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Az Országos Luther Szövetség
a nagyhét három első napján lelki elcsendesedésre gyUjti össze
Budapest közelében egyh á z un k férf I int e II i gene i áj á t a mult
évi rendkívül áldásos tihanyi evangélizáló konferencia folytatása-
képen. E nagyheti elcsendesedés lesz hivatva annak az állításnak
fölényes megeáfolására is, hogy egyházunk világi vezető rétegében
kevés az érdeklődés az evangélium s a komolyabb lelki élet iránt.

Az összes előadásokat és ábítatokat
Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök fogja tartani.

Felvilágosításokat, meghívókat készséggel kiild az Országos Luther-
Szövetség konferenciai irodája (Budapest, VIlI., Esterházy-u, 12. sz.).
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EGYOTT ISTEN ELŐTT,

A bún az egyházban.
"Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek

országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az
emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza
közé és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés és gyümölcsöt terme,
akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondá-
Bak néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan
van azért benne a konkoly? ö pedig monda nékik: Valamely ellenség
cselekedte azt. A SZOlgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy
elmenvén, összeszedjük azokat? ö pedig monda: Nem. Mert amikor össze-
szeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagy-
játok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt
mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és
kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én
csürömbe. - Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. ss
az lj tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nekünk a
szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ö pedig felelvén monda nékik:
Aki a jó magot veti, az az embernek Fia; a szántóföld pedig a világ; a
ló mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az
ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az ,aratás pedig a világ
.ége; az aratók pedig az angyalok. Amiképen azért összegyűjtik a kon-
kolyt és megégetik: aképp en lesz a világnak végén. Az embernek Fia el-
küldi az ő angyalait, és az ő országából összegyüjtik a botránkozásokat
mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek, és bevetik őket a tüzes
kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor 'az igazak fénylenek,
mint a nap az ő Atyjoknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja."
Máté 13, 24-30; 36--43.

A világ lsten szántóföldje. Az a hely, ahol az ö uralma, királysága
hirdettetik. Itt munkálkodik Jézus, itt hívja az embereket Isten országába.
Ut él és növekszik az elhívottak serege, "Isten országának fiai", az egyház.

Ugyanitt,a világban munkálkodik az ördög is. O is toboroz magának
híveket, ö is hívja az embereket s hívó szava nem hangzik hiába. Az ő
serege is növekszik. Nem valahol másutt, külön területen, hanem éppen
ott dolgozik ö is, ahol Jézus. Hívei, a "gonosznak fiai", elkeverednek
az ország fiai között. EgyüU az, egyházzal, az egyház tagjai között élnek
az ördög eljegyzettjei: az "igazak" között a "gonoszságot cselekedők".
Nem 'ostromlott vár az egyház, amelynek csak a falakon kívül agyarkodó
ellenségge" kellene számolnia, hanem megszállott ország, amelynek kény-
telen-kelletlen tűrnie kell az idegen betolakodók garázdálkodását.

Tűrnie kell - így parancsolja ezt az egyház Ura, Jézus. Tűrnie kell,
mert az "ország fiai" és a "gonoszság" fiai, a hívők ésa hitetlenek közötti
váJasztástétel nem őreá, nem az egyházra magára bizatott. Azt fenntartotta'
az egyház Ura magának. Fenntartotta azért, mert ezt a szétválasztást egye-
düi ő tudja igazságosan elvégezni. Belőlünk hiányzik az ehhez szükséges
ítélöképesség, a szívekbe és vesékbe látás. "Ismeri az nr az övéit" (II. Tim.
2, 19), de csak O ismeri! Hiszen az egyház külsö szervezetéhez tartozás.
az egyháztagság. a gyülekezeti életben való részvétel még egyáltalán nem
b.iztosítéka annak, hogy az illető valóban tagja a Krisztus testének, való-
ban ott van az "ország fiai" között. Másfelől Krisztus egyházának kapuja
nyitva áll minden megtérő bűnös előtt, akit pedig esetleg a "hivatalos
egyház" kizár-kebeléböl. Ez' azonban nem jelenti 'azt, hogy azért ne lenne
szükség már itt földön, az egyházi életben a lehetőséghez képest kü1önb-'
séget .tetmt hívőkés hitetlenek, igazak - vagyis Isten kegyelméből bűn-:
aocsánatot nyertek - és gonoszok - vagyis Isten kegyelmét meg átalko-.
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dettan visszautasítók - között. Hiszen idővel a búza között is meglátszik
a konkoly! Erre a megkülönböztetésre tehát szükség-van s ezt gyakorolja
az egyház az egyházi fegyelem eszközeivel. Csak éppen szétválasztani,

\ elkü/öníteni nem lehet őket; nem lehet az egyházat végérvényesen meg-
tisztítani a konkoly tól,

Ez majd csak az utolsó ítéletben történik meg. Jézus, az ítélet Ura,
egyedül öt illeti meg az ítélettétel. Ö fogja szétválasztani a földi egyház
keretei között addig együtt élő igazakat és gonoszokat. Csak akkor érik
meg egészen a vetés: a búza is, a konkoly is akkorra hozza meg termését
(Máté 7, 20-23). Akkor tűnik ki, hogy kik okoztak másoknak botrán-
kozást, vagyis kik döntöttek másokat hitetlénségbe, és kik "vezéreltek,
sokakat igazságra",a Krisztushoz.

Mindebből az következik, hogy szent józansággal kell szemlelnünk
<\z egyház életét. "Senki se vélje - mondja Luther -'---,hogy gyülekezeté-
ben csup é! szentek vannak. Vajjon Krisztust is nem apostol árulta-e el?"
Bizony van bűn az egyházban. Nemcsak abban az értelemben, hogy vég-
eredményben az egyház minden tagja bűnös, a megtértek. az "igazak" is'
csak kegyelmet nyert bűnösök, hanem abban az értelemben is, Rogy ezek
közt a megtért bűnösök között ott. élnek a "gonoszo,k", a megtérni nem'
akarók, a "gonosz fiai". Elkeveredve, sokszor nagyon is nehezen felismer-
hetően, sokszor egyenesen az egyház élére" törve ezek adják ki magukat
az igazi egyház gyanánt.

Oe hát hogyan is lehetne ez másképen? Hiszen az egyház iH él a
Világban, amely nemcsak az Isten szántóföldje, de az ördög vadászterü-
lete is. Még nem lsten országa az egyház; csak hirdettetik lsten eljövend.ő-
királysága az egyhá·zban! Eljövetelét emberi erőszakoskodással, vakbuzgó-
sággal semmiképen sem siettethetjük. Sőt a Jézus dolgába való bele-
kontárkodással csak kárt okozunk. Nem az ítélettartást bízta Ö reánk,
hanem az ige hirdetését. Nem al aratást, hanem a magvetést. Nem az ered-
mények, gyümölcsök számbavételét, betakarítását, hanema hitben és
reménységben való szolgálatot, minden kézzelfogható siker élvezése nél-
kül. Nem az Ö országának "felépítése" a feladatunk, hanem a bizonyság-
tevés arról, hogy közel van már az Ö országa. Nem azért küldött, hogy
a bűnt kigyomláljuk 'a világból, vagy csak az egyházból is, - hogyan is
tudnánk! - hanem, hogy hirdessük a bűnök bocsánatának evangéliumát
a bíínösök egyházában.

Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy munkájába oly sokszor belekontárkodunk, - hogy: elfeledke-

zünk egyetlen feladatunk ról, az ige hűséges hirdetéséről, - hogy rajongá-
suakban elfeledkezünk az egyház bűneiről, melyek a mi bűneink, - hogy
abban a tévhitben ringatjuk magunkat, mintha mi építhetnénk al Ő országát;

adjunk hálát Istennek,
hogy megújuló kegyelme hiábavalóvá' teszi at ördög mesterkedését, -
hogy az Ö egyházán a pokol. kapui sem vehetnek 'diadalmat, - hogy Szent-
-lelke tanácsol bennünket és megóv saját balgaság ainktél ;

könyörög;j,ünk Istennek,

hogy Szentlelke adjon bátor megállást a bűnnels;>;emben, - hogy adjon
bölcs látást egyházunk jövője felől, - hogy ÓyjON meg a hitetlenkedéstél
és rajongástói, - hogy ítélete napján az övéi között találtassunk és üdvös-
séget nyerhessünk .

••Or Jézus Krisztus, kérűnl\ őrizd meg mindazokat, akik Neked, szal •.
g:álnak. Ajándékozd gyermekeidnek a te békességedet és tartsd' távol
tőlük akísértöt, nehogy juhocskáid a gonosz martalékává váljanak. Oltal-
mazd. magad kicsiny nyájadat: azokat, akik hitben és reménységben várják
országod eljövetelét. Amen" (Bezzel H)
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A magyar' irredenta
és a területi reviziós törekvések útja.
Aki a magyar területi revíziós törekvések és az irredenta multját és

jelenét nyitott szemmel figyeli, annak meglepetéssel kell észrevennie,
hogy benne a közeli multban hasadás állott be. Olyan mélyrehatö ez a
hasadás, hogy már a szélesebb rétegekbe is elhat, és olyan ellentétes
gondolatokat, érzéseket és törekvéseket vált ki a jelenben a revíziós és
irredenta eszme, hogy a hasadás tünete sokszor egy ember ellentétes
nyilatkozataiból is megállapítható.
. A magyar területi revíziós törekvések és az ezzel kapcsolatos magyar
Irredenta nem régi keletűek. Az ezeréves közös haza lelkiismeretlen fel-
darabolása, a rosszakarattal, tudatIansággal és bosszúvággyal megvont
határok, az elvágott qtőerek, a felszabdalt élettér, a megcsonkított ősi
gazdasági és etnikai egység olyan mélységes fájdalmat, elkeseredést és
nyomorúsagot váltottak ki, hogy ennek mélyén többek között megszületett
az elemi erővel feltörő magyar irredenta szellemi tüze és ennek iker-
testvére, a területi revizionizmus.

Az ezeréves történeti mult sorsközössége, a régi egészséges gazda-
sági és földrajzi egység, hatalmas erkölcsi erők és vallási motívumok,
az egy hazában békésen élő népfajok keveredése és a nemzetiségek min-
den téren való szabad érvényesülése, mind élő tiltakozássá váltak a béke-
diktátum mal szemben és irredentává magasztosulva kérdezték: Miért kel-
lett az Isten által is egynek teremtett országot minden más szempont
kiküszöbölésével, csupán egyetlen egy szempontot tartva szem előtt, fel-
.darabolni? Ez az egyetlen szempont: a népiség, sem volt becsületes, ha-
nem inkább ürügy, bizonyos népek favorizálására, mások kizsákmányolá-
sára és elnyomására. A Monarchiát Ieldarabolták azzal a jelszóval, hogy
a, nemzetiségeket fel kell szabadítani, ugyanakkor azonban az egy Ausztria
helyett három ú], nemzetiségekkel túlzsúfolt Ausztriát tákoltak össze.
'Tusár, az első cseh miniszterelnök -büszkén hirdette: Új Svájcot Iétesítünk
a Keleten! Az igazság pedig az volt, hogy Kelet egészséges és megelége-
dett Svájcát: Magyarországot botorul feldarabolták és életképtelenné
tették.

A magyar területi revizionizmus minden magyar szívét megdobog tatö
jelszava: a Kárpátoktói az Adriáig! Az irredenta erkölcsi és vallási mély-
ségeit pedig utolérhetetlenül fejezi ki a Magyar Hiszekegy. A magyar
irredenta és a revizós törekvés tökéletes egységbe forrva, minden magyar
embernek ama meggyőződését és hitét hirdeti, hogyaKárpátoktól öve-
zett terület egy szerves és megbonthatatlan ország, melyben a vezető sze-
rep, az állami élet szervezése, alakítása és irányítása a magyarságot illeti
meg. A magyarlakta területeket népi alapon követelte vissza, de a nem
magyarlakta területekre is igényt emelt a következő érvekkel : 1. törté-
nelmi és jogi alapon, mert ezek a területek ezer esztendőn át a magyar
korona fe!ségjoga alá tartoztak. 2. Gazdasági alapon, kimutatva, hogy
az ország szerves gazdasági egység, összefüggő élettér. 3. Kulturális ala-

_pon, igazolva, hogy a Kárpátok medencéjében a magyarságé a kultúr-
fölény, ennek következtében övé a szellemi vezetés joga és kötelessége is.
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4. Erkölcsi alapon, aminek lényege, hogy ha a magyarságnak bizonyos
hibáit el is ismerjük', ennek ellenére a Duna völgyében lakó népek között
erkölcsi szempontból is a legkülönb. Ha olvassuk az elmúlt húsz esztendő
idevonatkozó irodalmát, talán találunk más figyelemre méltó indokot is,
de ez a négy vezető szerepet játszik.

A trianoni szűkre szabott határok között élő magyarság ebben a meg-.
győződésben élve, úgy érezte, hogya Kárpátok medencéjében lakó népek
csak akkor jutnak nyugalmi helyzetbe, ha egyrészt minden elvesztett
terület visszakerül a régi állami keretek közé, másrészt, ha az új életet
áthatja az irredenta által megtisztult nemzetszemlélet. Ez a kívánatos új
nemzetszemlélet azonban, sajnos, nem kristályosodott ki, és ennek követ-
keztében nem is hatotta át a közvélernényt, Nem találkeztam olyan írással,
amely az új megtisztult nemzetszemlelet jegyében megkísérelte volna
komolyan és becsületesen előkészíteni azoknak a problémáknak meg-
oldását, amelyek később a területek visszacsatolásaval szükségképpen elő-
térbe kerültek. Az irredenta és a revíziós törekvés inkább az ország meg·
nagyobbodásának reménységét és hitét táplálta, semmint intézményeseu
és rendszerező munkával előkészült volna nagy hivatására, mint a vele
rokon német irredenta. Nagy. energiát fordítottunk pl. a nyugati nyelvek
tanulására, ellenben nem neveltünk tisztviselöket, tanítókat, tanárokat, akik
tökéletesen bírva a tót, rutén és román nyelvet, ismerve a viszonyokat, zök-
kenő nélkül vállalhattálc volna a magyar kiÜdetés munkáját a nemzetiségek
között. Elszomorító és sok tekintetben tragikus, hogya romantika, a
ésodavárás, a deus ex machina, milyen nagy szerepet játszik a magyar
revíziós törekvésekben és irredentában. Nem indokolatlanul nevezett ben-.
nünket egy nagy költőnk "csodaváró nép"-nek. Oszintén meg kell valla-.
nunk, hogyaterilleti megnagyobbodás minden várakozás ellenére nem"
csak adminisztratív, hanem szellemi szempontból is eléggé felkészületle-
nül érte a magyarságot. Ködösen és romantikusan úgy gondolták sokan,
hogy az idegen népektől megszállt területek felett a húsz esztendő nyomta-
lanul röppent el, hogy az élet megállt az 1918. esztendőnél és minden
probléma automatikusan, erkölcsi és szellemi képességeink megfeszítése
nélkül is azonnal megoldódik önmagától, ha a határsorompók lehullanak.
Voltak, akik azt hitték, hogy elfoglalhatják Trencsénben vagy Rózsa-
hegyen húsz évelőtt elhagyott hivatalaikat és folytatják .ott, ahol azelőtt
abbahagyták. Azt képzelték, hogy az életnek húsz éven at való alakulását
máról 'holnapra fáradság és önzetlen munka nélkül is sikerül eltüntetni,
mint a' mesék országában. Hiányzott azonban a mesebeli varázspálca!

Ezt a hiedelmet alátámasztotta a közvélemény tájékozatlansága is,
a kisebbségi sorba került magyarok életével kapcsolatban. A hirlapok
és folyóiratok idevonatkozó anyaga nem bírja el a kritikát. Az érdeklődés
középpontjába nem a tényleges, reális, átfogó helyzetkép került, hanem
romantikus, a valóságtól messzeeső torzkép. Bőven kerültek nyomdába
hírek és cikkek, melyek arról számoltak be, hogy milyen politikai és jogi
sérelmek érték az ottani magyarságot, s ezzel sikerült is a revíziós és 'irre-
denta 'érzéseket még jobban' felfokozni, de ugyanakkor elmulasztották,
hogy az anyaország olvasóit kornolyan és őszintéri tájékoztassák az el-
szakított magyarság és a nemzetiségek kulturális, társadalmi és gazdasági
szervezeteiröl és életmódjáról.



Ilyen előzmények után semmi sem természetesebb, minthogy nagy
meglepetése érte a magyar irredenta-gondolatot a Felvidék magyarlakta
részeínek visszacsatolásakor, mert álomvilág helyett bizonyos realitásokkal
találkozott, rnelyekkel :nem vetett számot idejekorán. Sokan csalódásról
panaszkodtak; voltak, akik keserű megjegyzéseket tettek, sőt a vissza-
esatolt millió magyart magyartalansággal is megvádolták, pedig egyetlen
hibájuk az volt, hogy más arcú magyarok voltak. Ha két testvért húsz
evig egymástól elszakítva más körülmények között nevelnek, bizonyos,
hogy a találkozáskor könnyezve borulnak egymás nyakába, de utána észre-
veszik, hogy egyéniségekké váltak, önállóan gondolkodnak. Ez az önálló
gondolkodás különös élességgel a társadalmi kérdésekben volt szembe-
tűnő. Emiatt a szembetűnően más társadalomszernlélet miatt egyesek odáig
ragadtattak magukat, hogy kommunista és benesi szellem vádjával illették
a különben kifogástalan nemzeti érzésű és nagy örömmel visszatérő magya-
rokat. Sok keserűség forrása volt a korszerűtlen, elavult és nehézkes
magyar adminisztratív gépezet bevezetése is. Itt főként a vármegyei rend-
szer jelenlegi formájára gondolok. Teljesen tarthatatlan állapot, hogy
közel három. esztendő sem volt elég a felvidéki 88.000 magyar állampolgár-
.sági ügyének elintézésére. A területi revízió romantikus híveit megdöbben-
tette, hogy a visszacsatolás alkalmával még a színmagyar területeken ís
mennyi súlyos probléma vetődött fel! Mennyi államférfiúi bölcseségre,
megértésre, korrnányzási ráterrnettségre és önfeláldozó szelgálatra van
szükség, hogy ezek megnyugtató elintézést nyerjenek. Akaratlanul is fel-
vetődött a gondolat: Milyen nehézségekkel kellene megküzdeni, ha nem
ízig-vérig magyarokról, hanem esetleg bizalmatlan, rosszindulatú, elöíté-
lettel, gyanakvással kritizáló és a magyarsággal szemben céltudatosan
iélrevezetett nemzetiségekról volna szó? Ez a gondolat nyilt kérdéssé vált
Kárpátalja és Északerdély nemzetiségeinek visszatérésekor. A problémák
itt hatványozott mértékben léptek előtérbe, a nehézségek torlódtak, mert
a régi hivatalok megszervezése nem lehetett az önfeledt és kedélyes uram-
bátyámos világ felelevenítése, hanem élőhitű magyar keresztyének áldo-
zatos szolgálata és alázatos hivatás- és küldetésvállalása az adott helyzet-
ben a jobb jövő és békesség érdekében.

Ilyen nehézségek és mélyreható válságok láttára, a nem krisztusi eti-
kát valló és a magyar küldetést és hivatást áldozatos és gyakorlati mun-
kássággal végezni nem hajlandó egyének lelke mélyén bűnös és eléggé
.em kárhoztatható romboló áramlat indult meg, mely megrnételyezte a
lIlagyarság egységes történelmi és hivatástudatát, hasadást idézve elő a
magyar területi revízió és irredenta eddig összhangzatos és töretlen törek-
véseiben. Suttogva, majd hangosan nyilatkozatok hangzottak el olyan irány-
ban, hogy nem kellenek nekünk a nemzetiségek! Ha a visszacsatolt kis
.erületet sem tudtuk kellőképpen megemészteni, minek lennének nekünk
az elégedetlen nemzetiségek?' De a hasadás egy ember lelkivilágában' is
érdekesen tapasztalható. Könnyes lesz a szem, amikor arról van szó, hogy
a Tátra és a Retyezát csúcsain magyar zászló fog lengeni, visszatér
Pozsony, Eperjes, Brassó, Temesvár stb., ellenben amikor a nagy nehéz-
ségeket és súlyos problémákat emlegetik, a helyett, hogy előbbi maga-
tartásának szellemében alázatos és hívő' keresztyén lélekkel igyekeznék
ösztönözni magyar véreit a problémák becsületes .megoldására, a nemze-
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tiségi és egyéb kérdések hamisság nélküli, megnyugtató, tisztességes
orvoslására, nagy meglepetésre - történeti szemléletünket sutba dobva -----'
kijelenti, hogy nemkeIIenek nekünk a nemzetiségek, mert csak növelnéle
gondjainkat. Ez a magyar területi revíziós törekvések és az irredenta
halálos megsebzését jelenti. Ha az okát kutat juk, könnyen megállapíthat-
juk, hogy ez a tunyaság, a gondolatszegénység. a problémáktóI való téle-
lern, az elterpeszkedő kényelem, a megalkuvás és bizonyos erkölcsi fele/öt~"
lenség, mely könnyen hajlandó lemondani a magyarságnak a Kárpátok
medencéjében való küldetéséről és hivatásáról. A helyett, hogy a nagy fel:
adatokra erkölcsi komolysággal felkészülnénk, - sokkal kényelmesebb -
az elsőszülöttségi jog feladása.

Vérünk lüktetésévé lett az irredenta alapgondolata: hogy a Kárpá-
toktói övezett terület szerves és megbonthatatlan ország. Ebben az ország-
ban a békés munka, a társadalmi kiegyenlítődés, a "gazdasági jólét és a szel-
lemi felvirágzás boldog korszaka köszönt be, ha a nemzetiségek a szét-
húzás és gyűlölködés helyett tiszta keresztyén erkölcsiséggel telítve, népi
sajátosságaikat megőrizve és fejlesztve Svájc rnintájára a Duna-völgyi
Nagy-Magyarország konstruktív alkotórészei lesznek. A magyarságnak
tehát éppen úgy, mint az egymásra utait nemzetiségeknek soha sem szabad
lemondaniok arról, hogy az együttélés feltételeit becsületesen és tisztult
keresztyén erkölcsi elvek alapján megtalálják. A magyar küldetés- és
hivatástudat, a magyar történelem és létérdek, a nemzetiségekkel szemben
fennálló kötelesség és evangéliumi tartalmú szeretet meg tagadása és el"
árulása, bűnös kishitűség és erkölcsi mivoltunk megüresítése az, ha a
magyarság 'nem akar eszköz lenni Isten kezében a Kárpát-medence népei-
nek állami egységbe foglalásában és megelégedett, harmonikus együtt-
élésének megszervezésében. A "Mindent vissza!" ilyen erkölcsi megfogal-
mazásban nem a nemzeti önzésnek és imperializmusnak jelszava, hanem
a szolgáló, segítő, támogató evangéliumi erkölcsiségnek hivatás-megjelö-
lése, mellyel a zűrzavarban a nyugodt állami életet, a keresztyén alapokra
helyezett igazságos társadalmi rendet, az egy hazában élő népek lelki
egységét munkálja a békesség kötelékében.

Felemás igában.
A vegyesházasság kérdése igen kényes kérdés. Márcsak azért is, mert

egyházunk értelmiségének igen nagy százaléka vegyesházasságban él.tgy
azután sokan félnek hozzányulni ehhez a kérdéshez, mert talán sokak
érzékenységet sérthetik bolygatásával. Ez a szempont azonban - az érin-
tettek érzékenysége - soha sem tarthat vissza bennünket az igazság
hirdetésétől. Hova lenne egyházunk, ha mindig "fülbemászó melódiákat"
zengedezne? Másfelől ezúttal mindenféle érzékenykedés indokolatlan, mert
az alábbiak levonandó konzekvenciái nem a már megkötött, hanem az ez-
után mezkötendö házasságokra vonatkoznak.

Akkor, amikor a vegyesházasság kérdéséről van szó, a legtöbben
a reverzáliskérdésre szoktak gondolni. Ez a kérdés mélységének és fontos-
ságának gyökeres félreismerése. Szükségképpen folyik azonban abból a jogi
gondolkodásból, amely egyházunkat az utóbbi évtizedekben megfertőzte.
E szerint a gondolkodás szerint az egyházi élet lényege egyházpolitikai
csatározásokban merül ki, s a főcél egy-egy ilyen ütközetnek. jelen eset-
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ben a "reverzális-csatának", bármiféle eszközzel való megnyerése. Ez a
gondolkodás elintézettnek látja a vegyesházasság kérdését azzal, hogy-
a vegyesházasok születendö gyermekei jogilag egyházunk részére biztosít-:
tatnak s ígya kedvezőbb statisztika is. Pedig a vegyesházasság a "reverzális-
.csata" kedvező elintézése esetén is csak vegyesházasság marad, nem keve-,
sebb problémával megterhelve, mint az előtt. .

Előre kell bocsátanunk, hogy vannak olyan vegyesházasságok is,
melyek a közéletben is - áhított keresztyén megértésnek a mintaképéi.
Ilyenek akkor jönnek létre, ha mindegyik fél - saját felekezete szerint -
benne élegyházában s ha a házastársi szerétetben a kívülálló számára
sokszor hihetetlen tapintattal tudják egymás hitét tiszteletben tartani és
erősíteni is. Igaz, hogy az ilyen esetek igen ritkák. De igazságtalanság
volna elhallgatni őket. Talán éppen sajátos magyar viszonyaink alakították
ez ilyen házasságokat, melyeket azonban, sajnos, nem lehet a normális
eseteknek tekinteni.

Ha a vegyesházasságok serege felett szemlét tartunk, általában két ,
csoportra oszthatjuk őket.

1. Mindkét részről eleve közönyösek házassága, akik már házasságuk
előtt is egészen távol állottak egyházuktól. Ezek legfeljebb szokásböl,
illendőség kedvéért mennek templomba esküdni. Ezekkel nem kívánunk
:most foglalkozni, mert ezeknél a házasság ténye nem bonyolítja a keresz-
tyénséghez való negativ viszonyukat.

2. Hívők vegyesházassága, akár mindkét fél az, akár csak egyik.
Ezeknek a számára, legalább is egyik félnek, a házasság új helyzetet, meg-
oldandó kérdést jelent. A megoldás általában ismét kétféle szokott lenni..

aj Elközönyösödés mindkét fél részéről. Ennél az esetnél kissé hossza-
sabban kívánok időzni. Meggyőződésem szerint annak, hogy egyházunk
értelmiségének jórésze lelkileg alszik, egyik főoka a rengeteg vegyes-
házasságban keresendő. Az egyházi liberalizmus letűnőben levő korának
jellemző jelensége volt ez a "minden felekezeti türelmetlenség és bigottság
fölé emelkedő" vegyesházasság. Az egyházi liberalizmus szelleme hozta
létre a rengeteg vegyesházasságot, viszont a liberális szellemben létrejött
vegyesházasságok éltették és tartották fenn az egyházi liberalizmust nap-
jainkig. Ez a felfogás a "minden vallás jó" jelszavával mindegyik egyház
-tanításából kivonatolta a .Jényeg et", az Ú. n. "általános vallási igazságo-
kat" s így gyártott a vegyesházasok részére egy közös vallást, amely
azután csakugyan nem sértette egyik fél érzékenységét sem. Valószínűleg
akkor sem sérthette volna, ha az egyik fél történetesen buddhista lett
'Volna, persze nem hívő, hanem csak afféle liberális buddhista. Felesleges
arról beszélni, hogy az ilyen szellemű vegyesházasok mit jelentenek, ille-
tőleg mit nem jelentenek egyházuk számára. Inkább arra mutatok reá.
hogy rnilyen szinte kilátástalan feladat az ilyen szellemű családból való
gyermekek egyházi nevelése az egyház számára. Hogyan töröl le mindig
újra mínden hittanórákon rárakott hitvallásosságot az "otthoni" általános
vallásosság - langyosvize. Nem fontos a gyerek templombajárása, hiszen
a szülők se igen mennek, nehogy egymás érzékenységét sértsék, esetleg
együtt hol ide, hol oda mennek, de ezt hamar megúnják, mert a papok
mindenütt igen "egyoldalúan" beszélnek. így hát inkább kirándul az egész
.család vasárnaponként a "természet templomába". Az ilyen családból való
gyermekek maguk is házasulandó sorba jutván, sehogy se tudják felfogni,
míért ellenzi lelkipásztoruk, hitoktatójuk azt, hogy ök is vegyesházasságot
kössenek. Hiszen: "egy az Isten" és "minden templomban lehet öt imádni"
stb., hangzanak az odahaza százszor hallott, jól bevésett érvek. Igy lesz
a vegyesházasság további vegyesházasságok s az egyházi elközömbösödés
terjesztője.

b) A második, aránylag ritkább eset az erősebb fél győzelme. Ebben
az esetben az erősebb hitű fél rnisszionálja a másikat. Magával viszi az ő
templomába stb. így azután egy sajátságos titkos vallásosság jön létre:
a meggyőzött fél állandóan saját egyháza felé érzett lelkiismereti furda-
lásokkal lopakodik el, a másik egyház vallásos alkalmaira s végeredmény.
.oen egyháztalan - tehát egészségtelen - lelkiéletet él. A fonák helyzet



'megszüntetésére, a.végsö 'konzekvencia levonására: áttérésre, a Iegritkáb]»
esetben kerül sor, rnert az értelmiségi ember irtózik a kemény döntések-
tilI, nyilt színvallásoktól, ahogy ő rnondja: "a botrány tói".

Van azonban még a kérdésnek másik oldala is. Eddig inkább azt
vizsgáltuk, hogy mit jeleni a vegyesházasság az egyház számára. Most
lássuk, hogy mit jelent a házasságban élők számára. Azt már láttuk, hogy
azoknak a számára, akiknek a vallás, a hit, az egyház dolgai nem teljes-
séggel közömbösek, súlyos lelki harcok forrása. Mivel a harcba az ember
hamar belefárad, jön valamelyik fél gyözelrne, vagy - az elfásulás, a
kompromisszum. Ez pedig magát a házasságot is tönkreteszi. Valljuk, hogy
a 'házasság, a családi élet jelenleg sokat bolygatott válságának főoka
a hitetlenségben van. A hitetlenségnek viszont a családban Iöútegyengetöie
a vegyesházasság. Mit várhatunk egy olyan házasságtól, amely a házaso,
ságot fenntartó tényezők közül eleve kikapcsolja a hitet, az Isten előtt.
való felelősséget, az egyházi közösséget? Az emberi bún teljes súlyának
Ismeretében, melyre Isten igéje tanít, nyugodtan mondhatjuk, hogy még-
hívő embernek is igen nehéz a családi életben Isten akarata szerínt, hűség-
ben és szerétetben megmaradni, hogyan kívánhat juk hát ezt hitetlenektöl P
A vegyesházasság a házasság lelkét erötleniti meg akkor, amikor lehetet-
lenné teszi, hogy az egy életre szövetséget kötők éppen a legfőbb dolgokra
nézve legyenek egyetértésben. A házasság közösségi [ellegét tagadja meg,
hiszen éppen a legmélyebb, legbensőbb lelki közösség útját vágja el.
"Mikor az ily házasok közül mindkettőnek külön az ön-relig iójához kivált-
képen való buzgósága vagyon, lehetetlen dolog, hogy közöttük az egye-
nesség és bátorságos jóakarat tökéletesen megmaradjon, mert nincs erő-
sebb kötele a barátságos egyenességnek a lelkiismeretnél. Semmi sincsen,
ami a szíveket keményebben összekötözze, hogynem mint, amidőn egy-
szersmind az nr Isten előtt mindketten letérdepelnek és kezeiket, szíveiket '
őhozzá együtt felemelik és egyenlő elmével az Isten igéj éből magukat vígasz-
talják és gyárnolítják. Ennek nem lehet helye az oly háznál, holott a férj-
fiú ésaz asszonyi állat különbözö religión vannak és a szeretet az isten-
tisztelet dolgaiban kétfelé oszol és vont", - így Ir Szenczi Molnár Albert,
magyar reformátor már 1625-ben avegyesházasságról. 'A vegyesházasság
lehetetlenné teszi tehát a házasság igazi lelki mélységeinek átélését - leg-
alább is hívő ember számára - s ezzel egyúttal kivonja a házasságból
a leghatalmasabb házasságépítő és fenntartó erőt.

Mindezeket megfontolva, nem tertluk kívánatosnak, hogy vegyes-
házasságok köttessenek. Tudjuk, hogy e vélemény ellen ezer ellenérv hoz-
ható fel: hogy a hazai vegyesvallású település és egyházunk szörvány jellege-
mellett ez kivihetetIen, hogy ezzel az elzárkózással sok missziói alkalom-
ról mondunk le stb. Csak ez utóbbira nézve hadd jegyezzern meg, hogy-
az ilyen kétes értékű missziói alkalomról inkább lemondunk, ahol száz
feldúlt és egyházi szempontból sterilizált családi élet árán szerzünk egy-,
két áttérőt.

A vegyesházasságok kérdését nem akkor kell megoldani akarni, ami-
kor a lelkészi hivatalban jelentkezik a jegyespár, hanem sokkai előbb.,
Egyetemes egyházi lelkipásztori és nevelői feladat ez, amelyben részt,
lehet és kell vennie egyházunkért felelősséget érző minden lelkészi és nem,
lelkészi tényezőnek, Elsősorban az evangélikus szülőknek. Az evangélikus,
családi otthon levegő;ének kell megéreztetni a felnövő nemzedékkel a
vegyesházasság képtelenségét és az egyhitű család boldogságát.

, Egyházunk tanítására is nagy feladat vár. Világosan tanítanunk kell
3 házasságról, amely nem szentség ugyan, mégis nem kevésbbé komoly-
dolog, mert Isten rendelésén 'alapszik. "Hogyha mindeneknek, amit mi
cselekszünk (1. Kor. 1, 31.) az Istennek tisztességére kelljen igazíttatni,
mennyivel inkább kellene" e nagy szerzödést, melynél nincs nagyobb az
életben?" (Szenczí M. A.) De általában hirdetnünk kell egyházunk vilégos:
tanítását az ifjúságnak. Tapasztalatom szerint igen sokan azért nem lát-

<nak semmi különöset a vegyesházasságban. mert fogalmuk sincsen azok-
-ról a súlyos tanbeli különbségekröl, 'amelyek minket a római egyháztól'
elválasztanak. Amíg megtörténhetik az,' hogy egy érettségizö fiú azt:
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mondhatia, hogy ö .még sohasem hallotta art, hogy ar evangélikus ember
egyedül Krisztus érdeméért üdvözül, - nyolc évi hittantanulás után! -
addig ne csodálkozzunk a könnyű szívvel megkötött vegyesházasságoken.
Hitoktatóinkon, ifjúsági szervezeteinken, diákszövetségeinken mérhetetlea
felelősség nyugszik itt.
.. Igen súlyos nehézség, hogy éppen az élettárs keresésének idején,
.az egyetemi években él ifjúságunk szinte egyházi törvényenkívüliségben ..
Pedig mikor volna inkább szüksége lelkipásztori vezetésre,gyülekezett
.közösségre, mint ilyenkor? Hadd mutassak reá itt egy csendes és komoly.
munkára, amelyet nem hangos és csillogó "protestáns bálok", "Luther
táncos-teák" - mert nem ez a megoldás! - rendezésével, hanem az ifjú-
.ságnak az ige köré gyüjtésével végez hosszú évek óta egy kis társaság.
A Pro Christo diákszövetségre gondolok. Szokták kívülálló és .tájékozatlan
körök ennek a diákszövetségnek a tahii konferenciáit "házasságközvetítés"-
sei csúfolni. Nos, mindenesetre inkább kívánom, hogy ezeken a konferen-
ciákon ismerje meg egymást ifjúságunk, mint bárhol másutt. Az ezeken
ca konferenciákon kötött, megáldott házasságok a legcsattanósabb bizonyí-
tékok az ilyenfajta "házasságközvetítések" mellett. A Diákszövetségnek
ez az, amúgy is csak igen kis körre terjedő munkája azonban semmiképpen
sem menti fel egyházunkat az egyetemi ifjúság fokozottabb pásztorolása
alól, amelynek egyetlen hathatós módja: egyetemi lelkészek beállítása.

Végül azt sem hallgathatjuk el, hogy Isten ítélete szerint az is vegyes-
házasság, ha hivő és hitetlen evangélikus élnek együtt házasságban. Ebbell
a vegyesházasságban rnindannyian - egyébként "tiszta" házasságban élők '""7

többé-kevésbbé benne élünk, mert mindnyájan hol hivők, hol hitetlenek
vagyunk a szerint, hogy engedünk a Léleknek, vagy elfordulunk tőle:
Ez a "vegyesházasság" azonban reménység alatt áll, mert benne van az.
egyházban. Az evangélikus egyházban, ahol Isten igéjének tiszta hirdetése
és a szentségek kiszolgáltatása által szüntelenül működik a Lélek és lsten
kegyelméből, Krisztus érdeméért mindig újra megszenteli, újjászüli s így
igazán hívők igazán tiszta házasságává teszi a mi házasságunkat. Amikor
azt kívánjuk, hogy evangélikus ember ne kössön vegyesházasságot. nem is
kívánunk egyebet, mint csak azt, hogya .házasság senkit evangélikus egy-
házától el ne idegenítsen, *) sőt inkább házasélete számára is nyitva legye-
nek a kegyelemnek azok a forrásai, amelyeket Isten az egyházban buzogtat
.s így maga "az ő háza is mintegy kicsi Anyaszentegyházacska legyen",
{Szenczi Molnár Albert, Ef. 5, 22-33.) .

Groó Gvula.

Jézus Krisztus.
3. Ister.i öntudata.

Megláttuk, hogy Jézus Krisztus élete teljességgel magyaráz-
hatatlan azokkal a szokásos fogalmakkal, melyekkel jellemeket
ábrázolunk, emberi sorsokat osztályozunk. Páratlan emberélet,
mely széttöri kategóriáinkat. Megláttuk azt is, hogy életéből
kifogyhatatlan erő sugárzik át korokon, századokon, mégpedig
valami személyes jelenlétről tanuskodó, lenyügöző erő, mely
valamennyiünket állásfoglalásra kényszerít, ha egyszer igazán
találkozunk Vele.

Páratlanságának és egyedülálló mivoltának csúcsa azonban.
nem a róla való történelmi bizonyságok summája, hanem az ő
saját magáról való tanuságtétele: önbizonysága.

$) "Jól meg kell látni, hogya testi szövetség el ne szakasszon az Ist~1l
Fiával való lelki szövetségtöl." (Szenczi Molnár A.)
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A történelem országútjáról ezzel visszakanyarodunk az
evangéliumi tudósítások ösvényére. Ez a fordulás pedig éppen
nem történetietlen, rnint némelyek vélhetik, nem is tudomány-
talan, mint .a Biblia iránt bizalmatlanok gyanítják. Ellenkezőleg
áll az igazság. Jézus megítélésében mindenki más előbb-utóbb
hamis útvesztőkbe bonyolódik, egyedül csak annak lehet remény-
sége az igazi Jézus megtalálásához, aki hűséggel kitart az evan-
géliumi tudósítások hiteles szövege mellett. Nem azt állít juk
ezzel, hogy aki, mondjuk, ért a görög Iilológiához, az újszövet-
ségi iratok tanulmányozása által okvetlen Krisztusban hívővé
lesz: persze, hogy a szöveg-megértés még nem hit. Csak azt
állít juk, hogy Jézus helyes megismerése s a beléje vetett hit,
hacsak a babona szintjére nem akar alásűllyedni, szükségképert
az eredeti forrásokból kell, hogy folyjék. Nem elégséges Róla
tudni egyetmást, Ot magát kell kihallgatnunk, amennyire ez

'lehetséges. Olyan közel kell férkőznünk Hozzá, amilyen közel
csak melléje állhatunk. S ha melléje állhatunk a tanítványok
fülével. akkor ez csak hitelreméltóbb vállalkozás, mint például
a XIX. század előfeltevésein keresztül hallgatózni. Ez éppen
annyira nem maradiság, mint amikor egy modern költői Széche-
nyi-életrajz elolvasása után előveszem a legnagyobb magyar
naplóírásait s ez utóbbiban bízom meg erősebben. Jézus Krisztus
nem olyan volt, amilyennek én ma esetleg elképzelem, hanem
amilyennek az evangéliumok leírták. S az evangéliumban is a
legelőkelőbb helyet az önnönmagáról 'szóló bizonysága fog-
lalja el.

Ami mármost ebben az önbizonyságban messzrrölTeltünik:
t-z az ő isteni öntudata.

Hamarosan meggyőződhet róla bárki. Ha előveszed az
evangéliumot és olvasni kezded, alig találsz olyan szakaszt,
melyet egyszerű emberi ·élettörténet számba vehetsz. A legtöbb
helyütt valami kiütközik, ami megállít az olvasásban. S még-na
tovább-tovább rnégy is egy darabig azzal a gondolattal, hogy
itt egy kivételesen nagy ember csudálatos történetét olvasod,
mindinkább tarthatatlanná válik ez a nézeted is, mert nyilván-
valóvá lesz előtted, emberileg tekintve az emberiség leg-
nagyobbjai között sincsen ilyen nagyság. Ha ez az ember, Jézus
Krisztus csakugyan olyan volt, amilyennek leírják saz volt,
akinek magát mondotta, akkor nemcsak kvantitásbéli különbség
van közte és minden ember között, beleértve "halhatatlanjain-
kat" is, - hanem mindenekelőtt kvalitásbé/i!

Minden emberit felülmúló az az igény, mellyel Jézus "az
emberek elé lép. Nemcsak a tehetség igényét, melyre az átlag-
ember áhítattai néz föl, de az őrülettel határos gőgét is, melyen
a józan ember szánakozva mosolyog. Mert hol van az a maga-
bízó, önmagát imádó, ostoba fennhéjázásban szenvedö ember,
aki ember létére Istenné merné tenni magát, kornolyan -
Istenné>! Jézus ember létére Istenné teszi magát! (János 10. 33.)
Azt mondja: Én és az Atya egy vagyunk. S ezt annyira szíaészi
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páthosz nélkül, olyegyszerűen, természetesen, mint ha egy öreg
tanító belép az első elemi osztályba s ki tudja hányadszor így
kezdi a kis jövevényekkel való ismerkedést: hát én foglak
benneteket tanítani. Csakúgy erednek ajkán a szuperlatfvuszok:
Én vagyok az út, az igazság és az élet; én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él: én vagyok a
világ világossága; jöjjetek énhozzám mindnyájan ... ;· jer és
kövess engem!

Nem csoda, hogy akadtak néhányan, akik - távol lévén
a hívő alázattói - szentségtelen kézzel támadtak erre az isteni
igénnyel felálló Jézusra. Azt mondották: patologikus eset, egy
betegesen felkorbácsolt öntudat különösködése. Igen ám, csak-
hogy példabeszédeinek ragyogó logikája, szépsége, viselkedésé-
nek méltósága ennek kereken ellene mond, - volt rá lélek-
búvárok részéről a felelet.

Veszedelmesebb az aszámos válfaj ban fel-felbukkanó meg-
oldási kísérlet, mely szerint Jézus isteni öntudata - tanítványai-
nak műve csupán! Jézus nem tartotta magát a Messiásnak, Isten
Fiának. Csak az evangélisták tulajdonítják neki ezt az öntudatot.
Az első keresztyén gyülekezet vonta Jézus homlokára az apo-
theosis fényövét. Goethe is beleesett ennek kísértésébe, amikor
Lavaterhez írt levelében azt írja azokról, akik Jézusból Istent
csináltak: "Szinte valamennyi madár tollát ki akarták tépni és
az egyetlen paradicsommadárnak odaadni mindet." Szóval Jézus
az az emberi kéz felékesítette Paradicsornmadár, kinek egy-egy
tündöklő tolla az emberiség egy-egy elérhetetlen álma. '
. Nem, ennek ellene vall az evangélium realitása. Nézzük csak
egy kissé zsidó szemmel a történteket. Jézust mint istenkarom-
lót,az egy Isten ellen lázadót, mint trónbitorlót ítélik és ítél-
tetik halálra. Mégis csak kellett lenni valaminek a beszédeiben,

·a maga viseletében, amivel kinyilvánította isteni igényeit! Nem
akkor tette először, amikor a főpap nyilt kérdésére: "Te vagy-é
az lsten Fia?" - nyilván felelt: "Én vagyok." Ez már útjának
;;I vége volt. A jeruzsálemi bevonulásban, a templomtisztításban,
az Emberfia név használatában, a bűnbocsánat adásában a zsidó
ember mindjárt észre vette, hogy rnessiási követelést támaszt.
Beszélt az ő angyalai ról, szólt a Lélekről, aki az övéből fog
adni; azt mondotta, nagyobb Jákóbnál, Ábrahámnál, Mözesnél,
sőt az Isten jelenlétet biztosító szenthelynél, a templomnál is.
A zsidó ember szeme jól meglátta, hogy itt valaki Istennel teszi
magát egyenlővé s ezért méltó a halálra! Nem később aggattak
tehát reá az isteni öntudat gyönyörű köntösét. Ezért ítélték már
el! Vagy ez is költött esemény voli1a?Már Rousseau mondotta
az evangéliumok Jézusáról: a költője nagyobb volna s bárnulat-
raméltóbb, mint a hőseI

,Ez a letagadhatatlan, cáfo/hatat/an tény: Jézus isteni ön-
tudettet járt-kelt közöttünk.

Seho/a: Lászió.
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Embermentő és egyházépítő.
"A LUKÁCS íRÁSA SZERINT VALO SZENT EVANGÉLIOM" olvassuk

a cimet Bibliánkban. Ez már a harmadik változata annak az egy öröm-
hírnek, amit többoldalú megvilágításban, különbözö bizonyságtevések fog-
Ialatában, a hallgatók más és más lelki helyzetét tükrözve, az Újszövetség
első négy könyvében találunk.

Vajjon mi ennek az írásnak a jellegzetessége? Milyen új színt ad
az eddigi Krisztusképhez? Mit emel ki a vonásokból, mit kiált hangosab-
ban, mint a többiek? Nézzük csak meg: kit állít elénk ez a hírmondás
a tanuságtétel kézmozdulatával ?

Lukács evangéliumának Krisztusa különös elöszeretettel· és vonzodas-
sal jár az elesettek, kilátástalanok között. Másutt is hallunk arról, hogy,
lenézettekkel egy asztalhoz ült, de itt látjuk a minden idők erkölcs-csőszeit
és polgári mor álját vérigsértő jelenetet, amikor Jézus a nyilvános bűnös
asszony szeretetét többre értékeli a közmegbecsülésben álló vallásos fari-
zeus vendégfogadásánál (7, 36-50). Más evangéliumok is megemlitik, hogy
az nr a nép megvetettlel között járt, de itt olvasunk arról a kiszipolyoző,
idegen hatalom szolgálatában álló, gyűlölt adóbehajtó főtisztviselőről, ki-
nek házát Jézus megtiszteli (19, 1-10). Különc emberbarát-e Jézus? Nem.
Az Embermentő. Azért ez a nagy szeretet, ez az érthetetlen lehajlás, ez a
megbotránkoztató magatartás, hogy megmentse a menthetetleneket. Az
Embermentő első nyilvános szava a szegényekhez, összetört szívűekhez,
foglyokhoz, vakokhoz fordul és nekik kínálja az örömöt, a gyógyulást,
a szabadulást, a látást (4, 18-19), és egyik legutolsó igéjével - a cseleke-
detekre építő vallásosságnak teljes megcsúfolására ! - a bűneiért méltán
halálra ítélt gonosztevőnek, kivégzése órájában, - egyedül hitéért! -,
adja a hallatlan ígéretet: Még ma velem leszel a paradicsomban (23,
39-:--43). Ebben az evangéliumban hirdeti Jézus az Isten kereső szeretetét
az elveszett juh éselgurult drachma példázatával. megbocsátó szeretetét
a tékozló fiú történetével, ad bűnbocsánatot és üdvösséget Isten számára
egészen elveszett embereknek (7, 48-50; 19, 9). És ez a nagy, kereső, meg-
tartó szeretet célhoz ér a kereszten, ahol világmentést visz véghez az Isten
akaratából.

Ezért ez a. leghangosabb evangélium! Benne legtöbb, legnagyobb, leg-
szembetűnőbb az örömhír. De csak az elött tárul fel, aki szegényen, nyomo-
rultui, bűnösen. elesetten tudja kezébe venni! A jóllakottakat, önmagukkal
megelégedetteket az Isten üres kézzel küldi el e könyv mellől, de az éhe-
zőknek, alázatosaknak (1, 51-53!), a kérőknek. mindazoknak, kik szük-
ségben vannak és mélységből kiáltanak:' odanyujtja a mentőkezet. Ez a
könyv a nyomorultak evangéliuma.

Ezen az egy megkü1önböztetésen kívül azután Lukács evangéliuma
mást nem ismer. Népi, vallási, faji határok ledőlnek az Embermentő előtt.
Izrael népének előjoga vagy a samaritánusok mellözött helyzete, - mely-
ről Máté, Márk még tudnak -, itt semmibe vész. Izrael exkluzív templo-
mában, a kegyes zsidó Simeon pogányok világosságának nevezi a kari ába
vett kicsi Jézust (2, 31-32) és a Feltámadott a bűnbocsánat hirdetésére
"minden pogányok közé" küldi tanítványait (24, 47). Az Ernberrnentö min-

" denkié! Lukács könyve a misszió evangéliuma. .'
Harmadik jellegzetességként feltűnik az, hogy ez az evangelium

mutatja meg legjobban a gazdagság veszedelmét. Az anyagi javakból táp-
lálkozó hamis biztonságérzet, mely nem számol azzal, hogy minden perc-
ben az Isten kegyelméből él (12, 13-21), - a gazdag keményszívűsége
a koldus Lázárral szemben és méginkább menthetetlen elkárhozottsága
(16, 19-31), - és így sorban a többi hasonló ige arra a démoni hatalomra
figyelmeztet, mellyel. a "Mam mon", a pénz, a tulajdon megkötözi és Isten
országa számára alkalmatlanná teszi az embert. Ebben az evangéliumban
Jézus nem az írástudókkal vagy a zsidó vallással harcol, hanem a töke,
a földi javak ördögévei és kimondja a feltételt: "Valaki közületek búcsut
nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom" (14, 33). Igy lesz
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ez az írás -c- bárhogy is ellentétesnek látszik! - a gazdagok evangéliuma.
Lukács evangéliumának: folytatása az APOSTOLOK CSELEKEDETEI.

Egy a szerzőjük, aki egy ma két kötetének tartja írásait (Csel. 1, 1).
Ahol az evangéliuni abbahagyja az események fonalát, ugyanott veszi fe}'
a Cselekedetek könyve. Nincs zökkenő a kettő között. Sőt, hogy a két lánc-
szem annál jobban egybekapcsolódjék. a mennybemenetelt újra elmondja
es igya Cselekedetek könyvének első versei még magának a Feltáma-
dottnak igéjét közlik.

Éppen ebben a síma átmenetben, határelmosódásban van a Cseleke-
<letek könyvének a nyitja. Nem más ez a könyv se, mint az evangéliuru :
hírmondás Jézusról. Még pedig' nem a mermybementröl, a·· messze
régiokba távozottról, hanem a Szeritlélekben eliöttröl, a földön továbbra is
járórol.Az Apostolok Cselekedetei című bibliai könyv nem az apostolok
tetteiről. szól, Nekik is -van szerepük: ,,,Vesztek erőt, minekutána a Szent-
lélek eljő reátok, és lesztek nékem tanuim úgy Jeruzsálemben, mint egész
Judeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig" (1, 8). Igen,
a .könyv elmondja, hogy a Szentlélektől átforrósodott tanítványok mint
lesznek Krisztus tanubizonyságai egyre szélesebben gyűrűző körben; de
rajtuk keresztül az élő Krisztus munkálkodik: az O cselekedeteiről szól
ez a könyv. És pedig nem átvitt értelemben, esetleg úgy, mintha az apos-
tolok cselekedeteit Krisztus megbízása révén lehetne Jézus nevére írni,
hanem amennybement Úr egészen valóságosan, személyesen cselekszik
a Szeritlélek által abban a történetben, amelyet a Cselekedetek könyve
közöl. Ö adja a SzentIelket. Ö gyógyítja meg a sántát és a szélütöttet
(3, &---7; 4, 10. 30: "a Te kezedet"; 9, 34). Ö jelenik meg Istvánnak a vér-:
tanuság perceiben és erősíti meg a hitvalló halálra (7, 55-56). Ö adja
az igét a tanítványok szájába (4, 29. 31). Ö áll oda a tanítványai ellen
"fenyegetéstől és öldökléstől lihegő" Saulus elé, teríti földre, győzi le és
küldi őt "nevének", azaz Ö magának hordozására "pogányok és királyok
és Izrael fiai előtt" (9). Ö nyitja meg a szívet az apostol igehirdetése előtt
(16,' 14). Angyalaival, Lelkével szakadatlanul vezeti, bátorítja, erősíti vá-
lasztott eszközeit a tanuságtétel közben (8, 26-40; 10, 1-33; 18,' 9-10;
23, 11).

Mire irányul az élő Krisztus cselekvése? Mondhatjuk, hogy az igére.
Az ige az apostolok szolgálatának egyetlen tartalma. Az ige befogadása,
növekedése, terjedése a jele a Krisztus győzelmes előremenetelének (12, 24;
19, 20; 17, 11). Ez az "ige" pedig egészen szorosan véve a megfeszített
és feltámadott Krisztus prédikálása, a Megmentőnek hirdetése (4, 12).
Olvassunk el néhány igehirdetést mint prédikációt a Cselekedetek könyvé-
böl (2, 14-40; 3, 12-26; 10, 34-43; 16, 31. stb.) és azután szégyenkez-
zünk: azok is,akik prédikálunk, azok is, akik kritizálunk!

Ugyanolyan joggal mondhatjuk, hogy az élő Krisztus cselekvésének
tárgya az egyház. Az ige es az egyház: e kettő elválaszthatatlan az élő
Krisztus kezében. Péter Szentlélekkel telített pünkösdi igehirdetésén ke-
resztül az élő Krisztus szakít ld, ment ki ebből a világból egy sereg embert
és forraszt gyülekezetté (2, 14-41). Jelen van gyülekezetében a tanításban,
úrvacsorában, imádságban, testvéri közösségben (2, 42). Szaporítja a gyü-
lekezetet minden nap az üdvözülökkel (2, 47). Belső bűnökból tisztítja
(5, 1-11). Gondoskodik ige- és szeretetszolgálatáról (6, 1-7). Az üldöz.
tetéssel is csak terjeszti (8, 1-4). És engedelmes eszközévé alázott aposto-
lával hódító úton viszi előre egyházát zsidókon, pogányokon keresztül..
Micsoda utat tesz meg az- élő Krisztus a jeruzsálemi ház felső' szobájában
összebujt tanítványoktóI (1, 13-14) a világ fővárosában gyülekezetet te-
remtő Pálig. (28, 30-31)! Az. Egyházépítőről szóló . lenyűgöző bizonyság-
tétel. a Cselekedetek könyve. .

Az élő Krisztus jár Szentlélekben a földön és épiti igéiével' egyházát,
emegmentettek :gyülekezetét: ez a Cselekedetek könyvének sugára,me"lyet
réeetit Arra, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. De nagyon rászorulnánk
ma erre a· látásra! Kevesebb lenne bennünk a fenyegető jelek láttán' á
számítgató rémület-az egyház jövője felett, mert tudnánk, hogy az Egy-
házépítő elnyomatás és üldöztetés ellenére, - sőt éppen azáltal lv-e, dia-
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dalmasan viszi előre egyházát! És a magunk erőlködése s lázas munkája
helyett több lenne bennünk az alázatos odaengedésból az Úr kezébe, job-
ban figyelnénk Reá, akaratára, vezetésére, és engedelmesen hagynánk,
hogy az Egyházépítő szóljon éscselekedjen rajtunk kerésztüll

Velireös Imre.

A szószék.
Az őskeresztyén templomban mai értelemben vett szószék nem volt.

Szószékünk őse a püspök trónszéke (kathedrá), melyet a szentélyben,
szemben a gyülekezettel közvetlenül a falhoz építettek. Ezt a kathedrát
két oldalról félkörívben a presbiterek padja fogta közre. A püspök ülve
intézte beszédét a gyülekezethez. A bazilikában még nem volt állandó
oltár, hanem úrasztal a, melyet sokszor csak az úrvacsora alkalmával helyez-
tek el a püspök előtt, így a prédikátort mindenki láthatta és feléje össz-
pontosult a gyülekezet tekintete, figyelme. Mivel az öskeresztyén isten-
tiszteletnek fő alkotá eleme az evangélizáló jellegű prédikáció, a szö-
szék is szükségszerűen középponti elhelyezést nyert. Igy lesz az őskeresz-
tyén templomnak -egyetlen egy liturgikus középpontja a szászék, (1. ábra.)

Az ötödik századtól kezdve általános szo-
kássá válik, hogy az oltárasztal fölé, - amely
most már állandó helyét a szentélyben ·kapja meg.
_. díszes baldachint (ciboriumot) építsenek s ezt
függönyökkel is ellássák s így a szent elemeket
a laikusok tekintetétől megvédjék. Ez az építmény
lehetetlenné tette, hogy a püspök a régi helyéről
prédikálhasson. Míg azelőtt az úrasztala, most a.
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szék volt elmozdítható, melyet igehirdetés alkalmával az oltár elé helyez-
tek. Ezeket a székeket gazdagon beborították elef ántcsont-Iaragványokkal,
mint a VI. századból származó ravennai Maximianus kathedráját is az
tidvösséget jelképező szölöindákkal és.üdvtörténeti jelenetekkel díszítették.
. A szószék tehát az épület gyülekezeti részébe kerűl és ott is kapja
meg· állandó helyét mind máig. De a püspökszék egyre veszltt liturgikus
jelentőségéből, végül csak a püspök tartózkodási helyéül szolgált, mialatt
~ presbiterek prédikálnak külön erre a célra az oltárrács két végén fel-



állított emelvényekről. Ennek a kettős szószéknék a neve: ambo. A déli
oldal ambojáról olvasták fel az epistolát, az északi oldal emelvénye az
evangélium felolvasására szolgált. Ennek a két emelvénynek a tekintetet
szabadon kellett hagynia a magasan álló oltár felé, ahol a püspök az isten-
tiszteletnek most már legfontosabb szertartását, a kenyér és a bor meg-
szentelését végezte. Az istentiszteletnek nem volt alapja többé az evan-
gélium szóval való hirdetése, mindjobban misztériummá vált, melyben az
volt a fontos, hogy alélek a kultikus cselekmény láttára az Istennel való
egyesülését élje át. Az oltári szertartás tehát az Isten lényegi megjelení-
tésére szolg'ált, így az igehirdetés csak árnyéka lehetett az úgy is jelen-
lévő Krisztusnak. Ez hozza magával, hogy a szószék veszít liturgiai és'
építészeti jelentőségéből s az első évezred végén a kettős ambo is csak
a régi templomokban marad meg emlékképen szokott helyén s megjelenik
egy ój szószékforma, a nekünk is ismerős, oszlophoz ragasztott emelvény,
Az oltár és az oltárok tömege az, amely a templom alaprajzi és architek-
tonikus képét alakítja. A szószék már nincs építészetileg érdekelve, közöm-
bös része az épületnek. A középkori dómokat óriási szentségházaknak
nevezhetjük, melyeket sohasem a prédikálásért. hanem a szentség dicsőíté-
sére és az egyház hatalmának bizonyságául építettek. Luther, aki a közép-
kori templomok közül ismerte a kölni, wormsi, speyeri és ulmi dómokat,
sőt a római Szent Péter bazilikát is, elsősorban így ítél ezek felett;
nA prédikálásra alkalmatlanok ... nem is csoda, ha az Isten villáma bele-
csap a dómokba, mert az ördög az, aki velünk ilyen dómokat emeltet,
hogyafődologtól elvonja a figyelmünket." Sőt az építők eleve lemondot-
tak arról, hogy az ilyen templomot a prédikáció betölthesse, amit bizonyít.
hogya dómok legtőbbje akusztikai/ag értéktelen.

Az egyházi reformmozgalmak a reformáció előtt is egyet jelentettek
aszószékért vivott harccal. A második évezred elején gyökeres változások.
tapasztalhatók a templomépítés területén: A szószék előre meghatározza
a templom belső szerkezetét. Az egyház kényszerűen elismerte, hogya régi
kultikus prédikáció nem ér sokat és nem lehet el evangélizáló jellegű ige-
hirdetés nélkül. A két térítőrend: a ferencrendi minoriták és a domonkosok
templomaiban a szószék középre kerül. Templomaik nem vertikális irány-
ban magasra törö dómok többé, hanem horizontálisan kiterjedt csarnokok,
melyeknek minden pontjáról látható és hallható a prédikátor. A ferencesek
írott építészeti programmal is rendelkeztek, mely a reformáció követelé-
seivei éppen a prédikáelót illetőleg sokban megegyezik. Az ilyen templo-
mokat a reformáció gyülekezetei átépítések nélkül folytatólagos an használ-
hatták. Az 1228-as és 1260-as konstituciók kimondják, hogy a templom
nem a látványosságért épül, legyen az egyszerű, megtiltják, hogy különös:
hosszúságú és szélességű hajókat építsenek, hogy azokat boltozzák. A pré-
dikáló-rendek az elsők, rnelyek akusztikailag tökéletessé akarták tenne
templomaikat. De ebben a törekvésben korántsem állanak egyedül. Közvet-
len a reformációt bevezető időszakban, a századfordulón hasonló törvények
szerint épülnek meg a szászországi új bányásztelepülések templomai, melyek
a késő gót épltöművészetnek is hangtani remekei. (Schneeberg, Annaberg,
Pi ma). Az ország minden részéből összesereglett bányásznép között első-
sorban a prédikáció végezhetett missziót.

Ha az építész szavaival fejezzük ki magunkat, azt kell mondanunk, .
.hogy a reformáció gyülekezete számára az istentisztelet elsősorban akuszti-
kai élmény és tapasztalat és ennek megfelelően változik meg az evangé-
likus templom belső szerkezete. is. Miről lehet felismerni az .Isten házát?'
Luther így felel: "Ahol az evangéliumot hirdetik, ott lakik Isten ... Ott van:
Istennek a háza, nem a falak, hanem az ige jelenléte miatt, mely álta&
Isten hozzánk szól." "Látjuk tehát, hog-y nem kell Isten házának nevez-o
nünk a nagy és pompás épületeket... Isten nem kérdezi, hogy az nagy-o
méretü-e vagy sem, boltozott-e, vagy sem." Csak az szükséges, "hogy'
Isten mindig ott legyen az. O igéjével ",

Ennek megfelelően a szósiék a reformáció új templomaiban közép-
.pontí elhelyezést" nyer. A schmalkaldení vártemplom (1590.) a szöszék el-
helyezéséve'l elvi jellegii újítást hozott. Egyszerű árkádos csürteremben



.a kultuszban szereplö oltár, szöszék és orgona egy fronton kapnak hell/et.
,Az oltár, mint az régen is volt, egyszerű úrasztal a és nincs a falhoz építve.
,Mögötte a falon közép magasságban van a szöszék s a karzaton az orgona.
Itt nincs szó "szószékoltárról", hanem annak a lutheri felismerésnek a meg-
valósulásáról, hogy az evangélikus istentiszteletnek alapja az Istennek
,igéje. (2. ábra.)

A szöszék külsö alakja és díszítése is elárulja, hogy evangélikus
templomban vagyunk. Míg azelőtt magát a templomot díszítették fet
gazdagon, most mindez a dísz a szószékre kerül s összezsúfolva látjuk itt
.az üdvtörténet jeleneteit: az ember teremtése, bűneset, Jézus születése,
a kereszt, a húsvét és az ítélet. Pál apostol a vállán tartja a hatalmas szö-
.széket, a tetőről pedig Keresztelő János mutat az oltár felé. Nem a temp-
lom, nem az egyház garantálja az üdvösséget "és ítéli az eretnekeket",
mint ezt sokszor a dómokra szórt díszek hirdették, hanem Isten az, aki
.az Ö igéje által mindezt "megcselekszi". Az evangéliumra kell tehát figyet-

3. és 4. Sturm Leonhard tersplomalaprajzaí

nie a gyülekezetnek. Egy-egy szószékünk egész evangélikus hitvallás s nem
"életlen, hogy legszebb példányait éppen a diaszporák templomaiban talál-
juk, különösen Sziléziában, ahol az evangélikus gyülekezetek a XVII. és
XVIII. században ugyanúgy szenvedtek az elnyomás alatt, mint mi magya-
rok. Az evangélikus gyülekezet ereje a próbás időkben is a Krisztusröl
szóló .evangélium.

A reformáció százada a kevés új építkezés miatt sem tudott egységes
megoldást nyujtani a szószék elhelyezésének a kérdésében. Anémet biro-
dalomban bőségesen voltak templomok és a XVI. században csak négy
jelentősebb új evangélikus templom és várkápolna épült. A harmincéves
háború pusztításai után azonban a meginduló építkezések önkénytelenü!
követelték az egységes evangélikus templomformát. Ennek a kornak elvi
felismeréseihez a modern templomépítés is visszatér. Furttenbach József
ulmi városi építész (szül, 1649.) azt követeli, hogyaszószéket az oltárral
'es a keresztelőmedencéveI együtt állítsuk a gyülekezetnek szeme elé és
azokat közel egymáshoz építsük .. Sturm Leonhard mecklenburgi építészeti'
tanácsos (1669--1729) az evangélikus templomépítés nagy mérnök-teoreti-
'kusa a szószéket, amint az oltárt is, a -teremnek egy pontján helyezi ei.
Praktikus szempontok mellett a liturgia irányítja. Igehirdetés és úrvacsora
-egyforrnán tényezői az evangélikus istentiszteletnek a kor liturgusainak
szemében s az úrvacsora "pecsétje a hirdetett igének". Oltári és szószéki
szolg álat között tehát teljes az egyensúly. így Sturm is arra törekszik,
hogy az evangélikus templomnak egy liturgikus középpontja legyen.
Törekvését legjobban mutatják a háromszög és derékszöghajós tervei. (3.
es 4. ábra.) Az egymással találkozó szarak metszéspontjában 'helyezi el
a szószéket legföljebb hat láb magasan s előtte az oltárasztalt. Hang-
súlyozzuk, hogy ennek a megoldásnak nincs semmi köze a felvilágosodás



korabeli szószékoltárakhoz.; az oltár önálló, sőt Lutherrel tart Sturm, ami~
kor azt követeli, hogy a lelkész az oltárasztal mögül a gyülekezet felé:
fordulva végezze az oltári szolgálatot. Az evangélikus templomban tehát.
szembesíteni akarja a gyülekezetet az Isten üdvmunkájával az igében és.
szeatségek által. Mindennek alapján a szószékre nézve azt mondhatjuk,
hogy a protestantizmus a templomépítésben is az ősi keresztyén hagyomá-
nyokat' követeli, amikor a szeszéket középponti/ag helyezi el s ezzel az'
evangéliumról úgy tesz vallást, hogy az az Istennek beszéde!

Sturm munkája nem befejezett. Sajnos, a végső megoldásoknak útját
állotta a felvilágosodás. A liturgia megszegényedése, az istentisztelet ész-
szerűsítése a szószék tiszteletét ugyan megnövelték. de ez az állapot
magában hordozta a romlást. Általános volt az a vélemény: "a mi templo-·
maink elsősorban a vallásos előadá-
sok számára épülnek." Ebből a ki-
jelentésből is érezhető, hogy a szó-
szék az oltár rovására növekedett
tisztességben. Legtöbbször óriási épít-
ményen magasan áll a gyülekezet fö-
lött s az oltár csak meghúzódik a
szószék-ernelvény aljában. A prédiká-
ció függetlenítette magát a szeritség-
től s annak tartalma is a szentség
értelmétöl. Pedagógiai nevelőeszköze
volt az egyháznak, s nem az Istennek
beszéde az ember szája által, amely-
nek folytonosan szüksége van az ol-
tári szentség bizonyíto pecsét jére: A
szöszék egyeduralmán, amely ternplo-

. mainknak meghamisítása volt, ugyan
változtatui kívánt az 1861-es eise-
nachi egyházi konferencia templom-
építési szabályzata, elvi alapok híján
azonban nem tudta értékelni és foly-
tatni Sturmék megkezdett munkáját
s a régi dómokat alapulvéve, a szó-
szék helyét az oltártér és agyüleke.
í'!eti terem találkozásánál oldalt jelö-
lik meg. Ennek a szabálynak litur-
giai megokolása nem lévén, 1891-ben
Wiesbadenben megint csak úgy rendelkeznek, hogy a szószék az oltár
fölött, ilietve mögött kapjon helyet, mivel ez evangélikus templom pré-
dikációs csarnok.

A háború utáni liturgikus megújhodás nagy felismerése, hogy a pré-
dikáció nem pedagógiai eszköze az egyháznak és az istentisztelet sem
pedagógiai alkalom. Az igehirdetés Istennek igéjét adja, még ha emberek
végzik is s mint ilyen, a szentséghez hasonlóan Istennek valóságos cseleke- .
dete a. gyülekezeten. Ennek a felismerésnek formai kifejezést kell adnunk
templomainkban és mindaddig nem járunk el következetesen, amíg a szö-
széket a gyülekezet látóvonalába nem helyezzük, abba a vonalba, amelyben' .
az oltár is áll. Ezt az 1928-ban Magdeburgban tartott konferencia végre
klatározatként mondja ki, de helyet enged az eisenachi próbálkozások-
nak is. A modern evangélikus templomépítészetpen több irányadó meg-o
oldást találunk. (Abrak a Keresztyén Igazság 1940. januári számában.)-
A szószék és oltár egy nézőpontban vannak, csakhogy a szószék nem
az oltár fölött, hanem előtte kap helyet, az oitártér Iépcsösorán, szabadon
hagyva a tekintetet a prédikátor mögött álló oltárhoz, rnely. a maga jelen-
létével a szem számára is igazolója és pecsétje a hallott evangéliumnak.
(5. ábra.)

Azon a helyen álljon tehát a szószék, ahol a gyülekezeti épületrész
és a szentély közötti határvonal van, jelezvén azt, hogy onnan nem emberi
9kfejtéseket, nem is a gyülekezet gondolatait halljuk, hanem Istennek

I

5. Az erfurti Luther-templom szöszéke
és oltára. 1928. P. [örgsen.
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'beszédét, amely a mi emberi gondolatunkkal mindig ellentétes lesz. Ugyan-
,akkor ez a beszéd mindig meghívó az úrvacsora vételére, a megbizonyo-
sodásra, hogy mindaz, amit az evangéliumban ígért az Isten, valóságga
váljék az úrvacsorában.

Kell tehát, hogy az építészek, de az építtető egyházközségek is
iüggetlenítsék magukat hagyományaiktói, ha az istentisztelet érdeke azt
.kívánia. .

Révész Istadn.

Magyar egyházművészeti kiállítás.
Szükség es ezen a helyen is megemlékeznünk az Országos Magyar

Egyházművészeti Tanács rendezésében a Nemzeti Szalonban most meg-
nyilt magyar katolikus egyházművészeti kiállításról. Elfogulatlanul meg
kell állapítanunk, hogy ez az újabb időknek legfigyelemreméltóbb kiállí-
tása. Legjobb, ha a kiállítás összeá1!ítójának és inspirátorának, Gerevich
'Tibornak szavait idézzük: "Célunk e kiállítással a művészet irányítása
a helyes úton éppúgy, mint példák állítása a papság és a hívők számára ...
A lelkészkedő papság fontos feladata a gondjaikra bízott templomok
Istenhez méltó építése, felszerelése és művészi díszítése. Tanításra és példa-
.adásra mind a két irányban szükség van. Szükséges a művészekei a dogma-
tika és a liturgikus előírások kővetelményeire figyelmeztetni, nem ritkán
pedig a papságot és a hívőket a magasabb művészet megértésére rávezetni.
.Szükséges ez a szemléltetés segítségével is oktató iránymutatás különösen
napjainkban, midőn az új művészeti irányok kezdeti zavara alighogy
tisztulni kezd, sok túlzása és izlésbeli eltévelyedése alighogyalábbhagyott.
Ezeket az egyház nem hagyhatja jóvá a legjobb szándék esetében sem,
mert az Ízléstelenség vagy a kiforratlan kísérlet nem méltó a templomhoz,
éppoly kevéssé, rnint a letűnt irányok léleknélküli banális ismétlése, vagy
a jóízléstől szintúgy távol álló giccs. De ra modern művészet kinövései
miatt az egyház nem száműzi a mai művészet letisztult alkotásait, ameny-
nyiben e\őírásait tiszteletben tartják. Nagyszerű régi emlékeinek nem után-
zására, de utólérésére, szépségük követésére buzdít ja."

Az egyház ezzel a kiállítással döntő lépést tett. Először is, hogy
fontos kérdésként kezeli a művészetet. Ezt döntő dolognak kell monda-
nunk, ha meggondoljuk, hogy ezen a téren már másfél század óta ki-
engedte kezéből az irányítást. Egységes egyházművészeti irányról nem
beszélhetünk a barokk óta. Azóta a legkülönfélébb privát kísérletek tör-
téntek arra, hogy az egyházi művészetet a tanácstalanságból kiemeljék.
Kisebb közösségek tudtak ugyan egy időre iskolát alapítani, például a mult
.század elején a nazarénusok gúny névvel megjelölt festőközösség, akik a
római San Isidoro kolostorban munkálkodtak. Oe tágabb körökinkább a
formáikat vették át, rnintsern elgondolásaikat és személyes vallásosságuk-
ból eredő irányukat. Azóta legfeljebb vallásos művészetről beszélhetünk,
de nem "egyházi" művészetről. Vonatkozik ez mind a római katolikus,
mind az evangélikus keresztyén rnűvészetre is. Voltak olyanok, akik meg-
rendelésre készítették el munkáikat akármelyik egyiház számára, mert
csak a témájuk volt vallásos, csak a céljuk, de az alakító erejük független
volt 'a keresztyénségtél. Voltak aztán olyanok, akik magukra maradva a
régi népi egyházi erőkből táplálkoztak (Uhde), de a korabeli egyházon
kívül maradtak. (Munkácsy és újabban Ferenczy.) Voltak, akik a régi művé-,
szethez tértek vissza inspirációért. (Székely Bertalan, Lotz Károly stb.) Nem
nevezhetők egyházi művészetnek a háború utáni idő kísérletei sem. Ez a
spiritualisztikus művészet nem az egyház területéről indult ki. A szociális
-és gazdasági összeomlás után meggyötört emberi lélek kivetítette a maga
nyomorúságát és kételyeit a Krisztusra s így születnek meg azok a rette-
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netes Krisztusok, Golgoták, Máriák stb., amelyek az 1938-ban Berlinben
rendezett "Entartete Kunst" azaz elfajult művészet című kiállítás anyagá-
nak egyrészét alkották. A művész független volt az egyháztól. Igy látjuk
meg ennek a kiállításnak az igazi értékét, amelyik a művészeket első-
sorban az egyházba akarj a visszavezetni.

'Ezen kívül döntő lépést tett' az egyház azzal, hogy a kiállítás jól
megválogatott anyaga által meg akarja akadályozni az úgynevezett "kom-.
merciális" egyházi művészet visszaéléseit, azt az üzletszagú szentkép. és.
Krisztuskép-gyártást, amelybe még il zsidók is beálltak s amely a mi evan-
gélikus közönségünk ízlésére is a legrosszabb hatást tette.

A kiállítás első termébe lépve templomban találjuk magunkat, amely-
ben az egyes tárgyak gyakorlati szerepükben és építészeti összefüggéseik-
ben jelennek meg. (Az építészeti részt Árkay Bertalan építőművész ter-
vezte.) A termen uralkodik a főoltár éshátterében falbamélyített árkádok-
ban régi hagyományos ábrázolásokat követve a tizenkét apostolt helyezte
el a művész középen a kiszenvedett Krisztussal, (Goszleth Lajos terve.)
Kiemeljük Deéd Ferenc temperafestményeit, feszületeit és freskóit. Hagyo-
mányok becsületes tanulása és élmény érzik a munkáin,

Nagy iparművészeti anyaget találunk együtt. Különösen kiemeljük
itt Okrutzky Erzsébet kelyhert. A kehely eredeti formáját akarja meg-
mutatni és nem halmozza el a kelyhet fölöslegesen díszekkel és ipar-
művészeti díszítő elemekkel. Vagy f'enn a kupán, va'gy a noduszori helyez
el diszkrét zománcdíszítést. Ezek a munkák jóval megelőzik értékben akár
az Iparművészeti, akár az Iparrajz Iskola kiállított tárgyait, melyeken
érezni lehet, hogy sok művész még nincs tisztában a feladat eredeti és
belső Ikövetelményeivel. Díszítéssei és magyarossággal még nem értünk
el célt.

A 'kiállítás nem feledkezik meg akato'likus 'család otthonaról sem S
külön termet szentel annak, hogy megmutassa, mi való a katolikus ott-
honba, nyomatok. színes giccsek és zsirkökrisztusok Ihelyett. Ebből a
szempontból figyelemreméltóak Gádor István kerámiai és Báthory Júlia
csiszolt üvegkeresztjei, feszületei. Külön termet találunk, ahol a monumen-
tális szobrászat anyaga van együtt, középpontban Borbereky Kovács Zoltán
magyar Golgotacsoportjával, melynek eredetisége és evangéliumi beszéde
lenyűgöző. Ugyancsak lllyefalvi Löte Éva színezett gipszből készített oltár-
lapja adhat indításokat.

A kiállítás anyagának nagy részén azonban érzik a művész és művé-
szetének teljes kettőssége, a megrendelés íze. Itt kell Iátnunk még mindig
olyan Krisztusokat, amelyeket az elmult évek levelezőlapjairól jól ismerünk.
Szenvedésében is reprezentativ alak, mint alak. Nem fogadhatjuk el val-
lásos rnűvészetnek azt a festőmodort sem, amely csak a monumentális
méretekkel alkar hatni. Vagy pedig 'hangos szinezéssel akar tiszteletet
kelteni (Aba Novák Vilmos freskóterve, Hollós-Mattióni Eszter freskó-
tervei).

Csak megemlítjük, hogy a kiállrtó. bizottságnak több új rnűvészt kel-
lett volna szerepeltetnie. A pártfogoltak csoportja mellett kimaradt sok
értékes katolikus tehetség. Az öt teremben a képek vagy szobrok mellett
azoknak a névtábláit látjuk viszont, akik az 1934-es Rómában, a "Mostra
Internationale del arte Sacra" kiállításon szerepeltek,

Közönségünk számára megemlítjük még azt, hogy az evangélikus
keresztyén egyházat nem előzte meg ez a kiállítás, legfeljebb csak nálunk.
Németországban a Kunstdienstevangé'likus egyházművészeti központ 1928
óta hivatalosan rendezi egyházművészeti kiállításait. Teológusok, lelkészek
és művészek teljes együttműködésben tárgyalnak meg minden új kérdést.
1928-ban Magdeburgban külön erre a célra. f'elépitett templomban rendez-
ték meg az utolsó egyház építészeti kongresszust és kiállítást. Ez a temp-
lom egyben kiállítási csarnok is volt, amelyben Ielkészek, mérnökök és
rnűvészek egyformán megkaphatták rnunkájukhoz a szükséges irányításó-
kat. Azóta Németországban az egyházi rnűvészet munkáia rendezettnek
mondható.

Révész István.



S·ZÉL...JEGYZETEK
"Indokolt-é
hogy. vallásfclekezetek szerint ren-
dezik a bálokat ? Nem azzal kelle-
ne-é mindnyájunknak törődni jn-
ikálJb,hogy összefogjuk a magyar
népet? - Egy öreg falusi tanító
rnondotta nemrégiben: A miskolci
ujságokban vasárnapról vasárnapra
bálokról olvasok. Vajjon gondol-
nak-e a hajnali bálozók arra, hogy
a falura este öt óra után már csend
és sötétség borul a petróleurnkorlá-
tozások miatt? Es gondolnak-é ar-
ra, hogy mialatt báloznak. a fal-
vakban az úgynevezett Jehova isten-
imádó szekta szedi az áldozatait?
Sokan nem 'is tudják, hogyan hagy-
já:k el vallásukat, hogyan lépnek ki
egyházukból és hogyan lesznek a

- népbutító, destrukcióból táplálkozó
szekta követöí. - Kérem a városi
nőégyletek elnöknőit. kik olyan
nagy odaadással és lelkesedéssel
rendezik a bálokat, húzzanak sár-
eipöt és hócipőt, menjenek ki a fal-
vakba, tartsanak kulturális vagy
közhasznü előadásokat! A magyar-
ságnak ezzel több hasznot hajtanak,
mintha bálokat rendeznek." Vitéz
Borbély-Maczky Emil főispánnak
ezeket a nagyon igaz és nagyon
magyar szavait minden hozzátétel
nélkül közöljük, Amit évek óta hir-
dettünk, .azt végre megmondja
olyasvalaki, akinek a szavára talán
mégis csak hajlandók lesznek az
illetékesek is felfigyelni!

A középiskolai tanulmállyok
aggasztó méreteket öltenek - ál-
lapítják meg az orvosok Mindegyik
tanár a maga tantárgyát tartja leg-
fontosabbnak s ennek megfelelően
követeíí meg a legnagyobb tudást.
Szigorúság, megszégyenítés, bünte-
tés . egymást követik, nem is be-
szélve a rovás ok ról és bukásokról.
Mikor egy-egy "nehéz" nap követ-
kezi'k, fizikai betegségben szenved-
nek a diákok. Félelem fogja el
őket, mert érzik, hogy nem tudnak
eleget tenni a követelményeknek.
A tananyag mennyisége sokszoro-
san felülhaladja előző évtizedekben
tanultakét. - Míndezek mellé a
"különórák" . egész sorozata kap-
csolódik: vívás, gyorsírás, önkép-

zökör, egyházi összejövetelek, cser-
készet, iskolai elöadások, zene stb .•
amelyeknek megvan az, értelmük.
de csak addig,amíg túlzsúfoltságuk
miatt értelmetIenséggé nem Iaiul-
nak. Nem is csoda, hogy ezek a
mai diákok keveset kapnak levegő.
ből, napsugárból, a természet erejé-
ből és sápadtan, csenevészen csúsz-
nak át osztály ról osztályra. - Mint
a megöregedett nö sajnálja lom-
tárrá változott emlékeit elégetni,
úgy tartogatja s becézgeti a tan-
anyagot 'kőzoktatásunk s benne a
lényegtelenséget és idöszerűtlensé-
get, az évszámokat és 'a latin me-
rnoritereket. Mikor pedig az érett-
ségi elkövetkezik, az élet ú] baj-
nokai mindenféléről tudnak vala-
mit, de semmit sem alaposan. Ezért
kívánunk az orvosok mozgalmának
sok sikert ahhoz il munkához, amely
középoktatásunk gyökeres átváltoz-
tatását tűzi ki célul.

A lelkészek íegyelmezettségét
rendkívül szükségesnek tartják Ju-
goszláviában, amint ezt a napi saj-
tóból olvassuk. Románia után a dél.
szláv államvezetés is nyiltan mondja
ki ítéletét lelkészei felett. Mondjuk,
hogy nálunk is szükség van erre?'
Mindenhol születnek intézkedések,
amelyek ezt célozzák. - Nem kí-
vánatos ugyan semmiféle 'lelki dik-
tátorság, amely a maga akaratát az.
egész vonalon érvényesíteni tudja,
ennél a sorsnal többre értékeljük a
lelkészeket. de szívesen látunk
minden olyan célkitűzést, amely a
lelki front építését munkálja, Eh-
hez pedig fegyelmezettség kell. Ezt
pedig nem tudjuk másképen el-
képzelni csak úgy, 'hogy mindenki
értékelni tudja azt a rnunkát, amely
reá bízatott és legjobb tudásával
igyekszik 'annak eleget tenni. Lelki
és testi fegyelmezetlenség az, amel}!
kényelmes "áJlássá" minősíti a lel-
készi állásokat, ahol mindenki úgy
dolgozik, ahogyan akar. Ebből a
szempontból kívánatos az egyházi
felsöbbségnek adandó kíméletlen
fegyelmezési rnöd. Nem tartjuk. ér-
téktelennek 'a lelkészek katonásko-
dását sem, mert sokan vannak,
akiken csak ez a rnódszer segít.



Mindenfelett hangsúlyozzttk a hitet,
.arnely a munkánek és fegyelmezett-
-ségnek legbiztosabb biztosítéka.
Sajnos ezt sem adni, sem parari-
-esolní, sem venni nem' le'hd.

A rádió előfizetői
-soréba békerült hát a hatszáz ezre-
-dik, akit ez alkalommal 200 pengő-
vel ajándékoztak meg és három
napig Budapesten szórakozhatott a
rádió költségére. Amint a napilapok
'megírták,' ki is IhasznáIta, az·;·aLk·'al-
mat, és jól fenekére nézett az élve-
zeteknek. Szerencsét kívánunk a
rádiónak, Ihogy ilyen szépen halad

.az előfizetők beszervezésében, de
nem gratulálunk a hatszázezredik-
nek, meg az előtte levőknek a rá-
-dió magas erkölcsi rfelfogá'&áihoz.
Ha valami kultúreredmény, akkor
rniért kell azt annyira "népszerűsí-
teni", hogy annak élvezője egyben
mindent kiélvezzen. ami nem kul-

-tára, A rádió, sajnos, gyakran té-
veszti el hivatását magyar népünk

-szellerni igényei tekintetében, ami-
Kor annyira "leereszkedik" és kőz-
napi dolgokat nyujt. Ezek közé tar-
toznak azok az operettek, amelyek-
nek Iegszellemesebb és derűkeltő

'kifejezése az állatnevek. Nyilt szín-
'vallásra kellene kényszeríteni a ra-
-díö igazgatósagát abban az irány-
ban is, hogy kinek-rninek a ked-
véért tartja rnüsoron napról-napra
és reggeltől-estig azokat az émely-
gős, cigányos, mű-sírva-vig adó rnű.
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dalokat, amelyek a rég megúnt re-
cept szerint készültek a május, sze:
relem, ital, mámor, egy csipetnyi
bors (malacság), 'lehetőleg sok szi-
rup, kispolgári szenvelgősség vagy
népszínmű-parasztiság összekeveré-
séböl, és amelyeknek a védelmére'
ma már senki sem áll ki, legfeljebb
olyasvalaki, aki anyagitag érdekelt,'

'vagy mint frissen asszimilált ma-
gyar, nem tudja bevenni az igazi
magyar dalt, vagy mint 'belső ellen-

-ség, fél, hogy az igazi magyar dal
. a magyar önérzetet fogja erösíterri.
De ilyen indítékokkal nem lehet a
magyar rádiót gyanúsítani. Mi le-

'het hátakkor az oka, hogy ragasz-
kodik a régi, kiselejtezendő "leme-
zekhez"? Igaz, a valóban magyar
dal népszerűsítése már magyar
nemzetnevelés lenne, és nem tu-
dunk arról, hogy a rádió teljesen
és nyiltan, erre a szolgálatra szegő-
dött volna el. - A rádiót népünk
tartja fenn, nem panaszkodhatik
ráfizetésre, jogosnak tartjuk tehát,
hogy mind a rnűsor-összeállításban,
mind a vele kapcsolatos dolgokban'
azon a szelJemi és erkölcsi magasla-
ton álljon, amelyen egy orszsgot
és annak népét képviselő rádiónak
állnia kell. - A tulajdonképpeni
kérdés persze az: mit tehetne a ma-
gyar nép a magyar rádió újjászüle-
téséért? Bojkott, levélözön, ujság-
cikk nem segít. Mitevők legyünk?
Türelmünk fogytán, az idő rohan.
s a magyart nemcsak dunai árvíz
rontja ...

SZELLEMI ÉLET
Sértő Kálmán: Gyászjelentés.

Versek. (Bolyai Akadémia.) - Va-
lamikor Sértő nagy ígéret volt, li-
rája friss, hangja üde, képei meg-
lepöen tiszták, gondolatvilága, lelki
habitus a "új magyar népi lehetősé-
geket" vrllantott meg. Mindannyi-
unk nagy szerencsétlenségére azon-
ben felfedezték benne, a paraszt
verselőben a költőt, átültették egy
tőle merőben idegen világ talajába
s azután egyszerre csak vége lett
a varázslatnak. A költö hányódott,
kicsit elkallódott, elvesztette tala-
ját, régi szavát, kif akultak színei,
reszelős lett a hangja, gesztusai

'ügyetlen pózzá torzultak. E kötete
mintegy ötven verset bocsát közre,

azonban nem növeli sem az érdek-
lödést, sem a megbecsülést a költő
iránt. Inkább rnodorosak e ver-
sek, mint egyéniek, szellemeske-
dök, mintsern sikerültek. Temati-
kája egészen elhatárolt, ·hangja itt-
ott már túlcsap azokon a kertáto-
kon, amelyeken csak az egészen
nagyok í z IIé s e léphetett túl. El-
szomorodva tesszük ie a könyvecs-
két, márcsak néhány szép rím,
egy-két gondolat, pár kedves sor
és friss ötlet van benne csupán,
ezzel szemben rnennyi nem is naiv
primitívség, erőltetett póz és erő-
szakolt, könnyedség. Kihullottak
már a szárny tollak, vagy nem is
voltak sohasem? A. E.
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Nagy Imre: Holtak derese. (Ma-
gyar Élet kiadása.) - Foglalkoz-
nunk kell e kis kötettel, mert jel-
lemző tünetre hívja fel Iigyelmün-
ket: jelentéktelen kis versek gyüj-
ternénye, de számot tart arra, hogy
megálljunk rnellette. Talán azért,

.rnert új hangot, új színt, új ötle-
tet hoz az elolva shatatl an ul gazdag
irodalmi kirakodóvásár forgatagá-
ba? Nem, ennyire nem szerénytelen
mégsem a "népi költő". Egyszerűerr

.azért kívánja, hogy hallgassák meg,
·mert a szokványos s ma az una-
lomig divatos témakört - a ma-
gyar paraszt világát a rozmarin-
száltól a zsidózáson és urak pisz-
kolásán át a trágyadombig - me-
ríti ki egészen a fenékig, az "új
irodalom" zászlórúdját markolg a-
tók hatásos frazeológiáját variálja
-több-kevesebb sikerrel, buzgó igye-
kezettel gondoskodik a népi za-
matról tájszavak. ejtés és bizonyos
gondolatok mániákusan makacs han-
goztatásával. Bármennyire is igye-
keztünk megkeresni a versikék ér-

·tékét, nem igen tudtuk megérteni,
miért kellett megszületniök. Ha
nem is tudunk elismerést juttatni
.a költőnek, mégis öszintén örven-
denünk kell a kiadó vállalkozó ked-
vének, amellyel fáradhatatlanul se-
gíti a bontakozó tehetségek útját
a közönség elé; szép kötetekkel
lepte már meg irodalmi életünket,

·reméljük, hog:y akad még ezután
·is érték bőven a jelentkezők iszák-
jában, A. E.

Kéziratok és miniatúrák. - A
Szépművészeti Múzeum februári ki-
állítása a miniatúra utolsó ezer
évének áttekintését adja. Az egy-
házi művészetnek egyik legfigye-
lemreméltóbb területe volt a könyv-
festészet. A művészet itt nem a
nagy gyülekezet, a iköz-össég, hanem
az egyes hívők kegyességét szol-
gálta és tükrözte, a vallásos té-
mák is ennek megfelelően változnak
át, Nem találkozunk itt reprezen-

.tativ kornpoziciókkal; egészen lelki
·fínomságú alakok, formák és szí-
nek állnak előttünk, melyeken at-
·tetszik az Isten világa. A ken-
ternpláció új formákat, új térérté-
ket teremtett, mely teljesen füg-
getlen a természetes világtól. Egy-·
beolvad a végtelen tér s a véges

-világ, Isten és az ember világa az
iniciáléban, ahogy a szerzetes meg-
.kezdí imádságát. A színeknek ú]

értelmezése adja meg ezeknek .a
képeeskeknek különös elevenséget,
nem színek többé, hanem adott, dol-
gok. Krisztus az örökkéva1óság-
aranyábanjeleník meg, vagy a vér
pirosában, ahogy kínozzák őt. A
kiállítás anyaga a magyar művészet
elsőrendűségét is mutatja e téren.
Dr. Hoffmann Edit a magyar a1iko-
tásokat .mindig a legjobb külf'öldiek
mellé helyez í, hogy közönségünk
lássa a különbségeket és kitünjék
a magyar alkotások értéke. A XV.
századi lombardiai inieialék. a ná-
polyi, velencei, sziennai egyházi
mise és karkönyvlapok rnellett ott
találjuk a budai könyvf'estö rnűhely
remekeit· is, és ismeretlen magyar
mcsterek kottapergamenjeit. A. vi-
lághírű cseh könyvf'estészetböl sztn-
gazdag anyaget 'kapunk. Az 1600-as
idők közmondásgazdagságát és
szellemességét tükrözik a flamand
emblémak. A XVIII-XIX.sz'ázad
divatos miniátorai Kerling Tóbiás,
Hoffmann Hans, Lieder Frigyes,
Daffinger Móric mellett itt tŰlúk ki
igazán Kosina Sándor (18ÓI-1853),
Kovács Mihály (1819-1892), Meleg
Gábor (1801-1825) művészetének
európai első rendűsége. R.

Ashihei Hi110: Jelenteni valónk
nincs. (Singer és Wolfner.) Már
sok idegen nyelven megjelent" vi-
Iágihírre szert tett köriyv, az .újabb
háborús naplóirodalom valóban re-
prezentáns darabja .. Japán író mü-
ve, a még mindig folyó japán-
kínai háborúról szóí. Elejétől mind-
végig Iebilincselöen érdekes munka,
Nemcsak meglepően széles távlato-
kat nyitó bepillantást enged a tá-
volkeleti háborús helyzet és állapo-
tok tárgyilagos megítélésébe, ha-
nem biztos kézzel meg is mutatja a
keleti embert is, az izzó naciona-
lizrnustól fűtött, törhetetlen ener-
giájú japánt, az egészen különle-
ges lelkiségű kínait egyaránt. A-
mellett, hogy a tárgyÍlagosság
kerlátain innen maradva izgalmas
harcok érdekfeszítő elbeszélését
adja, sokkal többet nyujt, mint
egyszerű hadinaplót, a sorok kö-
zött, egy-két odavetett mondatban
egy egész világ kontúrjait ábrázol-
ja. S mindezt minden nagyképűség';
erőlködés nélkül teszi, halkanvegy.
szerüen, csendes finomsággal, mint
általában a keleti emberek szok-
ták a legnagyobb tragédiá'kat .a
legegyszerűbb formában kiteljesite-



ni és feloldani. A könyv hangja hol
tárgyilagosan hűvös, hol belső szen-
vedélytöl fűtött, hol megindítóan
.gyengéd, minden 'hangot a maga
megfelelő helyén használ, Kellemes
meglepetés 'számunkra a japánok
vailásosság ának többíibeni, részle-.
tesebb ábrázolása. A. E.

Steinbeck John: Érik a gyü-
mölcs. (Singer és WoIfner.) Korunk
egyik legsúlyosabb problémájával,
a munkanélküliség kérdésével talál-
'kozunk a könyvben, amely 'Sokszáz-
ezer koldusbotra . jutott amerikai
földműves-család sorsát, ezen belül
lküIönösen egyét mutatja be az 01-
vasönak, A földművelés is indusz-
'trializáíódik, a gépi munkaerő miatt
ernbertömegek válnak munkanélkü-
livé Amerikában is, ezek a törnegek
modern népvándorlás módjára, új
otthont, életlehetőségeket és ke-
nyeret keresve új hazát próbálnak
teremteni maguknak. Hogy mi rnó.
don sikerül és nem sikerül az új
honfoglalás, arról szól a regény.
Elszomorító a lapokon megelevene-
dö testi és lelki nyomorúság, amibe
.a szerencsétlen 'Százezrek süllyed-
nek, de végtelenül felemelő az író-
nak az optimizmusa, amellyel tud-
turikra adja és bebizonyítja, hogy
.a szenved.ések kohójában születik
meg lélekben az igazi ember, s
hogy a közös nyomorúság a lélek
legtisztább virága it fakasztja vilá-
gosságra, hogy az élet Iegalsóbb
szintjén is érzi az ember a testvér-
'közösséget. Steinbeck néhány száz-
ezer szegény amerikai ernber élet-
történetében rnutatja meg - s ezt
örömmel vesszük tudomásul, onnan
túlról -, hogy alélek ereje a meg-
próbáltatásokban mutatkozik meg
ig-azán a maga teljességében s hogy
ez az erő győzedelmeskedik min-
den szenvedésen, A ma Iejketölő
megpróbáltatásaiban 'örömmel nyú-
lunk az ilyen optimista munka
után. A lelki gazdagodás meHett is
nyereség Benedek Marcell rutinos,
művészi fordítása. A. E.

Darázs József: Felhők a Balaton
teteti ... (Versek. Kaposvár, 1940.)
Egy kötetkére való kedves vers.
valamennyit egybefűzi az a körül-
mény, hogy a Balaton körül szület-
tek és hogy majd mindegyikben van
valaminő utalás .a magyar tengerre.
Ha költőjüket nem is lehet -rnérni
a nagyok rnértékével, mégis meg
kell róla állapítani, hogy könnyen

versel, változatos formákat tölt meg
frissen folyó .szavaival,jól változ-
tatja témáit és egyszerű módon ér-
zékelteti nem kornplikált gondola-
tait.· Persze a feladatok. amikre
vállalkozik, nem nehezek, a megol-
dásuk nem egyszer szokványos (na-
gyon is ismerősek a daJilamok és
hangszerelésük), egészben véve
azonban az író kiáltása rokonszen-
ves és hangja érdeklódest !keltő.
Több verse van, amely provinciális
súlyán túl messzebbi összhangrá is
számot tarthat. A. E.

Kassák Lajos: Egy kosár gyü-
mölcs. (Dante.) Kevésszer halIljuk
mostanában Kassáknak a hangját,
ritkán ír s akkor is jobbára régi
emlékein talíözgat. Néhány érdekes,
értékes' és erős visszhangot keltő
írása után ez a kötete nem jelent
fejlődést írói pályáján, csak rezo-
nancia mindössze a mult egy-két
- akkor még erős - hangjára,
Egy emberről szól a könyv, aki"
semmi jóban nem lelte örömét, so-
ha semmiféle égbekiáltó bűnt nem
követett el,' de akit soha semmiféle
különösebb jócselekedetre nem ve-
zéreit 'Sorsa. Életének summáját egy
rnondatr a lelhet összefoglalni: "Köny-
nyelműen éltem, mert minden na-
gyobb erőkifejtés nélkül éltem." Az
egy kosár gyümölcs - hosszúra-
nyult reflektálas .a multra, egy re-
zignált ember jajtalan panasza az
eltékozolt örökség, az élet rniatt.
Tenyerébe hajtott fejjel beszél,
lhaLk, fakó hangon idézi a multat
benne az Ember s a Mene, tekel ...
'közelében riadtan veszi észre, hogy
már el is mult, amire várt. Ez a
meghökkenés azonban nem jelent
már emóciót az írónak, a konstatá-
'Iáson tú,1 nem jut messzebbre. Nem
érezte a regény höse soha sem az
indulatok erejét, megállása .sem
több most az egyszerű szétnézésnél,
Tehát végeredményben nem is re-
gény. Mégis érdekes rkönyv,a lélek-
analiziseket kedvelöknek csemege,
azonban inkább negatívumaível hat ..
Kítünö a címe s az utolsó lap aján-
lása. A. E,

Török Sándor: Különös. éjszaka.
(Franklin T'ársulat.) Az emberek
nem bírják el az öszínteséget - bi-
zonyítja 'be az Irö e regényében.
A meghalt költö halála első évfor-
dulójának éjszakáján életretámad •.
megjelenik családja körében (fele-
ség e, felnőtt gyermekei, legjobb
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barátja és dajkája között), teljes
öszinteséggel beszél hozzájuk,le-
vetkezvén gondolatban és szóban a
felesleges udvariasságokat, az ér-
telmetlen mellékességeket, menten
minden kicsinyességtöl, hívságos
földi érdektél és emberi elfogult-
ságtóI. Hozzátartozói öszintén sze-
retik, emlékét valóban élő kegye-
lettel ápolják, s csakugyan a szí-
vükbe zárták életét a halálon túl
is. Mégsem értik meg a halottélő
intenciöit, az öszintén kimondott
jószándék csupa indulatot támaszt,
az ellenséges érzelmek csakhamar
gyiilölséggé nőnek, úgyhogy a k-a-
kasszó már az utálkozássá szeren-
csétlenedett helyzetet oldja meg.

'A halott teste sírjába száll - most
már véglegesen. Furcsa játékot úz
az író a könyvben, a halott lélek
ábrázolása azonban távolról sem el-
lenkezikezirányú felfogásunkkal;
amit az író mond - bármennyire
kesernyés is - bölcs és igaz, ha-
mis illúziókról réntja 'le a leplet, a
fanyar sorok és gondolatok mögött
a leplezetlen valóság van. Török
Sándor e regényében is 'annak mu-
tatkozik, ami, hivatott, írónak, a szó
legigazibb értelmében, aki művésze
az elmélyülő gondolatok kiábrázo-
lásának és művésze a nála egészen
egyénieri hangzó szép magyar szö-
nak. Minden Török regény alapíze
egyénieri egy, e könyvnek még kü.
Jön zamata is van. A. E.

Gulácsy Irén: Erdély jogán.
(Singer és Wolfner.) Ez a könyv
naplószerű Ielsorakoztatásban vezet
végig bennünket Gulácsy Irénnek
az erdélyi származású, de a csonka-
országban hírnévre szert tett író-
nőnek a cjkksorozatán. HoI erdélyi
dolgokat ismertet, ,hol meg tükröt
állít elénk, a csonkaországbeli ma-
gyarok elé, azt a tükröt, amelyet
a kisebbségi életben megedződött
magyar lélek mutat nekünk Hogy
erre' az erdélyi lélekre érdemes fi-
gyelnünk, azt sokan tudjuk s a
mostani helyzet aktualitása talán
fogékonyabbá is tesz annak. meg-
értésére, amit a kisebbségi 'Sorban
megedződött magyárok mondhat-
nak nekünk. Gulácsy Irén érdeke-
sen, riportszerűen ír, nem támaszt
nagy követelményeket, kritikája is
nagyon szelld. Sokak számára ezért
lesz .könyve bizonyára kedves 01-
vasmány. . '-r.

Ignácz Rózsa: Született Moldová-
ban. (Daate-kiadás.) A magyar tra-o
gédia regénye ez a könyv. A világ-
háborús \ összeomlás után Gergely
Béla és aldobaí Beke Anna fia
Moldovában születik, anyját hamar
elveszti, apja tudatosan asszimilál'
Ghergheli-nek s elindítja fiát, Da-
vid Gherghelit útjára a románná
lett világban. De az apját-anyját
elvesztette fiú, aki már meg sem.
tanul magyarul és sohasern kerül
iga~i magyar környezetbe, még Er-,
délybe se, rövidéJetében, annak
döntő fordulóinál mindig újból tao.
Iálkozik a származásával. Mégis
hiába rninden: avasgárdisták mozo.
galmának az elnyomása során Da-
vid Oherg-heli elpusztul. A magyar
tragédiának ezt az oldalát még-
senki sem mutatta meg olyan szi-
vettépő valöságf estéssel, mint 19-
nácz Rózsa. Ezért érdemel ez a
könyv.íokozott figyelmet a regény-
termesünk áradatában. Olyan vi-
lágba vezet bennünket, amely tel-
jesen idegen előttünk. A mellett hi-
ányzik belőle az a fehér-fekete á'b-
rázolás, amely az egyik oldalon
csak eszményi tökéletességet, a
másikon pedig csupa szemeasze-
dett gonoszságot rnutat. A Gergely-
Béla bizonyarcpirító váddá lesz.
sokok számára. De meglátjuk azt
a hívő lelkesedéstől fűtött magyar-
ságmentö munkát is, amelyet a
Bukarestbe sodródott magyarság-
körében néhányan olyelszántan és.
oly 'kevés eredménnyel végeztek.
Ha arra gondolunk, hogy óriásí
ernbertartalékkal rendelkezé hatal-
mas nemzetek milyen szívósan küz-
denek minden idegenbe sodródott
tagjukért. szörnyű váddá lesz, hogy
sokféle reviziós lelkesedésünkben

.a . legközelebbfekvő f'eladatokig, a
kallódó magyarság megmentéséért.
hozott áldozatos munkáig nem ju-
-tottunk el. Bizony fontosabb lett
volna az ilyen munka, mint levele-
zőlapok és nyomtatványok gyártása
és küldözgetése. Ignácz Rózsa
könyve alkalmas volna arra, hogy
kíssé feleszrnéljünkl ne alkalmas
arra is, hogy bepillantsunk előttünk.
ismeretlen világokba: a csángók
évszázados szokásokban bővelkedő
s szinte menthetetlenül elveszett
világába, meg a feltörekvő. kírné-
'letlen nacionalízmustól fűtött román
életbe. K~



Olvasóinkhoz!

Február 14.-é~ és 15.-én Karner Károly, folyóiratunk szer-
késztője és Sólyom Jenő, folyóiratunk rnunkatársa a kassai
gyülekezet meghívására Kassári evangélikus napokon. hirdették
az igét és előadásokat tartottak. Hálás köszönettel gondolunk
a kassai gyülekezetre, ottani evangélikus testvéreinkre és szívből
kívánjuk, hogy a kétnapos együttlét alatt létrejött kapcsolatok
továbbra is elmélyüljének egyházunk javára.

"Csak felkérésre"

hajlandó a "Magyar Nemzet" ezután a protestáns egyházakra vonatkozó
híreket közölni, A protestáns egyházi híreket terjesztő "Magyar Értesítő"
c. kőnyomatos saitötudósítóra a "Magyar Nemzet" nem volt hajlandó
előfizetni, ugyanakkor, amikor más sajtótudósítókra (pl. a katolikus
"Magyar Kurír"-ra) előfizet. Ellenben "kiollózta" a "Magyar Nemzet"
a többi napilapokból a protestáns egyházi híreket. Amikor békés úton nem
sikerült a kérdést rendezni és perre került a sor, a bíróság elítélte a
"Magyar Nemzet"-et. Erre közli a "Magyar Nemzet", hogy csak fel kérésre
közöl protestáns egyházi híreket. Felhívjuk erre az ügyre folyóiratunk
olvasóinak figyelmet. A "Magyar Nemzet" eljárását kénytelenek vagyunk
élesen elítélni. De lássuk meg azt is, amire ez az eset figyelmeztet bennün-
ket. Kisebbség vagyunk, nemcsak mi evangélikusok, de az egész magyar
protestantizmus. Ebben a helyzetben csak feltétlen összefogással és együtt-
munkálkodással tudunk helytállani. Egységes és szervezett protestantizmus
nem volna rászorul va a "Magyar Nemzet"-re és hasonló napilapokra, hanem
ellenkezőleg, még a "Magyar Nemzet"-hez hasonló gondolkodású napi-
lapok is kénytelenek volnának számolni a magyar protestantizmus egysé-
gében rej lő erővel.

"úJRA ELJöVöK" címen Szép Gabriella lefordftotta Dolman-nak
egy népszerű írását. Az igénytelen füzetecske, mely már kb. 10 évvel ez-
előtt jelent meg, nyomatékosan, de egyúttal biblikus józansággal szólaltatja
meg az Újszövetség Krisztus-várásának üzenetét. A füzet ára 10 fillér.
Szeretettel ajánljuk olvasóinknak.
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A Teológtal Napok célja mai egyházi munkánk szá-
mára a szükséges teológiai megalapozás és irányító szem-
pontok kidolgozása, elsősorban a Luther teológiájából fel-
használható indftások segitségével. Luther teológiájával
való foglalkozásunk nem jelentheti csak történeti ismere-
teink gyarapításár, nem is lehet egyszerűerr elisrnétlése
annak, amit Luther hirdetett és tanftott, hanem kell, hogy
helyes irányftást adjon egyházunk munkája, teológiája és
igehirdetése számára ma is. Ezért a teológiai napok
munkaközössége nem azt tartja szem előtt, hogy teljes
képet adjon Luther teológiájáról, hanem azt emeli ki, ami
mai egyházi életünk szempontjából különösen fontos.
Ezzel a teológiai napok felvázolják egyházunk égető kér-
déseit, nagy munkafeladatait és ösztönzéseket adnak a
további elmélyedé egyéni és közös munka számára.

A teológiai napok főtémái a következők:
Hit és megigazulás.
Egyház, lelkipásztori szolgálat, az egyház ismertető

Jelel.
Isten igéje, annak megértése és hirdetése.
Az úrvacsora, annak értelme és Jelentősége az egyház

életének elmélyítésére,
Az istentisztelet, liturgikus reform-törekvések; isten-

tiszteleti életünk megújhodása, imádság és ének.
Már most felhivjuk erre anagyjelentőségii konferen-

eiára lelkészeink, vallástanáraink, valamint egyházunk taní-
tása és munkája iránt érdeklődő összes híveink figyelmét,
és kérjük, hogy a konferencián minél nagyobb számmal
vegyenek részt. A konferencia helye előreláthatólag Győr
lesz.
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