkért, - hogy nem
szoktunk rendszeresen imádkozni azoknak az üdvösségéért, akiket reánk
bízott, akikkel egy családban, egy népben, egy gyülekezetben élünk, -
hogy nem összpontosul minden reménységünk az Ö kegyelrnességében;

adjunk hálát az Istennek,
hogy nem a mi hitetlenségünk, békétlen és nyomorult életünk szerint
cselekszik velünk, hanem Jézus Krisztusért békességet, üdvösséget ígér
nekünk, ....:..hogy reménységet ad nekünk a földi életünk és evilág el-
múlása útán következő új teremtésben való részvételre;

könyörögjünk az Istennek,
hogy földi életünkben híven megtartsuk parancsolatait, - hogy minél
több' szeretetet gyakoroljunk embertársaink iránt, - hogy sohase feled-
kezzünk meg halandó voltunkról, - hogy békességes halált adjon ne-
künk, - hogy mentsen meg minket az kárhozattól az Or Jézus Krisztusért.

Én Istenem! Mennynek és földnek teremtője! Tebenned bízom, és
meg nem szégyenülök, mivelhogy Te,' Uram, oltalmazóm és reménységem
vagy ifjúság'omtól fogva. Születésemtől fogva Tereád bízattattam, ne
távozzál el azért éntőlem. Tölts be engem minden örömmel és békességgel
a hitben, hogy az írásoknak vígasztalása és a békességes tűrés által
reménységem legyen a Szentlélek erősségében. Vígasztalj meg engem, és
erősíts meg, hogy a nyomorúságban és a szorongattatásban félelmes ne
legyek, tégy engem lélekben buzgóvá, a reménységben vidámmá, a szoron-
gattatásban békességes tűrővé. Végy fel engem a Te beszéded szerint,
és élek. Ne hagyj megszégyenütnöm az én reménységemben, segélj meg
engem, és megtartatom. Elmélkedem mindenkor a Te üdvözítésedről, mert

\ Jö vagy, Uram, a Tebenned bízókhoz és Téged kereső lelkekhez. Oh mily
íö csendességgel várni az Úrnak üdvözítését, mert nem feledkezik el a
szegényekről. Kiöntöm Előtted szívemet, mívelhogy Te vagy az én segít-
ségem, Nálad van az irgalmasság és a bőséges megváltás. Oh kegyes
édes Istenem! Engedd, hogy a Te mindenkori kész kegyelmességed felől
való reménység biztasson engem, és az én szívein örvendezzen, hogy ily
kegyelmesen megsegítesz. Add nekem a Te erősségedet feltett remény-
ségem .megtartásara, mely lelkemnek' mint egy erős, bátorságos vasmacs-
kája legyen, és hogy mínden, akinek Tebenned reménysége van, magát
megszentelje, aminthogy Te is szent vagy, hogya jövendő testben bírjam
és valóban nyerj em azt, amit itt míndenkor reméltem a Jézus Krisztus
érdeme által. Ámen.

(A Magyar Lelki Ora harmadik fertályából, 1732.)
Szegény bűnös embereknek Egyetlen reménysége És minden igaz

híveknek Öröme, üdvössége! Jövel, jövel hozzánk, kérünk, Mindenkoron
légy mivélünk; Te vagy ami Krisztusunk És kegyelmes Jézusunk.

Nincs e siralom völgyében Maradandó városunk: Itt élünk a remény-
ségben, Jövendőt öhaítozunk. Ott a dicsőült lelkekkel, téged áldunk a
sezntekkel, Te vagy áldott Jézusunk, Üdvözítő Krisztusunk.

(Aáchs Ferenc, 1680-1747. Keresztyén Énekeskönyv 413, 3. 6.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyömdája) Győr.



A szerkesztő levelesládáJából.
Vettük a következő sorokat: ,,A Keresztyén Igazság f. évi 8. száma

már szóvá tette az újabban egyházunkban ls egyre Jobban elterjedő cím-
és rangkórságot. De minthogy ez a cikk csak elhangzó szó volt a pusz-
tában, amelyre sehonnét visszhang nem érkezett, szükségesnek tartjuk
ezt újra .szóvá tenni, annyival is inkább, mert p. o. az idei egyházi gyű-
léseken a f'elszölalók megint sokszor használták a "nagyméItóságú", "mél-
töságos", ,,,nagyságos" stb. címeket. Szomorú, de való, hogy hazánkban
soha annyi címet és rangot nem adományoztak boldog-boldogtalannak,
mint éppen napjainkban, .a király nélküli királyság idejében. S minthogy
ez a cím- és rangkórság már kezd veszedelmes arányokat ölteni a magát
demokratikusnak hirdető evangélikus egyházban is, ideje volna ebben
a cím- és rangkórság dsungeljében egy kis rendet teremteni, olyan for-
mán, hogyaközgyűlési felszólalók felszólításukat mindenkor csak a köz-
gyűléshez címezzék, - a hivatalt viselő egyházi tisztviselők pedig eléged-
jenek meg a hivataluk [ellegét legjobban kifejező címzésekkel: "Tanitó
úr, - káplán úr, - lelkész úr, - esperes úr, - püspök úr stb. Végtére,
ha a tanároknak, ügyvédeknek. doktoroknak, orvos professzoroknak nem
derogál, ha őket csak "tanár úrnak, - ügyvéd úrnak, doktor úrnak" stb.
szólítják, érjük be mi, egyházi tisztviselők is, a hivatalunk jellegét kife-
jező, s a demokratikus szellemnek is jobban megfelelő egyszerűbb és rövi-
debb titulusokkal. Ez által senki tekintélyén nem esik csorba, mert hiszen
az egész tekintély úgy sem a felsőbbség, vagy a hizelkedők által ado-
mányozottcímeken, hanem .míndig az illető egyéni érdemein alapszik.

Tompa Mihály
ny. lelkész.

---
Megjelent a Vizsolyi Biblia Előszava, Az Országos Bethlen Gábor

Szövetség a Vízsolyí Biblia megjelenésének 350. évfordulója alkalmából
az ezévi Protestáns Napokra ízléses kötetben kiadta Káröli Gáspár Bib-
Hájának eredeti előszavát. A könyvhöz dr. Incze Gábor írt bevezetőt.
A kötet pergamen papiron az eredeti, Biblia facsimile-jét viseli. Ára 50
fillér. Kapható a Protestáns Napok ünnepségeinek helyiségeiben, valamint
a könyvkereskedésekben. Külön is megrendethetö az Országos Bethlen
Gábor Szövetségnél Budapest, IV., Sernmelweís-u. 17.
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November elejére megjelenik

Dibelius Ottó:

JÉZUS EGYKOR ÉS MOST
c. könyve. - Fordította: Szabó Lajos.

Dibelius attó generalsuperintendens, a németországi hitvalló
egyház egyik vezérének e pompás könyvecskéje németül rövid

idő alatt több mint 20.000 példányban kelt el.
Ara 1 P.

Megrendelhetó:

a Keresztyén Igazság K~adÓhiYalában, Sopron, Paprét·utca 2. :::J

I Has:ndljuk és terjess:Uk

Luther Márto" Kis Háléjál
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a Keresztyén Igazság olcsó kiadásában!

Ára 10 fillér, tömeges teriesztöknek kedvezmény I

Megrendelhetö a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u. 2.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.
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Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harang •• ó nyomdája) Gyór.


