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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyújtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a kűlönféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kiséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
Keresztyén Igazság arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk hitvallásos alapon való meg-
ujhodását.



Láttuk az ő dicsőségét ...
Láttuk az ő dicsőségét, mini az Atya Egyszülött-

jének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és
igazsággal. Ján. 1, 14.

Kétféle látás van. Az egyik a testi szernmel való látás, tehát érzéki funk-
ció. A másik belső megvilágosodás, tehát lelki folyamat. Az utóbbi nélkül az
elsőnek sincs ereje és jelentős-ége, amint ez a tapasztalatból született szólás-
ban is kifejezésre jut: «Néz, de nem lát l» Viszont van lelki látás a látás érzék-
szervének igénybevétele nélkül is. Nem tárgyak vagy események képének képze-
letünkben, «lelki szemünk» előtt való elvonultatásáról van itt szó, hanem épen
a léleknek valaminek a meglátása révén bekövetkező .gazdagodásáról. Ez a
lelki meglátás tehát egyrészt független a testi látástól, másrészt annak foko-
zatban felette is áll.

Ezért lehetséges, hogy a fent idézett igének ne csak mint János evan-
gélista személyes vallástételének legyen jelentősége, még pedig pusztán törté-
neti jelentősége, hanem hogy olyan élményt fejezzen ki, amely minden idők
minden embere számára lehetséges. Mert Jézus Krisztus dicsőségének meglá-
tása nincs az Ű testi szemmel való meglátásához kötve. Kortársai kőzül több-
ségben voltak azok, akiknek szeme nem is egyszer nem is érdeklődés nélkül,
hanem fürkészve és kutatva nyugodott rajta és akik előtt mégis rejtve maradt
az Ű dicsősége. Viszont a keresztyénség két évezredének lefolyása alatt min-
den időben voltak, akiket függetlenül a távolságtól, amely őket Jézus történeti
életétől elválasztotta, lenyügözött az ő dicsős-égének látása és akik ezért . mély-
séges imádattal hódoltak Neki.

Vannak ilyenek ma is. De nincsenek elegen! Sokkal-sokkal több lélek
szemének kellene megnyílnia Jézus dicsőségének a meglátására, ;hogy más
lehessen a világ képe éselevenebben lüktessen az Egyház élete is. Mert az Ű
dicsőségének sokak előtt való felragyogására csakugyan megváltoznék a jelen.
Jézus dicsősége ugyanis nem hasonlítható össz-e semmiféle emberi dicsőséggel.
Nemcsak több, hanem más is az a dicsőség, amely az Ű lényéhez tartozik.
Az evangélista így foglalja ezt szavakba: «Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
Egyszülöttjének a dicsőségéb Ezért kellene minél több léleknek meglátnia a
Jézus dicsőségét! Azért, mert.ez a 'dicsőség az egyszülött Fiúnak a dicsősége, -
mert 'ez a dicsőség magának az Istennek a dicsősége!

Ez a világ pedig ma inkább, mint valaha szorul reá arra, hogy végre
meglássa az Isten dicsőségét. Meglássa nevezetesen ebből a dicsőségből azt a
két vonást, amelyet az evangélista is külön megenűít: a kegyelmet és az igaz-
ságot. A nyomorúságba sülyedt, csüggedéssel és kétségbeeséssei küzdő embe-
riség számára új bátorságot és életerőt jelentene, ha meglátnák azt, hogy Isten
a 'kegy-elem.Istene. A hazugságtói félrevezetettek. a vtévedések és tévelygések
áldozatai előtt új, tiszta élet nyilnék meg, ha megvilágosodnék előttük, hogy
Isten az igazság Istene, a tévedés-tévelygés elől az egyedüli menedék.

Ezt az Ű dicsőségét pedig csak a Fiún keresztül, Annak dicsőségében
lehet meglátni: «Aki engern látott, látta az Atyát.» (Ján. 14,9.) Azért vagy feléje
fordul a ma ernbere és akkor Isten dicsőségétől megvilágosítva egy Istenhez
térő boldogabb, tisztább kor munkásává válik. Vagy pedig Nélküle éli le
továbbra is az életét és akkor felelős érte, ha nincs megállás a lejtőn. Ez a.
felelősség, de a szívnek is titkos vágyakozása, szomjúsága kell, hogy indítson
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mindenkit, akiben még tudatosan él a lélek, a Jézus Krisztus dicsőségének
és benne az Atya dicsőségének keresésére és meglátására.

Meglátja pedig mindenki, aki az Igében keresi. Testi szemmel való látása
immár nem lehetséges. Az Igében azonban feltárul a lélek előtt az Atya'Egyszü-
lőttjének kegyelemmel és igazsággal teljes dicsősége! Budaker Oszkár.

Scbleíermacber ernlékére.
t 1834~február 12.

Amikor Schleiermacher száz évvel ezelőtt a fent jelzett napon meghalt,
a berlini egyetem hittudományi karán kartársa. Neander, a kegyeslelkű egy-
háztörténész, a következő kijelentéssel kezdette előadását: «A mai napon elköl-
tözött az a férfiú, akitől a jövőben a theolegiának egy új korszakát fogják szá-
mítani.s Igaza lett. Sőt azt mondhatjuk, hogy Sehleiermaeher nemcsak a 19.
századnak, hanem a reformáció százada óta az egész protestantizmusnak leg-
nagyobb, általában a keresztyénségnekegyik legkiválóbb hittudósa, aki - élet-
munkája érdemeit és hiányait egyaránt számbaveve - a hittudomány törté-
netében hasonló helyet foglal el, mint Had az emberi gondolkodáséban. Azért
méltó dolog, hogy róla ezen a helyen is megemlékezzünk.

Itt természetesen nem gondolhatunk arra, hogy Sehleiermaehert mint
tudóst szakszerűen méltassuk, - még kevésbbé terjeszkedhetünk ki arra a
vitára, mely épen a mi korunkhan új erővel indult meg kőrűlte s amelyben
támadóinak felfogásába kétségtelen igazaik mellett súlyos tévedések is vegyül-
tek. Annyit azonban mégis szükségesnek tartunk elmondani, amennyiről azt
hisszük, hogy méltán tarthat számot a művelt magyar protestáns közönség
érdeklődésére.

Hogy Sehleiermaeher kilétéről legalább általános képet alkossunk,
vegyük számon röviden főbb életrajzi adatait.

1768 november 21-~ szűletett Boroszlóban, hol atyja református tábori
Ielkész volt. A rendkívül élénk szellemű gyermek már 4 éves korában megtanult
olvasni. Egész életére mély nyomokat hagyott Lelkében az a körülmény, hogy
sokfelé elfoglalt atyja a herrnhutiak intézeteiben neveltette. A herrnhutiaknak
a Krisztus imádásában központosuló és közösség-ápoló kegyessége kitőrőlhe-
tetlen hatással volt reá és ha ennél nem maradt is meg, később is hálásan
vallotta magát «magasabb rendű herrnhutinak». Atyja kornolyan féltette .a
hitetlen felvilágosodás befolyásától s azért csak nagy nehezen egyezett bele
abba, hogy a hallei egyetemen folytassa tanulmányait, Az itt akkor virágzó
észelvű theologia tényleg hidegen hagyta az ifjú Sehleiermaehert, ki inkább
bölcseleti (Kant) és nyelvészeti tanulmányokkal foglalkozott. Tanulmányai
elvégzése után mint nevelő a Dohna grófok házába" került, melynek finom
szellemi kultúrával telített társasélete szintén nagyban hozzájárult lelkivilága
gazdagításához. Fiatalkori életének és működésének legjelentősebb szakasza
az a 6 év, melyet 1796-tól fogva a berlini Charité-kórház lelkészi állásában töltött
el. Itt került bele anémet romantikusoknak azon köréhe, amelynek feje Sehle-
gel Frigyes volt, kivel benső barátságra lepett. Itt bontogatta ki szelleme szár-
nyait és kezdette meg irodalmi működésével magasba ívelő pályafutását. Egy
előkelő jóakarója kivánságára azonban 1802-ben elhagyta azt a kört, mely
kezdett számára lelki tekintetben veszedelmessé válni és egy kisebb udvari
lelkészi állásba vonult vissza, majd, 1804.-ben a hallei egyetemre került theo-
logiai tanárnak. A berlini «Sturm und Drang» után ezek a belső kíérlelődés
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évei. Halléban élte át Schleiermacher la jénai csata 'katasztrófáját, mely Nagy
Frigyes Poroszországának bukását jelentette. Miután Napoleon feloszlatta a
hallei egyetemet, Schleiermacher 1807-ben visszatért Berlinbe s a Szenthá-
romság-templom prédikátori állását fogadta lel, melyben mirrdvégíg meg is
maradt. De szelleme szárnyalásával, nagyarányú működésével mihamar mesz-
szíre túlnő ennek az állásnak a keretein. A német nemzeti és vallási megújho-
dásnak ő lesz egyik vezérszellernévé, Sok tekintetben irányadóan vesz részt
a berlini egyetem megalapításában és első tanára lesz az újonnan alakult theo-
logiai fakultásnak, de a theologíaí tudománynak majdnem összes .ágazataíra
kiterjedő előadásai mellett állandó jogot nyer bölcsészeti előadások tartására is
és mint filozófus gondolkodé is Iszámottevő rangra 'emelkedik. Amellett egyik
Iegünnepeltebb irányadó tagja a berlini tudományos akadémiának lés élénk,
tevékeny részt vesz az egyházi életben, pártolja az egyházi úniót és előrese-
giti a konzisztoriális rendszer keretén belül a zsinati intézmény kiépítését. De
ezen sokoldalú tevékenysége mel1ett elsősorban mégis megmarad theologusnak,
akit már életében a szellemi világ: egyik fejedelmeként 'tisztelnek kertársai s
akinek szellemi hatása a mai napig sem merült ki.

Korszakalkotó jelentőségű munkásságából ezen a helyen csak két vonást
emelünk ki.

Ilyen jelentőségűvé vált Schleiermachernek mindjárt első fiatalkori mun-
kája, mely 1799-ben jelent meg: A vallásról, beszédek azon műveltekhez, akik
megvetik. Ez a mű mindenekelött saját korára nézve jelentett valami egészen
új hangot. Az emberi élet észszerűségét túlhangsúlyozó felvilágosodás hatása
alatt a 18. században széles területeken, különösen a műveltek köreiben szinte
kiapadtak az eleven vallás életforrásai. A vallás, ha egészen el nem vetették,
a legjobb esetben puszta elméleti világnézetté párolgott el vagy - Kant taní-
tása szerint - az erkölcsiségnek többé-kevésbbé nélkülözhető függelékévé cső-
kevényesedett. Ebben a helyzetben vajmi új és nagy dolgot jelentett az, hogy
Schleiermacher a személyes átélés magával ragadó erejének a hangján szólal-
tatta meg az eleven vallást és megmutatta azt, hogy a vallás a legmagasabb
szellemi műveltséggel is párosulhat, mert a szellemi élet minden egyéb meg-,
nyilvánulásától jellegzetesen különböző, szükségképeni és magasabb értelern-
ben természetes tartozéka az ember egész szellemi mivoltának. A vallás sem nem
puszta elméleti világnézet vagy metafizika, sem nem az erkölcsiség függeléke,
hanem mindenekelött az ember érzelmiségének, kedélyének az istenitől lvaló
meghatottsága, mely Schleiermaclier beszédeiben sokszor elragadó közvetlen-
séggel jut kifejezésre. A vallás ezen érzelmi oldalának hangsúlyozásával Schlel-
ermacher kétségkívül 'egyoldalúságba esett, mellyel szemben joggal hangsú-
lyozzuk azt, hogy a vallás nemcsak érzelműnket, de nem is csupán értelmünket
vagy akaratunkat foglalja le és határozza meg sajátosan, hanern emberi lényünk
teljességét. De, hogy eleven vallás nincs a vallásos érzés közvetlensége és szü-
netlen rezgése nélkül és hogy a vallásnak nem ken a müveltség kőreihől hamu-
pipőke módjára szégyenkezve visszavonulnia. hanem a legmagasabb kultúra
helye, - ez Sclileiermachernek olyan igaza, melynek hirdetésével nemcsak
világában, tehát a művelt ember életében is megvan a maga jogos, megillető
saját korában adott új lendületet a vallás térhódításának, hanem a mi korunk
müveltjei számára is van mondani valója.

A másik nagyjelentőségű mozzanatot, melyet Schleiermaclier munkássá-
gából kiemelni akarok, legyen szabad hozzáfüznöm egy legújabb keletű egyéni
élményemhez. 'A Szellemi Együttműködés Nemzetközi Szövetségének legutóbb
Budapesten tartott IX. kongresszusa alkalmából a jó sors vösszehozctt egy
mélylelkű, nagyműveltségű magyar művésszel, aki élénken fejezte ki egyetér-
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tését azon felszólalásommal, mellyel a kongresszus egyik vitadélutánján a szó-
ban forgó nagy kerkérdés vallásos Imegítélése érdekében emeltem szót. Ö is,
mondotta, míndenestül az eleven vallás híve a jánosi keresztyénség értelmé-
ben, de - dogma nélkül. Ez a kornolyan értett megjegyzés komoly feladat
elé állított engem, a dogmatikust. Igyekeznem kellett megmagyarázni azt, hogy
a «dogma», az egyházi tan a protestantizmusban egészen mást jelent, mint a
katholicizrnusban. Míg a katholikus egyházban a dogma a hit tárgya, az a tan,
amelyet hinni kell, úgyhogy a hit a készen adott egyházi tan elhívésévé, az
értelemnek bizonyos teljesítményéve válik, addig a protestantizmusban a dogma,
a tan az egyházban élő eleven hitnek a kifejezése, tehát hitvallás, mely nélkül
az eleven hit nem lehet el. Itt nincs «holt dogma», mely teherként nehezednéki
a lélekre. Itt a hit visszanyeri a maga eleven, személyes vonatkozását arra az
élő Istenre, aki magát a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta, és ez az eleven hit
keresi és találja meg a mag.a kifejezését a hitvallásban, a dogmában, a tanban.
Lásd a Kis Kátét, vagy az Ágostai Hitvallást vagy a hitet költői formábarr
valló egyházi énekeinket. Ez a igondolatmenet, mely egy vallásos lelkületű mo-
dern művelt ernherrel való találkozásom révén vált aktuálissá, teljességgel
Schleiermacher nyomdokain halad. Igaz, hogy Schleiermachert B. keresztyén,
hit tartalmának, a keresztyén hit igazságainak kifejtéséhen észrevehetően kor-
látozták a felvilágosodás hagyományai; de elévülhetetlen érdeme, hogy a protes-
táns theologia számára a reformáció szellemében megmutatta a dogma, az
egyházi tau belülről való megelevenítéséhez vezető útat, mely belső összhangban
van azzal, amit az eleven vallásról tanított.

D. Dr. Prőhle Károly.

Spírítízmus és keresztyénséq.
Néhány oldalon természetszerűleg nem lehet a spiritizmusról a rész-

letekre kiterjedő ismertetést nyujtani. Ezen soroknak nem is az a célja, hogy
a spiritizmus kimerítő leirását és részletezését nyujtsák. A spiritizmusnak 'egész
könyvtára van, ahol tetszésszerinti hosszabb vagy rövidebb tájékoztatást talál-
hatunk. E folyóirat célkitűzésének megfelelöen a k,eresztyén,evangélikus vallás
s ezen alapuló világnézet vártájáról tartunk szemlét a különböző szellemi
irányzatok és áramlatok felett, így a spiritizrnus felett is, és az evangéliom
próbakövéhez mérjük, felvetve a kérdést: használható-é, káros-e, segítségünkre
lehet-e a lelki világ minél teljesebb megismerésénél és ennek megfelelően a
helyes ker. élet folytatásánál, vagy lidércfény gyanánt villódzik csak s mocsárba
vezetí-c az utána járót.

A spiritizmus fogalmi meghatározását így Iormulázhatjuk : olyan világ-
nézet, amely hirdeti azemhernek halál utáni életét és lehetségesnek tartja
az élők és holtak közt valóérinlkezést. Igy is mondhatnánk: a spiritizmus az
a hit, amely szerint az ember lelki része a halál után is él és az ember II sps-
ritizmus útmutatása nyomán érintkezhetik a halottak lelkeivel, azokat megidéz-
heti, azonosságukról megbizonyosodhatík és a nekik feltett konkrét kérdésekre
feleletet nyerhet.

Aspiritizmus az okkultista világnézetek közé tartozik, amelyek a természet-
tudományi világképbe besorolni nem tudott pszichofizikai abnormis jelenségek
összterületével foglalkoznak. (Nevezik parapszichológiának is vagy parapszi-
chofizikának. )

Az okkultizmus körén belül ezen abnormis jelenségek magyarázataként
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egyes tudosók az Ú. n. animisztikus magyarázátot fogadják el, amely szerint élő sze-
mélyek befolyásáról van szó, mások - ésezzel foglalkozunk az alábbiakban - a
spiritísztikus magyarázatot részesítik előnyben s a megholtak lelkeivel való
kapcsolatot hirdetik. Mindegyik esetben «mediums-nak hívják azt a személyt,
akinek közbeiktatásával az okkult jelenségeket előidézik s így érzékeltetik.
A korábban uralkodó felfogás, amely szerint ezen okkult jelenségek magyará-
zataként független szellemi lényekre, rosszindulatú démonokra kell gondolni,
ma már háttérbe szorul. (Itt említjük meg a «mágiát» is, amely azon .a felte-
vésen alapszik, hogy az okkultizmus pszichofizikai jelenségei önkényesen
idézhetőkelő. )

Az okkultizmusnak s így a spiritizmusnak is a terminológiája szerint
a pszichikai téren találkozunk az Ú. n. «telepátiáv-val, amely egymástól távol
álló s összeköttetés 'nélküli személyeknek egymás által való befolyásoltatása,
a «claírvoyances-szal, - távol levő vagy elrejtett tárgyaknak látása, - a 'fizi-
kális jelenségek közt találj uk a «telekínéziss-t, amely tárgyaknak mozgatása fizi-
kai erő nélkül, «materializácíó s-t, amely különböző ember vagy állat alaku-
latok megjelenítése, ott, ahol előbb ilyesmi nem volt, «lematerializáció s-t,
amely eltüntetése élő személyeknek vagy holt tárgyaknak.

A mai spiritizmus eredete visszanyúlik a polydaemonizmusba, az ősök
kultuszáha, a primitiv természeti népek vallási felfogásába, a babonás nép-
hitre, a haza járó kísértetek hitére. Ama fájó érzéshez, mqly a sírba hanyaf .•
lott szülő vagy gyermek hozzátartozóiban támad kedvesük eihaltakor, korán s
erősen csatlakozik az a vágy, hogy velűk a kapcsolatot tovább is fenntartsák.
Több vallástörténész ebben keresi magának a vallási .érzésnek is legprimiti-
vebb, de ,egyuttal primár megnyilvánulását. A modern .spiritizmusban, min-
den mesterkélt berendezettsége mellett is, megtalálj uk ezen ősi alapvonást
mint Iényegét. Primi tiv népek varázslói, régi természetimádók halottidézői és
a modern spiritizmus felkent papjai rokon, ill. azonos felfogás képviselői.

Kezdetleges formáiban ott találjuk a régi kinai, japán vallásban, a
görög-római világban, az Oszövetség népénél, az izlamban, nagyon is otthonos
a hindu vallásban s filozófiában; megtaláljuk a keresztyén ó- és középkorban ;
a reformáció vallási téren, a természettudományok elötörése világnézeti téren
erősen háttérbe szorította ugyan, de kiirtani nem tudta, \ésa materializmus
elleni reakció megint erős tápot adott neki; újjáéledése főként Amerikában
kezdődik, de erős hódításokat végzett Angliában s Franciaországban.

A spiritizmus tehát az okkultizmus körébe tartozó inkább gyakorlatr
irány ú világnézet, amely a feljebb részletezott körben és módon értékítéle-
telcet állapít meg. Mint ilyen világnézet szemben áll mindenekelőtt a materia-
lizmussal, amely a világot csak anyagi erők behatása és eredményeként akarja
megérteni. A materialista Haeckel anyagelvi monizmusával szemben áll mint
bizonyos rnértékig szellemi monizmus. Ezen az alapon igenis joggal lehet
apologetikai szempontból rámutatni arra, hogy milyen erőteljes ellenlábasa van
a magát sokáig egyeduralmon lévőnek gondolt materializmusnak. Ime egy világ-
nézet, amely nem áll keresztyén alapon s mégis ellenlábasa az anyagelvű•..
ségnek. Az által, hogy lélekről, .halál utáni életről, szellemvilágról beszél, erős
memento a még napjainkban is uralkodó anyagelvű, természettudományi világ-
nézettel szemben és kornoly intés, hogy a létezés végokát ne keressük a rnaté-
riában. r

De épen mert világnézet, azértegyrelöl nem léphet fel a tudomány abszolut
követeléseivel, másfelől nem pótolhatja a vallást. Azon határterületen mozog,
amelyek a tudomány és a vaUás, az emberi elme és emberi lélek világa közt
találhatók; mint minden világnézetnek, kötelező ereje csak az alapelveit elfogadó,



tehát az akaratukat neki átengedő emberekre van és így az a törekvése, hogy
a modern ernber vallása legyen, modern valláspótlék a 20. század embere
számára, teljesen jogosulatlan. A kűlönhőző tételes vallások «nyügét» lerázó,
dogrnatikáját, de etikáját is jélrdevő «kultúr s-ember, aki spiritiszta szeánszok-
ban, ezek misztikus .....,kól1eiben keresi és véli feltalálni azt, amit vallást
szükségletének tart, önmagát csalja meg.

Amikor ker. evangéliomi szempontból foglalkozunk a spiritizmussal,
épen azért tesszük ezt, mert bár világnézeti jellege van, mégis azzal a követe-
léssel lép fel, hogy ama embere számára pótolja a vallást, s mivel módszere
az idegélet erős befolyásolása útján való hatás az akarat világára, követőinek
száma egyre növekvőben van s hívei inkább rekrutálódnak a nem elég szilárd
lábon álló vallásos emberek, mint az anyagelvű 'világnézet követöi kőzül.

A spiritizmus mibenlétét vizsgálva, rá kell mindenekelőtt mutatnunk
azon komoly megállapításokra, amelyek szerint a spiritiszta összejöveteleken,
szellemidézéseken és üzenetekben, a médium közvetítéseiben igen .tekintélyes
rész a csalás, részint tudatos formában, a imédium részéről és a (_rendező»1
részéről, részint önszuggesztió formájában. '

óvatosság és kellő kritika ezért nélkülözhetetlen a spiritiszta körök köz-
léseivel, ill. eredményeivel szemben. A médiumok kőzt igen tekintélyes számú
a leleplezett csaló, akik elég cinikusan mentegették eljárásukat: valamiképen
csak meg kell élni. Ugyancsak nagy szerepe van azután az önszuggesztíónak,
öncsalódásnak, a rnisztikus félhomályban lefolyó összejöveteleken felizgatott
ideges emberek képzelt látomásának. A .nem szuggerálható fotográf lencse sok-
szor semmit sem látott ott, ahol a lelkes résztvevők különböző materializációkat
véltele láthanni s a dematerializációnál viszont, amikor a résztvevők már nem
láttak semmit, a fotográf gép még mindig .«látta» az illető tárgyat. Bizonyos
mértékig tehát jogosult a «kézzelfogható» eredményekkel szemben a szkepszís,
s mindenesetre szükséges az óvatosság és kritika.

Azonban tévedés volna azt hinni, hogy ezen az alapon az egész spiritiz-
must, valamint okkultizmust egyszerűen a csalás birodalmába lehet utalni s
hiszékeny 'emberek anyagi kizsarolására bevált módszernek tekinteni. «Sok
dolog van az ég alatt Horatio, amelyről bölcs elmetek semmit sem tud.» A
spiritizrnus sok helyen f.eltétlenül áttöri az anyagelvűség frontját. Ez azonban
még annyira általános jellemvonás, amely ráillik a xkűlönbőző ideális világ-
nézetek egész sorára, anélkül, hogy ezért egy síkra lehetne őket hozni a fSPÍ)-'
ritizmussal, A kísérleti pszichológia képviselői pl. Wundt, Helrnholtz, semmit
sem akarnak róla tudni és a szellemi tényezők realitásában hívő Goethe,
Schopenhauer, Hegel, Fichte még nem mondható ezért spiritisztának.

A spiritiszta jelenségek értékelésénél rejtett, még kellőképen nem ismert
lelki tényezőkre kell gondolnunk; a tudat alattinak vagy felettinek érvényesülé-
sére. Ez éber állapotban az emberi akarat szabályozó, hatása alatt áll, de már
pl. az álom világában bizonyos fokig ellen őrzés nélküli ésennek a tudatos akarat
alól való felszabadítása következik be a spiritiszta «transzs-állapotban a mé-
diumnál, de a résztvevőknél is. Ismeretlen, rejtett, szornorú, sokszor félelmes
világ szabadul így fel, amelynek káros hatása úgy lelki, mint testi vonat.
kozásban szornorúan konstatálható, Az idegélet egészségéről médiumoknál már
nem igen lehet beszélni; sokkal inkább roncsolt idegzetről, amely a maga szűk
érdeklődési körén kívül teljesen érzéketlen minden más iránt. Amint az ópium
anyagi izgató szere az idegvilágnak, úgy lehet bizonyos fokig szellemi dumping-
nak nevezni a spiritizmust, amely az idegéletet lelki oldalról támadja meg s
fenyegeti összeroppanással.

Ezért jogosult az óvás a spiritizmusba való elmélyedéstől, főként gyönge
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idegzetűek számára, rnert ami erősebb idegzetű számára dehet szórakozás,
tudományos időtöltés, a rej tett világ után való érdeklődés, az veszedelmes
tűzzel való játék az átlagemberre nézve, amely játék közben már sokan erosen
megégették magukat. A tudat alatti világ felszabadítása sajátos módon «in punc-
to sexti» mutat súlyos aberrációkat, amelyek az erkölcsi élet teljes összeornlá-
sáig vezettek nem egy ízben. A modern, szornorú tapasztalatok értetik meg
velünk, hogy pl. az Oszövetség miért foglal olyan élesen állást halottidézéssel,
pogány népek isteneivel való érintkezéssel szemben. Goethe Zauberlehrling-
jének felkiáltása nem egy meggondolatlan spiritiszta ajkát hagyta már el : «Herr,
die Not ist gross, die ich rieí, die Geister, werd' ich rnm nicht los». Bizony.
nehéz a felidézett szellemeket újból visszaparancsolni. '

De rá kell azután arra. is mutatni, hogy. viszonylag milyen meddő, ered-
ménytelen a sok szeánsz, ~s ez a gyakorlati próbakő mutatja csekélybeJ,ső
értékét. Mert vajjon mit produkált a spiritizmus ?"\Előbbr-e vitte-e az ember
tudását, kultúráját, művészetét, rnélyítette-e vallási felfogását? A nagy felfe-
dezések, amelyek előbbre vitték az emberiség sorsát, mind a tudatos világban
a megfeszített akarat által szabályozott szellemi munka eredményei, amelyek
közül egy sem következett be a spiritizmus homályos világában; és ami a spírí-
tizmusban kétségtelenül megállapítható, írások, üzenetek, telepátia vagy rejtett
dolgok látása, ha nyitja nem ismeretes is minden 'esetben, de valami nagy szellemi
nyereségnek nem tekinthető.

Az is figyelmet érdemel, hogy az egyes körök műveltségi fokának meg-
~elelő az «ülés» eredménye. Semmij új, a fejlődést előbbre vivő gondolat. A
megidézelt «szellem» a résztvevők nyelvén szólal meg, még ha élő korában nem
is ismerte azt, és a résztvevők felekezeti összetétele szerint alakul ki az
eredmény. A megidézett nagy szellemek, Petőfi, Goethe, Shakespeare, a nekik
tulajdonított lappáliákért, ha csakugyan megidézhetöle volnának, bizony a
résztvevökön töltenék ki szellem-boszúj ukat.

A keresztyén vallas nem tud '$z-el1emidézésekrőL Az Újszövetségben
gonosz démonok kíűzéséről s nem megidézéséről hallunk. A' gazdag és Lázár
parabolájá világosan tanítja az ev. álláspontját: a meghalt gazdag semmi módon
sem kerülhet vissza élő testvéreihez. hogy intse őket. «Vagyon Mózesük és
prófétáik, ha azoknak nem hisznek, az scm győzi meg őket, ha valaki .a
halottak közül feltámad»

A lélek halhatatlansága és egyúttal a pneumatikus test feltámadása a
keresztyénség alaptanítása. Ezért hirdeti, hogy a halál nem -lezárása az ember
életének, hanem csak egy közheesö állomás, amely a földi létnek a végét ~elenti,
amelyen túl él a lélek Krisztus által Isten közösségében. De épen ezért meg is
nyugszik ebben s nem akarja, mert tudja, hogy nem is lehet, zavarni azoknak
világát. A parabolabeli nagy «közbevetés» vonatkozik a halálon innen és a
halálon túl levők világára is. A keresztyénernber feltétlenül hisz a halál után;
való boldog viszontlátásban. de elv-eti vmagától még a gondolatát is annak,
hogy a végtelenség világából a véges világba Ierőszakolj a le a megholt ked-
veseit, Nem színezi ki a túlvilágotföldi színekkel, mint az emberi fantázia, :aJ
pogány vallások, az izlám, vagy akár a spiritizmus, de boldog abban a tudat' ..•
ban, hogy pihenni tért kedvesei jó helyen vannak.

Ezen a ponton tűnik ki a legvilágosabban, hogy a spiritizmust a keresz-
tyénség nem tekintheti szövetségestársnak. Tanításával nem a ker. vallást
akarja erősíteni, hanem annak helyét elfoglalni; nem fegyvertárs, hanem
vetélytárs. A spiritizmus a vallás .helyébe akar lépni, az egyoldalúan kiművelt
s vallásilag elhanyagolt modern ember Ivalláspótléka, amely az elcsökevénye-
sedett vallási érzéket hatalmába kerítve IS a Lelki jelenségeket a szája izéhez
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alkalmazva megrajzolja előtte a spiritizmus csalóka szellem világát, amelyben
a fölé- és alárendeltség viszonyában vannak a különböző szellemek, költők s
tudósok, hadvezérek és vallásalapítók. E, sorban helyet foglal Jézus is, de csak
mint egy szellern a többi; közt, akinek régi kijelentését más szellemek egészí-
tik ki s folytatják.

Itt tehát vége a keresztyénség .abszolut, egyetlen jellegének. Nem egy
a többi felett, hanem egy .a többi között. «Senki sem mehetaz Atyához, hanem
ha én általam", a keresztyénségnek 'ez a legspeciálisabb tanítása Krisztus egyet-
len közbenjáró, megváltó hivatásáról, teljesen -elmosódik, sőt elsikkad a homá-
lyos szellemvilág hierarchiájában. Ezért mosódik el a keresztyénség dogma-
tikája is a spiritizmusban, valamint etikája is. Kegyelem, hit, evangéliom,
keresztyén szent élet, máson könyörülő, magát megbecsülő felebaráti érzület
mind a perifériába kerül. Ez mind nem érdekli a spiritizmust, amely túl véli
magát a jó és rossz világán és beavatottakról és be nem avatottakról tud a
jók s rosszak helyett.

Ezen elvi különbségeket nem lehet elég erősen hangsúlyozni. Nem elvont
megkülönböztetésekről van ugyanis szó, nem elvont összehasonlításról, hanem
egy trónpretendens jogtalan követeléseinek visszautasításáról, a keresztyénség
helyét elfoglalni akaró spiritizmus leálcázásáról.

Azáltal, hogy a «rnűveltek» vallása akar lenni, híveit a keresztyénségfől
vonja el s megállapított tény, .hogy az igazi spiritiszta templom helyett a szeán-
szokra jár, az evangéliom helyett a szellern-kijelentésekre esküszik s minél
inkább merül el az okkultizmus jelenségeibe, annál inkább távolodik el egy-
házától.

Ezért, ha összefoglaljuk a megállapításaínkat, bár készséggel ismerjük
el azt, hogy a lelki életnek sok fel nem fedett rejtélye van még, tény az is,
hogy a tudat alatti világnak sok bámulatunkat, de egyúttal meggondolásunkat
és tartózkodásunkat is kihívó jelensége van, készséggel elismerjük azt a jogot
is, hogy ezekkel tudományos megismerés céljából foglalkozzanak, aminthogy
ez különböző irányban történik is; az is tény, hogy bár a spiritizmus a -szellerni
tényezők hangsúlyozásával gyengíti az anyagelvűség frontját, de -végeredrné-
nyében mégis szövetséges társa a materializmusnak, mert szintén szembeszáll
a tételes, pozitiv vallással s mert, mint a materializáció rés demateriafizáció
példái mutatják, a lelki-szellemi világot is valamiképen éterizált anyagi világ-
nak tekinti: de amikor a tapasztalt rejtett lelki erők megmagyarázása céljából
a megholtak megidézhető .szellemeire utal, ezzel a tudomány szabta korlátokon
túllép IS már nem tudomány, hanem világnézet lesz. Mint világnézet áll tehát
előttünk és ítélendő meg a spiritizmus, amelynek szava nem a tudomány döntő
szava, amely érvényes akkor is, ha nem tetszik s ha nem is akarom elfogadni,
hanem az akarat által befolyásolt szubjektiv vélemény szava, amely nem lép-
het fel egyetemes igazság érvényévei és követelésével és nem intézheti el kéz-
legyintéssel a keresztyénség tanítását.

Visszautasítjuk tehát azt a törekvését, hogy a vallást .pótolja és ha még
arra gondolunk, hogy milyen veszélyes játék úgy a lelkiélet, mint a testi 'élet
szempontjából, az idegvilág egészsége, az erkölcsi érzés tisztasága, az akaraterő
legyengítese szempontjából, akkor számunkra nem lehet egy pillanatig sem
kétséges, hogy Krisztust válasszuk-é, vagy egy számunkra .kijelölt védő szel-
lemet, az evangéliom örömhírét, vagy .a spiritizmus zavaros, sötét szellemeit.
Utólérhetetlen magasságban, tisztaságban áll s lelket megnyugtató boldog
békességet 'eredményez mindazzal szemben, amit a spiritizmus a tudat alatti-
nak felzavarásával előidéz, a ker. hívő hitvallása: «Hiszem, hogy a Jézus Krisz-
tus valóságos Isten, az Atyától öröktől fogva született és valóságos ember is,
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Szűz Máriától született; nekem Uram, aki engem elveszett és elkárhozott
embert megváltott minden bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmából meg-
szabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága
vérével, ártatlan szenvedésével és halálával; hogy egészen az övé legyek, az ő
országában ő alatta éljek, neki szolgáljak örökkévaló igazságban, ártatlan-
ságban és boldogságban, am;int ő feltámadott a halálból él és uralkodik mind-
örökké. Ez bizonnyal igaz b

Dr. Ki•• Jfln6.

Krísztus és a család.
A családi-élet alapja a házasság, amelyet egy férfi ésegy nő köt egymással,

akik egymást szeretík, Ez a szeretet, ha a lényegében tényleg igaz, azaz tud
adni és elfogadni egyaránt, megvalósítója annak az elgondolásnak, amit Krisz-
tus a házasságról, illetve a családról felállított, A legtöbb ember azonban a
szerétet ezen lényegét nem ismeri. Röviden én ma az okok közül akarok egyet-
mást megismertetni, hogy ez miért van így? Azután azt, hogy Krisztus életében
ezek az okok szerepet játszottak-c? Végül mi Krisztus szerepe ezen, a családi
éld boldogságát zavaró okok kiküszőbőlésében ?

1. A házasságot Legtöbbször két olyan ember köti, akik nem egymást,
hanem saját magukat szeretik. E'~ a gyakorlati életben azt jelenti, hogy az egyén,
a házasságtól a saját maga egyéni vágyainak legtökéletesebb kielégítését várja.
A házasságot álmok betöltőjének tekinti. A házastársak jegyességük ideje alatt
a társukat mindenben a legszebbnek. a legjobbnak, a .legkiválóbbnak látják
s bizony ezek a megállapítások sohasem a társ tényleges értékeinek szólnak,
hanem az 'egyén saját életében kielégítetlenül meghuzódó vágyaknak. Az élet-
ben közülünk egyikünk sem nő fel úgy, hogy vagy erről, vagy arról le ne kel-
lett volna mondania. Vannak bizonyos dolgok, amelyekről könnyen mondunk
le, de vannak mások, amik a szívűnkhöz nőttek, amelyekkel egyek vagyunk,
amiket elhagyni nem akarunk s ténylegesen nem is tudunk, amiről tehát min-
den kűlső lemondás ellenére, ténylegesen mégsem mondtunk le. Sok gyermek pl.
nem mondott le arról a szeretetről, amit a szüleítöl meg kellett volna kapnia,
bár ő imaga belátja s 'belátta, hogy illem kaphatta meg. De sok más gyermekkori
vágy is ott él az embea-ben kielégítetlenül, Hogy csak egyet említsek még! Az
emberi nagyság, emberi hírnév titáni vágy. Nem lehet azt mondani, hogy baj
az, rossz az, hogy az ember Hetében ez a vágy megvan. Addig nincs vele (baj,
míg a 'tényleges Isten adta képesség a maga kiszárníthatatlan erejével és lendü-
letével viszi előre az egyént az emberi nagyság útjain. Ez azonban csak néhány
kiválasztottnak az útja. A nagy többség, az akarnokek szomorú serege, tényleges
képességein túl vágyódik emberi nagyság és hírnév után, ami pedig neki nem
rendeltetett. Az önmagukat imádók hatalmas tábora ez ; felruházták magukat
minden széppel és jóval s 'nem vették sohasem észre, hogy mennyíre nem azok,
hogy ez a sok önmagukról feltételezett szép semmi más, mint a saját maguk-
ban ténylegesen meglevő sok-sok piszokés csúnyaságnak a takarója. Ezek az
önmagukat tudattalanul meghamisítók bár folyton csalódnak s a csalódás elke-
seríti őket, de látván nem látnak. Az élet nern .teljesíti be a gyermekkornaka
saját maga mindenhatóságát fenntartani akaró vágyát, s bár az óhajtott nagyság
nem jön el, a vágytól megválni sohasem tudnak.
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Még igen hosszú sorozatát sorolhatnám fel azoknak a vágyaknak, amik

kielégítetlenül ott élnek az emberben titkon, amikről látszólag lemondott, de
amik az élet fordulópontjain ilyen vagy olyan formában jelentkeznek.

A házasságkötés is egy ilyen fordulópont az ember életében s midőn
az emberek a házassági eskű-forrnulának mindent kifejezni akaró « szeretem »-
jét elmondják. nem sejtik, hogy ez a «szeretem» egyáltalán nem a karjukori
levő ifjúra vagy hajadonra vonatkozik, hanem a saját maguk énjére, a saját
személyükre, arra a sok-sok kielégítetlen, betöltetlen vágyra, amelyeknek :ber
töltését leendő társuknak kellene véghez vinnie. Szeretem a vágyaimat, ragasz-
kodom hozzájuk, nem mondok le róluk, a sírig hordozni fogom őket, - erre
esküsznek legtöbben az oltár előtt.

Nem kell ecsetelnem senki előtt sem, hogy ennek a lelki beállításnak
következményeképen milyen házasság jön létre. Rövidesen a sok édes csók
a gyűlölet méreg-csókja lesz. Két önző élet találkozott, amelyek közűl egyik sem
akar tudomást venni a másik életéről. ASZieretet áldozatos formája, amely
tud lemondani a saját kívánságairól, a kényelemről, ismeretlen ebben a világ-
ban. Csak az én szépségem maradjon meg, hangzik a nő sóhaja, a gyerek, a,
család nem fontos. Csak az én kényelmem legyen biztosítva, hangzik a férfi
sóhaja, gyermek, család nem fontos. Ebben a házasságban egy sótlan leves,
egy ki nem készített inggomb, egy meg nem vett selyemharisnya, kalap vagy
fejkendő elindítja a gyűlölet fúriáinak veszekedett tombolását.

Itta gyermeket sem a lényének, természetének megfelelő vonatkozásban
tekintik. Sok gyermek életének az a tragikuma, hogyaházastársában csaló-
dott fél még mindig nem mond le a saját maga kielégítetetlen vágyairól, hanem
ezeket fenntartva, ezeknek a beteljesítéséf most már a gyermekétől várja, az
legyen mindenben első, kiváló, nagyszerű. Szegény gyerekek, akiknek el kell
veszíteni magukat, akik meghaltak, mikor születtek, rnert beteges szülői hiúság
betöltését kell megvalósítaníuk az életben! Sok gyermekkori rossz szokás, lus-
taság, dac, barátságtalan, kedvetlen, közömbös magatartás, sok hazudozás,
lopás, nagyzolás ennek a beteges szülői nagyzásnak a következménye. Sok
szülő nem érti, hogy mindent megtesz a gyermeke érdekében, a gyermeke mégis
rossz, szófogadatlan, engedetlen. A gyermek sokszor öntud;atlanul élő, hangos.
tiltakozás a kielégítetlen szülői vágyak ellen. Hány szülő kényszeríti gyermekét
arra, hogy tanuljon, menjen 'erre vagy arra a pályára, holott a gyermek semmi
képességet sem mutat olyan irányban. Csak az örök 'ellenségeskedés csiráját
vetik el az ilyen szülők s bizony sohasem lehet tudni, hogy az így eldobott kő
hol áll meg s kit hogyan talál eL

Nem szeretném, ha míndezt, amit elmondtam, mindenki csak azokra a
családi életekre és házasságokra vonatkoztatná, amelyekről a napilapok tudó-
sításaiban és híreiben olvasunk, vagy a válóperek törvényszéki rovatában.
Beteges képmutatás 'volna részünkről, ha azt állítanók, hogy ! a keresztyén
ember házassága mentes ezektől a dolgoktól, A bűn fogalmával mi bizonyos
állapotokat jelzünk, bizonyos történéseket, de azt kevesen tudják, hogy nincs
olyan erénye, jócselekedete az embernek, ami Isten szemében /ugyanakkor aJ
legnagyobb aljasság ne volna, hogy a 'mi dicsekedésűnk, vállveregetésünk,
saját erőnkben való bizakodásunk Isten szemében semmi, értéktelen. Am a,
keresztyén éld boldogság! Alljanak elő azok a boldog keresztyének, akiknek
élete, boldogsága, öröme és bizakodása míndeneket az Isten előtt való meghaj-
lásra kényszerít! Ki az közülünk, aki el tudja mondani, hogy mindent kárnak
ítéltem, mindent elhagytam, míndenröl Iemondtam, csakhogy szolgálhassak éle-
temtársának és gyermekeimnek? Lássuk meg, hogy ezen igazi szolgálatra ben-



nünket is nem képesít az, hogy sok vágynak, amit gyermekkorunktói fogva
cipelünk magunkkal, nem tudunk nem-et mondani, nem tudunk tőlük elválni.

II. De nézzük a második kérdésünket! Szerepet játszott-e Jézus életében
valamilyen megkötöttség, ami őt szeretet adására és elfogadására képtelenné
tette volna? A Szentírás alapján nézzük meg Jézus életének néhány képét,
amelyek a családi élettel kapcsolatosak. Vessünk egy futó pillantást a gyer-
mek Jézusra! A 12 éves Jézus (Luk. 2, 41-52) visszamarad Jeruzsálemben a
templomban s csak harmadnap akadnak rá újból a szülei. Halljuk Mária hang-
ját: «Fiam míért cselekedted ezt velűnk t» Ne szépítsük a dolgot, az vanyá-
nak a szernrehányása volt ez az engedetlen fiúval szemben. De azok alapján,
amiketelmondtam, az anya meg nem értése volt, fia elhivatását illetőleg, mint
ahogy az evangélium meg is jegyzi, hogy «ők nem érték e beszédeket, amit
ő nekik szóla!» Krisztus ezzel világosan hirdette, hogy a családi kötelék nem
lehet gátja az Istentől elrendelt hivatás betöltésének. A szülő gyermekét nem
saját magának neveli, nem használhatja fel a saját maga vágyainak betöltésére.
De sok gyermek rosszaságát lehetne megszüntetni, ha ezt az evangéliumi igaz-
ságot alkalmazni tudnák a szülők! .Krisztus nem türte semmiféle kötelék megbé-
nítóerejét, ha azok isteni erők kiáradását gátolták. Mi viszont mennyire ma-
gunkhoz akarjuk láncolni gyermekeinket, mert mi sem értjük az evangéliumi
igazság beszédét!

Vagy még egy kép! Egyszer Jézusnak azt mondták : .«Ime, a te anyád és
testvéreid odakünn állanak és szólni akarnak veled». (Mát. 12, 46 kk.). Ki az
közülünk. aki egy ilyen hírne .nem hagy 'ott csapot-papot s rohan édesanyja
ölelő karjaiba? Ezt a magatartást várja is tőlünk mindenki. S íme, milyen meg-
rendítő válasz hangzik el Jézus ajakáról «Kicsoda az én anyám és kik az én
testvéreim? . " Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nekem fitesü-
vérem, nőtestvérem és anyám.» Hát nem megtagadásaez minden családi köte-
léknek ? A Krisztussal szemben lelkünkben élő tisztelet kedvéért ne hagyj uk
magunkat félrevezettetni, midőn ilyen nagyon szekatlan megállapítást kell ten-
nünk. De Krisztus tényleg nagyon jól tudta, hogy mit beszél. Minden hivatás-
tudatnak, elhívásnak, elkötelezésnek megölője lehet a családi 'kötelék, épen
azért, mert mögötte azok a kielégítetlen vágy-tömegek húzódnak meg, ame-
lyekről előzőleg szóltam.

Nem tudom, hogy mindaz, amit eddig elmondtam, nem okozott-é csaló-
dást. «Krisztus és a család» címen nem olyan előadást vártatok-é, melyben
Jézus tanításai nyomán a családi élet bensőségesebb, szorosabb, meghittebb
összekapcsolódásának szükségét vázolom? S íme én előttetek Jézussal kapcsolat-
ban, valami egészen ellentétes megállapításokhoz jutok Krisztust úgy állítom
be, mínt aki semmibe sem veszi azokat a kapcsolatokat, amelyeket rni életünk
számára a legfontosabbaknak tartunk. S én ezekből a megállapításokból semmit
vissza vonni nem tudok és nem is akarok. Krísztus ugyanis értéktelennek tart
minden családi köteléket, ha ez kielégítetlen vágyak keresését jelenti. Krisztus
számára nem házasság és nem családi élet az, amelyben az emberi elet hiú,
önző erői érvényesülnek. A saját családi kötelékeit is széttépte, nehogy hivatá-
sának betöltésében bilinccsé legyenek, Minden személyes vágyát letette, önma-
gát megüresítette, és szolgai formát vett fel. Ezért nem is kötött házasságot,
Leszámolt a sátánnal, lerakott mínden személyes vágyat és visszautasította a
kísértést, leszámolt a világgal, hogy számára az egész világ a «testvér» és «anya»
lehessen. Krisztus letett mindent, ami őt csak legkisebb mértékben is megaka-
dályozta volna abban, hogy szeretetet adhasson és elfogadhasson.

Ill. Az utolsó kérdésünkhöz érkeztem el. Mi Krisztus szerepe a családi
élet boldogságát zavaró okok kiküszöbölésében? Vessünk még egy tekin tetet egy

35



36

bibliai képre. O már a keresztfán van. Látja, hogy ott áll \az anyja és az a
tanítvány, akit szeret. Megszólal: «Asszony! imhol a te fiad l», majd: «Imhol a
te anyád l» (Ján. 19, 26-27). Nem azt rnondta: '«Anyám, imhol a te fiad.» N-em
mondhatta, mert minden köteléket letett, csakhogy. szerethessen. Az anyja sem
lehetett akadálya, hogy szeressen. Sez a szeretet \elsősorban mégis azt "az!
asszonyt érte, aki az ő anyja volt, mert az Irás szerint «ettől az órától magá-
hoz fogadá azt az a tanítvány .•

Kedves testvéreim, félek, hogy olyan magasságokba jutunk, hogy a
földi talajt elveszítjük lábaink alól. Látom magam előtt a szeretni nem tudó
emberek végeláthatatlan tömeget, mert egyik az anyjához, a másik az apját-
hoz, a harmadik a fivéréhez, nővéréhez ragaszkodik, vagy saját magát imádja.
S látom a Krisztust, aki, hogy hivatását betölthesse, hogy szerethessen, még
anyjában is csak az asszonyt nézi, de gondoskodik róla, ,mert szeret, Láttuk,
hogy az ernberek ragaszkodása mi;ndig földi, megfogható dolgokra vonatkozik,
bár jelentsenek ezek személyeket is. A föld porából lett ember biztosnak csak
a földi viszonylatokban érzi magát. Minél erősebb ez, annál kisebb a hit. Mi-
nél biztosabb a talaj a lábunk alatt, minél .kevesebbet merünk kockáztatni,
minél jobban ragaszkodunk meglevő földi kötelékekhez, annál kisebb a mi
hitünk s (gy, a mi szeretetünk is. Ha van zavar, nehézség a mt családi éle •.
tünkben, az mindig csak azért van, mert hozzákötöttünk magunkat valamihez.
Ez a !megkö'töttség a mi bűnünk, legyen az a legszentségesebb érzelem is, amit
mi emberi viszonylatban értéknek ismerünk. Isten előtt az semmi, polyva,
ami tűzre kerül.

Senkiben sincs meg az a hít, amely Krisztusban volt. S ezért az O útja,
Diem a Imi útunk. Beszéltem lemondásról. Nem szeretném, ha ezalatt bárki örö•.
mökröl való lemondást értene. Sőt a házasság,nak és a családnak épen örömöt
kell nyujtania, ha semmihez sem ragaszkodnak úgy az élettársak, hogy lemon-
dani ne tudnának róla. A lemondás nem jelenti a házaséletben a szerelern
megtagadását sem, ami Luther szerint, "nem bódulat, amit Isten arra használ,
hogy agyermeknemzésre ösztönözzön. Inkább kapocs az, ami a házasságot
tényleg feloldhatatlanná teszi, hogy a házaséletnek erkölcsi jelleget kölcsö-
nözzőn. Ahol nincs meg, ott az ördög van munkában, aki minden békének <ellen-
sége s a házasságot pokolla teszi. Megforditva, ha a házastársak mindig barát-
ságosak egymáshoz, az tetszik Istennek, mosolyog felette s boldogság neki»
A lemondás mindig azt jelenti, hogy, mínden helyzethen örömöt találok, de
sohasem úgy, hogy tőle megválni ne tudnék egy magasabb rendű örömért.

Krisztus boldogságunkat munkálja akkor, midőn minden köteléket meg-
old csak azért, hogy minden helyzetben a szeretet boldogságát élhessük át.
A család, ha Krisztus nyomdokain járunk, a teljes boldogság forrása, mert
minden tagja arra törekszik, hogy szolqáljon. Szelgálatot csak -szabad ernben
teljesíthet. Megkötözött ernberek számára a házasság, a család rabság, felszaba-
dult ernberek számára igaz boldogság.

Krisztus gondolatai a családról nem azonosak a mieinkkel. Mi az ő gon-
dolataiban valami paradoxont érzünk, pedig mégis csak ő tudja, hogy míre
van szükségünk. Szeretet után vágyódunk, de minden hiába való, ha mi ma-
gunk nem tudunk szeretní. Krisztus családot nem alapított, de megmutatta azt
a családot, melybenegymás szolgálata révén a rszeretet boldog országa
virul ki.

Dr. Szalay Károly.
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fl Jambo~ee tanulságai egyházunk számára,
Az 1933-i gödöllői cserkész világtábor sokkal jelentősebb esemény volt,

semhogy egyhamar kikapcsolhatnők emlékezetünkböl. Sok oldalról megvilágí-
tották már fontosságát, sok szempontból megállapították eredményeit. Ideje,
hogy egyházunk is számbavegye a tanulságokat. Természetes, hogy ezek első-
sorban az ifjúságra vonatkoznak, de éppen ezért egész egyházunkat érintik.

1. Az istentiszteleteken való részvétel nyilvánvalóvá tette, hogy ifjúsá-
gunk nincsen 'egyházunk szórványjellegének megfelelően nevelve. A reggeli
áhitatokori és az ünnepi istentiszteleteken lfők,ép csak az 'evangélikus csapatok
tagjaira számíthattunk. Esetleges volt azoknak az evangélikus cserkészeknek
a megj-elenése, akik kisebbségben voltak csapataikban. Hiába volt bevéve ~
tábori Zsebkönyvbe minden tudnivaló az Istentiszteletekről, hiába volt a «Vedd
és olvasd» ingyen kiosztott füzetben olvasható programm, hiába próbáltunk meg
minden lehetőt az evangélikus ifjúság számontartására és összegyűjtésére,!
Akinek magában vagy csak másod-, harmadmagával kel1ett volna eljönnie aZI
istentiszteletre, többnyire elkallódott. Nem mintha idegen istentiszteletre kény-
szeritették volna. Azt sem tartom elegendő magyarázatnak, hogy a csaparpa-
rancsnokok készakarva éppen az evangélikus fiúkat osztották volna be az
istentisztelet idején szelgálatra. Tapasztalatom szerínt abban rejlik a legnaL
gyobb hiba, hogy fiaink nincsenek arra szoktatva, hogy hatalmas tömegben
is keressék hittestvéreiket. A Jamboreen is csak ugyanaz történt, ami számta-
lanszor megtörténik a kirándulókkal és nyaralőkkal : mivel nem ötlik szemükbe
a más felekezetű templomok mellett eltőrpülö evangélikus templomtorony,
tudomást sem vesznek arról, hogy evangélikus testvéreik élnek abban a hely-
ségben. Még kevésbbé kérdezősködnek a nyaralóhelyen, hogy ha nincs is evan-
gélikus templom, nem szektak-e néha valahol evangélikus istentiszteletet tar-
tani. Ehhez az általános jelenséghez hozzájárult még a világtáborban a fiúk'
szemérmetessége. Sokan bizonyára szégyenkeztek azon, hogy amikor hatalmas
tömegek hömpölyögnek zeneszóra az Aréna felé, a római katolikus mise helyére,
akkor ők egymagukban indulnak a protestáns, ill. evangélikus istentiszteletre.
Ideje már számotvetnünk sorsunkkal: az egyházunkhoz való tartozást .mind
többen érzik kellemetlenségek, kisebbítések, hátrányok, sőt üldöztetések for r-

rásának,
2. Az istentisztelet jelentőségére, az ige szeretetére, a gyülekezettel szem-

ben való kötelesség teljesítésére sincs ifjúságunk nevelve. Az például benne él
a köztudatban, hogy a katolikusok kötelesek minden vasárnap és nagyobb
ünnepen misét hallgatni. Ehhez képest mindenfelé méltányosak velük szemben;
úgy osztják be munkájukat, hogy elmehessenek a misére. Ha evangélikus kérez-
kedik el munkájából, szolgálatából a (gyülekezeti istentiszteletre, igen gyak-
ran az a válasz kérésére, hogy az nem fontos,neki nem kötelessége a részvé-
~cl., s a kérés elutasítása mínden rosszakarat nélkül történik. Mi sem jellem-
zőbb, mint hogy a Jamboreen is megtörtént : n protestáns csapatparancsnok
gondoskodott arról, hogy a katolikus fíúk elmehessenek a misére, ellenben
otthon tartotta szolgálatban az evangélikusokat. Korántsem! volna kivánatos,
hogy a gyülekezeti istentiszteleten való részvételt egyházunk törvényparagra-
fusokkal szorgalmazza, de a meglévő visszás helyzetet meg kell változtatni. Ma
is még szüntelen kísért az a gondolkodás, amely az istentiszteleten való rész-
vételt a prédikáció hallgatásával azonosítja, s amely a hívek közösségében
való osztozásról mit sem tud. Hogyan tudták volna cserkészeink abban a for-
galmas, mozgalmas életben, 20.00()....nyitömegben azt, hogy testvéri szolgálatot is
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teljesítenek akkor, amikor résztvesznek az istentiszteleti közösségben! Újra
ki kell dolgozni a keresztyén ember gyülekezeti életének etikáját. Újra hir-
detni kell az Egyház közösségteremtö erejét, Mindaddig félmunkát végzünk,
amíg csak a tanulóifjúságot próbáljuk rászok.utni a 'pontos templomlátoga-
tásra, -- ugyanakkor presbiterek, sőt felügyelők hiányoznak az igehirdetés
szent hajlékából. A tanuló csupán "tanuló" minőségében érzi kötelességének
a templomba menetelt, s ezért a szünetben és a középiskola végeztével kegyes
és fölös jócselekedetnek tekinti istentiszteletre jövetelét. Félrnunka csupán
a Szentírás megszerettetése, vagy egy templom megkedveltetése, esetleg egy
kedves prédikáló személyhez való hűség felkeltése. Hasonló a tanulsága a rádíó-
istentiszteld intézményének is. De a Jamboreen szerzett tapasztalatok annál
fájdalmasabbak, minthogy ott például az egész tábor evangélikusai részére
tartott dán istentisztelet egy olyan nagyszerű testvéri közősségben :való rész-
vételre adott alkalmat a magyar evangélikus fiúknak, amilyennek az átélésére:
aligha fog egyhamar mód kinálkozni, -- és sokkal többen lehettek volna jelen.

3. A Jamboreen kevés volt a táborozó magyar evangélikus .lelkészek
száma. Tizenkettő. Csupán öttel több, mint a külföldi csapatokkal jött evan-
gélikus lelkészeké. Ha mindössze 6-700-ra tesszük a magyar evangélikus cser-
készek számát a táborban, akkor 12 lelkész nem látszik kevésnek De itt az
ifjúság szernpontjáhól kell tekinteni a dolgot. Egyházunk ifjúsága olyan érték,
amelynek több lelki gondozás járt volna. Országos szórványhelyzetünknek
megfelelően ugyanis, amint ezt már hangsúlyoztam, itt a táborban is elszórva
éltek fiaink, és még nehezebbé tette a lelkészi munkát az, hogy a táborozó!
lelkészek elhelyezkedése is egyezett lelkészcink célszerűtlen elosztásával az
országban: volt altábor, amelybe négy lelkész került össze, s viszont volt több,
amelybe egy sem jutott. Igy lett nyilvánvaló, hogy nagy területek vannak ha-
zánkban, amelyeken nincs a csérkészet munkájáha bekapcsolódó lelkész, jól-
lehet ott is élnek elszórtan evangélikus ifjak, sőt vannak evangélikus cserké-
szele Az állam megteheti, hogy a tanulók létszámahoz köti a hitoktatói állásai"
fenntartását, de egyházunk nem szabhat ja a munkaerők beállítását -híveinek
számához. A Jamboree ugyanelsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy 3.

csérkészet terén adjuk meg fiainknak. ami megilleti őket, de általában figyel-
meztetett a velük szemben való íeladatokra. Örvendetes tehát, hogy hatóságaink
mindegyik kerületünkben 'egyre több lelkészt állítanak szolgálatba éppen szór-
ványterületen ; így a szórványokban élő ifjúság is meg fogja kapni az irányí-
tást, 'ellenőrzést és gondozást.

4. Ezzel szemben a római katolikusság feltűnő mértékben kihasználta
a Jamboree-adta alkalmakat. Papjainak nagy száma egyenesen azt gyanít-
tatja, hogy a római központból történt intézkedés a katolicizl11userejénelt
gyakorlása és mutogatása érdekében. Az actio catholica sem maradt tétlen,
lehetőlieg mindenüvé betette a maga érdekképviselőjét. Távol áll azonban tő-
lem, hogy mindebből azt a tanulságot vonjam le: egyházunknak is hasonló
politikával kell dolgoznia. Az evangéliorni keresztyénséggel kerülnénk össze-
ütközésbe, ha egyházpolitikai elgondolások, érvényesülési akciók vezetnének
bennünket is. A cserkészet terén sem lehet más a tennivalónk, mint a szolgá-
lát. A 'szolgálat a maga -tiszta értelmében, az elismerés, dícséret, j utalom
várása nélkül. Nézetem szerint nem válik szégyenünkre, hogy bár sokan voltak!
evangélikusok a Jamboree vezetői közt,'ez.ek nem tekintették magukat felekezeti
exponenseknek, hanem pusztán az ügy érdekében dolgoztak.

5. 'A keresztyén etíkától távolálló napilapok is visszatetszéssei reíerál-
tak a nők viselkedéséről. Valóban csüggesztő és elkeserítő látvány volt, hogyan
árasztotrák el a kalandokból élő vagy kalandvágyó nők a tábort. Elgondol-
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hat juk tehát, hogy milyen sok kísértésnek vannak Icitéve ifjaink akkor, ami-
Imr nincsenek védve a cserkésztábor ifegyelmével. Ha azzal magyarázsuk az
ilyen nők kiözönlését, hogy dús halászterületet láttak a cserkészekben. akkor
ez arra vall, hogy a «keresztyén» Magyarországon nem ismernek áthatolha-
tatlan sorompókat. Ha pedig abban látjuk az okot, hogyacserkészifjúság tisz,
táságának híre ingerelte őket, akkor ez meg azért tanulságos, hogy ifjúsá,
gunkat nemcsak nevelnünk kell tisztaságra, hanem meg is kell védenünk.
különben annál nagyobb erővel zúdul rá a kísértések özöne. E feladatot lmég
nehezebbé teszi az, hogy ma már «úri társaságban» sincs mindenütt védve
ifjúságunk, s itt minden féltő beavatkozást az úri viselkedésre hivatkozva uta-
sítanak d maguktól az érdekeltek, Egyszer egy magyar cserkésztiszt a norvégelq
táborában járva parancsnokuk kérésére távozásra szólított fel egy elegáns, de
a norvég fiúkat molesztáló hölgyet s az még sérelmesnek tartotta magára nézve
a figyelmeztetést. Mit csinálhatnak az ilyenek, ha szabadon kacérkodhatnak
védtelen fiainkkal ? Kornolyan számolnunk kell az ősegyház tőrténetére emlé-
keztető állapottal: a keresztyénség pogány világ közepén él.

6. A Jamboree a Legbeszédesebb bizonysága volt annak, hogya cserké-
szetben nem: a név, nemi a kűlső, nem a szervezet a fontos, !hanem,:a cserké:sZi-
nevelés módszere és a cserkészet élése. Helytelen dolog a cserkészmunkától
való tartózkodás, mert nem értünk egyet a külsö szervezettel. Viszont helytelen
dolog a csérkész-név világhíressége miatt olyan intézményt alkotni, amely csak
nevében cserkészet, de vezetői nem cserkészvezetők, szabályai nem a cserkész-
törvények, célja nem az ifjúság nevelése. A nemzet ifjúsága ellen vétkeznék
az, aki a csérkész-nevet úgy akarná felhasználni, hogy elvenné mögüle azt,
ami e nevet igazán becsültté tette: sokat markolva keveset fogna, aki meglazí-
taná például az igen értékesen nevelő őrsi kötelékeket, csakhogy minél nagyobb
tömegű, «stramm» csapatokat szervezhessen. Egyházunk számára e részben
a fő tanulság mindenesetre az, hogya csérkésznevelésnek azt a módját, amely
biztosítja ugyan a vezető irányítását és hatását, de b'iztosítja a neveltek 'Szá-
mára az önkéntesség, a maguk tetszésének megfelelő élet és a felelősség érze-
tét, meg kell becsülrrie ésfel kell használnia. Ezen kívűl méltányolnía kell,
hogy a cserkészet a fiú egész rnivoltát lekötő, testét-lelkét foglalkoztató és:
egész idejét kitöltő élet akar Ilenni. Ez avattakorunk leghatalmasabb pedagógiai
mozgalmává. Ifjúságunk nevelése az egyházban színtén csak akkor lehet ered-
ményes, ha életté tesszük számára a keresztyénséget, Reverzális-veszteségeink
egyik okát éppen abban látom, hogy a tanulókat iskoláik bevégzése után anélkül

. bocsátj uk ki kezünk közűl, hogy megmutatnánk nekik: rniben, min, hol gyalm-
rolhatják, élhetik keresztyénségüket.

7. Ezeket a kérdéseket tárgyalta a táborban az evangélikus vezetők
összejövetele. Testvéri együttlét volt ez és beszélgetés helyzetünkröl és teen-
dőinkről. Nyoma sem volt az adminisztrációnak. Egyházunk szempontjábó]
valószinűleg mégis hasznosabb, áldásosabb volt, mint némelyik sok szót szülő
és sok napidíjat emésztő közgyűlésünk. Ideje volna már, hogy egyházunk az
adminisztrációs gyűlések rendszerén túl hathatósan támogassa az egyházi mun-
kát valóságosan előbbrevivő megbeszéléseket. Erre annál inkább szükség van,
mivel szétszórtságunkkal párhuzamosan lelki szétszórodottság is megfigyelhető
a vezetőkőn. Módot kell adni a lelki összehangolódásra.

8. (A Jamboree lelkészi ügyeit ugyanaz az egy lelkészi csoport intézte,
természetesen úgy, hogy egyházunknak és minden felekezetnek ott volt az
embere. Megnyugvással kell megállapítani, hogy megvolt az együttmunkálkodás
lehetősége. E csoportban a cserkésztestvériség és a közös magyar feladat szol-
galata valóban érvényesült.



KRÓNIKA

40

9. A táborparancsnokság másként fogadta a katolikusok heroegprimását
s püspökeit és másként a protestáns püspököket, A megkülönböztetés természe-
tesen az volt, hogy a dísz mind a római hierarchia tagjainak jutott. Ez ugyan
az Anyaszentegyház munkája szernpontjáhól teljesen közömbös, sőt a pászto-
raink kívűlről nyert dísze alkal'mas arra, hogy elhomályosítsa Krisztustól
nyert megbizatásuk méltóságának fényét. Azonban újra eszünkbe juttatta azt a
gyakorlatot, amely hazánkban ma is különbséget tesz a törvény szerint egyen-
lőségre eljutott egyházunk és a római felekezet között. Ez a különbségtétel
különösen a «népre» van hatással; és ezért nem' közömbös a nemzet kereteiben
való elhelyezkedésünk szempontjából, Kár volna ugyan szent kötelességeink
teljesítésére fordítható energiáinkat külsö megtisztettetés szerzésére fordíta-
nunk, de jelenlegi helyzetünk az államban komoly figyelmeztetés,' hogy amint
nemzeti történelmünk minden korában, úgy most is a tényleges erő s nem a
törvénycikkek holt betűje biztosítja életünket,

10. Az evangélikus népek csapatai közt a finn-nél ápoltuk a legideálisabb
módon kapcsolatunkat. Egy finnül tudó lelkészünk velük táborozott. Például
szolgált ez arra, milyen jó volna, ha minél több vezető tudna egyházunkban
az evangélikus nemzetek nyelvén.

Egyházunknak e tanulságokból folyó feladatai természetesen a tárgyuknak
megfelelő személyektől várják teljesítésüket, a munkamegosztás elvét igenis
alkalmazni kell. Például a cserkészrnunkában való részvétel nem illik minden
ifjúsági vezetőnek az egyéniségéhez. Az ifjúság gondozása sem lehet minden
egyházi munkásnak egyformán kötelessége. Azonban a feladatok teljesítéséért
egyházunk egyetemlegesen felelős. Az egyesek által végzett ifjúsági munka kőzös
ügye egyházunk minden vezetőjének. Dr. Sólyom Jenő.

"Európ a hagyomány és forradalom között."
A Szellemi Együttműködés Nemzetközi Szövetsége f. é. január 4-6-i~

tartotta meg Budapesten fényes külső keretek közőtt kilencedik kongresszusát,
Lefolyásáról a napilapok részletesen beszámoltak. A tárgy fontosságára .való
tekintetből mégis úgy érezzük, hogy legalább röviden vissza kell reá térnünk.
A kongresszus főtárgya a címben megjelölt nagy korkérdés 'volt, melyet az
elhangzott, részben nagyon értékes előadások és vitabeszédek különböző szem-
pontokból - a világkép, a tudomány, az életalakulás, a gazdasági élet és a
politika szempontjaiból - világítottak meg. Aki az életet és akorjelenségeket
elsősorban vallásos-erkölcsi nézőpontból figyeli és ítéli meg, annak eleitő,l
fogva éreznie kellett a tárgy ezen nézőpontból való megvilágításának a hiá~
nyát, amelyet kűlönhen a kongresszusnak hitvallási tekintetben vegyes össze-.
tétele eléggé megmagyaráz. Ennek következménye volt az, hogy .a tárgyalás
sokszor olyanforma benyomást keltett, mint a milyent a forró kását kerülgető
kis házi állatról vett hasonlattal szoktunk megjelölni. Ez a megfigyelés és
hiányérzet indított arra, hogya 'Vita során a vallás nevében szót kérjek, aminél
természetesen gondos figyelemmel kellett lennem az adott helyzetre és alka-
lomra. Legyen szabad ezt a felszólalásomat, mely a \ nagyobbára francia és
német nyelven folyt tárgyalás során német nyelven hangzott el, magyar fordí-
tásban azzal a megjegyzéssel közreadnom, hogy érdemi tárgyalás esetén termé-
szetesen még sokkal többet és máskép lehetett volna mondani.



«Hogy eleitől fogva semmi kétséget ne hagyjak kilétérn és elvi álláspon-
tom iránt, nyiltan és szabadon kijelentem, hogy theológus vagyok, tehát olyan
ember, akinek egész világ- és életszemlélete számára az élő Istenben való
hit irányadó. Ne tessék ettől a bejelentéstől megijedni. A thoologus feltétele
a gondolkodó ember és csupán ilyenként óhajtole a tárgyhoz röviden hozzá-
szólni.

Mindenekelőtt hálás elismeréssel adózom a lll. t. vezetőség iránt azért,
hogy a kongresszus tárgyalásának anyagául annyira életbevágóan fontos tár-
gyat tűzött ki: Európa hagyomány és forradalom között. Valóban olyan prob-
léma, mely alkalmas arra, hogy egyaránt vertikális viszonyban a mélységbe és
magasságba és horizontális irányban egyetemes messzeségbe vezessen. Azt
hiszem, nem tévedek, amikor felteszem. hogy a kitüzőtt főtárgy konkrét meg-
jelölése akar lenni annak akorválságnak, mely reánk szakadt. Az egyes elő-
adások sorjában különbözö oldalról és kűlönböző szempontokból világítják
meg ezt a kerválságot. Mivel mindegyik konkrét tárgyban benne foglaltatik a
főtárgy, legyen szabad erre néhány megjegyzést tennem.

Az első kérdés, mely bennem a főtárggyal szemben feltámad, az, hogy
általában hogyan szólhatunk vagy hogyan kell szólnunk erről a nagy korvál-
ságról, rnelyben benne Ieledzünk. El lehetne gondolni azt, hogy valaki az egész
nagy korválsággal szemben csupán a szemlélőnek az álláspontjára helyezkedik,
egy többé-kevésbbé biztosnak vélt búvóhelyről csupán figyeli a :jelenségeket
és ilyen vagy amolyan gondolatokat alkot magában. Ha valaki ilyesmire vál-
lalkozik, akkor megtörténhetik, hogy az il1ető fölényes arckifej-ezéssel adja
elő a maga theóriáit abban .a hiedelemben, hogy a szavak és frázisok már a
megoldást is magukban foglalják. Lehetséges magatartás ez? Lehetséges és
megengedhető állásfoglalás ez az emberiségnek azon válságával szemben, mely-
ről szó van? Azt hiszem, nem. Az ügy sokkalta keruolyabb és mi mindnyájan
sokkalta mélyebben és közvetlenebbül vagyunk érdekelve és pedig felelősen
érdekelve ennek a válságnak a harcában, semhogy pusztán az elméleti szem-
lélődés álláspontjára helyezkedhetnénk, Még mi, az idősebb nemzedék. tagjai
sem engedhetjük meg magunknak azt a kényelmet, hogy ilyen szemlélődő hely-
zetbe vonuljunk vissza saharcteret egyszertien az ifjú nemzedéknek enged-
jük át. Hiszen ebben a válságban, ebben a harcban emberségünkről a maga,
egészében van szó, az emberiségnek örök eszményei és örökkévaló értékei körül
folyik a 'harc. Ennek a harcnak az ügye pedig nem enged szünetet 'Vagy nyuga-
lornbavonulást vagy korb eli különbségtevést. Illendő kötelességünk nekünk
öregek nek is, hogy teljes, hiánytalan odaadással vegyük ki részünket ebből a
harcból. melyben emberségünk egésze forog kockán. Azért ebben laz ügyben
minden beszédnek többnek kell lennie puszta beszédnél: minden beszédnek
aktiv állásfoglalássá, elvi döntéssé, minden szónak tetté kell válnia.

A másik kérdés, melyet a kongresszus főtárgyával kapcsolatosan érinteni
szeretnék, az, hogy az egész emberi valónkat megrázkódtató válsággal szem-
ben melyik van helyén, az optimizmus-e vagy a pesszimizmus? Ismét azt kell
mondanom : a válság ügye sokkalta kornolyabb, semhogy holmi felszínes opti-
misztikus hangulatban ringatózhatnánk. Az olasz nemzet nagy vezére éppen
nem rég méltán óvott a felszínes optimizmus tól, Aki egyszer a mai nagy '~or~
válság Medúza-arcába nézett, annak mínden kedve elment a közönséges nyárs .•
polgárlas optimizmustól. Az e fajta optimizmus egyszerűen vak s a kegyet-
len valósággal szemben újra meg újra szégyent vall. De viszont a
pesszimizmusé sem lehet az utolsó szó. A pesszimizmus végső következménye
tehetetlenség, kétségbeesés, halál. Igazán csak olyan optimizmus segíthetne
rajtunk, amely a végsőkig kornoly valóságszembélet krizisét kiállotta s a pesszd-
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Az evangélikus egyház küzdelme Németországban.

misztikus kétségbeesés összeomlásából diadalmasan támadt fel új 'életre, új
erőre. De ilyen optimizmussal semmiféle .hatalorn nem töltheti meg az emberi
lelket: csak az eleven valláso Ha az Isten-gondolatot nem akarjuk elavult illuzió ként
egyszersmindenkorra félrevetni. hanem azzal a végső komolysággal akarunk
neki igazságot szolgáltatni, mely tartalmánál fogva megilleti, akkor szükség...
képen el kell ismernünk azt, hogy emberi létünk végső alapviszonyaa vallásos
viszony, az Istenhez való viszony és hogy ennek megfelelőert összes emberi
életviszonyaink gyökeres és 'egészséges megúj ulása csak a vallásos alapvi-,
szonyból kiindulóari lehetséges. A nagy korválság, «a hagyomány és forradalom.
kérdésének igazi megoldása az emberi .lét végső alapforrásaiból kiinduló élet-
újulás, újjászületés, innovatio, redintegratio. Ennek a gyökeres életújulásnak
megváltó erői pedig csak az eleven vallásból, az életeleven keresztyénségből
indulnak ki. Az eddigi előadások és felszólalások során csak itt-ott történt egy-
egy halk utalás ebben az .irányban. Különösen örültem Turqouiskq úr (ny. len-
gyel miniszter) határozott vallásos állásfoglalásának Hadd mondjak neki köszö-
netet mindazok nevében, akik a szóban forgó ügy iránt vallásos nézőpontból
is érdeklődnek Szintúgy köszönetet mondok Hekler (Budapest) professzor úr-
nak, aki a művészi alkotás területére vonatkozóan hasonló szellemben nyi-
latkozott.

Es rnost ne vesse ellen senki azt, hogy hiszen a vallást, a keresztyénségell
is hatása köréhe vonta az a nagy korválság, mely - rnintha emberi életünk
összes még megmaradt, öröklött szerit értékeit a pusztulás örvényébe akarná
temetni. Hogyan segíthetne ki bennünket a válságból egy olyan tényező, mely
maga is belekerült a válság (sodrába? Aki így gondolkodik, csak annak adja
jelét, hogy a valódi eleven vallás, a valódi eleven keresztyénség hatalmát
még nem ismeri. Ez a 'hatalom mindeddig győztesen, megujult erővel került ki
minden történelmi válságból és szent meggyőződésem, hogy ez lesz végső, új
jövendővel biztató eredménye a mai kor válságának is. Igy ez a válság vissza
nem utasítható felhívást jelent az Istenhez fordulásra, az imádságra és a cse-
lekvésre, a rnunkára és a küzdelemre a népek és az emberiség igaz 'javáért
és boldogulásáért.

Amit ezzel egészen általános kifejezésekben mondottam, ezt vigye át kiki
saját hitvallása formáiba, mert csak így nyer mindez 'életet és erőt.

Jól tudom, hogya kongresszusnak nem volt módja arra, hogy a vallásra
való tekintetet tárgyalásainak középpontjába helyezze; de úgy érzem, hogy
ezt legalább 'egyszer világosan és kertelés nélkül meg kellett mondani .•

Az a .tény, hogy a kongresszus közönsége ezt a felszólalást rokonszenve-
sen fogadta; azt a biztatást foglalja magában, hogy a nyilt hitvallástói kedve-
zőtlennek látszó körülmények között sem kell visszariadnunk.

D. Dr. Prőhle Károly.

Napjaink rohanó árjában egy-két hónap alatt több és nagyobb jelentö-
ségü esemény történik, mint más nyugodt időkben évek alatt. Az a harc is mind-
untalan új képet mutat, amelyben az evangélikus egyház Németországban áll.
Itt csak a legfontosabb mozzanatokat emelhetjük ki.

A «Glaubensbewegung Deutsche Christen» által .a berlini Sportpalastban
tartott nagygyülésen Krause beszéde (1. la tudósítást a mult számban 1) a vil-
lám fényességével világította meg a .helyzetet: a német keresztyének mozgalmá-
nak végzetes elfajulását és elszakadását az evangéliumi keresztyénség tala-



jától. Az izgalom, amelyet a nagygyűlés kiváltott, nem csillapodott le a biro-
dalmi püspök intézkedéseivel. A lutheri .egyházak képviselője az egyházi minisz-
tériumban, D. Schöffel hamburgi püspök .lemondott és ezzel megingott az egész
kabinet. D. Fezer tübingeni professzor több társával kilépett a német keresz-
tyének sorából és ezzel megindult laz egész mozgalom bomlása. Több délnémet
tagszervezet bejelentette elszakadását, Müller birodalmi' püspök kénytelen volt
lemondani a mozgalom védnöki tisztségéről , Hossenielder kivált az egyházi
mínísztériumból és ma már nem itölt be semmiféle egyházi tisztséget sem, még
lelkészi állásából is szabadságolták. A mérnet keresztyének mozgalma, amely
még az elmult nyáron megejtett egyházi választásokon hatalmi eszközök segít-
ségével három ötödnyi többséget szerzett és azóta is az egyházi mellékkormány
szerepeben tetszelgett, szinte teljesen összeomlott. Hossenfelder távozásával
a mozgalom élére Dr. Kinder :kerűlt, aki megkísérli annak újraszervezését. Az
eddigi helyett a mozgalom most -egyszerűen a «Deutsche Christen- nevet veszi
fel s az új vezető elutasítja a hatalmi eszközök igénybevételét. A mozgalorn
belső tartalmi tisztázatlansága azonban továbbra is megmaradt. A szászországi
csoport december 15.-én elfogadott egy 28 tételből álló hitvallás szerű rezoluciót,
amelyet azóta más csoportok is magukévá tettek. Ezen 'tételek hangsúlyozzák
ugyan a bibliához és hitvalláshoz való hűséget, de ismét csak nyitva hagyják
a kaput a Krause-féle germán-pogányság előtt, mert egyfelől az ótestámen-
tomot másodrendűnek nyilvánítva benne főként a zsidó nép történetének és
hanyatlásának emlékét látják, másfelől pedig .egy a népegyház jelen kérdéseire
feleldet adó új hitvallás alkotását .sürgetik. Emellett megmarad az a követelés,
hogy sajátosan némel jellegű keresztyénséget kell kialakítani: a «nérnet népi-
ség. (ami nem azonos a .nérnet «nacionalizmuss-sal), túlhajtott hangsúlyozása
végeredményben lehetetlenné teszi, hogy a mozgalomban az evangélium üze-
nete tisztán érvényesüljön.

Érthető, hogy anémet keresztyének mozgalmának ez a válsága nem
hagyta érintetlenül az újonnan alakult nérriet evangélikus egyházat sem. Még
november végén a német lutheránus püspökök Müller birodalmi püspöknek
egy nyilatkozatot adtak át, amelyben követelték a belső pacifikálás keresztűl-
vitelére 'egy új, átmeneti jellegű tegyházi minisztérium alakítását, az erőszakos
rendszabályok megszüntetésével a vend helyreállítását lés a német keresz-
tyének «mellékkormányás-nak eltávolítását. A birodalmi püspök ezt a nyilat-
kozatot mint «ultímátums-ot elutasította. Viszont új élet- és munkaképes egy-
házi minisztérium alakítása nem sikerűlt, mert a lutheri egyházak miniszteri
tárcáját senki sem vállalta. Legutóbb laz egyházi minisztérium egyetlen még
megmaradt tagja is lemondott. A helyzetet azután szinte végleg elmérgesítette
az a körűlmény, hogya 'csonka minísztéríum több fontos törvényt adott Ici,
amelyeknek a jogérvényességét a lutheri egyházak veleitöl fogva kétségbe
vonták, s kiváltképen, hogy anagy nérnet evangélikus ifjúsági szervezetet
vezetőinek a tiltakozása ellenére, a tbirodalmí püspök deoember 19.-én kötött
szerződésével beolvasztotta a nemzetiszocialista ifjúsági szervezethe. A biro-
dalmi püspök által kötött szerződés jogérvényessége magában is kétes, de ami,
ennél fontosabb, tűrhetetlen helyzetet teremt az oly virágzó egyházi ifjúsági
munkáhan, mivel az evangélikus ifjúság egységes evangéliumi szellemű neve-
lését lehetetlenné teszi. Mindennek alapján nyiltan beszélnek arról, - még
egyházi folyóiratokban is, - hogy a birodalmi püspök állása megrendült. A
lelkészek ezrei máris nyiltan szembehelyezkedtek vele, köztük a berlini lel-
készek nagy része is; a lutheri egyházak püspökei D. M.eiser bajor püspökkel
az élükön, nyilt ellenállásban vannak. Míndezzel a harc anémet egyházban
véglegkiélezödött ma senki sem.tudja megmondani, hogy mi lesz az eredménye.
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Az a végtelenűl elszornorító kép azonban, amely ily módon szemünk
elé tárul, nem szabad, hogy 'elhomályosítsa előttünk azt a tényt, hogy ezen
küzdelmek hatása alatt újult erővel tör fel a német népben a tiszta evangé-
lium után való éhség. Ma a németevangélikus egyháznak éppen a lutheri része
eltökélt határozottsággal tesz bizonyságot a tiszta evangéliumról és még a márv
tiriumba vezető úttól sem riad vissza. Igy ebből 'az ítéletidőből is még áldás
fakadhat s mínden hatalmi politikával, modern pogánysággal szemben is meg-
világosodhatik az, ami egyedül fontos, hogy 1. i. a Krisztus evangéliuma Isten-
nek' hatalmas ereje minden hívő üdvösségér-e. K.

SZÉLJEGYZETEK
Ötven éves
a budapesti evangélikus leányiskola.
Történetének áttekintése már azért is
boldogságet ad, mert több nemű elma-
radottságunk sivár jelenségeivel ellen-
tétben ez az intézményünk minden-
kor gyorsan alkalmazkodott a kor .ki-
vánságaíhoz, - kezdte mint polgári
iskola,' azután leánykollégíum lett, mint
ilyen egyedüli az országban, most gim-
názium. Minden ok megvan rá, .hogy az
egész ország evangélikus népe lelke-
sen és áldozatkészen osztozzék az, is-
kola törekvésében: a méltó hajlék .épí-
tésében,

Új középiskolai törvény
készül. Pedagógiai vonatkozásokban is
Iigyelemreméltó a tárgyalás alá kibo-
csátott javaslat, de egyenesen állás-
foglalásra szólít a 11. §, 2. bekezdése:
«Ha az állam valamely középiskolát
bármely címen olyan mértékben se-
gélyez, hogy az államsegély a .Ienn-
tartónak az iskolára fordított s -nern
tandíjbevételből fedezett évi kiadásai
felét meghaladja, a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter az illető kö-
zépiskolát 'rendelkezése alá veszi." Ha
ez a javaslat törvényerőre emelkedik,
az állam akármely pillanatban meg-
szüntetheti valamennyi középiskolán-
kat. Emellett eltörpül, hogy a javaslat
sok más paragrafusban csorbítja ön-
kormányzatunkat. Valószínű, hogy az
országgyűlésen a kultuszminiszter az-
zal fogja megnyugtatni a még iéber

lelkiismeretű protestáns törvényhozó-
kat, hogy az állam jelenlegi .helyzete
miatt ez a § .csupán «elvi" jelentőségű.
De ki garantálja, hogy amit most be-
csempésznek a törvénytárba. nem lesz-
e évek mulva az iskolaelvételek .jogi
forrása. Ismerünk már olyan törvényt
a magyar történelemben, amelyet a
«jóindulat» színével bocsátottak ki és
százéves jogtiprás alapjává vált; avagy
ki 'ne hallott volna az 1681-i törvény
artikuláris helyeiről? Színt kell tehát
vallatni a javaslatot beterj-esztő kor-
mánnyal: mi az álláspontja 1848. XX.
kérdésében. Ha már elmulasztották
eleink 1883--ban, hogy megakadályoz-
zák az 1848-i törvényben elért egyen-
lőség megtagadását iskoláink segélye-
zését illetően, - ne hátráljunk meg
most, mert nagy a felelősség -rajtunk
Bölcsen állapította meg a bányakerü-
leti püspök az újévi üdvözletre .adott
válaszában, hogy az államhatalom a
valóságban nem 1848, hanem 1791 ál-
láspontján bánik egyházunkkal. A kul-
tuszminiszter, mint történetíró a « Ma-
gyar Történet» I. kötetében nagysze-
rűen vezeti végig azt a gondolatot,
hogy a .katholikus püspökségeknek és
szerzetesrendeknek juttatott teménte-
1en vagyon királyi adomány volt, -
korántsem az állam földjét kapták!
Gyakorlati kővetkeztetés: a protestán-
sok nem hivatkozhatnak a katholikus
iskolák vagyonára, mert ez nem álla-
mi 'eredetű. Mindez kedvez olyan tö-
rekvéseknek, 'amelyek a közoktatást



egészen a szerzetesrendek kezére akar-
ják átjátszani. Egyházunknak azonban
nemcsak résen kell lennie, hanem -erő-
södnie is kell, hogy ,eszébe' se jusson
senkinek a lekicsinylésünk.
Itéletet hoztak
az anyagyilkos diák felett, közölték
is hírét a napilapok, de .még nem ítélt
önmaga .felett a társadalom, amelyben
ez az eset megtörtént, és a napilapok
nem érnek rá, hogy a lelkiismeretet
ébresztgessék. Pedig milyen kőnnyű
lett volna tükörként állitani e .bűnt
a társadalom elé! Hova jut Ia nemzet,
amely különbséget tesz Isten örök pa-
rancsolatai közt! Most láthatja, mit ér
vele, Iha csak egy-két parancsolatot vél
teljesíthetönek, például a szülői tisz-
telet törvényét, de a gúny . és üzlet
szabad prédájává teszi a tiszta családi
élet parancsát. Most mindenki belátja,
hogy ezen anyagyilkosság csiráját ak-
kor vetették el, amikor a resaládban
Isten ~ma parancsolatát tagadták meg:
legyünk tiszták és szemérmetesék sza-
vainkban és cselekedeteinkben, becsülje
meg és szeresse mindenki a. hitvestár-
sát. De ez a "belátás» semmit sem ér
ha nem igazodik hozzá az életünk:
Az anyagyilkos diák esete intő jel egy-
házunk számára, hogy Isten ígéjének
minden erkölcsi lazaságot feltáró tük-
rét félelem nélkül tartsa 'Oda mindenki
elé, gazdagok és szegények, előkelők,
befolyáscsak és alacsonyrendűele elé
'egyaránt. Az Ige is csak .akkor nem
frázis ajkunkon, ha egyházunk minden
vezetője, legyen az magasrangú vagy
egyszerű pozicióban, legyen az lelkész
vagy világi ember, családi élete rtisz-
taságával példaképül szolgálhat mások
számára. S. J.
A budapesti református theo-

logiai akadémia januári
konferenciája

a testvér református egyháznak évek
óta egyik legkiemelkedőbb megnyilat-
kozása, mert betekintést enged azok-
ba a mozgató erőkbe, amelyek a hazai
refonnátusság céltudatos, előretörő
rnunkáját irányítják.
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A konferencia előadásait nem rész-
Ietezhetjük. Központi témájuk az éb-
redés volt. Ébredés és theologia egy-
mástól elválaszthatatlanok, - mondot-
ta Dr. Vass Vince. A theologia az Isten
igéjének a tudománya. Isten igéjével
találkozni, annak eddigi fígyelmenkí-
vül hagyása felett megdöbbenni, ab-
ban .most már engedelmes szívvel el-
merülni, - ez az ébredés. ,Az egyház
sokáig idegenkedett tőle, mert képví-
selői az egyház értékes örökségét el-
vetették és a theologia munkája rellen
fordultak. De az új ébredés szakítani
akar ezekkel az irányzatokkal. Azok
a közösségek, amelyek így létrejön-
nek, .az egyházon belül maradnak lés
az ',egyház munkáját építik Sameddig
az ·egyházzal a szerves kapcsülatot
megőrzik, addig - hangsúlyozta Dr.
Kouáts J. István, - nemcsak ellenezni
nem szabad őket, de örülni Ikell nekik.
Élő gyülekezet máskép nem is' képzel-
hető, mint hogy magja egy bensőbb
imádkozó és dolgozó kőzösség az' egy-
ház vezető embereiből. Legmélyebb
perceihez .Forgách Gyula előadása vitte
a konferenciát, amikor felállította az
ébredés .mérlegét s felvetette a 'kérdést:
miért Irekedt meg a református ébredés
ügye? Az a lélekzetfojto csend, amely
iennek a kérdésnek a nyomán .a konfe-
reneia résztvevölre ráült, mutatta leg-
jobban, hogy az ébredés ügye .a refor-
mátus egyházban még nem rekedt meg.

Az az évről-évre fokozódó érdeklő-
dés, amelyet a budapesti református
theologiai akadémia téli konferenciája
kivált tanusítja, hogy munkájának
elhintett magja termékeny talajra ta-
lált a testvér-egyház életében. G.A.

Új köntösben
jelent meg sok folyóirat ez, év kezde-
tén. új cím alatt egyesűlj a reformá-
tusok két neves organuma, hogy .na-
gyobb hatásuk legyen a református
sajtó munkásainak. Ugyanakkor a kál-
vinista teológia is messzehangzó szó-
csőhöz jutott. Mindez igazolja a .Ke-
resztyén Igazság életrehívását. Régi vá-
gásúembereknek, a XIX. század nevelt-
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jeinek szokatlan ugyan a folyóiratok
számának emelkedése, de gyorsan élő
korunknak a gondolatközlés eme for-
mája felel meg legjobban. Ha. pedig
a különböző világnézetek élnek a mo-
dern formákkal, akkor a világnézetek-
nél sokkal többet érő, mert «egészen
más. evangélíomi keresztyénség ugyan-
csak kell, hogy útat keressen a magyar
néphez.
A főváros kormányzásának
újraszervezése nagy kavarodást oko-
.zott a politikusok között, Csakis közöt-
tűk. Mert az egyszerű polgárnak nem
autonómia kell, hanem megnyugtatás,
hogy amikor a villamos lépcsőjén
kénytelen mtazni, az igazgatósági tagok
nem vesznek fel tízezres fizetéseket. A
keresztyén polgárokat pedig nem lehet
a keresztyén városháza meséjével trak-
tálni ,többé - mióta is jelentett keresz-
tyénséget néhány száz ember vpárt-
uralma? - amikor nyilvánvaló, hogy
az 'egyik felekezet részére szám nélkül
tudnak 'Ugyan építeni templomokat kőz-
pénzből, ide nincs fedezet a szegény
betegek számára építendő kórház akra
és iorvosl ellátásra, Kérdés ugyan, hogy
mit hoz a változás, de nincs mit sirat-
nunk azokon, akik félve adnak számot
eddigi fővárosi politikáj ukról, S. J.

Komáromi János
«Rejtett zug» c. regényében, amelyet
az elmult évben a «Napkelet» közölt,
egyebek során leír egy karácsony-
estét is. A regény református szereplői
közé ,ez·en az estén odavetődik egy
lezüllött ujságíró , Lopotnyik Antal
«főmunkatárs». A kálvinista dicsére-
tek éneklése után valaki megkérdezi
tőle, hogy mi a vallása. Erre Lapot-
nyik «íngerülten legyintett». «Ej, hagy-
juk ezt!» «Mind felmosolyogtak, -
folytatja Komáromi János. - Mert
tisztában voltak vele abban a pilla-
natban, hogy az érdemes korú főmun-
katárs nem lehet tagja egyéb felekezet-
nek, mint az ágostai evangélikus ( !)egy-
háznak. Ez egyháztagok luteránusok-
nak mondatnak a közönséges nyelv-
használatban, hitbeli hovatartozandó-

ságuk iránt érdeklődni azonban nem
illik tapintatos embernek» A szégyen
pírja fut végig az emberen, amikor
ezeket a sorokat egyik elismert írónk-
tói legelőkelöbb szépirodalrni folyó-
iratunkban olvassa. Szégyen, hogy va-
laki ilyet írhat annak az egyháznak
a tagjairól, amely azóta, hogy Luther
Márton az «Itt állok, másként nem te-
hetek!- hitvallásával odaállott a világ
urainak színe elé, a mártíroknak és
hitvallóknak hosszú sorára mutathat
rá egészen a holseviki kezek közt el-
vérzett lelkészékig és egyszerű egyház-
tagokig. Szégyen, hogy valaki így is-
meri a magyar luteránusokat ! Kik vol-
tak azok, akikkel Komárorni János
találkozott, hogy ilyen képet alkot-
hatott magának a luteránusokról, akik-
nek «hitbeli hovatartozandósága iránt
érdeklődni nem illik tapintatos ernber-
nek» ?! Mert feltételezem, hogy Komá-
rorni Jánosnak van annyi emberisme-
rete és tapasztalata, hogy tudja: hit-
vány emberek, akik a hit kérdését egy
«Ej, hagyjuk azt!» kézlegyintésévei in-
tézik el, vannak más felekezetek tag-
jainak a sorában is és hogy ilyenekért
senkinek sem kell a más .portájára
látogatóba menní. Vagy talán nem is ta-
lálkozott Komáromi János olyan gyak-
ran a Lopotnyik Antal-féle luteránusok-
kal, hanem csak jól esett neki - a pro-
testáns «testvériség» nagyobb dicsőségé-
re - ötletét éppen a luteránusoknak a
nyakába varrni, mert hogy más feleke-
zetnél nem merte vagy 'nem I tudta
volna azt büntetlenül elhelyezní r!

A "Krisztus és~a család"
című tanulmány eredetileg mintelő-
adás a tavalyi kardeskuti konferencíán
hangzott el. Olvasóink bizonyára örül-
nek annak, hogy egy idegorvos tollából
ilyen nyilt hitvallást olvashatnak
arról, hogy a házasságot a boldogság
forrásává csak a Krisztusba vetett hit-
ből táplálkozó szolgálat teheti. Ezen
felül ez a tanulmány ékes bizonyság
amellett, hogy a materialista világ-
szemlélet talajából fakadt modern
pszichoterápia is a «keresztyén igaz-



ság» szolgálatába állítható. Valóban,
a keresztyénségnek minden oka meg-
van arra, hogy ne kicsinyelje le azt a
munkát, amelyet alélekbúvárok vé-
geznek. tartozzanak azok bármely
irányzathoz is és legyenek személyük
szerint hívő vagy hitetlen emberek.
Éppen nekünk keresztyéneknek nem.
kell félnünk attól, hogy a lélektan fel-
fedi, mennyire bünnel megfertőzött az
emberi én. Ez csak igazolja a zsoltár-
költő szavát: «Vétekben fogantattam
és bűnben melengetett engem az
anyám» (Zsolt. 51, 7). Ha kitűnik az,
hogy még az olyan nemeseknek tartott
és romantikus mázzal bevont indulato-
kat és érzelmeket is, mint amilyen a
«tiszta szerelem», megfertőzi és elpusz-
títja a bűn önzése, úgy ez csak annál
jobban mutatja, hogy mennyire szük-
sége van az embernek a megváltásra.
Hogy erről ma annyian megfeledkez-
nek és hogy éppen azért mindenféle
más pótlékok segítségével igyekeznek
visszahódítani, ami a családi élet te-
rén elveszett, vagy úgy feltüntetni la
helyzetet, mintha ott minden rendjén

47
volna, az mutatja legjobban, hogy a
házasság és családi élet milyen súlyos
válságban van. Magyar népünk egész-
sége és ezzel együtt jövendője is jó-
részt attól függ, hogy megtalálja a ki-
vezető utat 'ebből a válságból. Folyó-
iratunk ezt a kérdést állandóan napi-
renden fogja tartani és igyekezni fog
megvilágítani annak minden vonatko-
zását.

Zsinat előtt
áll evangélikus egyházunk. Jövendője
szempontjából a jelen válságában szín-
te életkérdés, hogy a zsinat helyesen
tudja-e megoldani feladatát. Jól tud-
j uk, hogy a zsinat munkája sokkal
nagyobb jelentőségű annál, mint hogy
egyházunk szervezetének egyes köveit
kicser-élje s tatarozza az épületet, ahol
hiányosságole vannak. Az egész épüle-
tet új szellemmel, az evangéliuru szel-
lemével kell megtölteni. Ebből a mun-
kából folyóiratunk is ki akarja venni
részét, azért már a következö számban
cikksorozatot kezd, hogy teológusok és
egyházjogászok vállvetve haladhassa-
nak feladatuk teljesítésében. K.

~~ __ Ú_J_K_O_N_Y_V_E_K __ ~
lsten hárfása.

Az imént elmult ,év karácsonya kelle-
mes meglepetést hozott a magyar
evangélikus könyvolvasó közönségnek,
Meglepetésről szólok és méltán. Mert
igaz ugyan, hogy D. Kapi Béla dunán-
túli evangélikus püspök fenti című tör-
téneti elbeszélése, melynek tárgya a
német nagy énekköltőnek, Gerhardi
Pálnak élete folyása, már hosszabb idő
óta folyt egyes részl-etekben a «Harang-
szó. hasábjain és itt is figyelmet kel-
tett; de csak most jelent meg önállóan
könyvalakban szép, tetszetős kiállítás-
ban és csak így bontakozik ki a mű
mint írói alkotás teljes nagyságában s
indulhat el szélesebb körben áldásos,
hódító útjára. Aztán külön megl-epetés
számba megy a harmadfél száz oldalas
díszes kötet bámulatosan olcsó ára: 1

(egy) pengő. Az ernber szinte .alig akar-
ja elhinni. Valóban, szinte fejedelmi
ajándék.

Nagy dolog már magában véve is az,
hogy Gerliardt Pálról, Luther mellett
a legnagyobb evangélikus énekkőltőről
magyar nyelven ilyen terjedelmű tör-
téneti elbeszélés jel-enhetett meg. De
a terjedelem még nem a föérték. A mű
tartalmi tekintetben is mindenképen
méltó a maga targyához s a megfelelő
körben a német irodalomnak is értékes
gyarapodását jelentené. Isten hárfásá-
nak változatos élete folyása, vallásos
énekköltői működése, önemésztő buz-
galommal folytatott lelkipásztori tevé-
kenysége, súlyos csapások és szenve-
dések között is az élő hit által boldog
családi élete, a legnagyobb áldozatok"
tói sem visszariadó, állhatatos hithű-
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sége egészen az utolsó nagy próbáig,
mindennek kapcsán jómódú leányból
szegény papnévá lett feleségének pá-
ratlanul vonzó, a szenvedésben hősies
egyénisége, - mindez a harmincéves
háború viharaitói felzaklatott kor ső-
tét hátterére festett, belülről világító
képekben, gyönyörű leírásokban, köny-
ny.ekig megható drámai jelenetekben,
az eredeti történeti környezethe be-
illesztett énekek hangjaiban vonul el
és domhoredik ki lelki tekintetünk
előtt. Igy válik nemcsak személyes is-
merősűnkké, de felejthetetlen lelki ba-
rátunkká Isten hárfása, kinek lélektől
ihletett énekei az egész világ evangé-
líkusságát velünk magyar evangéliku-
sokkalegyütt egy nagy lelki kÖZÖSe
ségbe foglalják össze. Magyar nyelven
alig találunk egyhamar könyvet, mely
annyira alkalmas volna a vallásos
lelkület építésére, a lutheri hithűség
erősítésére, mint Kapi Béla «Isten hál"
fása.» Nagy hálával tartozunk a szerző-
nek azért, hogy rengeteg főpásztori.
elfoglaltsága mellett talált időt arra,
hogy ezt a könyvét megírja. De há-
lánkat mutassuk meg mindenekelött
azzal, hogy olvassuk, terjesszük. Ál-
dás lesz rajta. P. K.

Képek az északi keresztyén-
ségböl.
Ritkán tapasztalhátó érdeklődéssei

várta a magyar evangélikus olvasó kö-
zönség azt a két munkát, mely br.
Podrnaniczky Pál dr. fordításában gyors
egymásutánban jelent meg a magyar
könyvpíacon. A finn Orauala "A pa-
rasztpróféta» és a svéd Edquist Mária
"Északi fény» c. könyvét,

Amikor most egymás rnellett olvas-
suk ezt a két könyvet, meg kell valla-
nunk, hogy mindkettőben van valami
nagyon különös, idegenszerű. Külső
életkörülmények tekintetében az a
nagy nyomorúság, amelyben a szereplő
nép él, de lelki tekintetben is az az
idegesség, szertelenség s az extatikus
kísérőjelenségek, amelyek mínd-mínd
idegenek a hazai keresztyénség szá-
mára.

Es mégis! Az ember lelke mélyén
is megérzi, hogy ennek a két munká-
nak nem annyi csupán a jelentősége,
hogy az északi, közelebbről a finn
vallásossággal megismertessen bennün-
ket, hanem ennél több. Erre a két
könyvre fontos hivatás vár körünkben.

Két olyan vallásos irányzatról olva-
sunk bennük, (felébredtek és laesta-
diánusok) amelyek a kezdet forron-
gásai közepette a hivatalos egyházzal
is nem egyszer szembe kerültek és
mégis az egyházban maradtak s ma
is a kovász szerepét töltik be a finn
lutheránus egyházban .. Miért? Mert az
egyház megértéssel volt az ébredő lé-
leknek a formák és paragrafusok iránt
való érzéketlenségévei szemben.

Van ebben valami megszívlelni való.
Türelmesnek, végtelenűl türelmesnek
kell .lenni a bűneiből ébredő, talán
szertelenségekre is hajló lélekkel szem-
ben. Nem volna szabad minden lelki
megmozdulásból szeidának lenni, mert
ekkora fényűzést nem engedhetünk
meg magunknak. Hanem az összes erők
összefogására, egyházunk s azon ke-
resztül az Isten országa érdekében
való felhasználására van szükség.

De van e két könyvben egy másik
fígyelemreméltó körűlmény is. Mind-
kettő lelki ébredésről beszél. A lélek
mélyén szunnyadó erők megmozdulása-
ról, az élet egész felületére kiható élő
vallásosságról. Az ember úgy érzi ma-
gát, mintha valami hatalmas gyár za-
leatoló gépóriásai között járna. úgy
zúg, zeng itt is minden.

Ebredésröl szól ez a két könyv.
Es a mi magyar evangélikus egyhá-
zunknak is ébredésre van szüksége.
Nemcsak tökéletesebb szervezetre és
precízebben megfogalmazott parágra-
fusokra. de még inkább álomból fel-
serkenő, üdvükért aggódó, bűneik fe-
lett zokogni tudó s a krisztusi meg-
váltásnak örvendező ébredő lelkekre
és ébredő gyülekezetekre. Ha ehhez az
ébredéshez közelebb visz minket a
megjelent két könyv, akkor a legtöb-
bet adta nekünk. Dedinszky Gyula.
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