nek, vágynak, minden építésnek, mindenallmrtásnak" ,az egész ."-JJ,",,,,'_.'"
életnek egyetlen megoldása: Isten. Tőle ered ;és.· hozzá fut
den. Amit rajta kívül találhatsz, az csakolyan
kisgyermek kezében a felnőttek eszközei, tárgyai.
te T",,,,u>n
re őket, vagy azok téged. De amit Istennél és
növesz,t, erősít, szahaddá tes:z;, épít. Azzal boldog leszel magad.
. '.
.
doggá teszel másokat.
Kereső fiatalok, ker'essétek hát az Urat! Mert nem mindig
hetitek. Egyszer kifogy az . emberből a keresés. És akkor nem
többé találni sem. Szent titok lappang ugyanis minden keresés, min-:
den sóvárgó epedés, minden kínzó .nyugtalanság . mögött. Olyan ez,
mint a napraforgú sejt jeinek hajnali nyugtalansága. Szomorúan lót
gat ja tányérját nyugat felé, mint aki heletörődött,hel~fá;sult máráhh<i,.
hogy, ,nincs többé nap, nincs többé éltető fényforrás. S akknr épen oa
sötétség, a napnyugat felé eső sejtjeiben támadegysze:rre lázas
talanság. Oszlanak, nőnek, szaporodnak és fordít.j~k a szomnrú .
nyert az ellenkezőégitáj felé. S ime, alig tesz félfordulatoil:, mármeg~
élénkülnek, felüdüinek a fáJsult, kókkadt szirmo1k, mert a tányér.
tamögött teljes pnmpájában ott ragyog a megsiratott, eltemetett,
létében is. megtagadottkirályi fényözön, a nap. S épen Ö vnlt az,
a sejtek nyugtalanságát, kereső küzdelmét elindította m(~ln·elene:se"ir~l.
közelségével.
Keressétek az Urat, akikben ég a keresés szent
mert a ti kereséstek maga is annak a jele,hngy Ö
tok. (5 maga indította el a ti keresésteket. Ö rejtőzik, minden
talanságtok, forró indulatok mögött. Ö fűti azt a belső k.a,zánt,
lyei úgy hívunk: fiatalság'. Keressétek tehát, mert amigkere~tek,
dig közel 'van hozzátok, addig mindig megtalálhatjátnk.
De jaj lesz néktek" ha már nem kerestek! Ha belefásultok,
lenyolhnrodtok a hiábavalóságba, a csalódásba, .a· meg(ilkuvásha,
}'ahszOllgaállapotba. Akkor végetek. Azt jelenti az, hogy töhhé ..
közel. Eltávozott tőletek. És ez a kárhozat. Lehet, hogy nei:nls
zitek majd a súlyát, fájdalmát. Lehet, hogy teljesen. érzéketlenek
tek minden irá,nt, amit valaha kerestetek. Lehet ak;ál', hogy jól. is
zitek majd magatnkat abban az állapntban. De jaJ lesz néktek mf~l!l,o;.·
is, százszor ,jaj! Meri Istent többé nem keresni azt jelenti: lsten
keres többé téged.
Boldogok vagytok tehát, akik kerestek, mert ez azt jelenti:
ten keres titeket. Keressétek tehát' az Urat!

N. külpolitikai HHemények napi hullámzásában még nem
látni, hogy· mit 'ho:z a jövcő. Ifiszen mÉlg az összefüggő magyar vR1Lvtleriillet;ek
sorSa is mily nehezen dőlt el.
Mégis ezek a napok felv"1tették bizonyos nemzetiségi csoportok CS~HUtK.U[7·
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el1'3tösé~rét is. Ma még talán ellentétek és na,gy bizonytalansá,g. ur,al~_.

akérdésben. De nem tudhat juk, n€lID! fo!gja-e a közeljövő egYszerazelé a ikérdés elé áJlitani.a magyar táTsadalm;a,t: tud-e olyan kerete]>:et
melyekben együtt élhet az e:zJeréves Magyarország különböző néped.vel~ A ma,gyar tár:sad~lomllJa,k 'nem szahad várnia, amíg ez a lehetőség tényleges valósá,gként lép eMje; má~ most minden lehetőségm felkészülve, hatá",",ozott állásfoglalással kell eloszlatni a b'izalmatl:ansá,g légkörét és e:zJzel: talán
:előmozdítani a közeledés történelmi lehetőségét.
Sha na,gy,.k;épüség volna részünkről részletekbe menő tervezetekkel elő
ánni, mégis szükséges néhány elvne,ka lesz,ögezése.
A magyar ifjúság előtt ugyanis a. kérdés világosan áll. Az az ifjúság,
'nlely a magyarság népi, faji egyéni>ségének kiműveléséélrt, megtisztulásáért
ktiizd, már eleve elvet magától minde,n as,s:zJimilációs ábrándot. Sőt éppen a
magyarság ér'dekében ikell örülnünk ezeknél a népeknél a népi egyéniség', iá.
nemzeti kultúra kifejlődésének, mely ,a 'kultúrá!is érdeklődést és az emelkedés
befelé folrdítj.a:, minden egye{j;ét megt,a.r;tiia a saját kultúra sz,ereteté~
és a népi köz,össég keretéblen. EZínem zárja, ki a másik nép kultúr~áj.á,nak
ismeretét, megbeüsülését, sőt im'égmagas,abbrendűségének elismerését ÉI vionw
;;ha,tását sem. De mi a magyar kuHúr'a, 'a magyar népi egyéniség von'iÓ, B>s7i~
hatását nem abban a!Iriarjuk látni, hogy más népek renegátjai lepjék
és 'oldj.ák fel ezt az egyéniséget.; hisz lá,thaUuk eléggé, mire vez.etett az a,sz"
társadalmunkban! Hanem a 'm'agyar társadalom és kultúr;a be];ső
fogja biztosítani ,a.zt a szeilemi erőt és megbecsülést, mely te,rmészetes
útom lehetővé teszi száJ:munikraa vezetőszJe!r'epet a különböző népek 'közt.
Tehát minden lehetőséget meg kell adni, hogy ezek a népek a
legtdjes. 'Blbb nemzeti .é,letet élhessek az állaltlJé egységének legtágabb ik:e.retei. :Jro.··zt.. '
Nincs mit búsulni azon, hogy ez'ek a terüleúeik etW más 00])' társadalm~letét
fogják hordo:zni. Elég, ho.gy az Mlamhatáriok köz,össégében,a gazdasági élét,
az ál'1amterület ,egységében számunkr:a nyitva állnának.
T'ermészetes .azonban, hogy ez,~k a népeik sem ikövetelhetik a nemzetáJlamj kereteimek összes kel1élmit. Hiszen Kelet-Középeurópa legtöbb kis népének bele 'kJell nyugodnia., hagy önálló állami életet nem élhet és meg kell
elégednie egy államkeretben a nemzeti egyéniség lehető legteUese1bb kiéléséViel.akál1 'egészen az önálló parlamentig. De ehhez a népi naeionalizmus sz~m"'
léletének kell uralomra jutnia a Isoviniszta középo,sztály:-nacionalizmussal szem~
ben: melyet csak a neillliz,etállam legfelsőhb funkeióinak, hivatalainakbir:to'ka
€iégitki.
Magától értetődő, hogy ilyen külön nemzeti életet csak azoknak a úépeknek lehet biztosítani, melyek egy összefüggő terüleVnagyobb egységében
élnek. Azoknak a szóriyány<Ü'knak, melyek a nagyobb néptestekben összefüggés
né1ktii1 elszóródvai élnek, vállalniok kell a kisebbségi sorsot és a lemondást a
m:emzet.i élet olyan m:értókéről, mint az az előbbieknél lehetséges. Annál in
kább, mert ezek a csoportok nem a ter,mészetes terjeszkedés útján jutottak
[m"'ai területükre, hanem eredeti közös,ségükből 'k'iszakítva, egy márl kialalkiu.'lt
nemzeti kÖ2lösség testébe való mesterséges telepítés útján. De ezekkel szemllen is fennáll épúgy. az asszimilá:ciós szándéktól .való táJ:.tó~1r:6:dáf\." mint
szemben. 'Mert a jö'vendő magyar, társadalom nem népek kevere ..
akarj,a; eZien a földön, hanem öntudatos, önmaga életét élő népek 'harátkölcsönös megbecsülésben yaló fgYfiiii,smerr~@!y
4
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ezt az együttélést a' jövőben a mágyar,ságés
sza,mitra lehetövé fogjaten:tli.

a kőrlfjte~,5

Végre abban a helyzetben leszünk, hogy nem Gsak
gunk a magyar paraszt keresztyén kuHúrá;fáról, hanem ,,..,
juk parasztfaragó evangéliumi erőnket a magyarság.
születik az első evangélikus népfőiskola, IS példát fog mi.1iat,ni
evangélikus egyházunk latifupdiumos egyházaknak ég "népi
zatú", államnak egyaránt abból, mit kell csináLni
élet érdekében. Mert szavalás az sok volt
szág va-gyunk, s a parEtiszt az első. Ma is
szik azonban nemcsak az ország paraszti
a pal'a~ztság erre az átJalakulásra való felkész#ése
A.
paraisztkultúráért a kezdeményezések azért akadfl:a.k;cl Úgy
hogy megmaradh,asso.n a magyar paraszt készü1efle'nségél'{H:
allhija a feudálérdekeknek. Isten azonhan most láQ:unkalá
gis .azt az első talpalatnyi helyet, amelyről .nekivethet··
e'Íl'nek·a ,százados magyar patópru-világnak, s ha a
olyanlendületteléscéltudátossággal fog menni,.s a
tempóban; ahógy a megindulás, akkor mi f[/'/·.fUl:ell,e;;I~Lre cSajta~~e:rtl
1!11nk'f!,ondoskodni a mi evangélikus paraszfjaink
m{lf!,Yélr élet számára!
. Persze, ne szégyeljük, hogy elpször meg kell tanítanunk a
gunk;vakjait is arra, JlOgy az evangéliku,s egyház isa
aranyfe<lezetére épült. Sajnos még nálunk is sokat kell be:szE7tnl
rő~;lsten azonban nem há,gy bennünl<:et nyugodni.
niinket, hogyegy:szerihen való irány és ércielclődé::svi~lt<)zá
gyi,ikaszemünket .a. német egyházról, - ez az egvoldéllu
getés ugyanis nagy kísertésünk volta középlOIsztály ~
bean:lteJr::'
házépítésre, - sc rávetette á szemünket a testvér nun ·u.t:"-'not:
tosparaszte,gyházára. Jleg kellett IMnunk,. hO'gyan hántotja
lágiasodott kÖzéposztálytafinn .. egyház . .testéről lst~.n;> hog~'i'
épithesse ki újra a parasztébred~sekőserőiből.És, ..'11:. ,UIU/:!:VUl
gélikus nepfőiskolát is azok . imádkozták. .össze,. lakik
arról, hÜlgy a magyar evangélikus. egyh<iz.ébredése is a parasZtt1
geink éhredéséhez, van kötve. Aki eg)71szer ezt. az elaltatott
róná.t tudja felriadózni, az' csinálta meg a teljes magyar. erő .
mozg'6sitását! Ezért nyilvánvaló lett, hogy a legégetőbb szükségű
missziói i'Ditézmény az evangéliumi népfőiskola.
Ezért a népfőisk:oláért tíz éve folyik a küzdelem .
tervezgetés, előtanulmány, nekirugaszkodás feneklett meg< a.
heiktlenség komoly falán, míg vegre elérkezett egymásután
'dön,tő pillallJat a komoly megindulásra. Az egy~k hazai
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