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.• Egyedül Istené a dicsőség. —
Ebben a három szóban foglal-
ható össze a Kijelentés, ebben
süritlietö össze az ember és az
emberi közösségek éfetprog-
rammja, valamint ez adja a
Reformáció értelmét és tömör
indokolását.

E három szó nem valamely
elvont fogalmat takar, hanem
Isten igényét jelenti teremt-
ményével, az emberrel szemben.

Kálvin katechizmusának első
kérdése a következőképen hang-
zik: „Mi az emberi élet célja?"
Válasz: „Isten megismerése."
„Miért?" „Mert Isten azért te-
remtette az embert és helyezte
a világba, hogy dicsöíttessék
általa". — Más fogalmazásban
ez azt jelenti, hogy Isten tekin-
télyének, uralmának, szuvere-
nitásának a.teljes és tökéletes
elismerése kell hogy jellemezze
e világban való mindennemű
forgolódásuíikat. Nemcsak ün-
nepnapjainkat, hanem hétköz-
napjainkat is, amint azt a Ko-
rintusi levél tanítja: „Akár esz-
tek, akár isztok, akármit csele-
kesztek, mindent az Isten di-
csőségére míveljetek". (10:31.)

Az Istent dicsőítő élet teljes
függést jelent a Teremtő és Meg-
váltó Istennel szemben, éspedig
egyedül csak Ővele szemben.
A Reformáció azért jött, hogy
ezt az igazságot tizenöt évszá-
zad multán újra meghirdesse.

Amikor Luther Mártont a
wormsi birodalmi gyűlésre való
indulása előtt a szász választó-
fejedelem az ott reá várakozó
veszedelmekre figyelmeztette,
Luther a következőket írta vá-
laszlevelében: „Kész vagyok a
római Egyházat alázatosan szol-
gálni^ sem égen, sem földön
mást nem helyezvén fölébe,
mint Istent és az Ö Igéjét."

A legfőbb tekintély Isten és
. a legfőbb norma az Ige. Az
Egyház nem kezelője az isteni
kegyelemnek, nem törvényho-
zója és birája az emberi lelkiis-
meretnek, hanem azoknak a kö-
zössége, akik Jézusban, a názá-
reti ácsmester fiában felismerik
a Krisztust és. az Ige hirdetése
és hallgatása mellett várják az
Ö második eljövetelét. Az Egy-
ház kegyelmi eszköz, a dicsőség
egyedül csak Istent illeti meg.

A Reformáció újra felfedezte
azt, amit Jézus hirdetett az ak-
kori egyházzal szemben, hogy
tudni illik az ember szabad és
hogy élete végső kérdéseiben
közvetlenül és egyedül Isten a
birája és Krisztusban szerető
Atyja.

A Reformáció uj embertípust
hívott életre, a gyámság alól
szabadult nagykorú ember tí-
pusát. Ez az ember egyéni éle-
tében, egyedül Istennek és az
Ö Szent Fiának való alávetett-
ségében, megismerte az emberi
szabadság szépségét és az em-
beri méltóság izét. Mert kocka-
zatot vállalni, megnyitotta a
tudomány, ipar, kereskedelem
távlatait — hogy csak a 16—17.
századbeli Hollandia példájára
utaljunk — szervezett közös-
ségi életében pedig megvalósí-
totta például Cromwell Olivér
Angliáját, vagy az Amerikai
Egyesült Allamokat, a lelkiis-
mereti szabadság otthonait.

A Reformáció a forráshoz, az
Isten Igéjéhez való viszatérésé-
vel, haladást és humánumot je-
lentett szzal a világgal szemben,
amelyben emberi tekintélyek
ékelődtek Isten és ember közé
és amelyben a szellemi és poli-
tikai hatalom birtokosai a tár-
sadalmat nem Isten dicsőségére,
hanem saját hatalmuk fenntar-
tása érdekében igyekeztek kon-
zerválni.

Az emberiség történelme a-
zonban a Reformáció -ellenére
bűn alá rekesztve maradt. 'Dia-
lektikája életre hívta a vallásos
indokolásu tekintélyuralmak
ellenhatásaként az emberi ész
emancipációjának végzetes fo-
lyamatát. Ez a folyamat nem
fejlődést, hanem Isten elleni
lázadást, jelentett és •mitosizok-

hoz végső fokon pedig uj indo-
kolásu diktatúrákhoz vezetett.
Mi ennek a lázadásnak a korát
éljük és emberiségünk abból a
káoszból keresi a kivezető utat,
amit ez a lázadás előidézett.

A Reformáció napjainkban
van olyan időszerű, mint volt
az Újkor hajnalán. Balra és
jobbra is van mondanivalója.
Balra az az üzenete, hogy az
emberi lét célja Isten dicsőségé-
nek a szolgálata és hogy bűn-
tény meghamisítani az ember
hivatását, jobbra pedig az, hogy
egyedül csak Istené a dicsőség
és nincs más közbenjáró Isten
és ember között, mint az Ür
Jézus Krisztus. (Tim. -2 : 5.)

Van azonban a Reformáció-
nak egy harmadik üzenete is,
éspedig azokhoz, akik maguké-
nak vallják: .A.R^Í.^iáció első
sorban nem öröklött életforma,
vagy társadalmi rendszer, ha-
nem állandóan megújuló él-
mény: Találkozás az Igében az
Istennel. Aki Reformációt
mond, az életet mond, élet pe-
dig csak ott van, ahol bizony-
ságtétel van. — Reformáció bel-
ső üzenete tehát az, hogy Isten
dicsőségét szolgáló, az elhívás
tudatával kockázatot vállaló,
bizonyságtévö és hősi életékre
van szükség. Az Igéhez való
hűségünkön fog múlni, hogy
milyen lesz az a társadalom,
amelyben mi magunk még élni
szeretnénk, fiaink és leányaink
pedig élni fognak. K. L.

rők Reformáció
A reformáció a keresztyén-

ségnek uj értelmezést adott,
mert ellenségeire is visszaha-
tott. Benne tehát a történelem
uj fordulatot vett; általa uj vi-
lágkép született s hitbéli, kul-
túrateremtő és emberies hasz-
nát sohasem lehetne a civilizá-
cióból kitörülni.

Mit tett gyakorlatban a Re-
formáció? Felfüggesztette a
történelem rendjét s lerázva a
lelki, fizikai, szellemi bilincse-
ket, kiszabaditotta az embert.a
sötétségből s újra visszaadta az
igazi életnek.

Miből vette ehhez az erőt?
Az Evangéliumiból és az öske-
resztyénségböl, mert a reformá-
torok oda mentek vissza s ab-
ból a látásból teremtettek min-
dent. Ebből élünk mi is.

Mik a reformáció meghatáro-
zói?, A Reformáció alatt általá-
ban Luthert s Kálvinit értjük s
azt négyszázéves multat, ami
közénk esik. Ha valaki ma is
protestánst mond, az szabad-
ságra gondol s ha valaki kálvi-
nistát emlit, jellemet fejez ki.

De vájjon a reformátorok is
ezt értették-e Reformációban?
Nem; vagy nem csak ezt értet-
ték, mert ez csak annak gyü-
mölcslé. Fogalmi eltolódás tör-
tént itt, mert a reformátoroknál
a reformáció: lelki pozíció, lá-
tás — az öskeresztyén élet
tiszta meglátása. S ha a keresz-
tyénségben van valami abszo-
lút, vagy ahhoz közeli, akkor
azt ebben az öskeresztyén kor-
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Szabadságról beszélnek a kövek

ban kell keresnünk. Mert ez a
nemzedék embermód Ízlelte,
hogy Isten összekapcsolta az
eget és a földet; a természet-
fölöttit és.a természetit; az ért-
hetetlent és a megfoghatót. Ez
a nemzedék lerögzítette a kife-
jezhetetlent és a Bibliában
évezredek multán is fel lehet
ismerni ezt az isteni fényt.
Minden, ami a keresztyénség
lényege és magva az ö szemé-
lyes bizonyságuk utján jutott
el hozzánk. A reformációban ez
a lényeg jelentkezett újra.

Jovo ulja
Most már az a kérdés, el tu-

dunk-e jutni mi is ehhez a for-
ráshoz, vagy innen maradva
megelégszünk a négyszázéves
múlttal s annak dicsőségével?
A Lélek-e vagy a történelem;
a gyökér-e vagy a lomb? Ezen
a kérdésen fordul meg sorsunk
s ez jövőnk nyitja. Mert a re-
formációs történeti építményi
újra ostromolják; otthon a po-
gányság .támad, itt kint feleba-
rátaink 'kovácsolnak ellenünk
fegyvert. Ugy hő ellenségeink
száma, mint 'bizonytalanságunk.

S ez az állapot a küszöb az
uj reformációhoz. A régi halá-
lán támad minden csíra s ha a
lelök, ujat akar, nem használ
ó-tömlöt. Isten akarja azt, hogy
uj, nagy látomásunk legyen: a
reformátorok nagy rálátása az
öskeresztyén korina. Ha ilyen
látásunk lesz, akkor elpusztul-
hat minden és mégsem vész el
semmi, mert mindent újrate-
remthetünk. Az élet a fonto-
safab, és nem a ruházat; a lélek
s nem a keret. E látásból lett
minden: a keresztyénség is,, -a
Reformáció is.

A Reformáció nemcsak em-
., béri anü, hanem Isten munkája

is. Ami emberi van benne, az
abból származott, hogy az em-
ber megvizsgálta akkori hely-
zetét és ugy találta, hogy az

• élet meghaladta az adott lelki,
szellemi formákat. Ugy találta,
hogy a keret megköti az embert;
nem engedi, hogy kifejthesse

. magát, hogy társában fellelje a
társát és Istenben az Istent,
mert a kor fogyatékos, torz, ha-
mis képet adott.

Lelki Válság Idején
Ma is krízisről beszélnek s

: ez is szellemi és lelki. A katasz-
I trófa borzalma ma is kisérti az
! embert. A lélekbúvárok a.
; „nyugtalanság századának" ne-

vezik ezt a kort; félelemnélküli



életről álmodik az ember és sza-
badságra vágyik.

Valóiban válság van, csak-
hogy ez bennünk van. Érteni,
látni, tudni akarja az ember
mindazt, amit tudhat. Vágya.és
tudása a volt kereteket megha-
ladta s az ember megérett, hogy
uijra elrjenidlezze belső világát
s újra szabályozza külső vi-
szonyulásait. A belső válság
külső összeütközést hoz, mert
a külső keret szűk a belső sza-
badságra. A látók régen meg-
jósolták, hogy az uj lemlber lét-
rejön s negatívumokkal: nem
lehet megölni az ujat.

A régi keretek uj. növendékei
a tudományt is, a protestantiz-
must is sokszor, megvádolták
azzal, hogy a négyszáz eszten-
dős haladás a kommunizmus-
hoz vezetett. Emberi és lelki
alkatunkból folyik, hogy mi
mindig a haladásban és a sza-
badságban hittünk; ezért egyi-
ket sem tudjuk elvállalni: a ma-
radiságot sem, ,a kommunizmust
sem. Tudjuk azt is, hogy ha
az Úristen a haladást is, a sza-
badságot is meg akarja tartani
aföfdön, akkor bennünket 'ezu-
tán is jóirányban használ s
hogyha küldetésünk leend, a
küldő felel értünk, mi pedig
előtte. .

Kriszius Igazságáért
iHiába tagadjuk, a keresz-

tyénség egy, és lallaipjáfoiatn. közös
hitből élünk. Ezért mem kö-
zömbös, hogy mi történik köz-
tünk. Nem közömbös azért,
mert mindig meg kell mondani
magunknak, hogy mikor miről
van szó, hogyha rólunk szól-
nak. iMieg kell mondani ma-
gunknak azt is, hogy mik va-
gyunk. Nekünk nincs iprogram-
munk; mert ahol programm
van, ott problémák is vannak s

nekünk problémáink csak ami-
att lehetnek, hogy emberek is
vagyunk. De mint Isten gyer-
mekei, nem problématizálunk,
mi ugy tudjuk, hogy az igazsá-
got hirdetjük és hisszük. Es ezt
sem nem irányítják, sem el nem
némitják; ebben mi nem igazo-
dunk máshoz. A kimondott
igazság annak fáj, akire ki-
mondják s a ki nem mondott
igazság meg annak, aki ki nem
mondja. Ebben az esetben 'maga
az' igazság kárt vall; mert nem
amiatt van, hogy véka alá rejt-
sék. A reformáció fordulóján
ez a mi magatartásunk és jó
lenne, ha protestánsaink ezt
magukra vennék és el is fogad-
nák. Mi nem felelgethetünk
senkinek és nem „köthetünk
békét", mert nem vagyunk sen-
kivel hadiállapotban. Mi az
igazságért vagyunk és ezt, mint
protestánsok, akikor is megvall-
juk, ha nekünk vagy másoknak
nem tetszik.

Az igazság pedig az, hogy mi
rég kitakarítottuk templomain-
kat és szivünket a hamis isten-
ektől, a félistenektől és emberi
szentektől. Nekünk ilyenek
nincsenek s szerintünk az egy
igaz Isten is kiábrázolhatatlan.
Mit látjuk a csiipkebolkor tüzet
és halljuk a hangot is: „Vagyok
aki vagyok." A Reformáció ná-
lunk tisztogatás; ^mert csak
tiszta értelemmel, tiszta lélek-
kel és tiszta szivvel látjuk meg
•az Istent, ahogy a Biblia ígéri.

Mi nem tartjuk gyermeknek
egyházunkat sem, a keresztyé-
nek felnőtt közösségét. Ezért
pogány módra nem hiszünk for-
rásban, szellemben s nem emel-
jük istenné az embert, mini a
kinaik nem régen Korifucsét, s
Jézus Krisztusnak sem keresünk
semmi földi segítséget. Mi újra
megvalljuk, hogy az Ur Jézus
Krisztusban Isten egyszer egy-

szer lehajolt a földre s ez
váltság lett érettünk. Ez a kije-
lentett titok nekünk elég és más
történelmünk nincsen. Csak
várakozásunk van Isten orszá-
gára s ezt bennünk a Szentlélek
munkálja.

Kegyelemből Hit
állal

Persze, reformációban élni:
felelősség s benne részesedni
gyengéiknek elhordozhatatlan
teher. Mindig sokan vannak,
akik nem birják felfogni az
Istent. Nem birják a reformá-
ciós oldott állapotot s ezért rög-
zítenek. Igen, nagy dolog pro-
testánsnak lenni, 'mert közöt-
tünk is vannak primitív lelkek.
Ezeknek séma kell, kézzel meg-
fogható. Tekintély; csalhatat-
lanság — szentek. Azt hiszik,
ez segít, azt hiszik, igy eljutnak
Istenhez. Pedig ezek csak elta-
karják a fényt s elállják a hoz-
zá vivő utat.

Valóban nagy dolog protes-
tánsnak lenni. Egyszer Barth
Károly, az egyik élö legnagyobb
theológus, egy zsidónak azt
mondta: a hitetlent nem a zsi-
dókban keresem s nem a po-
gányokban. Itt van önnel szem-
ben egy másik Barth Károly,
akivel - én mindig harcban va-
gyok, mert az a Barth Károly
sokszor nem akar — hinni. íme,
ez a protestáns alázat és ez az
igazság. Nincs csalhatatlanság,
csak emberi bünbánat. S a két-
kedésben mindig maga Isten;
elesettségünkben ö a vigaszta-
lónk. Hegyeket mozgathat egy.
mustármagnyi hit is. Ebből a
mustármagnyi hitből fogant az
első keresztyénség, ebből éltek
a reformátorok és Isten kegyel-
méből ebb&l élünk mi is. Es
Isten kegyelme nekünk ma is
eilég. vistd

„Mi pedig nem e világnak
lelkét vettük, hanem az Isten-
ből való lelket; hogy megis-
merjük azokat, amiket Isten
ajándékozott nekünk."
(l.Kor. 2 :12.)

Valaki azt irta egyszer egy ma-
gyarországi egyházi újságban a re-
formációról, hogy a reformáció
adta vissza az egyháznak Krisztust
és Krisztusnak az egyházat. A re-
formáció rombolta le következete-
sen mindazt, amit „e világnak lelke"
állított a hivő ember útjába, hogy
megtalálja Krisztust.

De vájjon véglegesen eltüntek-é
ezek az ember csinálta és Krisz-
tustól idiegenitö akadályok? Semmi-
esetre sem. Az egyház, Krisztusnak
az egyháza egy tőle idegen, sőt
ellenséges világban él, mert hiszen
Krisztus mondta, hogy „az én or-
szágom nem ebből a világból való".
Sátán legnagyobb kísértése az mi-
kor az egyházat és a körülötte élö
világot kívánja eggyé tenni. Mikor
a középkorban az egyház totálisan
úrrá lett a világ, az állam felett tu-
lajdonképpen engedett a Sátán
kísértésének — eladta magát az
idegen világnak és .tagjai elvilágia-
sodtak. Ennek oka az volt, hogy
nem az Isten Szentlelkének kinyi-
latkoztatását vették alapul, hanem
emberi hozzátoldások és tudatos
sokszor politikai és egyéb világi
célokat szolgáló magyarázások ha-
misították meg a keresztyénséget és.
homályositották el mindazt amiért
valójában az Ige testté lett és la-
kozott miközöttünk.

Ez a kísértés azonban ma is meg-
van. A reformáció megújította egy-
ház is sokszor áldozatául esett és
esik az elvilágiasodás kísértésének.
Racionalizmus, liberalizmus, de a
pietisták önző szubjektivizmusa is
segítettek abban, hogy ma, különö-
sen a laikusok táborában sokszor
halljuk az „uj reformáció" szüksé-
gességét emlegetni. Mindennek pe-
dig az Isten Igéjét hol „tudomány-

osan", hol gyűlölettel bíráló emberi
magyarázások az okai.

Isten leikéből vették az erőt a
reformátorok mikor a történeti re-
formáció munkáját végezték. Isten
Szentleikével való szoros kapcsolat
nélkül nincs hit és az egyházban
nincs élet.

Isten leikéből kell táplálkoznunk.
Egy németországi gyülekezet tag-
jait megkérdezték, hogy mit szeret- -
nének legszívesebben a prédikációk-
ban hallani. Szinté egyöntetű volt a
válasz: kevesebbet a világról és az
emberekről, hanem Istenről és az ö
csodás dolgairól.

Keresztyén hit nincs Krisztussal
való kapcsolat nélkül. A hit Isten
leikéből táplálkozik, mert szomja-
sán vágyakozik azoknak ismeretére,
melyet Isten számunkra nyilvánva-
lóvá tett. Ez a reformációban hitre
jutott, Krisztust ismét megtalált
egyház erőssége volt. Azonban nem
szabad erről csak, mint egyszer
megtörténtről beszélnünk. Szigorú
önvizsgálattal vigyázni kell arra,
hogy emberi hozzátoldások, a világ
lelkének kísértésétől lelkünket meg-
védjük.

Krisztusnak adott életünk, egye-
dül Isten dicsőségét szolgálni kívá-
nó egyházunk csak igy maradhat
meg az Igében és az Igéhez igazí-
tott életútban, ha világ sokszáz ki-
sértésének: kompromisszumnak, fe-
nyegetésnek, üldözésnek, de a vilá-
gon való látszólagos uralkodás
csábításának ellenében megvallja
hitét és alázattal, de mégis a Krisz-
tusban való hit és élet biztos tudá-
sában mondja: „Mert Nálad' van> az
életnek forrása: a te világosságod
által látunk világosságot." (Zsolt.
36 :10.) K.A.

I. Űrnapja.
1. Micsoda teneked életedben

és halálodban egyetlenegy vi-
gasztal ásod?

Az, hogy mind testestől,
mind lelkestől, ugy életemben,
mint halálomban nem a ma-
gamé, hanem az én hűséges
Megváltómnak, a Jézus Krisz-
tusnak tulajdona vagyok, aki az
Ö drága vérével minden bűnö-
mért tökéletesen eleget tett és
engem az ördögnek minden
hatalmából megszabadított, ugy
megőriz, hogy mennyei Atyám-
nak akarata nélkül egy hajszál
sem eshet le fejemről, söt in-
kább szükséges, hogy minden
az én boldogságomra szóijön.
Ezért Ö, Szent Lelke által, az
örök élet felöl engem is bizto-
sit és sziv szerint hajlandóvá s
késszé tesz arra, hogy ezentúl
Önéki éljek.

2. Hány doilgot keíll tudnod
arra nézve, hogy ebben a vi-
gasztal ásban boldbgul élhess és
boldogul halhass meg?

Hármát: először, hogy mily
nagy az én bűnöm és nyomo-
ruságom; másodszor, hogy mi-
módon szabadittatom meg min-
den bűnömtől és nyomorusá-
gomtól; harmadszor, hogy minő
hálával tartozom Istennek e
megszabadításért.

Az emberi élet természetes
.alapmotívuma az aggodalom.

K4TE
Ennek az •aggodalomnak az a
gyökere, hogy életünk m u 1 i k,
más szóval, hogy véges . Eb-
ből az a tény következik, hogy
minden napnyugta a végső szá-
monkérés és számadás órájának
a közeledését jelenti.

(E tétel helyességét kivált-
képen a mai koi emberének
nem kell bizonyítaná,)

A Heidellbergi Káté első kér-
dése felveti ennek a természet
szerinti „aggasztó" állapotnak
a problémáját, első felelete pe-
dig megfogalmazza ennek -a
problémának a' teírimészetfölötti
megoldását: Nem állunk társta-
laniul és tanácstalanul az élet
ijesztő kérdőjelei előtt és iniem
vagyunk kiszolgáltatva az el-
múlásnak, mert a -megváltó
Istennek, Jézus Krisztusnak a
tulajdona vagyunk. (I. Kox.
6 : 19, 3:2:3, Rom. 14:8,) Az
Evangéliutmnak, a nagy Öröm-
üzenetnek ez ia tömör tartalma.
Jézus Krisztus áldozata által
Isten kegyelmes Atyánk. Kar-
ját kitárja felénk, jóllehet nap-
ról napra tapasztaljuk, hogy
természeti állapotunk, bün
alatti fogságunk, isimételten
egyéni és kollektív katasztró-
fák felé sodor.

Isten azonban nemcsak •el-
veszi a bün erejét, hanem Szent
Lelke által imunkálkodilk is
bennünk. Akik emberi szabad-
ságukkal asiz érint élnek,. hogy
szivüket Istennek nyújtják,

Szabadságról beszélnek a kövek
(cimképünkhöz)

azoknak a Lélek megnyitja sze-
müket, hogy lássák az esiemé-
nyek értelmét, azoknak a Lélek
képességet aid arra, hogy az
örökélet jegyében alkossák 'meg
Ítéleteiket, ilgy állítsák össze
értékrendjüket, valamint hogy
ennek- jegyében szabályozzák
Istenhez, emberhez és a terem-
tés Tendjeihez (család, nemzet,
stlb.) való viszonyukat.

Krisztus vakságának, ezáltal
istengyermeki voltunknak a fe-
lismerése és a Szent Lélek mun-
kájának a megtapasztalása a
legnagyobb és egyetlen lénye-
ges víg asztalásunk. Ennek je-
gyében a jövendővel szembeni
aggodalmunk felé pedig szere-
tetté és szolgálattá válik.

A Káté másodlik kérdése és
felelete arra utal-, hogy a követ-
kező pontok

a) megvilágítják természeti
állapotunkat, egyedüllétünkben
reménytelen helyzetünket,

b) megmagyarázzák szabadit-
taitásunk módiját és,

c) megmagyarázzák, hogy
milyen hálával tartozunk Isten-
nek megszabaditásunkért.

'Ebben a három csoportíban
(3—11/ 12—85, 86—129 kérdé-
sek és feleletek), 52 urmapi va-
gyis vasárnapi leckében ujétja
a Heidelberigi Káté a keresztyén
tanítást, ugy, amint 'azt a kálvi-
ni Refoinmádó a Szentitásból
megismerte K.A.

Az Igével való találkozás Krisz-
tus királyságának a jegyében sza-
badságot jelent. Há az egyszerű hi-
vő lélek tapasztalja meg az Igét,
ebből felszabadult, boldog egyéni,
vagy családi élet születik, ha jpedig
fejedelmek, vagy hadvezérek szi-
vébe hull az Ige magja, abból sza-
badsághös terem. — A kálvini re-
formáció genfi emlékmüve köbe
vésett bizonyítéka ennek a ténynek.

Á Reformáció mostani évfordu-
lóján a genfi egyetem kertjébe ve-
zetjük olvasóinkat és bemutatjuk
ezt a szoborba formált történelmi
bizonyítékot:

Az emlékmű- közepén Kálvin Já-
nost látjuk Farel Vilmos, Béza Tó-
dor és Knox János reformátorok
körében. Ök azok akik újra gyúj-
tották az Ige lángját. Mellettük
jobbról-balról három-három szo-
bor emelkedik: Azoknak a nagyok-
nak az alakjai, akik tüzet kaptak a
lángtól és vagy szabadságot vívtak
ki népüknek, vagy az Ige jegyében
uj hazát alapítottak, vagy {menedé-
ket nyújtottak az üldözötteknek.
Ismerjük meg a kálvini reformáció
történetének, illetve a lelkiismereti
szabadság ügyének ezt a hat feje-
delmét, hadvezérét. — Ök bennün-
ket magyarokat különösképen is
érdekelnek, mert egyikőjük magyar:
Bocskai István.

Balról jobbra, haladva, az első
szobor Frigyes Vilmos branden-
burgi választófejedelmet ábrázolja,
aki 1620-tól 1688.-ig élt. Nevét ki-
váltképen azzal irta be az egyház-
történelembe," 'hogy a potsdami
ediktummal 'menedéket biztosított
országában azoknak a francia hu-
genottáknak, akik a nantesi edik-

tum visszavonása után ezrével és
tízezrével menekültek hazájukból
az üldözés elöl. „Inkább eladom
ezüst, holmijaimat — mondotta —
semminthogy e szegények segítség
nélkül maradjanak".

A második szobor Hollandia
nagy hadvezérét, Orániai Vilmost
(15135—1584) ábrázolja, akit Hall-
gatag Vilmos néven is ismer a tör-
ténetírás. //. Fülöp spanyol király
hollandiai önkényuralkodása, illet-
ve népe szenvedése nyomán lett
protestánssá. Katolikus nevelése
ellenére ö vetette meg a protestáns
Hollandia alapjait.

Fülöp, túlerejével többször is
szétverte kicsiny seregét, de Vilmos
mindig újra kezdte az ellenállást..
Elete annak az igazságnak a kifeje-
zése, hogy az Ige nem szégyenül-
het meg. — Fülöp végülis 25.000
arany vérdijat tűzött ki fejére. A .
holland rendek válaszképen Hol-
landia grófjává választották. A
rendekhez intézett beszédében töb-
bek között a következőket mon-"
dotta: „Együtt védelmezzük, sze-
ressük a népet. Remélem, hogy
amit határoztok, segítségetekkel
mindazt végre is hajthatom, vala-
mint Isten segítségével, aki válsá-
gos helyzetekben mindig megsegí-
tett."

A sorban a harmadik Coligny
francia admirális (15il9—'1572)
alakja. Az ö munkája nyomán jött
létre a St. Germain-i béke, mely
életlehetőséget biztosított az elnyo-
mott francia protestánsoknak. Ki-
lyát, IX. Károlyt már-már meg-
nyerte a vallásszabadság ügyének és
már-már sikerült katolikus és pro-
testáns franciáknak 'hazájukban



egyaránt otthont teremtenie, amikor
St. Bertalan-éj vérengzése az ö éle-
téi is áldozatul követelte.

•A negyedik szoboralak Roger
Williams (1599—1683) nevét viseli.
Puritán, a lelkiismereti szabadság
apostola. Nem tudja elviselni az
angol államegyház merevségét,
ezért puritán testvéreivel hajóra
száll és a néhány évtizeddel azelőtt
felfedezett Amerikában keres uj
hazái. Rhode-Island alapítása az ö
nevéhez fűződik. Allamának alapi-
tója, lelkésze, törvényhozója. Ural-
kodó lehetne, de hű marad elveihez
és föképen ahhoz a szabadsághoz,
amit az Igéből tanult. Országát köz-
társaság formájában a tiszta demo-
krácia elvei szerint szervezi meg,
ahol közügyekben a többség dönt,
de lelkiismereti kérdésekben Isten
a törvényhozó.

Bocskai „szomszédja" Cromwell
Olivér (14.85—1540), Anglia ke-
ménykezü kormányzója (lordpro-
tector), akiről koronázatlan király-
ként emlékeznek meg a történetírók.
Sokat vitáztak jelleme fölött, de a
múlt század közepe óta általánosan
elismeri a történettudomány, hogy
szinte emberfeletti állam-férfiúi te-
vékenységének az volt a.legerősebb
motorja, hogy Isten eszközének
tudta magát. — Az ö idejében lett
Angliából protestáns nagyhatalom.
A teljes lelkiismereti szabadságot ö
iktatta elsőnek törvénybe s a nem-
zetiségi politikában is példát muta-
tott, mert parlamentjében a több-

ségi népesség mellett skótok és irek
külön képviselhették magukat.

A sort Bocskai István (il!557—
1:606) fejezi be, Erdély fejedelme.
A iBécsi Béke -megkötése biztosított
számára helyet az emlékművön az
Ige hadvezéreinek és fejedelmeinek
a sorában.

Ismerjük, hogy a császári vezér-
nek, iBástának kegyetlenkedései és
a lelkiismereti szabadságot tipró'
császári rendelkezések miatt nyúlt
fegyverhez. -Győzelmes hadjárata
eredményeképen köthette meg a
Bécsi Békét, melynek alapvető ren-
delkezése, hogy „vallásának gya-
korlata miatt senki ne háborittas-
sék", valamint hogy „Magyaror-
szág magyarok áltál kormányoz-
tassék". — A békét becikkelyezö
116061-i kassai diétán mondotta:
„Szabad hitünk, lelkiismereti sza-
badságunk és ösi törvényeink töb-
bet jelentenek számunkra, mint az
arany". — Sayous francia történe-
tiró feljegyezte róla, hogy „halálos
ágyán sem felejtette el a vallássza-
badság . részrehajlatlan biztosítását
ajánlani, mely tisztességére vált
kis országának".

Az Ige szabadságot jelent, igazi
humanitást, hősiességet és a lát-
szatkudarcok ellenére is győzelmet.
A reformáció ezidei évfordulóján
jusson eszünkbe hitünk nagyjainak
a példája és ne feledjük, hogy a
lelkiismereti szabadságért a legna-
gyobb áldozat is kevés és hogy a
hit nem kockázat, hanem bizonyos-
ság. . IK. L.

Egy indokolás margójára
A nyugati egyházaik lapjai

közölték az elmúlt 'hetekben!,
hogy a sárospataki és pápai re-
formátus theológiákat a kom-
munista kormányzat nyomásá-
ra bezárták. A „'hivatalos hely"
még hozzáfűzte, hogy erre azért
volt szükség, meit az, 'egyház,
nem Ibiirta az anyagi terheket és
nem vollit elegendő számú hall-
gatója a két főiskolának. Ez
utóbbi magyarázatot nem is
kell cáfolnunk iliapuink olvasói
előtt, hiszen szeptemberi szá-
miunkban .. 'közölt statisztikai
adatok pontosan az -ellenkező -
jét moradlták el a sárospataki
theológiiiáról, éppenséggel azt,
hogy közel száz hallgatója volt
az elm.uit tanévben. Sohasem
volt Patáikon aninyi theologus,
mint most. Az -anyagiak hiányát
pedlilg megcáfolja az Evangé-
liumi Világszolgálat júniusi
számának az a közlése, hogy a
Reformned. Ghurch in America
több ezer dolláros segítséget
küHdotit a sárospataki fö-isfcolá-
•naik. Nem véletlen, hogy a bol-
sevisita pogányság magyairor-
szági helytartói éppen a két
legrégibb tíheológiát 'Számolták
fel elsőnek.

Sárospatak 'minden diktat-
úrának, megszálló hatalomnak
és aintikrisztusi tekintéilyurai-
lomnak ellensége volt. Annak
ildlején miniden üldöztetés 'elle-
nére, az -egyház reformációjában
hitüket megtalált volt ferences
barátok dlakitoitták át nendház-
ból kollégiummá 1531.-ben.
Evangéliumi bitéről és tudo-
mányosságáról hires Kopácsi
István, a felsötiszai magyar re-
formáció vezéralakja volt az
alapiitó.

Az egyháztörténetben akkor
kap különös szánt a mereven

püspöki egyházkoiriinányzaiti
rendszerhez húzó Debrecennel
szemlben, amikoir Tbolmai D'alii
János külföldet járt refomnátus
lelkész lesz a rektora. Tholnai
Dali János az angol és holland
puritanizmustól lelkesedve har-
colt sárospataki tanártársaival

és theológusaival a kálvini szel-
lemű, reformáció teljes véghez-
viteléért. Ha ugyan „fekete
puritánius"-ínak is .nevezték, a
vezetésié alatt álló mozgalom
volt az első ébredési mozgalom
a magyar református egyház

^kebelért b-elüik. Patak és-.a.E-elsö^
tászavidék megőrizte ezt a ha-
gyományos puritán szellemiét.
Az első, egyszerű emberek ve-
zetése alatt álló presbitériumok
pataki -diákok gyülekezetében
alakultak és a felső tiszai egy-
házkerületnek egészen 1735.4g
nem volt pöspöke. (A nyugati
református egyházak a püspök-
séget, mint egyházi tisztséglet az
Uj testamentum alapján nem is-
merik él és csak Magyarorszá-
gom van „református püspök".)

Sárospatak -elküldte a maga
fiait nyugatra és a sárospataki
theológián fordiul't meg a leg-
több idegen professzor és theo-
lógus Coimieniiiustól kezdve
Barth Károlyig. Valahogy igaz-
nak tetszik az a mondás, hogy
Sárospatak képviselte legjob-
ban'a nyugat felé a magyarsá-
got és a magyarság -felé a nyu-
gatot.

Patak nevelte Thököly Imire
és Rákóczi Ferenc seregének'
sokszor egyszerű kuruc soriban
harcoló papjaiit, Patak nevelte
Kossuth Lajost és Szemére B-er-
taiamt Sárospatakon niem -elő-
ször szüntették meg a theoló-
giát. Megtette azt már azelőtt
is az idegem önkény. Azért,
mert Sárospatak mindig csak
evangéliumi és csak magyar ne-
velést -adott. Es Magyarorszá-
gon sokszor volt már Ibün az
idegeniek megszállása alatt
Krisztust miegvialló, de egyben
igaz magyarnalk 'lenni. KUXÍUC-
nak, rebellisnek, fekete puriítá-
nusnak nevezte 'már azelőtt is
ezt az öreg theológiát sok em-
beri 'méltóság, 'most sem kell az
istentelen, hazátlan kommunista
önkénynek -az Evangéliiium és
annak tiszta magyar szellemű
megvalllása. Mi azonban idéz-

Október
Százkét esztendeje, hogy újkori

történelmünk legszebb vállalkozása
ért el véres végállomásához: az
aradi vár alatt a szabadságharc ti-
zenhárom tábornokát felakasztot-
ták, s Pesten föbelötték az első ma-
gyar miniszterelnököt. Haynau e
napokban minden közbenjárást,
mely némi emberiességet ajánlott,
ezzel torkolt le: el kell venni a
magyarok kedvét egy évszázadra a
forradalomtól. Hiába járt közben a
francia és angol diplomácia, s
maga a cár hiába küldte iBécsbe fiát
emberibb bánásmódot ajánlani:
Haynau és a császári udvar hajt-
hatatlan maradt. Arad azonban csak
a ifö vesztöhely. E véres pedagógia
kíméletlenül leckéztet, s szerte az
országban, ropognak a kivégzö sor-
tüzek. Mindenkit, kinek köze volt-
— s kinek nem volt? — az elbukott
ügyhöz, közembert és vezetőt, öre-
get és fiatalt válogatás nélkül szed
össze és hurcol el. Néhány hónap
alatt a császári várbörtönök a ma-
gyarok ezreit nyelték el, s kint a
nagyvilágban, Franciaországban,
Svájcban, Angliában, Törökország-
ban, az Egyesült Allamokban meg-
jelentek e véres pedagógia elöl
menekvök: a magyar emigránsok.

Haynau
S e véres pedagógia és módszerei,

elhurcolás, börtön., bitófa, amit
akkor a Szentszövetség kegyes nyel-
vén rendnek neveztek, nagy meg-
ütközést és felháborodást keltett a-
nyugati közvéleményben. Csakúgy
mint ma a vasfüggöny mögötti, amit
a százév-elöttinél se kisebb, se
nagyobb arcátlansággal ott most
szabadságnak neveznek. S ahogy ma
nyugat és közvélemény feljegyzi és
megőrzi az áldozatul esettek nevét
s számon tartja az önkény meg-
testesítőit, úgy akkor is a törvény-
telenül kivégzett és bebörtönzött
magyar hazafiak jóidéig foglalkoz-
tatták a nyugati közvéleményt.
Haynau és segédeinek névé az ön-
kény jelképe lett. a császári diplo-
mácia és propagandája hiába mes-
terkedett, ezen sokáig nem tudott
változtatni. Évekkel később, mikor
Haynau egy alkalommal 'London-
ban járt, a nép megrohanta, s kicsin
múlott, hogy meg nem lincselte.

Az európai ügy bukása
Vajon ez az indulat csak egy

véreskezü embernek szólt, kit rit-
kán szokott a népszerűség kisérni?
S a kivégzettekkel, bebörtönizöttek-
kel, menekültekkel való együttérzés
csak egyszerű emberi részvét, ami a
bajbajutottnak, ha utólag is, de
mindig -kijár? Nyugat jól tudta, job-
ban mint kormányai, hogy Magyar-
országon az európai ügy bukott el,
a modern 'európaiság döntő s akkor
még friss igénye, a nemzeti önálló-
ság s az egyéni szabadság páros
eszméje. Hogy .ez mily elemi erejű
igény volt, láthatjuk: azóta alaposan
átformálta Európa térképét s az
európai ember életviszonyait. A mi
szabadságharcunk ez eszmék haj-
tása volt. A mienkkel egyidöben
Európában mindenütt ugyanez a
törekvés mozdul fel. Indul 'Parisban
negyvennyolc februárjában, s utána

mént a tüz kap tovább, végig egész
Európán: fellobban az olasz szabad-
ságharc, összeül a német egység
frankfurti tanácskozó gyűlése, Svájc
megteremti új szövetségi alkot-
mányát, s a középeurópai térben
gyors egymást követő lökésekben
halad tovább: iBécs, Budapest, Prá-
ga, iBukarest, a karlóczai, tápio-
szentmiklósi, balázsfalvi .gyűlések, s
negyvennyolc őszén újra Bécs. Va-
lóban az önkény mester-müve volt,
hogy ezt a sokágba szakadt, az
érettség különböző fokán mozgó,
de egyforrású, hatalmas megmoz-
dulást alig egy év leforgása alatt el
tudta fojtani. Mikor az orosz csapa-
tok negyvenkilenc nyarán benyo-
mulnak Magyarországra, már egész
Európa csendes, s csak mi magyarok
vagyunk még lábon. E nagyszerű
európai mozgalom utolsó fegyvereit
Világosnál teszik le. Ennek, e ki-
tartásnak és erőfeszítésnek szól a
rokonszenv európaszerte. Hiszen
•Európa a nagy török in-váziok -óta
alig tud róluk valamit. Nem ismeri
sajátságainkat, ügyesbajos dolgain-
kat, s nem sokat t-ud konok s több-
nyire néma küzdelmünkről, amit a
császári udvarral vívtunk szabad-
ságjogainkért és alkotmányunkért.
De most, hogy a nagy európai
üggyel együtt s annak Tészeként kel
fel a magyar szabadságharc, s a
negyvenyolcas Európa legimpozán-
sabb vállalkozásává nő, s a kor két
legnagyobb katonai hatalma, a
császári és a cári együttesen tud
csak erőt venni rajta: most" az
európai érdeklődés fényében állunk,
mienk elismerése s bukásunkban
mienk szolidaritása. Ezért támad
oly egyöntetű részvét és felháboro-
dás a véres megtorlás nyomán, ezért
nyílnak meg mindenütt a kapuk
nyugaton a magyar emigránsok
előtt, kapnak- sajtót- és., dobogód
igazuk hirdetésére. S ezért kell
rendöröknek mevédeniök a nép
haragjától Londonban Haynaut.

Feladatunk
S hogy mindezeket mi idekint feli-

dézzük emlékezésül a százév-elöt-
tiekre, tiszteletünk és tisztelgésünk
jeleként, mindent el is kell követ-
nünk, hogy a nyugati világ tudatá-
ban elevenebbé tegyük e közös em-
lékeket. Nem lenne szabad egyet-
len alkalmat se elmulasztanunk,
hogy újra és újra ne hangsúlyoz-
zuk: nem először szorul a magyar-
ság eszmélete emigrációba, s nem
először talál befogadást nyugaton,
éppen mint a közös európai ügy
hordozója és elbukottja. S ha ma
nem is kell különösebben hangsú-
lyoznunk, hogy ami ma odahaza
népünkkel történik, az a nagy
európai hagyományok és a mai
élö Európa ellen történik, annál
nagyobb nyomatékkal kell bizonyí-
tanunk: nem először állunk ma Eu-
rópa oldalán szemben a nevet és
szint váltó, de mindig barbár roha-
mokkal, s nem először a szabadság
oldalán szemben az önkénnyel. S
nem először vetett oda áldozatul a
nyugati politika, a maga vélt hasz-
náért és nyugalmáért, hogy utólag
vegyen védelmébe, ráébredve, ben-
nünk önmaga egy részét s a maga
érdekeit is feláldozta.

Az új hangsúly
Az európai öntudat ép napjaink-

ban, hogy maga az európaiság
került végveszélybe, kezd külön, új
hangsúllyal megtelni. Nemcsak egy
félelmetes katonai leigázásnak van
kitéve valamennyi még független
nemzete, de ha ezt el is kerüli,
Európa évezredes szellemi és erköl-
csi elsősége min-denkép vitássá és
ingataggá vált. Ez a feleszméles az
új elem öntudatában, ennek nyomán
törpül a részek külön hangja s kü-
lön érdeke, s nyomul helyébe a
mind fájdalmasabban átérzett egész.
Erre az új, tömörödö európai ön-
tudatra szüksége van a magyarság-
nak, s még nagyobb szüksége lesz
a jövőben. De . e szükségesség for-
dítva legalább olyan érvényes: az
európaiságában veszélyeztetett Eu-
rópa többé nem kezelhet amolyan
féltestvérként a közép-keleteurópai
kisnépeket, szüksége van azok fiata-
labb lelkületére s a nyugatinál
frisebb népi tartalékaira. Európa ma
érzékenyebb, jobban mint bármikor,
hagyományaira s e hagyományokat
összegező jelképeire. A mi utunk
ez új európai öntudathoz, s -Európa
irántunk való elmélyültebb megérté-
se egyaránt e hagyományokon át
vezet. Meg kell találnunk s fel kell
mutatnunk azokat a motívumait,
hagyományait, jelképeit multunk-
nak, 'melyek a nagy európai hagyo-
mányokkai és jelképekkel rokonak
vagy éppen .azonosak vele.

Az élö hagyomány
A mai magyar emigráció túlságo-

san a napi eseményekre korlátozza
magát, s a kelleténél jobban bele-
feledkezik az egymásközti osztoz-
kodásba. Mintha nem is kívánnánk
élnr-multaik-s hagyomanyaink adta
lehetőséggel. A magyar negy-
venyolc-negyvenkilenc, minek két-
éve századik évfordulója volt, s
amit odahaza, mint kannibálok a
zsaákmányt, egetverö lármával tán-
coltak körül, raboltak ki s faltak
fel, — idekint az emigrációban alig-
alig kapott hangot. Nincs reá szük-
ségünk, hogy ilyen könnyen, szinte
ellenkezés nélkül engedtük át? Vagy
a magyar emigráció törekvéseit za-
varnák e hagyományok? A negy-
vennyolcas örökség európai örök-
ség is, s'a reá való emlékezést szinte
valamennyi európai n.emzet ünnepei
közt megtaláljuk. Ép olyan kiöl-
hetetlen- része az európai gondol-
kozásnak, mint a reformáció, a hu-
manizmus, vagy e középkor nagy
keresztény alapvetése. Kínálja ma-
gát a lehetőség, csak élnünk kell
vele, hogy ugy idézzük fel e hagyo-
mányokat, hogy emlékeztessük is a
világot a benne való részünkre és
szerepünkre. Negyvennyolc és egész
gondolatköre nem csak történelem
és hagyomány, hanem hitvallás is,
amit Európa fenntartás nélkül ma
is a magáénak vall. Nem tudnánk
európaibb szószólót magunk elé tar-
tani, mint ezt a hitvallást. S nem
tudunk egyetemesebb és érvénye-
sebb programot ajánlani a magyar
emigrációnak, mint ezt az európai
zászlót. - • . Gombos Gyula

zük a Bo'dlrog nádasaiban, a
Patak környéki hegyek rejte-
keiben, de a pozsonyi vértöa:-
vényszék 'bíborba öltözött hó-
hérjai előtt, is., Patakon nevel-
kedett felvidéki imagy-ar refor-
mátus prédikátorok lelket és
hitet erösiiitö, pogány elnyomót
megszégyenítő annyiszoir elmon-
dott igéjét: „Aninako'káért te-
hát nem azé, aki akarja, sem
nem azé, aki fut, hiainem a kö-
nyörülő. Istené"; (Róni: 9:16.)

(K. A.)

A magyarországi református egy-
háznak jelenleg igen nagy problé-
mája a gyermekek lelkigondozása.
Hitoktatást végezni ma már gya-
korlatilag szinte teljesen lehetetlen,
s a különböző u. n. „Uttörö" tábo-
rok erkölcsi tekintetben iszonyú
rombolásokat végeznek a fiatal
gyermeki lelkekben. Ma még a va-
sárnapi iskolák és külön gyermek-
összejövetelek valamiképpen pótol-
ják a hittanórák hiányát, de a szü-
lök már is félnek, hogy a bolse-
visták valamilyen módon a lelki
nevelésnek ezt a módját is lehetet-
lenné fogják tenni.

A hivatalos magyar ref. sajtószol-
gálat csupán egy száraz hangú fél-
oldalas cikkben emlékezett 'meg Dr.
Makkai Sándor haláláról. Ugyan-
akkor az emigráns magyar protes-
táns, söt világi sajtó is, hosszú cik-
kekben méltatta Makkait, mint a
magyarság egyik legnagyobb érté-
két. — Igen, jelenleg csak nekünk
van lehetőségünk arra, hogy érté-
keinket számontartsuk s a világ elé
tárjuk. Milyen nagy felelősség ez!
Nemcsak önmagunkkal, hanem a
szabadulásra váró otthoniakkal
szemben is!
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„Erős vár
a mi Isfenünk"

i.

Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk,
ínségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvetö gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele.
A földön ö az első.

2.

Önnön erőnk csak délibáb
Es 'bizony esnénk esten.
De harcba küldte 'Egy Fiát
Ertünk maga az Isten.
Kérded-é ki az?
Jézus az igaz.
Sok had, Egy a fő,
Nincs Isten más, csak Ö,
Krisztus, a Győzedelmes.

3.

Ha a földön ördög nyüzsgene
Es elnyelni akarna,
Meg nem flniaidnánk — ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi ur
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
Ö meigitéltetett.
Megrendül egy szavunkra.

4.

El, áll az ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Ur
'Szénit 'Lelke, adománya.
Jóhir, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet, vihetik
Veszendő kincseik', —
Miénk marad az ország.

József Attila fordítása

Magyar Gályarabok
A magyar kálvinista vagy lute-

ránus ember sokszor találkozik a
gályara'b hitvalló és vértanú ősök-
kel. Nemcsak akkor, ha hollandus
testvérekkel találkozik, akik máso-
dik 'mondatukban már De Ruyter
admirálisról és a megszabadított
magyar gályarabokról szólnak,
nemcsak akkor, ha Debrecenben
megállt az ember a Kollégium
előtti emlékkertben és kibetüzte a
gályarab-emlékoszlop felírását, nem-
csak ugy, mint én, a késői utód,
aki a gályarab rimaszombati prédi-
kátor arcmását a zürichi városháza
egyik termében felakasztva találtam
sok évvel ezelőtt, hanem mindun-
talan, amikor a gyülekezetben fel-
csendül a régi református énekes-
könyv 237. dicsérete (bizony nem
tudom, a mostani magyarországi
ériekeskönyvben benne van-e és
milyen szám alatt), a gályarabok
éneke: Térj magadhoz, drága Sión,
van még néked Istened!

Ha az embernek van elegendő
emlékező ereje visszagondolni arra,
amit vallásórán egyháztörténetből
tanult vagy igy reformáció táján az
egyházi lapokban olvasott, el fogja
tudni mondani, 'hogy a magyar
gályarabok olyan református és
evangélikus lelkészek voltak, akik
az 1673-ban és Ii674-ben íPozsonyba
összehívott úgynevezett vésztör-
vényszéken a szabadulást jelentő
hittagadó reverzálist alá nem írták
és ezért Nápolyba hurcoltatván
gályarabságra adattak es személyen^
ként ötven aranyon, majd egy
esztendő múlva De Ruyíer Mihály
holland admirális Nápolyban meg-
jelenő hajóhada által szabadittattak
ki az egész protestáns Európát meg-
botránkoztató állapotukból.

Miért?
Különös dolog azonban eltűnőd-

ni azon, hogy ezek a lelkipásztorok
miért is Ítéltettek el? A történelmi
párhuzamok rendszerint el szoktak
csúszni valamin, de itt olyan kisér-
tö az akkori és a mai kor bizonyos
hatalmi politikai elveit összehason-
lítani, hogy az „elcsúszás" vesze-
delme ellenére is megkíséreljük.

A pozsonyi vértörványszék elé
idézetteket elsősorban politikai bűn-
ökkel vádolták: felségsértéssel,
összeesküvéssel, nyilt lázadás ter-
vében való részvétellel, a budai ba-
sával való paktálással. De voltak a
vádak közt olyanok is, amelyekéi
— bár történetírásunk egy része
hajlott azirányba, hogy a vadaikat
kiváltképpen politikaiaknak tün-

tesse fel — inkább vallásiaknak
kell tekinteni: Szűz Mária szidal-
mazása, a szent ostyának a török-
nek való adása, a római katolikuso-
kat bálványimádóknak nevezése.

A lényeg
Tulajdonképpen nem is ez a

lényeg a kérdés megitélse szem-
pontjából. Még az sem, hogy a vád
bizonyságát elsősorban alkotó Vit-
nyédy-féle levelek — Bethlen
Miklóshoz és Keczer Ambrusho2
— egyes felfogások szerint valódiak,
mások szerint koholtak voltak. Még
talán az sem lényeges, hogy a vér-
törvényszék foirái között a római
katolikus főpapság tekintélyes szá-
mú tagjai foglaltak helyet világi
bírák mellett: Szelepcsényi György
esztergomi érsek, Széchenyi kalo-
csai érsek, Sennyei veszprémi püs-
pök, a pécsi püspök, a szentmártoni
apát és — tulajdonképpen első
helyen kellett volna említeni —
Kollonics Lipót bécsújhelyi püspök,
a magyarok közt az egyetlen német.

A lényeg az református és evan-
gélikus lelkészek elitélésénél, hogy
ha kívülről a vádak politikaiak
voltak is, ha -a bírák klerikus tag-
jai közjogi címen is ültek a bíró-
ságban, az elitéltetés célja szigorú-
an vallási, ellenreformációs volt:
megfosztani a magyar protestánso-
kat vezetőiktől, lelkészeiktől, taní-
tóiktól. Különben miért is kínálták
oda a politikai vádlottaknak a. sza-
badságot és kegyelmet, ha hitükéi
megtagadják, áttérnek a római egy-
házba vagy száműzetésbe mennek
külföldre? A lényeg ez volt: többé
ne prédikálhassanak, ne taníthassa-
nak magyar református vagy evan-
gélikus gyülekezeteikben.

Nincs kegyelem!
Az egész törvénykezési „eljárás"

vezetője, lelke Kollonics Lipót volt,
akinek messze ismeretes mondása a
„Magyarországot először rabbá,
majd koldussá, végül katolikussá
teszem", s aki — a gályarabok tör-
ténetét író Kocsi Csergö Bálint,
maga is gályarab, feljegyzése sze*
rint — ezt mondotta a foglyoknak:
„Ti erősen bíztok a ti királyotok-
ban, de az ö gráciája soha nektek
nem fog használni; mert adjon ró-
latok tízszer kegyelmes parancso-
latot, én százszor megváltoztatom."
Kollonics ötlete volt a gályákra
való eladás ördögi gondolata, ami
nemcsak azért volt példátlan, mert
gályára csak egészen elvetemült,

közönséges gonosztevőket volt szo-
kás eladni, hanem azért is, mert a
gályára küldendők nagyrészt idős
emberek voltak. Többen el sem
értek Nápolyig, az ut szenvedései
is elegendők voltak halálukhoz.
Érdekes arra gondolni, hogy Kollo-
nics volt a bírák közt, mint emiitet-
tük, az egyetlen idegen.

Isten eszközei
A gályarabok, akiket példátlan

erőszak és gyűlölet ítélt el és jutta-
tott mérhetetlen szenvedésbe, erő-
szak utján szabadultak meg. 1676-
ban De Ruyter admirális hajórajá-
val — a holland szövetséges ren-
dek utasítására, tehát nem magánin-
ditékból — a még életben maradt
gályarabok szabadonbocsátását erő-
szakolta ki Nápolyban. Európa
protestáns államai közbenjártak
szenvedő testvéreikért és ez a köz-
benjárás olyan fenyegető volt, hogy
a holland katolikusok például ma-
guk kérték követük utján a bécsi
kormányt a gályarabok érdekében,
mert a holland tartományi kormá-
nyok, represszáliaként, a holland
katolikusoknak még a magánvallás-
gyakorlatot is megtiltandók voltak.

Nem csoda, hogy a megszabadí-
tottak azt sem tudták, miképpen
hálálkodjanak De Ruytemek. Ez
viszont, a maga kálvinista felfogása
szerint nem is válaszolhatott más-
ként, mintahogy a feljegyzés mond-
ja róla: „Mi csak eszközei vagyunk
Istennek, neki köszönjétek, mert ö
szabadított meg titeket."

Ismét Isten kezében
Ma egész Magyarországra érvé-

nyes a kollonicsi hatalompolitikai
elv: megfosztani a népet lelki és
szellemi vezetőitől, illetve a lelki
és szellemi vezetőket átállítani az
uralkodó rendszer kiszolgálására —
szépszerével, rábírással, kényszerí-
téssel vagy ha másként nem megy:
kiirtással. Ma egész Magyarországra
érvényes a kollonicsi kép: a gyű-
lölködő idegenek a magyarság
ellen. Ma egész Magyarország ugy
van, mint a nápolyi vértanuk: rab-
ságban. Ma egész Magyarország
ugy van, mint a nápolyi vértanuk:
lélekben meg nem tört, hitét el
nem vesztette.

De Ruyter és a hollandi rendek
mai utódait még csak az Úristen
tudja. De íRuyterként azonban
mást nem mondhatnak majd, ök
sem, minthogy csak eszközei lesz-
nek Istennek. Akárkicsodák lesznek
is. H. A.

Nagyjaink:

ocskaí István
. Bocskai István (1556—1606),

Esdély fejedelme. A Habsbuirg-
ház elleni első magyar protes-
táns felkelés vezére. A szeirien-
osi országgyűlés Magyarország
fejedelmévé prolklbmálja; Bocs-
kai azonban a császári csapatok
felett aratott 'győzelmei ellenére
is e oimiröí lemondván, mint a
bécsi béke aláírója, csak Eridély
fejeldelme óimét tartotta meg s
ezt efamieirtette Rudolf csásiz ár-
ral is.

Bocskai a magyar Gramiwe'll.
A nemes Magyarország meg-
testesítője; a f egy vérre kelt

nemzet választott vezére. Olda-
lán vagy konstantinápolyi, vagy
damaszkuszi kard s szivében
Krisiztus evangéliuma. Mint va-
lamikor Mózes, Bocskai fis azt
a bizonyságot birja, hogy Isten
állította népe élére, Haj'dluival
győzelmesen vonul Bécsmek s
Magy.arors z ág vallásszabadls á-
gát a császár elé tárja.

Hogy köbe vésiethess ék iazon
a helyem, melyet a vilagítörténe-
llem. j előlit, ki számára, nem egy
dinasztia bajnokát kel életre
kelteni, — ment Bocskai eluta-
sította a királyi koronáit, — ha-

nem egy elnyomott, szoronga-
tott népét, egy keresztyén feje-
delmét.

„Akaratom ellen hívott el és
akaratom ellen állított a helyem-
re az Úristen, mert erőtlen-
ségemnek tudatában voltam. De
ezen a helyemen teljességgel a
kegyelmes Úristen segedelmét
várván s teljességei hivén, hogy
az ö szent Felsége megsegít,
most már semmit sem hanyagol-
hatok el a feladatomból: ez az
ö dicsőségéért s a nemzetért
való vállakózás."

A genfi reformáoiós •ernl'ék-
rmü csoportban -ezt a pillanatot,
ezt >a idö'ntést fejezi ki Bocskiai
alakja. Az ember, a magyar, a
hivő kálvinista lélek totális dön-
tését. Ez által Bocskai iis oda-
adtei magát az Úristen kezébe,
milnt már annyi sok 'más nagy
alak történelmünkben'. Ezziel a
döntéssel ugyanakkor odaadita
magát hite, 'egyháza és népe
szolgálatába is.

A szakértők azt mondják,
hogy egy szobor, vagy kép so-
ha sem jelíeniiítbeti meg a teljes
emberit magát; minden ikffifeje-
zés csak pillanat, csak sein.
Nos, Bocskai genfi szobra mé-
gis a teljes 'embert áldja, niert
azt a pillanatot ábrázolja, ami-
kor az ember puiblikániuis imóid-
ra az élö Isten ellőtt beismieiri,
hölgy több évtizedes •edldlügi élete
semmi volt. Isten áött belátta,

hogy addigi életéből semmi
baszna nincs, s adott helyzeté-
be n emberileg megértette, hogy
sem a Habsburgokkal, sem a
protestantizmus élettéré törő ak-
kori katolikus egyházzal együtt
menni tovább nem lelhet. S
amint ezt Bocskai nagiy vívó-
dása ultán .felismeri s emiherüleg
odlaadja miaigát Isten kezébe:
ebiből a döntésből újjászületik
az ember, a hivő, a cmajgyar —
rajta keresztül az egész magyar
református egyház, a magyar
kálvinizimius, Erdélyország és
benne a hallldoklásira itélít lelki-
ismereti és emberi szabadság.
Mindössze két év az, amit Bocsi-
kai e döntés ultán. tett s ez a
két esiztendö jeleinti Bocskai; ez
jelenti a már előtte közel hat-
van éve súlyos harcokat vivő
magyar seifoinmiátus egyház és
Erdiély 'újjáéledését. visiki



Átment a lakás végében, levő
nagy tanácsházba, ahol már
órák óta várják az emberiek.

Pécsi Simon várta az -iráso'k-
kail.

— Mi vagyon, kanceMárius
uram?

Pécsi Simon szokott nagy.
gesztusával emelte fel tenyerét
s pillanatokig nnaga elé tartva,
mintha a jó kifejezést keresné,
várt s akkor mondta:

— Megmondtam ...
Mimtha ezzel minidemrt csak-

ugyan meg is mondott volna, a
legnagyobb nyuigaloimmall s mo-
solyogva hallgatott. A fejedle-
lem nevetett. .Tudta, hogy ez
azt jelenti, hogy a kancellár
tele van jó hirrel a mai vacsoira-
ünnep felöl.

— Bejöttek uraiimék?
— Akinek itt feli lenni, az

itt van ... Nekem senki sem
fontos, csak az a negyven ur,
aki számit... — s humyoritíya

... nézett a fejedelemre . . . — Nem
megmondtam?

— Tehát kik?
— Kik-. .. azt nem olyan

egyszerű elmondaná... Sok
nagy fejedelme volt már Erdé-
lyországnak, sok nagy fejedelmi
'mulatság és pompa volt már:
•egyebet sem tudunk... De az
még nem volt, hogy ennyi be-
csületes, jóra való, munkasze-
retö. komoly, derék, igazságos
úriember a fejedeiimi udvairba
együtt s egyszerre és jókedvvel
és életüket nem féltve jött volna
össze: hát ez még nem volt a
históriában.

A fejedelem átment a kancel-
lárián, amely tömve volt csiz-
más, mentés és bozontos urak-
kal

— Tessék megnézni ezeket
az uraikat, — mondta a kancel-
lár oly büszkén, mintha az
istállóban a remek arabus föllo-
vakat mutogatná, — meg lehet-
nézni ezeket az •uraikat: imind
hajas és szakállas vagy kopasz
.. . mind okos és. bölcs 'ember
.. . nem azok a nyallakoidó, iin-
cifínci, csiribiri népek, akik ta-
valy keresték a fejedelem keid-
vét, nem kinyalt urfiak, akiknek
csak az a fontos, hogy mily
csizmában bokázik s milyein
agarakat tart és milyen boglá-
rokkal dicsekszik, itt, nagysá-
gos uram, olyan értékes főket
látunk, hogy három belőle or-
szágtanácsot ér .. Itt van mind-
járt Kovaosóczy uram,. .. .

Vállára tette kezét Kovacsó-
czy Istvánnak.- Csakugyan elég
borzas és mackóforima ur, min-
den^ foiga rossz, ha csak az kell.

- éppen nem udvari nyalka ga-
vallér.

Bethlen nevetett s kezet adott
Kovacsóczynak s rögtön hozzá-
fogott vele beszélni az enyedi
mesterekről. A fejedelemnek
most legfontosabb ügye vollt,
hogy mindenütt céheket csinált
vagy a régi céheket újra rendez--
gette. Kovacsóczynak az összes
mester-céhekről be kellett szá-
molnia. Nagyenyeden magában
tizenkét céhet csinált. Amnak
mind atyamestere volt és mind
olyan ember, akit Kovacsóczy
személyesen ismert. *

— Ezt minid Írásban, Kovacsó-

Országot épit
Irta: Móricz Zsigmond

czy uram és jegyz ékben a kan-
celláriában, hogy mindíiig kéz-
ben legyenek.

A kanoelllár tovább vitte a fe-
jedelmet, mert neki volt sok
imondanivailója. S itt a sok főis-
pán, iMikola János Kolosból,
AUia Farkas Küküllöböl, Sar-
masághy Zsigmond Tordiából
egyszerre akartak a 'fejedelemi-
nek jelentést tenni s ö csak-
ugyan gyorsan ki is vallatta
őket az épitkezések felöl.. .
Örömmel hallotta, hogy a fel-
jebb való urak mánd nagyon
szépen haladtnak az iujjáépité-
sekhen: A megégetett kastélyok
már (minid miunkában vannak.
Isten segíts égével az esztendő
végére nem is fog meglátszani,
hogy a niiult esztendőben há-
rom irtóztaitó csoirdlahaidsieíreg
ment keresztül az országon . . .
Hát építeni való van elég .. .

— Csak. mesterünk kevés.
Kemény Boldizsár lépett hoz-

zájuk s panaszolta, hogy várát
oly emberiekkel muszáj rakatná,
akik között egy sincs, aki vala-
ha követ köre irakott volna.

— De hol vegyem őket, nagy-
ságos uram.. Háromiszoir fedőit
a bástya, akit rakattam.

— S MegyedfikszeT miegállott?
— Még áll
— Nohát gyakorlat teszi a

mestert, — nevetett a fejedelem.
— De ne busulijaniak uraimék,
tiz épitöimiestert kapunk hama-
rosan. Már kaptáim a leveleket,
hogy Eperjesiről négyet külde-
nek s Lengyelből hármat és
olaszfáiét kapunk, a legjobba-
kat megint, barimat.

Tovább ment s kivel egy szót,
kivel kettőt váltott.

—̂  Vetőmag, vetőmag sehol.
Niincs, nagyságos uraim,

— Immár kétszáz szekérrel
hozattam Debrecenből s Körösi-
ből. Kecskemétről is iharmiinc-
oal.

— Kimairadiunk az időből.
Már''május kettőben vagyunk.

— Az a kérdés, ami jött, min-
denütt földbe került-e?

— Az utolsó szemig, ahogy
felséged parancsolta: ide csak
ahol jó föld vagyon, az már oly
szép zöld, hogy öröm .. . azu-
tán ahol jó földiek vannak, az
m̂inid kapott.

— Székelyeknél mi van?
Peitky János, aki most imégint

székely ek főkapitánya lett,
hümgetett, hogy biza náluk
szűk.

Alii a Farkas, mint nagy hadi-
ember, inkább a fegyverdol-
gokról szólt.

— A szászokat minid eljárám
s azok dolgoznak. A puskaimi-
vesek éjjel-nappal verik a kala-
pácsot. Kiszorítom, belőlük a
lelket is.

— Megelégesznek a pénzzel?
— Nem nagyon akarnak, de

miegmondám nekik, hogy a
nagyságos fejedelem parancsa
az, hogy most hagyjanak fel a
hitvány kereskédessel és akijük
van, portékás és kereskedő em-
ber., az mind búzát és magot
szerezzen. Nam is lehet pana-
sz olkodni, -ment a szász földek
jól meg vannak ekézve s még
boronázva is . . . Majd1 jövőre
már ott is jobban megy, de most

nagy büntetéseket szab ék min-
den üresen hagyott mezőért...

Pécsi tovább vitte a fejedel-
met:

— Itt van Pekry Feienc,
Csáky István, Szilvássy Boldi-
zsár. Éppen itt jö.

Szilvássy Boldizsár gyönyö-
rű férfi, nagy sebbel a lelkén,
mert ha Bethlen Gábor száz-
ezer törököt meim hoz, ö lesz
vala a fejedelem. így meg kel-
lett érnie Torda várimegye
ispánságával s neki a tosdai
bányászok vannak liegjoibbain a
lelkére bizva:

— Sütik-é a vasfcenyeneket
Tordán?

— Sütik, nagyságos uram.
Tiz esztendőben együtt anniyi
vasat nem főznek ki a kövek-
ből, mátnt ez esztendőben., ha
érkezésük leend.

— Ne búsuljanak, ők csak
süssenek elég vas legyen az
összes imivtesekniek, .mind szá-
szoknak s mind magyaroknak.

Most a sz'efaeni bíróhoz haj-
loitt a 'fejedelem. Müindeniki meg-
figyelte, hogy oly etöriehajiot-
•tan, nyújtott neki kezet, mintha
magát megalázná s bizony vol-
taik, akik ezt nem szerették.
Paktál a fejedelem ezekkel a
gallád szászokkal, de mem szól-
hattak ellene, -mert a szászok
szegei nélkül egy házat sem
tudnának felállítani.

— Hogy vagytok jó urak?
— Felséges uraim, — szólott

a szász biró s rettenetesen 'meg-
hajtotta magát, egészen a feje-
delem csizmájáig, — . Isten- él-
tessie felségedet, az egész szász
nép íreménységgel vagyon fel-
séged érán*.

— Lehettek is uraim: ez az
utolsó mulatságunk van már
csak itt Szeben várában s or-
szág gyűlése után mind vissza-
kapjátok a privilégiumokat, die
elvárom, hogy annak megfele-
lően való serénységgel viselitek
magatokat.

Kamulhy Farkas robbant elö.
Nagyon jól visszaemlékezett
Sólyomköre, ahol tavaly tavasz-
szal Bátbori Gábor a szászok
kiirtását elhatározta s megvetre-
gette a szász biró vállát, mint
valami cigányét s monda:

— Nem meleg a szűr, komé?
— Nem., nagyságos uram, —

értette el a szót a biró, s köny-
nyes szemekkel nézett a. fejede-
lemre. —' Nem, a szivünk me-
leg.

A kancellár tovább vitte a
fejedelmet. Mindenki remény-
kedéssel törekedett a közeiébe
s máindenki szinte dicsekedve
referált arról, ami raja volt
bizva..

Az amerikai quáker egyház héi
tagja látogatási tett a Szovjetunió-
ban, s megbeszélést folyattak több
protestáns egyházi vezetővel. Moszk-
vában, az orthodox egyház egyik
templomában rendezett istentiszte-
leten 20.000 ember akart résztvenni,
akik miután a templomba nem fér-
tek el mind, a téren és a környező
utcákban gyülekeztek össze, s oti
várták meg az istentisztelet végét.
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Próféták által szólt rigen néked az Isten,
Az kit igivt, imé vigre megadta fiát.
Buzgó lilekv.el szól most es néked ez által,
Kit hagy a, hogy hallgass, kit hagy a, hogy te kövess.
Néked azirt ez lün prófétád, doctorod ez lün,
Mestered ez most es, melyet, az-Isten ada.
Ez próféta szavát hallgasd, mert tiged az isten
Elveszt, és nyomós üt nem lehet a te neved.
Itt ez írásban szól mostann és néked ez által,
Hűire hiu mind, hogy senki se mentse magát.
Azki zsidóul és görögül, és vigre deákul
Szól vala rigen, szól néked az itt magyarul:
Minden nipnek az ü nyelvin, hogy minden az Isten
Törvinyinn iíjen, minden imádja nevit.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó viz,
Itt vagyon az tudomány, mely örök Hetet ad.
Lelki kenyir vagyon itt, melyben mikor iszel, örökké
Ilsz, melly az mennyből szállá, halálra mene.

* Azki teremt tiged s megvált, örök Ítéletet es ad
Ez szent által: nincs több bizodalmad azirt.
Ennek azirt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel,
Ennek mindenkor tigy igaz áldozatot.
Tigedet ez hozzá viszen és nem hagy, mikor igymond:
Bódogok, eljövetek, vesszetek el, gondoszok.

Sylvesfer János.

EQY RÉQI
KÁLVIN TEMPLOMBAN
Papunk ravasz, öreg bölcs,
Húsz éve is az volt már.
Templomunk Kálvin-templom,
Nincs benne cifra oltár.
A textus ma is Jézus,
Epén ugy, mint húsz éve:
„Megtöretett a teste,
Megtöretett a teste,
Kiontatoti a vére."

Jártam turista-kedvvel,
Vonatoztam, hajóztam,
De templom rég nem látott
Így, imádkozó pózban.
Be jó volna kacagni
Húsz év után megtérve:
„Megtöretett a teste,
Megtöretett a teste,
Kiontatoti a vére."

A hivek nagy, szent hittel
Figyeltek ott körültem.
En, ha nem kacaghattam,
Legalább is röpültem.
Ámenre tértem vissza
Húsz évből az igére:
„Megtöretett a teste,
Megtöretett a teste,
Kiontatoti a vére."

ADY ENDRE

Az élet jelei
A keresztyén világ ma élö két

legnagyobb theologusa, Barth Ká-
roly baseli és Brunner Emil zürichi
egyetemi tanárok jelenleg súlyos
támadások középpontjában állanak.,
A támadások nem kívülről, hanem
belülről, azaz a református egyház-
ból jönnek, ami a lelkiismereti sza-
badság református elvének egyik
legtermészetesebb következménye.
Nem is rossz értelemben vett tá-
madásokról van itt szo, hanem vi-
tákról, melyeknek ha valaki a mé-
lyére néz, rögtön megállapíthatja,
hogy egyedüli inditóokuk a Jézus
Krisztus szolgálatának és a refor-
mátus egyház tanításának tisztasága
iráni, táplált féltő szeretet.

Brunner ellen Lüscher zürichi lel-
kész adott ki egy vitairatöt, mely-
ben a zürichi professzor néhány
theologiai álláspontját kérdőjelezi
meg. Lüscher szerint Brunner nem
eléggé hangsúlyozza ki tanításában
Jézus Krisztusnak emberfeletti mó-
don (szűztől) való születését, s
ugyancsak bizonytalan a személyes
Sátán létéről vallott véleménye is,
mely tételek pedig a Biblia alapján
állva kétségesek nem lehetnek.
Lüscher a teljes Szentirás isteni
ihletettségét hangsúlyozza, s az

ahhoz való precíz ragaszkodást kö-
veteli Brunnertöl. — Válaszul a
zürichi Fraumünster egyházközség
presbitériuma adott ki nyilatkoza-
tot, mielyben Brunner alaptételeinek
Biblia-szerűségét bizonyítják, s uta-
sítják a vitázó lelkészt, tanulmányoz-
za jobban Brunner müveit. Rög-
tön megjegyzik azonban, hogy ez-
zel a nyilatkozattal nem akarják a
szabad vélemény nyilvánítás jogát
kétségbe vonni.

Barth ellen Feldmann berni egy-
házigazgató, a berni kantonális kor-
'mány tagja -lépett fel,.-. aki referá-
tumában („Kirche und' Staat im
Kanton Bern") Barthnak az egy-
ház és állam viszonyáról vallott né-
zetét kritizálja. Szerinte Barth u. n.
„pozitiv" theologiája intoleráns jel-
legű, egyedüli autoritásra tör, ami
nemcsak az egyházi törvényekkel
ellenkezik, de (megnehezíti az egy-
ház és állam viszonyát is, amennyi-
ben az államot állandóan a maga
véleményének elfogadására akarja
kényszeríteni. Ugyanakkor Barth
és követői (főképpen Lüthy berni
lelkészről van szó) "a bolsevizmus-
sal szemben egy veszélyesen kö-
zömbös álláspontot foglalnak el,
söt s. magyar református egyház



elnyomatását és vergődéseit még
szimpatikusaknak is tüntetik fel, —
A vita még ma is folyik a svájci
egyházi és politikai lapokban, álta-
lános érdeklődés mellett. A vála-
szok közül legkimeritöbb Schadelin
professzoré, aki visszautasítja a tü-
relmetlenség vádját: Barthot saját
müveiből, nem pedig epigonjaibol
kell megítélni; A bolsevizmussal
szembeni közömbös magatartás
vádja sem igaz: :Lüthy magyaror-
szági utjával a svájci ref. egyházak
csak azt akarták dokumentálni,
hogy ők a magyarországi reformá-
tusokat szorongatott helyzetükben
is testvéreknek ismerik el, akikért
Krisztus szintén meghalt.

iEzek a viták mind az élet jelei,
s mi csak nagy örömmel vehetjük
tudomásul, hogy egyházunk men-
nyire gondosan ügyel arra, hogy
szava az élet minden körülményei
között félreérthetetlenül krisztusi
legyen.

Brazília: Ing. Gábor Tóth, 50 rue
Matto Grosso, Sao Paulo.

Hollandia: Aladár Komjáthy, Kam-
pen, De la Sablomierekade 2.

Svájc: iDr. Ladislaus Kupa, La Ca-
pite 164, Géneve.

A JÖJJETEK árát következők-
ben állapítottuk meg:

A u s z t r i á b a n : egyes szám
ára 2 Sch. Negyedévi előfizetés
6 Sch. félévi 11 Sch. egy évi előfi-
zetés 20 Sch. — N é m e t o r s z á g -
b a n : egyes szám ára. —.50 DM,
negyedévi előfizetés 1.50 DM, félévi
3 DM, egész évi előfizetés 5 DM.
— A f o n t s t e r l i n g o r s z á -
g o k b a n ? egyes szám ára 1 Sh.
— A d o l l á r o r s z á g o k b a n :
egyes szám ára 20 cent. — F r a n -
c i a o r s z á g b a n : egyes szám
ára 45 Fr. — S v á j c b a n : egyes
szám ára—.50 sfr. — O l a s z o r -
s z á g b a n : egyes szám ára 45
lira. — B e l g i u m b a n : egyes
szám ára 6 belga fr. — Egye-
b ü t t : egyes szám ára 20 amerikai
centnek megfelelő valuta.

Külországokból az előfizetési di-
jat számonként két nemzetközi cou-
pon beküldése utján eszközölhetik.
Az előfizetéseket kérjük a Ref. Lel-
kigondozó Szolgálat cimére Bre-
genz, BelruptstraBe 8. II. Austria.
eszközölni.

A JÖJJETEK szerkesztősége és
kiadóhivatala.
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Svájc
Magyar nyelvű rendes isten-

tiszteletek folynak Zürichiben
és Genfben, havonként egyszer.
Utóbbi helyen kéthetenként ma-
gyar nyelvű bibliáéra ás van.
Tekintettel arra, hogy a Svájc-
ban élö magyarok nagy száma
rendszeres és szervezett lelki-
gonidlozást igényel, a SZEMRE
vezetőségié máris felvette az
érintkezést az itteni agyházi ha-
tóságokkal, hogy a tárgyalások
rövidesen eredményre fognak
vezetni. Felhívjuk Svájcban élö
magyar református testvérein-
ket kisérjék figyelemmel a „Jöj-
jetek" következő számait, mert
mindig ezen a helyen fogjuk
tájékoztatni öfcet a magyar lelki-
gondiozás híreiről. Adlddig is,
'amiig a kérdés végleges megol-
dást nyer, közöljük megbizot-
taink nevét és óimét, akik min-
denféle tanáccsal és felvitágosi-
tásísal szívesen állanak testvé-
reink szolgálatára:

Zürich: Gombos Gyula,
Grimselstr. 12. (csak szomba-
ton.)

Genf: Dr. Kupa László ref.
lelkész, 164, La Capite.

Ausztria
Bregenzben 1951.

október 6.—7. én gyülekezeti össze-
jövetelt tartottunk, melyen részt-
vett a SZEMiRE ausztriai, svájci
és németországi vezetőin kivül Dr.
G. iBrillenburg Wurth professzor,
holland református theológiai tanár,
aki német nyelven előadást tartott
„Der Dienst der Christen an der
Welt" cimen. A. gyülekezeti össze-
jövetelről lapunk következő számá-
ban szám.ulunk be.

Péterffy Kálmán helyettes köz-
ponti lelkész cime megváltozott.
Uj cime: BAD ISCHL, Brenner-
gasse 15.

Oekumené
Az Egyetemes Egyháztanács

(Oekumené) jelentése szerint a
menekültek száma 1951.közepén a
következő: Németország: 9,500.000;
Ausztria: 21.000 (németek nélkül);
Olaszország: 110.000 (olaszok nél-
kül); Görögország: 45.000; Hollan-
dia: 1:2.000; Törökország 1,000.000;
Arab államok: 850.000; Korea:
3,000.000 menekült, 7,000.000 haj-
léktalan; India és Kina körül-belül:
16,000.000.

Az Egyetemes Egyháztanács és a
genfi Kálvin — egyetem theol. fa-
kultásának felügyelete alatt öku-
menikus főiskola nyílik meg (Bossey-
ban, Genf mellett. Az uj főiskolán
a következő fontosabb tárgyakat
adják elö: 1. Az ökumenikus moz-
galom története. 2. A fontosabb
keresztyén hitvallások. 3. Az egy-
ház lényegéről alkotott különböző
felfogások. 4. Az ökumenikus moz-
galom etikai és szociális szempont-
jai. 5. Evangelizácio és misszió. A
jelenkori lelki ébredések.

Szeptemberben kilenctagú angol
és francia protestáns lelkészi kül-
döttség járt Budapesten, a protes-
táns egyházak vezetőinek meghí-
vására. A küldöttség tiszteletére
Kossá István, az AMami Egyház-
ügyi Hivatal elnöke diszebédet
adott, s ott tartott pohárköszöntö-
jében.ismét elismételte a régi frá-
zist: Magyarországon az egyházak
szabadok, ha kiszolgálják a bolse-
vista rendszert. A diszebéden a kül-
döttség tagjain kivül résztvettek
még Dezséry evangélikus, Bereczky
református püspök, valamint Beresz-
tóczy róm. kath. kanonok is.

Uj istentiszteleti rend lép életbe
1952. jan. 1.-én Magyarországon.
Ennek lényegesebb részei a követ-
kezők: 1. Az istentisztelet első ré-
szében nyilvános bünvallás és bün-
bocsánat hirdetés, 2. Az igehirde-
tés és záróima között csendes imád-
ság, 3. Az xirvacsórai kérdések rö-
vidített formája. "

Az erdélyi magyar lutheránus
egyház egyik vezető személyisége,
Dr. Kiss Béla csernátfalusi lelki-
pásztor és theológiai tanár, várat-
lanul meghalt.

A bolsevista kormány megszün-
tette a lelkipásztorok és theológiai
hallgatók katonai mentességét. Be-
teg lelkészeknek és theologusoknak
felmentésért a katona-orvoshoz kell
folyamodni. Katonai állitások és
sorozások alkalmával a t'heologusok
sokat szenvednek a bolsevista poli-
tikai tisztek gúnyolódásaitól.

Megjelent az uj magyar Biblia-
fordítás első próba kötete, Mózes I.
könyve, Pákozdy László Márton
bevezető tanulmányával. Ugyan-
csak megjelent az uj görög-magyar
ujtestamentumi szótár is Kiss Jenő
szerkesztésében.

A Halle-Wittenberg-i egyetemet,
mely eddig Luther nevét viselte, a
keletnémetorszagi bolsevista kor-
mány „Walter Ulbricht" egyetem-
nek nevezte eh W. Ulbricht a ke-
lenémetországi bolsevista kormány
miniszterelnök helyettese.

Az oberammergaui passzio-játé-
kok a német államnak vigalmi adó
cimén 300.000 DMárkat, jövedel-
meztek, mig a rendezők tiszta jö-
vedelme 207.000 DMárka volt. 157
menekült családot telepitettek ki
lakásaikból, hogy az idengenforga-
lomban semmi fennakadás ne le-
gyen. Ez valóban nem más, . mint
„üzletelés Krisztus szenvedéseivel"
ahogy, az ausztriai „Reformiertes
Kirchenblatt" irja, vagy „konzes-
sionierter Fremdenverkehrsbetriéb"
mint ahogy egy német lap nevezi
ezeket a játékokat:

Anglia
Augusztus 31.-én ünnepelte az

angol egyház St. Aidán „Anglia
apostola" halálának évfordulóját.
St. Aidán 651 .-ben halt meg Lindis-
farne (Holy Island) szigetén. St.
Aidán Rómától teljésen független
missziói munkát folytatott Angliá-
ban. .

Az anglikán egyház Hong-
Kongban uj egyházkerületet
alakított.

* - .
A. G. Cunningham^ az öku-

menikus mozgalom lelkes mun-
kása, s az Üdivhadsereg egyik
alapító tagja, 80 éves korában
Angliában meghalt.

Hromadka József a prágai ref.
theol.. fakultás dékánja néhány na-
pos látogatáson volt szeptemberben
Budapesten s tárgyalásokat folyta-
tott a magyar egyházak jelenlegi
vezetőivel.

A lutheránus egyház két egy-
házkerülete (a bányai és a tiszai)
vezetősége uj törvényhozó zsinat
összehívását sürgeti, mivel a régi
egyházi törvények -szerintük- ela-
vultak.

Az a bizonyos
„kímélet"!

A pápai tlbeológia bezárásá-
nak kapcsán idézzük azt az ese-
ményt, mely 1948.-ban játszó-
dott le. „Az Ut" cimü lap ak-
kori egyik számában a pápai
theológia ifjúságának keresz-
tyén hitét támadó beszámoló
jelent meg. A pápai theológia
erre válaszul visszakülidiötte az
Ut számait azzal a megjegyzés-
sel, hogy „az Ut" további kül-
dését szüntessék be. Az Ut
szerkesztőségének azóta kom-
munista segíts ég-gél élre került
percemiberkéi, ugy látszik nelm
tuiditák a pápai tlheológiának ezt
az „eltévelyedését" imiegiboosá-
tani.

„Agape"
Az olaszországi valdens egy-

ház ökumenikus ifjúsági falut
létesített a piemonti Alpokbán.

A falut, melynek neve
„AGAPE" (magyarul: szeretet)
augusztus közepén adták át
rendeltetésének.

Madrid
A madridi református theo-

lógiai akadémia értékes theoló-
giai könyveket kapott ajándék-
ba a svájci egyházaktol. Madrid
mellett Barcelonában is műkö-
dik már ref. theológiai szemi-
nárium.

ü-tdssr
A Szovjetunióban 6. 'millió

tagja van a protestáns evangé-
liumi mozgalomnak! Több gyü-
lekezetnek nincs lelkésze, s igy
ezek csak u. n. „olvasó-istenn
tiszteleteket" tartanak, ami azt
jelenti, hogy vasárnapi ösisze-
jöveteleiken egy presbyter ol-
vassa fel a Szentirást és egy
irott prédikációt.

Japán
Japánban nemzetközi keresz-

tyén egyetem anyut meg, ameri-
kai protestáns' támogatassál.

Könyvek sorsa
Az elmúlt évek során sokszor

hallottunk könyvek szomorú sorsá-
ról. A politikai változások szenve-
délyei nem kímélték a könyveket
sem. Az uralomra kerülő uj rezsi-
mek alaposan megtizedelték — né-
ha talán inkább megharmadolták —
nemcsak a nyilvános és közkönyv-
tárakat, hanem a magánkönyvtára-
kat is és „megtisztitották" az elözö
rezsim reprezentatív müveitől. Mi-
nél nagyobb volt a két rezsim közti
különbség, annál nagyobb volt a
tisztogatás. Volt eset, amikor való-
ban, csak reprezentatív politikai mü-
vek kerültek tilalom alá, ami ha
nem is a teljes sajtó — és gondo-
lati szabadság ékes tanúbizonysága,
de mindenesetre . valahogy megért-
hető. Elvégre minden rendszernek
vannak — ilyen vagy olyan okból
— betiltott könyvei és minden köz-
könyvtárnak van u. n. „remota"
anyaga, amelyet nem adnak az ol-
vasóközönség kezébe, csak tudó-
soknak kutatási célokból és amely
müvek ki vannak zárva a könyvá-
rusi forgalomból. Magyarországon
péld'ául ez a zárt közkönyvtári
anyag elsősorban a pornográfia
kétes irodalmi nívójú darabjait és
kommunista propagandamüveket
foglalt magába. Azzal azonban senki
sem törődött, hogy ki milyen köny-
vet tartott lakásában, magánkönyv-
tárának polcain.

A totalitárius rendszerek
magatartása más

A nemzetiszocialista
Németország elzárta könyvtáraiban
és kivonta a könyvárusi forgalom-
ból nemcsak a politikai szempont-
ból számára tűrhetetlen könyveket
és folyóiratokat, hanem például az
összes zsidó szerzőtől származó
nyomtatványanyagot — mely cse-
lekedete egyébként tulajdonképpen
politikai magatartásából követke-
zett. Az ilyen könyveket egy ideig
antikváriusoknál még lehetett kap-
ni és venni, de a háború kitörése
után már magánháznál is félve húz-
tak elö egy Werfelt vagy akár egy
Thomas Mannt. Ami érthető is volt.

A második világháború
után a

„Mein Kampf"-ot, a „Mythos"-t és
társait érte ugyanez a sors, a kom-
munizmus uralma alá kerülő or-
szágokban pedig egyre nagyobbra
nőnek, egyre magasabbra csapnak
a könyvmáglyák lángjai. Itt is po-
litikai szempont az irányadó, de itt
anathema alá esik minden mii, amely-
nek akárcsak néhány lapja is ked-
vező szinben, vagy elég ha normá-
lisnak tünteti fel a — nevezzük
legegyszerűbben igy — nem-kom-
munista életformát, magatartást/be-
rendezkedést, rendszert. Persze, az
ö szempontjukból, ez is érthető

De ugylátszik, enyhébb rendszer-
változásoknak is hasonló az ered-
ménye. S tulajdonképpen azért is
kezdtünk el erről a kérdésről gon-
dolkodni, mert egy indonéziai hirt
olvastunk, mely szerint a Jáva szi-
getén lévő Semarang város városi
könyvtárának könyvespolcait „re-
noválták". A renoválás következ-
ményeképpen a könyvtár, 3,000 kö- ,-.
tetnyi holland könyveiből összesen
száz maradt. A könyvtári személy-
zet ezt azzal magyarázta meg, hogy
az olvasóközönség nem érti a hol-
land nyelvet. Ami viszont aligha va-
lószinü, hiszen a holland nyelvet
hivatalokban és közéletben egyre
inkább, használják. A djakartai.
Nieuwsgier cjrnü újság véleménye
szerint az uj rezsimben egyesek ugy
vélik, hogy helyesebb, ha a nép
tudásvágya kielégitetlen marad,
minthogy holland könyvekből
zedje tudását.

Ami ismét csak azt bizonyitja,
hogy a rezsimváltozások .politikai
magatartása a könyvekkel szemben
sem változott. Hogyan lehetne hát
a rezsimektől a béke kérdésében
politikai magatartás-változást várni?

H. A.




