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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuru üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyújtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krísztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvílágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekü 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 szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megujhodását.



Tehát van holt reménység is? Az a reménység az, amely csak vágyon,
óhajtáson, sejtésen, gondolatokon, eszméken, képzeleten nyugszik. Tagadhatat-
lan, hogy az ilyen reménység sokszor nagyon élénk lehet, sok szép szót adhat
az ernber ajkára, el is ragadhat ideig-óráig. Sokszor a láz hevében legélénkebb
a képzelt remény és sokszor fellengző szavakban csapong. De az ilyen remény
hervatag. mint a virág. Péter apostol élő reménységgel hirdeti a Krisztust:
Azzal a reménységgel, mely a szív minden kételyét legyőzte s föltétlenül biztos
afelől, hogy diadalmas ügynek a szolgálatában áll. Ezért kész mindenét, még
életét is föláldozni, mert Krisztus által oly életet hord magában, amely felett
a halálnak nincs diadala. Ez a remény. teszi apostollá, ezzel tud vigasztalni,
lelkeket gyógyítani; ezzel építi Krisztus Anyaszentegyházát.

Volt idő, míkor őt is elhagyta az élő reménység. Mikor Mesterét az ellen-
ség hatalmában látta, szárnyaszegetten gyötrődött a főpap udvarán és megta-
gadta Mesterét. Mikor Jézus a keresztfán csüngött a gonosztevők között, akkor
a többi tanítvánnyal együtt kétségbe esve kereste a magányt s :az a kő, mely,
J Szus sírjára nehezedett, míntha az ő reménységét is szétzúzta volna örökre.
De nagypéntekre husvét következett. Akit megfeszítettek, feltámadt. Az az áldott
Mester, akit nagypénteken elveszettnek gondolt, megjelenik neki. (fra kö-
szönti őt és a többít a békesség szavával. Újra összegyűjti szétrebbent nyáját
a hű pásztor. Es ekkor lesznek a csüggedt tanítványok újra képesekké az apos-
toli nagy munkára, mert reményük, feltámadt, megújult, - él. Újjászülettek
a Krisztusnak halálból való feltámadása által. Nem ember műve volt ez, hanem
Istené magáé. Irgalomból történt. Aldott legyen az lsten, a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, aki ezt cselekedte velünk!

Erre építünk mi is, mikor a feltámadott Krisztust hirdetjük. Ez t-eszben,
nűnket a husvéti öröm hirdetőivé. Tényre, isteni tényre építünk. Isteni tényre,
amelyet Isten keze írt bele az emberiség történelmébe, Isten keze épített bele
a világba, hogy megdönthetetlen szegletköve legyen ahilnek és Krisztus anya-i
szentegyházának. Csak ezért hangzik fel ma is a, husvéti örömhír. Ezért zeng-
het a hívők diadaléneke. Ezért van reménységünk. Sezt 1TI\a is az az irgalmas
Isten cselekszi, aki a tanítványokat újjászülte az élő reménységre. Mert az,
az evangélíom, melyet az apostolok hirdettek, ma is ugyanaz. Nem csupán
megemlékezés Arról, aki volt, hanern Annak beszéde, aki ma is él: a feltámadt
Krisztusé. Aki erre a beszédre hallgat s f-eltárjaelőtte szívét, az csodás dolgot
tapasztal önmagán. Azt tapasztalja, hogy ezt a szegény, reménytelen lelket
senki sem érti úgy, mint Jézus és senki sem tudja megadni neki azt, amire,
szüksége van, csak egyedül ű: az élő reménységet. Az; élő Krisztus teremt éle-
tet! Az élő Krisztus tesz már ebben az .életben gazdaggá s ez; a gazdagság tesz
bennünket husvéti keresztyénskké, akik remélnek. mert reménységük,
tényeken nyugszik.

,
Elő reménység.

Áldott legyen az lsten és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmasságából
újonnan szült minket az élő reménységre, a Jézus
Krisztusnak halálból vaM feltámadása által.

1. Pét. 1, 3.

Pr6hle Henrik,
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fl bit és tudás viszonyáboz.
A hit és a tudás viszonya mínd máig tisztázatlan. Kutatók, gondolkodók,

figyelők és bőlcselkedők máig sem tudták lezárni az e Ielett fJlyó vitatkozá-
sokat, Nem is zárhatják le addig, míg határozott és minden kétséget kizáró, meg-
állapításhoz nem jutnak E megállapítás útját kívánorn egyengelni, mikor a hit
és a tudás egymáshoz való viszonyáról néhány futó gondolatot szavakba öntök.
Tudom, hogy okoskodásom nem juttatja, a kérdést végleges megoldáshoz, de
azzal is megelégszem, ha az engem megnyugtató felfogás kifejtésével másnak
is megnyugvást szerézhetek.

Előre is kijelentem azonban, hogy a végletek kutatásába nem bocsát-
kozom. Nem szállok perbe azokkal, akik a hít!et és a tudást egymást kizás-ó
ellentétbe állitják. Azok felfogását sem fogadom el alaptételül, akik a hitet,
mint történeti jelenséget ugyanolyan mérlegre vetik, mínt a tudományos vizs-
gálódás és megismerés bármely más anyagát. Engem a kérdés most csak abból
a nézőpontból érdekel, hogy mivel a hit és a tudás ugyanazon emberi lélek
együttes birtoka, milyen viszonyban áll ez a két hatalom egymással. Úgy ér-
zem, hogy ez a kérdés egyetemes .kérdés. Olyan, amelynek bár csak egyoldal:"
ról való megvilágítása is igényt tarthat az általános érdeklődésre.

A tudás a maga körébe tartozónak tekint mindent, ami van, tehát min-
dent, ami megismerhető. Megismerhető pedig mínden, aminek jelenségei van-
nak. A tudomány legegyszerűbb meghatározásában a megismerhető jelenségek
rendszeres feldolgozása. Anyaga tehát nemcsak az érzékelhető, hanem az érzé-
kelésünk körén kívül álló világ is. Mert érzékeink és észleleteink körén túl is
van lét. Es ennek a nem érzékelhető, de észlelhető létnek is vannak jelenségei.

A tudás első lépése az észrevevés, amit követ a jelenségek és a törté-
nések megfigyelése, majd ezeknek megítélése és rendszerezése. A tudás terje-
delme attól függ, mekkora a megfigyelő köre. Mélységét az határazza meg,
milyen gondossággal végzi a gyűUtés és a megfigyelés munkáját. Értéke, pedig
azon fordul meg, mit, hogyan és miért dolgoz fel és mire használ.

Kétségtelen, hogya tudásnak a hit is anyaga lehet, mert a hit is jelen-
ség és így megismerhető és megvizsgálható. A tudás azonban még sem áll a
hit felett. Nem is állhat, mert az emberi léleknek éppen olyan belső törvény-
szerűséggel rendelkezö önálló képessége" mint a hit. Egyik a másiknak nemi
alá és fölé, hanem mellé van rendelve. A hit csak akkor szilárd igazán, ha el-
mondhatja: «Tudom, kiben hittem." A tudás csak akkor értékes igazán, ha el
nem szakad a hittől. A' hit és a tudás nem zárja ki egymást, mert: <A lélek
az Isten titkait is kutatja», Ezért ra hit és a tudás kíegészíti egymást. Csak
az a lélek gazdag és egészséges, amelyben a hit tudással párosul. A tudás még
olyan hatalmas tömegének birtokában is szegény; az a lélek, amelyből hiány-
zik a lelkiélet összhangját és békéjét megadó hit. A hitetlen tudós lelke olyan,
mint a zenekereskedés. amelynek holt és néma kottái sok kedves melódiát rej-
tegetnek, de mosolyt, vagy könnyet csak úgy f'akasztanak, ha művészi kezel,
harmóniába öntik és megszélaltatják őket. Viszont, amely lélek tele van ugyan
hittel, de nélkülözi a tudás meggyőződést adó és még' a hitet is tudatossá tevő
világosságát, az a lélek szegény. A tudatlan hívő lelke olyan, mínt az ékszeres-
bolt, amelyben a drágaköveknek nincsen formája és a drágagyöngyöknek nin-
csen foglalatja.

A hit és a tudás egymást támogatja, egymást gazdagítja. Mert a tudás
hitre vezet, a hit pedig tudásra ösztönöz. Az igazi tudós sohasem lehel hite Llen,
mert minél jobban ismeri, minél több oldalról vizsgálja és minél mélyebben

megérti a környező világ csodálatos szépségét és végeláthatatlan gazdagságát,
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annál nagyobb készséggel és örömmel, sőt annál ellenállhatatlan abb kénysze-
rűséggeJ hódol meg a lelke a világ alkotója, fenntartója, kormányzója és gond-
viselője előtt. Nem fontos az, hogy a tudomány ennek a teremtő és gondviselö
hatalomnak más nevet ad, mínt a hit. Az a fő, hogy ugyanarra gondol. Es mert
a hit is egyetemes birtoka az emberi léleknek, azért maradj unk meg a hivő
lélek előtt kedvesebb és érthetőbb névnél, az Isten nevénél, aki alkotta és
fenn is tartja a nagy mindenséget,

Ha a hit csak az volna,' aminek némelyek tévesen gondolják, ha csak
puszta elképzelés volna, vagy a világot, alkotó és fenntartó Isten előtt való
hódolás és tisztességtevés, akkor a tudással aligha találkoznék. Ámde a hit meg-
győződés. Olyan meggyőződés, amely belső tapasztalásból indul ki s útján
szakadatlan észlelésekből válik mind gazdagabbá. A hitben is megvan a tudásra
és a megismerésre való törekvés, sőt az erre vató elkötelezés is. A hit ösztö-
nös vágya, belső törekvése, hogy a mindenség forrását, alkotóját, fenntartóját,
urát, erejét, valóságát és teljességé! megismerje.

Emegismerés folyamatáru j ut el a' hívő ember arra a megállapításra,
hogy «az Isten minden mindenben». Es hogy mi mind, akik vagyunk, «általa)
élünk, mozgunk és vagyunk». Minék 'erősebb, rninél tisztább és minél öntuda-
tosabb az 'emberben ez a feli smerés , annál mélyebb vés erősebb a hite. Igy a
hit is tudáson épül fel és erősödik meggyözödéssé. Ht a hit és a tudás olyan
szorosan ölelkezik egymással, hogy szinte egymásba olvad és egyik a másik
forrásává és erejéve lesz. Itt a tudás már csakugyan Istenhez vezet, a hit pedig
arra kényszerít, hogy minél igazabban és minél mélyebben ismerjük meg az
Istent és az ő csodálatosan gazdag világát. Ez ismeret útján értjük meg az, ő
rejtett titkait és így hódolunk isteni nagysága előtt.

E meghódolás mozgatója azonban nem a félelem, nem is a reménykedő
várás, hanem a tiszta látáson nyugvó ismeret, Azt hiszem, tévednek azok a
vallástörténészek, akik a vallás eredetét a természet feletti hatalomtól való
rettegésben keresik. Azok is téViednek,' akik a hitet bizonyos hasznossági elv
öntudatlan érvényesülése gyümölcsének tekintik. Inkább' azoknak' lesz ígazuk,
akik a hitet az észlelés, a megfigyelés, a megállapítás és a megismerés ered-
ményének tekintik. A nem látott, de jelenségeiben és hatásaiban észlelt való-
ságok megismerésének ösztönös vágya ott él minden ember lelkében. Ez az
ösztönös vágy indul el az Isten keresésére és jut céljához az Istenben vetett
hitben, Ilyen módon a hit már a kezdet-kezdetén találkozik a .tudás eredő for-
rásával, az észrevevéssel, a megfigyeléssei és felismeréssel. Teljes kifejlődé-
sében pedig úgy a hit, míní a tudás odaborul a mindenség teremtőjének, fenn-
tartójának, éltetőjének és végső céljának lábaihoz, hogy a világ urának fenségét
és dicsőségét magasztalja az ő hatalmának 'és alkoto erejének megismerése és
megértése által.

A hit és a tudás tehát az Isten trónjának zsámolyánál találkozik egy-
mással, hogy szent frigyben egyesülve éljenek és uralkodjanak együtt az ember
lelkében. Sem helyes, sem okos dolgot nem cselekszik ezért, aki a kettőt eJ!,.y-
mástól elválasztja, vagy békés együttélésüket és barátságos együttmunkálásukat
megzavarja. Mert a hit és a tudás nem ellenségek, hanem élettársak arra a szent
célra, hogy együtt szerézzék meg és együttes erővel tartsák meg az emberi
lélek harmóniáját és az emberi élet örök értékeit.

Mert az emberi élet nem öncél, hanem alkalom. Alkalom az élet meg-
ismerésére és végigélésére. De ez a végigélés csak részlet. Részlete az örök-
életnek. Es ebben a földi életben is az örökkévalóságnak élünk. Minél öntuda-
tosabban kapcsolódik bele az ember már itt a földi élet folyamán az örökké-
valóságba, annál gazdagabb, emelkedettebb, szabadabb és tökéletesebb az élete.
Gazdag, rnert telve van az élet eredetének, céljának és rendeltetésének isme-



relével. Emelkedett, mert tudja, hogy az igazi élet a magasságokban várakozik
ránk. Szabad, mert nem nyügözl le az érzékek' és ösztönök igája. Tökéletes,
mert az éld urának nyomán jár, hogy őt elérhesse,

Csak 'ez a célos élet lehet szép és gazdag. Célt pedig az élet ura tűz ki
és hozzá csak a tudás és hit szárnyain emelkedhetik fel az emberi élet. A hit-
nek és a tudásnak pedig azonos a feladata és törekvése: behatolni az élet tit-
kaiba, azokon az utakon, amelyeket az (észlelés, ismeret, meglátás nyit előt-
tünk a kívülünk és bennünk levő mindenség végtelen birodalmába. Ezeken az
utakon jut el az emberi lélek a mindenség urához, az Istenhez. Hit és tudás
egymás kezét fogva lép át a mindenség urának küszöbén s egymást támogatva
törtet át az útjukban álló akadályokori.

Mert a hit és a tudás is azonos célra törekszik Mlnd a keltő meg akarja'
ismerni az élet értékeit. Mind a kellő fel akarja tárni az élet titkait. Mind a
kettő azokat a kincseket keresi, 'amelyeknek birtokában gazdagabb, nyugod-
tabb, elégültebb és tökéletesebb az emberi -élet, ~s e törekvésében sem a hit
nem korlátozható a kedély kőrére, sem· a tudás nem lehet egyedül csak az
értelem dolga. Az élet végtelen világát, csak az egész lélek közelítheti meg,
fogadhatja be. Hit és tudás 'egyformán igénybe veszik az emberi lelket a maga
egészében, mert másként át sem tudná ölelni az egész életet és a, mindenség
végtelen birodalmát.

A hit és a tudás tehát már csak azért sem zárhatja ki egymást, mert
mind a kettőnek azonos a törekvése, egyező a célja, ugyanaz a hivatása és egy
a tartalma. A hitben és a tudásban a mindenséget átható' és éltető világlélek.
az Isten lelke munkálkodik az ember lelkében. Ez a lélek önmagát éli át min-
denütt, a világban csak úgy, mint a világ emberében. Es ez az átélés örökké
ugyanaz, csak a tere és az eszközei mások. A hit és a tudás is csakes'z;köz
az élet megértéséhez. Ezért a 1 hitet és a tudást egymással szembeállítani nem
szabad. Egymás mel1ett van azok helye, mert egymást egészítik ki és egymást
támogatják. Együn élnek, egyenlő jogon éslegyezö célból vannak az emberi
lélekben, mint egymást kiegészítő tényezői a 'szellemnek, amelynek harmó-
niáját megszerezni és megtartani hivatás, bölcseség és boldogság egyaránt.

A bölcs emberek Lelkében a hit és a tudás nem is kerül egymással ellen-
tétbe. Sőt egymást gazdagítja, egymást támogatja. Csak egyetlen emberre hivat-
kozom bizonyságul. Ez az ernber a hitben és a tudásban egyformán csuda
gazdag Pál apostol. Alig van ember, aki az életet úgy ismerte volna, mint ő.
Alig van ember, aki a mulandóságnak és az örökkévalóságnak, a teremtmény-
nek, a teremtőnek, az embernek és az Istennek, a hitnek és a tudásnak viszo-
nyát olyan tisztán látta volna, mint Ő, Ezért alig van hívő, aki 'mélyebb tudással
és alig van tudós, aki emelkedettebb, hittel fogta volna fel a jelenségek tömegét,
vagy aki világosabb látással és nagyobb bölcseséggel ítélte volna meg az isme-
ret értékél és rendeltetését, mint Pál apostol. EzérL volt az ő élete hívő élet, az
életfelfogása pedig a tudós világszemlélete. Ezért kapcsolódott bele földi élete
az örökkévalóságba annyira, hogy ő már itt ezen a földön is az örökkévalóság
életét élte,

Hadd idézzem ennek az igazolására a saját szavait: «A mi Urunk, Jézus
Krisztus Istene, a dicsőség atyja, adja nektek a bölcseség és kijelentés lelkét,
hogy mi a reménysége az ő elhívásának; mi a gazdagsága az ő öröksége dicső-
ségének a szentek között és hogy milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma irán-
tunk, hívők iránt, az ő hatalmas 'erejének mértéke szerint!» (Ef. 1,17-19.).

Pál apostol szerint tehát a hit és a tudás egyformán szükséges arra,
hogy az életet, mint az Istentől eredő elhívást a maga valóságában megismerjük.
A hit és a tudás az emberi lélek két karja, amellyel az életet magához őleli. A
hit és a tudás páros szem, amellyel az ember az élet mibenlétét, törvényeit,
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célját és értékeit felismeri és vizsgálja. A hit 'és a tudás az egymást támogató
két láb, amelyeken előre törünk, hogy elérjük az élet kútfejét és örökkévalósá-
gát, a teremtő és gondviselő, Istent, aki ajándékul adta az életet. A hit és a
tudás együtt segít el a~ élet titkainak megismerésére és az élet ura hatalmas
erejének meglátására. A hit a, virág, a tudás a szár, Virág nélkül dísztelen a
szár, szár nélkül elhervad a virág. A tudás a vizsgálódó szem, amely meglátja,
amit keresünk, a hit a kar, amellyel azt magunkhoz öleljük. A tudás gyüjt, a
hit megőriz, de csak együtt szerzik meg és biztosítják a megelégedést.

A hit és a tudás országa mellett hadd -ölelkezzék hát össze egymással
az a két testvér, akiket szent frigyre teremtett az örök bölcseség. Az Isten
templomában hadd világítsa be mindnyájunk előtt a hit és a tudás egymásba
folyó fáklyafénye az emberi lélek által 'elérhető bölcseség ama legnagyobb
magaslatát, amelyen mint a megdicsőülés hegyén, együtt van a hit és a tudás,
a szentség örökkévalóságával az Istennel, aki a hit és a tudás kegyelmi aján-
dékát szent harmóniába egyesíti lelkünkben.

D. Raffay Sándo,..

Hz élő Krisztus.
Lukács elbeszélése szerint Péter apostol az első pünkösd alkalmával az

egybegyült, a pünkösdi csodán álmélkodó tömegnek azt mondja: «Úrrá és
Krisztussá tette őt az Isten, azt a (Jézust, akit ti megfeszítettetek». Péter apos-
tol pünkösdi beszédjének ez az alapgondolata rövid' megragadó formában jelöli
meg a keresztyénség végső fundámentomát. Ugyanilyen értelemben szól a ke-
resztyénség «Apostoli Hitvallása» arról, hogy Jézus Pontius Pilátus alatt meg-
feszíttetett, meghalt és eltemettetett, de harmadnapon 'feltámadt, felment a
mennybe, ahol az Atya Isten jobbjára ült és ahonnan eljövendő ítéletre.

Ez a keresztyén hitvallás immár közel két évezred óta mindig újra arró)
tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus él. Ezt az élő Krisztust kell az egyház
igéjének hirdetnie, Ohozzá kell ,a kereső lelkek számára az útat egyengetni s
a keresztyén teológia feladata is abban összpontosul, hogy az élő Krisztust
ragadja meg és rajzolja meg. Ez a feladat minden nemzedék számára új és azt
mínden nemzedéknek a saját történeti helyzetében kell megoldania. Éppen
azért az egész egyház, a teológiai tudomány és a gyakorlati egyházi munka
szempontjaból egyaránt alapvető kérdésekre ad fele1etet, aki az élő' Krisztus
valóságát rajzolja meg. Ezt a célt szolgálja a tübingeni egyetemi hallgatók lel,
készének. Burger Euraldnak «Der lebendige Christus- címen (W. Kchlhammer;
kiadása, Stuttgart, XVI+289 lap, ára 9 márka) most megjelent munkája.

A jelenkor keresztyénségében Jézus feltámadása háttérbe szorult, elvesz-
tette központí bibliai [elentöségét. Ezzel pedig az igehirdetés is a világnézet
egyik formájának,egy erkölcsi vagy vallási alapelvnek a kifejtésévé lett, ahe-
lyett, hogy az újtestámentomi hit realitásairól szóló bizonyságtétel volna. Pedig
a jelenkor szellemi életének szituációja követelő en parancsolja, hogy a keresz-
tyénség teológiai tudományával és gyakorlati igehirdetésével egyaránt a bibliai
élő Krisztus valóságát állítsa oda az ember szeme elé.

A XIX. század teológiai kutatása egyik főcéljának .ismerte, hogy a tör-
téneti tudomány kritikai eszközeivel tisztázza a keresztyénség keletkezésének
a körülményeit. Evégből objektív módon igyekezett megállapítani, mit tanított
s kinek vallotta magát Jézus, hogyan tanított Jézus felől az első jeruzsálemi
gyülekezet, majd Pál apostol és végül János evangélista. A teológiai kutatásnak
ez az irányvonala azonban olyan világnézeti előfeltételek alapján közeledetj
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az Ujtestámentomhoz, amelyek eleve lehetetlenné tették, hogy a bibliai kinyi-
latkoztatást teljes és eredeti mélységében ragadja meg. Amikor pedig ennek az
ú. n. liberális történetí-kritíkaí módszernek a csődje nyilvánvalóvá lett, az ezt
felváltó kutatási módszer, amelyet közönségesen «vallástörténeti» irányzatnak
szoktak nevezni a teológia történetében, a legrégibb keresztyénség történeté!
igyekezett beállítani a római birodalmat elárasztó keletről .jött vallásos áram-
latoksodrába. Ezzel a keresztyénség egyike lett a Kr. u. elsŐ századokban nagy.
számmal fellépő vallásos áramlatoknak (ezeknek egy csoportja az Ú. n. «rniszté-
rium-kultuszoks j és már ezen a réven is a kutatás csak azt látta, ami ezekben
a vallásos irányzatokban közös vagy rokon vonás s elvesztette szeme elől azt,
ami a keresztyénségnek minderr más vallástól különböző sajátos tartalma. Ez
egyúttal elzárta ezen kutatás számára a keresztyénség kínyilatkoztatástartal-
mát. S ezt nem enyhíti az a körülmény sem, hogy a vallástörténeti iskola kép-
víselői kutatásaikban igyekeztek lehetőleg elfogulatlanul feltární az Ojtestámen-
tom egyes iratainak és azok szerzőinek hitét, tanítását, a keresztyénségről val-
lott felfogását. .

A világháború és az azt követő szellemi válság tapasztalásai .azonban
megnyitottak a szemünket annak a felísmerésére, hogy az Ojtestámentom nem
rég meghaladott életformák és mítologíkus nézetek kőzé vegyített vallásos és
erkölcsi igazságok tárháza, hanem kinyilatkoztatás bizonysága, amelynek igé-
jében Isten szólítja meg az embert, formál igényt engedelmes szelgálatára és
cselekszik vele kegyelme szerint. Istennek a kinyilatkoztatása nem vallásos
vagy 'erkölcsi igazságok, parancsolatok közlése, hanem Isten cselekvése, amely-
lyel a bűnbe sűlyedt világot a Krisztusban megbék·éltetí önmagával. Istennek
ez a szentséges, minden bűnt ítélő, kárhozatra. taszító és egyúttal kegyelmes,
a megtérő bűnöst irgalommal magához ölelő kinyilatkoztatása Jézusban: életé-
ben, tanításában, halálában, feltámadásában nyilatkozik meg előttünk. Azonban
ez a kinyilatkoztatás nincs 'mintegy bezárva a térnek és időnek arra a pontjára,
amelyen Jézus járt a földön, mert Isten őt feltámasztotta a halálból, megdicsőí-
tette s így Ő «tegnap és ma rés mindörökké ugyanaz», az élő Krisztus. Az egész
Ojtestámentom egyöntetűen arról tesz, bizonyságot, hogy ő élő Krisztus, Nem
úgy áll a helyzet, mintha talán az evangéliumokból ki lehetne még hámozni a
történeti kritika eszközeivel egy legrégibb Jézus-képet, amely a názáreti mes-
tert csak alázatos tanítónak ismerte volna s mintha a keresztyénség fejlődé-
sének egy későbbi fokán lett volna a názáreti tanítórnesterböl a mennyeí gló-

. riába öltöztetett Isten Fia, akit azután a keresztyén spekulatív gondolkodás
tett meg a Szentháromság második személyévé. A keresztyén gyülekezet kez-
dettől fogva azoknak li serege, akik «segítségül hívják az Or Jézus Krisztus
nevét» (1. Kor. 1,2.). Ahol pedig a .Krisztus nevét segítségül hívják, ott tudják,
hogy a megdicsőített, az Atya jobbjára ült élő Krisztushoz könyörögnek.

Dc mit j-elent az, hogy «élő Kriszius»? Már a legrégibb keresztyén gyüle-
kezet a Krisztust élő Krisztusnak ismerte meg, mert tudta róla, hogy nem ma-
radt a halálban, hanem feltámadott és felment a mennybe Isten ·jobbjára. A
Krisztus az az Ember Fia, aki «eljő az ég felhőiben» (Mát. 26,64.). A gonosz-
tevölekel együtt megfeszített Jézusnak ez a megdicsőülése lett az öskeresztyénség
krisztológiai gondolkodásának a kiindulópontja, Azzal azonban, hogy az első
keresztyénség a megdicsőült Jézust az Atya jobbján tudta és így neki isten]
méltóságot tulajdonított, nem gondolta azt, hogy mérhetetlen távolságba került
tőle. Inkább úgy.tapasztalta, hogy a Krisztus az az Or, aki állandóan közel van,
igéjének révén rendelkezik az emberrel, a keresztség sákrámentornával elhívja
a gyülekezetbe, az Orvacsora sákrámentomának a segítségével pedig testének
közösségévé építi meg az egyházat. Ugyanez a Krisztus munkálkodik Szentlel-
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kének új életet formáló ;erejével a gyülekezet egészében és minden egyes
hívőben.

Az élő Krisztusról szóló ezen bizonyságtétel fűzi .egybe az Ojtestémen-
tom egyes iratainak a szerzőitegy gyülekezetté. Amit a 'legelső keresztyéneki
inkább csak tapogatódzó formában próbáltak szavakba önteni, azt Pál apostol és
azután ismét más módon a Zsidókhoz irott levél szerzője, valamint a negyedik
evangélista próbálta megragadni és teljes mélységében kifejteni, hogy azután
az élő Krisztus eleven életvalósága világíthassa meg a természeti és történeti
világ valóságát egyaránt.

Az Újtestárnentom tehát azzal az igénnyel lép fel, hogya Krisztusban az
Isten «megtörte hallgatását», amint Ignatius antiochiai püspök mondotta. Amíg
a vallások különféle rendszerei lényegileg mind csak arról beszélnek, hogy az
embernek hogyan, milyen eszközök igénybevétele mellett lehet az istenséghez
közeledni s így éppen ezért nem tudják keresztültörni ennek a világnak a be-
zárt várát, addig a keresztyénség arról tud, hogy Isten a Krisztusban maga törte
keresztül a falatés utat nyitott Isten és ember közt, - nemcsak egy nemzedék
számára, hanem az egész embervilágnak, minden idők népeinek.

Az Üjtestámentomnak ez az igéje annyira paradox, hogy bolondságnak
tetszik immár kétezer év.óta. Holott csak ennek az igének a világításában oldó-
dik meg az emberi lét végső problémája iés csak Krisztusban van megváltás
a mindinkább kháoszba sűlyedő világ számára. Ez különösen is világossá
lesz akkor, ha az 'ember a jelenkor filozófiai törekvéseit nézi, ·amely,ek az emberi
lét végső, «exisztenciális» problémájára próbálnak fényt deríteni. Amit ma Hei-
degger, Jaspers vagy Grisebach, az «exisztenciális filozófia» főképviselői hir .•
detnek. az Burger megállapítása szerint lényegileg szekularizált, azazelvilá'-
giasított vallás s éppen ezért nem tudja megragadni az ember exisztenciájának!
végső valóságát. Ennek a titka csak akkor" nyilik meg szemeink előtt, ha ali
élő Krisztus nyitja meg szemeinket látásra.

Burger könyvének ezek a csak nagyon vázlatosan ismertetett szempontjai
is mutatják fejtegetéseínek a gondolatgazdagságát és aktualitását. Éppen azért
azt eszmélésre törekvő lelkészeinknek melegen lehet tanulmányozásra ajánlani.
Benne a háború utáni német teológiai tudomány egyik értékes gyümölcsét
ismerhetjük meg. Hazai evangélikus egyházunkban még alig jelentkezik a hatása
annak a keresztyénség lényegére újból ráeszmélö és így megifj ult teológiának,
amely Németországban oly erővel tör előre és megtermékenyíti az egyház
életét. Talán azért, mivel annak egyik korszakos jelentőségű vezére, Barth
Károly határozott kálvini irányban mozog, De a nérnet teológiai munkának
van egy másik, a Barth által megindított mozgalmat jelentőségben hovatovább
meghaladó irányzata is, amely határozott lutheri irányvonalat mutat. Burger
könyve is ennek a teológiai eszmélésnek a gyümölcse. Hazai evangélikus egy-
házunk tiszta 'evangéliumi szellemben való megújhodása érdekében igen fontos
volna, hogy eszmélésre. tanulásra kész fülekkel figyeljünk az, Evangéliuni üze-
petének arra a megújhodására, amely a megúj uft német teológiai .munkából
hangzik felénk. Benne az élő Krisztus mutatja mindeneket megújító erejét.

Lic, Dr. Karner Károly.

"Ahol Krisztus van, ott egész bizonyosan jelen van az Atya és a
Szentlélek is; ott csak kegyelem lehet, nem törvény; csupa irgalmasság,
semmi bún; csak élet van, halál nincs; minden mennyország és nincs
pokol. agy vigasztalódom Krisztus munkájával, mintha magam tettem
volna azt. ff Luther.
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Egyházi lapjainkban és gyü1ekezeteinkben újabban egyre többször hal.
latszik ez a szó: liturgia; a magyar ievangélikus istentisztelet rendjének a kén-
dése az egyházi élet és érdeklődés homlokterébe lépett.

«Liturgia» görög szó s Isten üdvösség-akaratának az egész emberi
életet átfogó szolgálatát jelenti; «liturgia» - keresztyén egyházi szóhasználat
szerint - maga az egész, a teljes istentisztelet. Az alábbiakban a szót ebben
az értelemben használj uk.

Az istentisztelet az egyház életének legsajátosabb, minden belső elfaju-
lásra és kívülről jövő idegen hatásra egyaránt a legérzékenyebben reagálö
megnyilvánulási területe. Az egyház életének és benne az egyes hívő személyes
keresztyén életének az egysége - mint Istenben való élet - éppen az istentisz-
teletben valósul meg. Az istentisztelet eredeti, lényeges és normális élettevé-
kenysége az egészséges keresztyénségnek. Az istentiszteleti élet cselekvő ala-
nya és éltető forrása Jézus Krisztus,

Attól fogva, hogy az egyház az első pünkösdkor megszületett és a meg-
dicsőült Odvözítő az igehirdetési apostoli szolgálatával egybegyűjtötte az első
gyülekezetet, a hívek «foglalatosak valának az apostolok tudományában és a
közösségben . a kenyérnek megtöréséhen és a könyörgésben» (Ap. Csel. 2,42.), A
prófétai és apostoli szeniiqe és a szeniséq az egyház istentiszteletének magától
az Úr Jézustól rendelt kettős gyujtópontja, amely állandóan a Lélek tüzével
tölti <el a gyülekezet imádságos életét. Az egyházat valóban egyházzá csakis
Jézus Krisztusnak szüntelen kegyelmi jelenléte és munkássága teszi: Ö pedig
szentígéjében fordul hozzánkés szentségeiben cselekszik velünk, hogy mí
Hozzá fordulhassunk könyörgésünkkel, imádságunkkal, szívbeli áldozatunkkal és
Vele, Benne élhessünk. Ezt az eredeti keresztyén élet-igazságot hirdeti Luther
is, amikor torgauitemploms:oentelési beszédében az .Isten házának hivalását,
az egyház istentiszteleti életének a lényegét így határozza meg: lsten «szó~
'hozzánk az Igével, mi pedig Hozzá fordulunk imádságunkkal és maqasztalé-
sunkkal»,

A testté lett Igével, a Jézus Krísztussal való legbensőbb közösségből,
valóságos élet-egységből, - amely emberi ésszel fel nem fogható, szentséges
titokként születíkés újul Isten oltáráná], - sarjad ki az .igazi egyházi közösség
és keresztyén testvériség azok között, akiknek az élete az Egy Testből és 'az
Egy Vérből való ...

Nem véletlen az, hog~ az eredeti, apostoli keresztyénség teljességet és
tisztaságát egyaránt szolgáló Agosla~ Hitvallás annyira hangsúlyozza - a leg-
különbözőbb vonatkozásokban (V., VII., VIlI., XIII. és XXIV. cikkben!) - a
szentígével együtt Krisztus testq és vére szentségének az egyház istentiszteleti
életében való nagy jelentőségét: az Úrvacsora nélkülözhetetlen, szerves része,
fő alkotó tényezője a keresztyén istentiszteletnek.

, Most pedig nézzünk csak; szét a mi gyülekezeteinkben és helyezzük oda
az előbb mondottak mellél a magyar evangélikus gyülekezetek jelenlegi isten-
tiszteleti életét. Bizonyára sokan fájdalommal állapítják meg, hogy milyen
idegenül érezték magukat egyik vagy másik templomunkban, ahol az otthonitói
eltérő volt az istentiszteleb rendje. Valóban, ezek az istentisztelet külső rend-
jére vonatkozó 'eltérések és külőnbözőségek semmiképpen sem erősítik az egy-
házi közösséget és evangélikus egységet! Bizonyára sokan érezték már nem
egy gyülekezetben igen szegényesnek. kopottnak és ridegnek az evangélikus
templomot. Valóban, az ilyen egyszerű - iskola-termektöl alig különbözö -
templomok csak. nehezen segítik elő az imádság lelkének. szárnyalását! BiZQ~
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nyára sokan abban látják a magyar evangélikus gyülekezetek túlnyomó több-
ségében az istentiszteleti rend' íogyatékosságát, hogy egyszerűségével nem elé-
gítheti ki a «modern- ember sokféle benyornásra igényt tartó érdeklődését
és ezért új, szebb, gazdagabb, «hatásosabb» istentiszteleti rendel kívánnak.
Valóban, nagy fogyatékosság az, ha olyan az istentisztelet rendje, mintha II
templomi gyülekezetnek csak füle volna! Mégis azt. kell mondanunk, hogy sok..•
kal veszedelmesebb minden - formabeli és kifejezésbeli - szegénységnél. sza-
badosságnál és «protestáns egyszerűségnél- a magyar evangélikus istentiszteleti
élet belső kiszikkadása, tartalmi elszegényedése: a Szentírás és a hitvallások
keresztyén evangélikus egyházi kegyességének, elsorvadása. Minden látszólagos
különféleség és «helyi szokás» ellenére is megvan az egység, - de ez az egység;
döbbenetes: egységes a magyar istentiszteleti élet a lutheri reformáció egyházi
tradiciójától, eredeti keresztyén istentiszteleti Ielkűleíétől való teljes elszaka-
dásban, az istentiszteleti élet szívének a kitépésében.

Mivel a Jézus Krisztusba vetett igaz hit megerötlenedett, mivel a kegye-
lem szerit eszközeihez kötötr valóságos jelenlétét a vallási szubjektivizmus és
racionalizmus legkülönbözőbb táborai olyan szép sikerrel elhomályosították.
sőt valósággal kiütötték egyházi életünk középpontjából, - a «felvilágosult»,
«modern» és «szabad» ernber életében Krisztus egyházából ininálunk is emberi
társulat, egyének és korok ízlése szerint alakítható egyesület lett; az egyház
Istenben való életének, at Ige és a szentséqek kegyelmi gazdagságát hordozó
ősi 'evangélikus istentiszteletnek helyébe - az Isten házából természetszerűleg
gyülekezeti teremmé változó templomban - tűnö-múló emberi bölcseségek
retorikai iskolája lépett. Az oltár fölé épített szószék sok templomban nem az
IsOOnigéjének a fontosságát, hanem az emberi szónak és vélekedésnek az isteni
kijelentés fölé helyezését jelképezte.

Mindennél jellemzőbb azonban istentiszteleti életünk .belső kiszikka-
dására az Úrvacsora szentségének helyzete, illetve az a tény, hogy milyen hamu-
pipöke-szerepben kénytelen meghúzódni az egyházi élet sarkában Istennek ez a
legdrágább ajándéka. «Függelék» lett belőle, néha, nagy-ritkán «kiszolgáltatják
az istentisztelet után»! Ezen a ponton látszik meg a Legdöbbenetesebben az a
sötét szakadék, amely már 300 éve végigvonul és egyre veszedelmesebbe mélyül
magyar evangélikus egyházi életünkben, megfosztva ezt az Úr Jézussal való
állandó és legbenső egységnek, valóságos éleb-közösségnek (communio) kibeszél-
hetetlen 'erejétől és áldásától, sőt még a Iehetőségétől is.

A liturgia legfőbb tartalmától való rendszeres megfosztottságnak csak
egészen természetes következménye lett istentiszteleti életünk annyi sok tiszta
evangélikus értékének, megnyilatkozási és kifejezésbeli gazdagságának az ef-
pusztulása, illetve a «protestáns puritánizmusnalo diadalmaskodása, ami ma-
gyar 'evangélikus vonatkozásban egyenesen liturgikus anarchiát, sőt nihiliz-'
must jelent! Hangzatcs jelszavaknak hódoló nemzedékek még azokat az érté-
keinket is eltékozolták, amelyeket a véres üldöztetések és harcok évszázadaiban
is híven megőrizteka kegyelmi eszközöket eredeti tisztaságukban és gazdagsá-
gukban buzgón használó elődök. Igy most csak töredékeket, a felbomlott orga-
nizmusról Levált, élettelen darabokat találunk használatban, - még csak része--
ket se látunk egyházunk ősi, eredeti ístentiszteletéböl, mert részei csak az
egésznek lehetnek. ..

Nagy szükség van tehát az egész magyar egyházban istentiszteleti éle-
tünk megújhodására. A tiszta evangélikus egyháziasság, az evangéliumi igazság
teljességéből élő lutheri konfesszionalizrnus sürgeti ezt a megújhodást. Vissza
kell szereznünk, az Úr kezének kegyelmes ajándékaként vissza kell nyernünk
anyaszentegyházunk drága kincsét : a tiszta szentigéből és a hamisítatlan szent-
ségből, Jézus Krisztus kegyelmi jelenlétéből és munkásságából élő, és éltető ősi
liturgiánkat!
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Megújhodásra és nem emberi «retorms-ra van szükségünk. Csak önámítás
volna azt gondolnunk, hogya mi korunk egyáltalán «alkothat» valamit isten-
tiszteleti téren! Vissza kell mennünk - igen: zarándokolnunk! - egyházunk
életében egészen addig a pontig, ahol az eredeti (apostoli és lutheri) töretlen
Krisztus-hit teljességet mutató istentiszteleti életben buzog a megváltó és meg-
szentelö kegyelem' teljessége. Vissza kell tehát mennünk a XVI. századba, a
lutherL.nefor:máciÓ tiszta egyházias lelkületér tükröző, az Ige és a szentséq
összetartozásán és felbonthatatlan egységén felépült ősi keresztyén, evangélikus,
istentiszteleti rendhez és a multtal való folytonosságot itt lenn, az alapban kell
helyreállítanunk.

Az istentisztelet tartalmi telj<ességének' visszanyerése belülről ható erővel
elvégzi majd nálunk is az istentiszteleti élet kifejezésbeli szépségének és alaki
gazdagságának a megelevenítését. az egyházi művészetek minden igazi értékének
szolgálatba vételével és felhasználásával. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy
istentiszteleti életünk megújhodása nem formális és legkevésbbé esztétikai kér-
dés, hanem elsősorban dogmatikai feladat, amelynek egyházunk lelkületével
megegyező megoldására a történeti folytonosság helyreállításán keresztül vezet
az út. -

A magyar evangélikus istentisztelet jövendő alakulása szempontjaból igen
jelentős fordulat történt éppen a legutóbbi hetek folyamán. A február 6-i püs-
pöki konferencia határozata értelmében a legtöbb magyar istentiszteleti nyelvű
templomban bemutattak az Ú. n. budapesti istentiszleleti rendet.

Nem foglalkozhatunk itt részletesen ezzel az istentiszteleti renddel, ha-
nem meg kell elégednünk annak a megállapításával, hogy a lutheri reformáció
'evangélikus egyházi tradiciójával és liturgikus lelkületével szemben ez az
istentiszteleti rend, illetve javaslat is az Ú. n. csonka-istentisztdet típusának
a képviselője, mert hiányzik, belőle Krisztus testének és vérének a szentsége,
a communio.

Kétségtelen, hogy ez az istentiszteleti rend formális tekintetben - a
legtöbh magyar gyülekezet mostaní, szinte sivár istentiszteletével szemben -
több vonatkozásban gazdagodast jelent. Mégsem hagyhatjuk említés nélkül,
hogy ősi egyházi liturgikus szabály: a bőjti vasárnapok istentiszteleti rendjében
elnémul a nagy gloria (<<Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!») ; to-
vábbá ugyancsak igen mélységes jelentőségű liturgikus elv az is, hogy a hit-
vallás (credo) - mint az egyház szava, (vox ecclesiael ) - nem előzheti meg
az epístolát és az evangélíumot - J Isten Igéjét, (Verbum DeU) - hanem a,
szentige után következik. V égül meggyőződésünk, hogy istentiszteleti életünk
megújhodása nem függhet az egyházközségek tagjainak többségi határozatától,
illetve a bemutatott, vagy még ezután bemutatásra kerülő istentiszteleti renddel
kapcsolatban megnyilvánuló tetszésétől, esetleg nem-tetszésétől. ..

Istentiszteleti életünk megújhodásának munkálásában sok-sok lelki mun-
kára és belső tusakodásra, az Anyaszentegyház örökkévaló javainak a Szerit-
lélek kegyelméből való megelevenedésére van szükségünk, - elsősorban az Ige
szolgáiban ; azután pedig kitartó és önfeláldozó hűséggel és szeretettel kell vál-
lalnunk gyülekezeteínknek - a gyermek-seregtől kezdődő - nevelését, hogy
lépésről-lépésre haladva, újra valóban, egy házzá : a szeritigének és a szentség-
nek kegyelmi javaiban és teljességében gazdag, valóban evangélikus is Lentisz-
teleti élet részeseivé lehessünk, - egyedül Kriszius kegyelméből!*)

(Komárom). Dr. Jánossy Lajos.
---

*) Istentiszteleti életünk kérdései vel - különösen a föistentiszteleUel kapcsolat-
ban - részletesen foglalkozik "Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi
alapon" címen 1932-ben megjelent könyvem.

D. Raffay Sándornak "A magyarhoni evangélikus liturgia tbrténetéhez" címen
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Egyházi törvénykezésünk kérdései.
Egyházi alkotmányunk nagyértékű része az, amely «Egyházi törvénykezés»

címmel az egyház beléletében előforduló, részben egyházi fegyelmi, részben.
adminisztratív és magánjogi jellegű kérdésekben leendő eljárást szabályozza.

Míkor az Egyházi Alkotmányt annak idején megalkoLták, ez a fejezet
talán nem is látszott olyan túlságosan fontosnak a többi kérdés mellett. Tény-
leg úgy is volt, hosszú időn keresztül, hogy éppen ez a fejezet nem került sok-
szor alkalmazásra. Tudjuk, hogy a régi, békebeli időkben, évek elmultak, amíg
az 'egyházi törvényszékeknek munkájuk akadt.

Az újabb idők azonban rnind többször szólítják munkába az egyházi ítélő-
székeket. Az egyházi törvényszékek elé kerülő ügyek, sajnos, igen nagy szám-
ban olyan természetűek, a· bennük foglalt kérdések, az általuk érintett érdekek,
és egyházi problémák kapcsán olyan kornolyak, sőt súlyosak, hogy azok az ítél-í
kező fórumokat nemcsak a technikai munkával, hanem a megoldásra, eldön-
tésre váró kérdéstek súlyos és komplikált voltával is igen sok esetben nagyon
próbára teszik.

El kell ismerni, hogy! az ősök Egyházi Alkotmányunknak törvénykezési
részét annak idején nagyon jól szerkesZtették meg. Olyan jó az, hogy még most
is, annyi idő után is jól lehet használni. Azonban most már mégis sok meg-
haladott rendelkezes van benne, I viszont sok, ez idő szerint fontos kérdésben,
nem tartalmaz rendelkezést, Nagyon indokolt volt tehát az egyházi törvény-
kezés 'egyes kérdéseinek a felvétele a tervbe vett novelláris zsinat tárgysoro-
zatába. •

Ogy .gondolom, nem teszek vele rossz szolgálatot, ha ennek kapcsán egyes.
kérdéseket ,ebből a tárgykörből fel kívánok említeni.

Az első kérdés a gyülekezeti beléletre vonatkozik: az egyház/egyelem kér-
dése. A gyülekezeti tagok felett, tudjuk, általában igen csekélyegyházfegyelmi
rendelkezést tudnak csak az egyházközségek gyakorolni. Pedig ez nagyon szük-
séges volna. Az a kevés jogkör, ami ebben a kérdésben a presbiteriumot és az
egyházközség vezetőit megilleti, minimális,inkább .csak .bizonyos elsimító,
békítő jellegű, Sajnos, ez a mai időkben sokszor. kevés. Indokolt lenne ennél a
kérdésnél, az egyházi törvénykezés. keretében, az egyházközségi bíráskodásnak
a megvalósítása. Nem kívánok itt ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozni. Csu-
pán hivatkozom református vtestvéreínlc egyházi ,alkotmányában a Vr. t-c-re,
amely az egyházi törvénykezésröl szól és amelyben az ú. n. «egyházközségi,
bíróságok» vannak megszervezve ali egyházközségi fegyelmi jogkör végzésére.
Annál inkább indokolt ennek a fórumnak a megszervezése, mert, más kérdést
nem is érintve: a reverzálls-adások kérdésének esetenkénti elbírálásánál ettől
[ó eredmények várhatók.

További, igen megszívlelendő kérdés az E. A. 326. §-ában meghatározott
büntetések, mondjuk inkább fegyelmi rendelkezések kibővítése. Az ezen §-ban
kimondott 4-féle büntetés ugyan teljesen megfelelő és az az egyébként gyakor-
latban levő fegyelmi rendelkezésekkel is egyezik. Van azonban ennek a rendel-
kezésnek egy súlyos hiányossága. Értem ez alatt azt, hogy az egyházi szolgá-
latra nem megfelelő tisztviselőt az egyházi törvényszéknek nem áll módjában
kényszernyugdíjazás segítségével az állásából elmozdítani. Igen sok esetben
nagyon előnyös intézkedés lenne ez. Ezidőszerint .az egyházi tőrvényszéknek

1933-ban megjelent tanulmányából pedig a XVI. és XVII. század magyar evangélikus
istentiszteleti életének egész teljessége és gazdagsága megismerhető (v. ő. különősen a
12-20. és a 30-52. old. !J, amellyel szemben csak annál jobban meglátszik a későbbi
elszegényedés.
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az olyan tisztviselővel szemben, aki állásának betöltésére nem alkalmas, nem
áll módjában más intézkedés, mint az állásától való elmozdítás. Ez pedig, tud-
juk, igen súlyos büntetés, és bizony természetesnek kell látnunk, hogy ettől
törvényszékeínk visszariadnak annál is' inkább, mert hiszen ezzel nemcsak a
tisztviselőt, hanem inkább sokszor annak a családját sújtjuk és egész életére
tönkretesszük. Viszont enélkül meg, ezidő szerint, nem' érhető el az a cél, ami
pedig az egyházi élet szempontjából rendkívül fontos, hogy az, aki tisztjét
valami okból nem tudja betölteni és így hátrányára van annak az egyházi közü-
letnek, ahol tisztséggel bír, onnételtávolítható legyen. Ez a kérdés pedig meg-
oldható éppen a kényszernyugdíjazásnak a bevezetése által.

Hogy ez a kérdés fontos, és hogy ez csak így oldható meg célszerűen:
utalok az 1934. 1. t-c-re, amely kirnondja, hogy: «nyugdíjazható az, aki a hiva-
talával járó munka kifogástalan végzéséhez szűkséges+szakképzettség, szorgalom]
vagy egyéb fontos kellék hiánya miatt szolgálatát a megkivánt mértékhen
nem látja eh.

A novelláris zsinat anyagában szereplő fontos kérdés az egyházi lörvény-
kezésnek a közigazgatástói való szétválasztása is.

Tagadhatatlanul igen sok indok szól amellett, hogy ez a kérdés ilyen
alakban rendeztesséle Mégis úgy áll azonban a dolog, hogy ebben a részben
nem érinteném egyházi törvénykezési, eljárásunkat. Más ugyanis ennél a kér-
désnél a mintául vett állami élet, és más a strukturája egyházi életünknek. Az
állami életben ugyanis van államfő, aki személyében képviseli az államha-
talmat minden irányban. Felül áll úgy a közigazgatáson, mint az igazságszolgál-
tatáson. De nem is vesz tényleges részt egyikben sém. Egyházi életünkben
azonban ilyen, az államfőnek megfelelő szerep nincsen, Nálunk, az iker-elnök-
ségek szervezésének alakjában, a közgyűlési rendszerre alapozott adminisztra-
tiv vezetősége van csak az egyházi közületeknek. A teljes, úgy lelki, mint anyagi
kérdésekre vonatkozó egyházvezetés és adminisztráció reájuk nehezedik. Oket
illeti meg a megfelelő rendelkezö jog is. Államfő nélkül ott, ahol a legtöbb
fórum az adminisztrativ fórum, laz ilyen különválasztás nehezen valósítható
meg, sőt az sok tekintetben még hátrányos is lehelt. Ha az adminisztratív veze-
tőket az egyházi életben kivonjuk a bíróságole vezetéséböl, illetve az ottani
elnőklésből , annak a következménye az lesz, hogy az ítélkezést bizottság-jellegű
beállításban fogja egy külön .testület gyakorolni, amely azonban ebben az alak-
jában mégis az egyházi vezetésnek kifejezetten mel1é-,' sőt sok esetben fö-
léje rendelt szervezete lesz. Ez pedig nem kívánatos. Egyébként is: egyházi,
törvénykezési eljárásunknak nagyobb része az, amit köznyelven fegyelmi eljá-
rásnak szeletunk nevezni. Itt artalok arra az általános helyz-etre, hogy a fegyelmf
fórumoknak általában az adminisztratív vezetők az elnökei. (Megyénél főispán;
bíróságoknál a törvényszéki és táblai elnök stb.). Ez is arra mutat, hogya szét-
választásra nincsen szükség. Meg lehetünk egyébként győződve arról, hogy egy-
házi bíróságaink tagjaiban és elnökségeíbeu -mindig meglesz a jövőben is a ko-
moly önbírálat, amivel tudni, fogják, hogy mikor járhatnak el és míkor kell
félreállaniok, hogy az elfogultságnak még a legtávolabbi gyanuját is elhárít-
hassák magukról. A kérdésnek ez a része sem ad tehát 'okot aggodalomra.

Van azonban ennek a kérdésnek egy másik része is. Egyházi törvényszé-
keink összeállítása olyan, - ez viszont egészen természetes következménye egy.,
házi szervezetünknek, - hogy úgy a tanács tagjai között, mint az elnökségben
is ritkán találunk bírósági eljárás végzésére, különösen pedig tárgyalásveze-
tésre nagyobb gyakorlati tudással bíró tagokat. Ez pedig jelenleg nagyon komoly
kérdés. Az újabb időben ismételten fordulnak elő olyan egyházi törvénykezésa
ügyek, amiknek lebonyolítására, különösen pedig a tárgyalás vezetésében és az
ítélethozatal körüli technikai kérdésekben, de magában az egyházi problémák
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eldöntésében is, olyan bírák és különösen tárgyalás-vezetők szükségesek, akik-
nek ezeknél a kérdéseknél nagy gyakorlati (technikai) tudásuk van. AU ez
különösen a közvetlen tárgyalást Iebonyolítő egyházmegyei törvényszékekre.
Az, hogy a tárgyalást, bár a legjobb igyekezettel, technikai gyakorlattal nem
rendelkezo laikus elnökség vezeti, magával hozhatja azt, hogy a tárgyalások a
komplikáltabb esetekben megnehezülnek és -fennáll annak a veszedelme, hogy
a technikai ismeretek hiányában a tárgyaláson hibák történhetnek, vagy pedig
a tárgyalás fennakad. Minél nehezebb ügyek jönnek - amik pedig, tudjuk, elég
nagy számmal voltak az utóbbi időben -ez a veszedelem annál fokozottabban
fennáll a törvényszéki eljárásokban,

Ezen szükséges tehát segíteni. A megoldás nem is nehéz. A katonai bírás-
kodásban, így a nálunk most is érvényben levő 1912. XXXIII. t-c.-ben foglalt
honvéd búntető eljárásban is, rendszeresítve van az ú, n. «tárgyalás-vezető-
tisztsége. Ez a katonai vbüntetötanácsban a szakember, a hadbíró, aki a tár-
gyalás-vezetés technikai részét viszi. Ennek a mintájára lehetne megoldást
találni ebben a kérdésben. Nem gondolok kifejezetten erre az állandóan rend-
szeresített tárgyalástvezetői tisztségre. Hiszen egyrészt vannak egyszerű esetek,
amikor a tárgyalás vezetésevaz elnökség kezében maradhatna. Másrészt meg,
ahol az elnökségben szakember van, ott ez a kérdés nem fontos. Indokoltnak
tartanám azonban annak a lehetővé tételét, hogy adott esetben a tárgyalás-
vezetést nem az elnökség, hanem' esetleg a tanácsnak 'egyik ezzel megbízott
tagja végezhetné. Ezzel a kérdés kellően megoldhatóvá lenne.

Végül a jelenlegi, sokszor nem kellően megokolt pereskedések megelő-
zése céljából előnyös volna annak kirnondása, í hogy oly esetekben, amikor a tör-
vénykezési eljárás nem hivatalból, hanem magánfél panaszára vagy keresetére
tétetik folyamatba; az eljárás megindítása függővé tétethessék az illetékes tör .•
vényszék elnöksége által bekért, az illető fokú eljárás előrelátható költségeit
fedező biztosíték letételétől, úgyhogy a letétel elmaradása esetén az eljárás
meg legyen szüntethetö. Magától értetödöen ez .ellen a határozat ellen megfelelő
perorvoslati Lehetőséget kellene adni a félnek.

Ezeknek a felvetetl kérdéseknek megfelelő novelláris rendezésével Egy-
házi Alkotrnányunknak a törvénykezési részét a jelenlegi viszonyoknak megfe-
lelővéés gyakorlatilag kielégítövé tudj uk tenni.

(Sárvár) Dr. Bertha Benő.

I

ft tolna-, baranya-, somogyi németnyelvú
evangélikusság eredetéről,

Aki a XVIII. század elsö felében túlnyomóan német telepesgyülekezetekből
alakult tolna-baranya-somogyi evangélikus esperesség eddig, még jóformán tel-
[esen felderítetlen történetével úgy külsö, mint belső egyháztörténeti szem-
pontok szerint foglalkozni akar, azi nem mehet el szótlanul amellett a kérdés
mellett, hogy honnan került ide a német gyülekezetek népe, milyen mult van
.mögötte bevándorlásáíg, s hogy rni voLLaz a vallás-erkölcsi örökség, melyet
magával hozott. Csak az, aki 'ezekre a kérdésekr-e megadta a feleletet, Ieszi
azoknak a feltételeknek a birtokában, amelyek mellett a lelke mélyéig fogja
megérteni tudni sokszor sajátos vonásokat mutató vallás-erkölcsi arculatával
ezt az 'evangélikus sereget s fogja -értékelni tudni azt azzal a tárgyilagossággal,
amelyre az egyház történetírót az igazság feltétel nélkül kötelezi. Az ilyen munka
azután egyúttal igen értékes szempontokat és útmutatásokat is fog nyújtani a
szóban forgó gyülekezetek híveinek', lelki aondczásához.
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A felvetett kérdésekre a, felelet nem könnyű, Ámbár még csak 200 éve,

hogy a törököktől pusztán hagyott Tolnamegye egyes községeiben, főképen a
Mercy grófok birtokán az evangélikus nép letelepedett, mégis nagyban belepte
már a multak pora azt az utat, melyen új hazájába 'vándorolt, Abevándorlásra
vonatkozó okmányok, útlevelek stb. elvesztek. Sok esetben ilyenek nem is vol-
tak, mivel a telepesek) nagy része Ill. Károly király megbizottai által támo-
gatva, fejedelmének tilalma ellenére titkon hagyta el hazáját. A település után
50-60 évvel később s legtöbbször szájhagyomány alapján készült gyülekezeti
írott monográfiák a hírek eredetére vonatkozóan, rendesen csak általános-
ságban mozognak. Ugyanez áll a néprajzi és nyelvi alapon végzett kutatások
idevonatkozó megállapításairól is. Czoernig szerint Württemberg, Hessen, Nas-
sau és a rajnai Pfalz a tolnai evangélikusok hazája. (Czoernig K.: Ethnographie
der oesterrejchisch. Monarchie», Wien, 1855. 8. lp.). Várost vagy falut Czoerníg
egyet sem nevez meg.

Újabhan Schmidt Henrik, a szegedi egyetem professzora és tanítványai
foglalkoznak nyelvi alapon a tolnai német evangélikusságeredetével is.
Erek a nyelvi alapra helyezett vizsgálódások, - melyekkel itt bővebben
nem foglalkozhatunk, - nem vezetnek 'elég biztos eredményhez, azért ezeket
történeti kutatásokkal is ki kell egészíteni. Ilyen módort a következő eredmény-
hez jutunk.

Az eredetileg Tolnamegyében letelepedett s innen a XVIII. század máso-
dik és a XIX. század első felében Baranyába és Somogyba is átrajzó evangéli-
kusok főképpen hesseni eredetűek. Vannak túlnyomó részben felsőhesseni és
túlnyomó részben alsóhesseni eredetű gyülekezetek. Meg kell engednünk, hogy
Württemberg, Pfalz, Elzász-Lotharingia is adott Tolnamegyénekevangélikus
telepeseket. Vannak családok, melyekre nézve az e tartományokból való szár-
mazás mínden kétségen felül kirnutatható, De ezeknek a száma aránylag csekély
azoknak a családoknak a számához képest, melyekről viszont teljes határozott-
sággal kimutatható, hogy hesseni eredetűek. Hessen-Darrnstadt, Hessen-Nassau,
Hessen-Cassel, Hessen-Hanau területéről nyerte annak idején túlnyomórészben
Tolnamegye protestáns, főként evangélikus telepeseit. Ezt az állítást az alábbi
itt csak általánosságban és -vázlatszerűen felsorakoztatható bizonyítékek iga-
zolják.

Sikerült az összes tolnamegyel ev. gyülekezetekből kb, 400 családnak
németországi származási községét teljes határozottsággal megállapítanom. Ezek-
nek legalább 85-90 százaléka hesseni eredetű. (Lásd Varsád példáját, «Deutsch-
ungarische Heirnatblátter», Bpest, 1932. évf. 237-239. 1.),

A tolnai <evangélikusok túlnyomóan hesseni eredete rnellett szól az a
nagy hasonlatosság, mely Tolna evangélikus népessége és Hessen egyes vidékei-
nek a népessége között vallási, nyelvi, néprajzi és jellembeli tekintetben fenn-
áll. Aki ismeri Tolna, Baranya, Somogy ,német eredetű evangélikus községeít
s felkerül Hessen egyes vidékeire, az azonnal felismeri a hasonlóságot, sőt sok
tekintetben a megegyezést Tolna és Hessen evangélikus népe között. Aki elkerül
pl. Schlitz, Queek, Sandlos felsőhesseni helységekbe, csakhamar azon veszi
észre magát, ha látó szemmel és halló fülekkel jár, hogy Gyönk, Varsád, Ka-
laznó, Felsőnária és környéke evangélikusainak a hazájában van. S ez a hason-
lóság még szembetűnőbbé válik, ha az ember egy kicsit belemélyed Hessen
egyházközségi krónikáiba s azok adatait .összevetí Tolna evangélikus népére
vonatkozó ismereteivel. A hasonló és azonos vallás-erkölcsi és néprajzi voná-
soknak 'egész serege tárul fel akkor a kutató lelke 'előtt, s tolnamegyei híveink
nem egy jellemvonására és sajátosságára nézve talál magyarázatot. Sok minden-
ről, ami őket általában és rész szerint jellemzi, kitűnik, hogy az bennük és raj-
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tuk évszázados hesseni örökség. Csak egyetlen jellemző példát említek. A mucs-
fai evangélikusokról pl. tudjuk, hogy túlnyomó részben odenwaldi származásúak.
Bennük ma is találunk évszázados odenwaldi jellemvonásokat. Az odenwaldí
falvaknak 'egyik jellemvonása volt századok óta az erős összetartás, erős helyi
közszellem, amely minden közéjűk' tolakodni akaró idegen elemmel szemben
erősen visszautasító magatartást tanusított, Idegen elemnek számított a más-
vallású keresztyén és különösen a zsidó. S jellemző, hogy Mucsfán a mai napig
sem tudott zsidó vagy katolikus állandóan letelepedni, A zsidó szatócsot az
odenwaldiakat jellemző kereskedői szellemmel és ügyességgel jóravaló evan-
gélikus ember pótolja. Ugyancsak évszázados odenwaldi sajátsága mucsfai
atyánkfiainak a jóízű humor. Nem felejtem el soha, hogy mucsfai h. lelkész-
koromban mennyit élveztem totyogós, jó öreg takarítónőm és sandaszemű öreg
harangozóm egymást folyton csipkedő, jóízű humorát, melyet azonban másoknál
is tapasztaltam a gyülekezetben, Ilyeneken kívül igen sok megegyező vonást
találunk a hesseni és tolnai evangélikusok lakodalmi, keresztelési és temetési.
szokásaiban. Az ezekkel összefüggö Iényüzést, .költekezést sokáig hajlandó
voltam tolnai atyámfiainál magyarországi tartózkodásuk rovására írni, míg
Hessenben járva és multjukat kutatva rá nem jöttem arra, hogy mindez bizony
évszázados, ősi örökség, melyet elődeik a hesseni őshazából hoztak magukkal.
Ezenkívül a tolnai evangélikus nép száján forgó szólás-mondások, népkölté-
szeti termékek, babonaságok is .a legtöbb esetben hesseni eredetűek. Mindez
a hasonlóság és megegyezés tolnai híveink hesseni eredete mellett szól.

De a tolnai evangélikusok hesseni eredetét e hasonlóságoknál és megegye-
zéseknél is jobban bizonyítja a következő körülmény. Aki, átböngészte a tolna-,
baranya-, somogyi esperesség németnyelvű gyülekezeteinek az anyakönyveit s
azután átböngészi a hesseni gyülekez-eteknek egészen a harmincéves háború
idejéig visszanyúló anyakönyveit, az; meg fog győződni, a családnevek alapján
arról, hogy Hessen és Tolna, Baranya, Somogy német evangélikus népe egy
és ugyanaz. Ha pl. Felsönána anyakönyvcit és Lauterbach, Frischborn és kör-
nyékbeli gyülekezeteinek az anyakönyveit hasonlítjuk össze, akkor ez az össze-
hasonlítás meggyőz bennünket arról, hogy a nánai evangélikus telepesek
hazája, ahogy a gyülekezet feljegyzései is mondják, a Lauterbach és vidékén
elterült ősi Híedesel-bírtok. Gyönk, Varsád anyakönyvei Schlitz és Queek anya-
könyveível mutatnak nagy megegyezést. A Kalaznón, Kismányokon, Majoson,
Mekényesen, Izményben előforduló családneveket viszont Ahlsfeld, Kirtorf,Ober-
gleen, Lehrbach, Maulbach stb. anyakönyveiben találjuk igen síirű en képviselve.
Innen is vándorolt be az említett gyülekezetekbeli legtöbb olyan család, amely-
nek származási helye határozottan kimutatható.

A hesseni eredetű tolnai evangélikusok pedig utódai a «chaltok» néven
ismeretes ősi német törzsnek, amely; kőzel 4500 esztendeje lakik Hessen terüle-
tén s már Krisztus születése előtt igen régen főldmüveléssel foglalkozott. A ke-
resztyénségre Bonifatius és ír szerzetesek téritették a VIlI. században, mint
ulolsót a germán törzsek közül. Már itt is megnyilvánul mínt .ősi jellemvonás
a telnamegyel utódoknál ma; is tapasztalható s vallási újításokkal szemben is
kiütköző erős konzervativizrnus,

Az idők folyamán több gazdája voll Hessennek. A reformáció századában,
1509.;bena Hesserrhez tartozó tartományokat Nagylelkű.Fülöp egyesítette uralma
alatt, aki a reformáció történetében is jelentős szerepet játszott. Országában a
reformáció lutheri irányát vezette be. A tolnai lutheránusok ősei végígszen-
vedték a schmalkaldeni és a 30 éves háború nunden borzalmát, minek nem egy
szomorú ernlékét őrzik a hesseni gyülekezetek krónikái, Nem egy olyan 'telepes
került Tolnába, aki még elszenvedte a 30 éves háború közvetlen nyomorúságait.
A reformáció idejében Hessen népe látta és hallotta Luthert is. Ezen a terű-
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leben át utazott Luther Wormsba és vissza 1521-ben. Útközben prédikált is,
Burggemündenben ma is áll egy hatalmas hársfa, melyet a hagyomány szerint
átutaztában sajátkezűleg maga Luther ültetett, Később urainak befolyása alatt
Hessen egyes részeiben a reformáció kálvini iránya terjedt .el, sőt egyes része-
ken az egymást követö fejedelmek hatása alatt és tetszése szerint a két irány
egymással váltakozott. Végül Eszakhessenben inkább a kálvini, Délhessenben
pedig a lutheri irány jutott, túlsúlyra. -Ez a magyarázata annak, hogy talá-
lunk a tolnai esperesség területén több németnyelvű református gyülekezetet
is, ú. m. Mórágy, Bonyhád, Nagyszékely. Gyönk s más egyébként lutheránus
gyülekezetekben mind a mai napig szétszórtan német kálvinistakat (Hidas,
Bátaapátí, Alsónána). Hessenben a reformáció két iránya az elmondottaknál
fogva meglehetősen elegyedott s egyik sem vált teljesen határozottá. Ez meg-
látszik Hessen vallásos és egyházi életén mind a mai napig. Ez magyarázza
meg a tolnai evangélikusok vallásos életének is nem egy sajátos vonását úgy
a multban, mint a jelenben. Itt van a magyarázata annak, hogy az az elég szép
számban a szóban forgó esperesség területén letelepedett hesseni eredetű né-
met reforrnátusság az idők folyamán csendben, ellenállás nélkül beolvadt
a lutheránusok közé.

Aki tehát igazán meg akarja ismerni és érteni a tolnai német evangélikus
gyülekezetek és híveik vallásos életét, annak ismernie kell a hesseni, legna-
gyobbrészt uniált tartományi egyháznak a multját és belső életét. Ennek kebe-
léből szakadtak ki legnagyobbrészt tolnai, baranyai, somogyi evang. nérriet
gyülekezeteínk. A gyermekek vallás-erkölcsi arculatán felfedezhetők az édes-
anya vonásai.

Egészen más eredetű gyülekezetek, az esperességben Bikács, az elmagya-
rosodott Sárszentmiklós (Fejérrn.) s részben Paks és Györköny. Ide Pozsony- és
Mosonmegyéből ú. n. «liapauerok» (Heidebauer) telepedtek le, kiket a magyar
lakosság odafent nyulasoknak nevezett Ezek elődei már a tatárjárás óta laklak
az említetj megyékben és Magyarországon ismerkedtek meg a reformációval,
Ez meg is látszik ,e gyülekezetek életében, különösen, ha a multat tekintjük.
Míg pl. a főlcénf hesseni eredetű gyülekezetek istentiszteletében nem találunk
semmi liturgikus elemet, addig pl .Györkönyben és Bikácson régtől fogva meg-
van az. Míg az! utóbbi gyülekezetben nem idegenkednek pl. a' kereszttől, mint
vallásos szimbólumtól, a feszülettől, térdepléstől, addig a hesseni eredetű
gyülekezetekben mindezzel szemben erősen kífejlődött . az ellenszenv. Mások
itt is, ott is, a szokások keresztelők, lakodalrnak és temetések' atkalmaval.
Aki a tolna-, baranya-, somogyi csperesség belső történetével, akar foglalkozni,
annak a most közölteket is figyelembe kell vennie.

Altalában csak ennyit közölhetünk most itt a szóban forgó csperesség
német 'eredetű híveinek a származásáról. De ebből is láthatjuk, hogy honnan
kerültek mai gyülekezeteinkbe. Reáj uk nem vonatkoztatható az, amit, bizo-
nyosan belefoglalva Tolna-Baranya-Somogy evangélikusait is, az alsóduna-
melléki magyarországi németségről történeti ismeret hiányában egy egyetemi
professzorunk mondott, amikor azt állit ja, hogy az a Mária Terézia és II. József
alatt Bécs fegyházaiból és bordélyházaiból elbocsátott kétes hírű elemektől
származik. Csak olyasvalaki mondhatja ezt, akinek idevonatkozólag semmi tör-
téneti tájékozottsága nincs. Tolna-Barallya-Somogy német eredetű, de 200 éven
át mindig hazafias an viselkedetf evangélíkusságának származására nézve nincs
mit szégyelnie.

(Györköny).
Schmidt .fános.
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I=======~K_R__Ó_N_I_K_A_=======
Harc a hitvallásérl Németországban.

A németországi egyházi küzdeJmekről szóló eddigi híradásainkban annak
a bizakodó reménységünknek adtunk kifejezést, hogy az ellentétek tisztáz ódás-
hoz, a harc megnyugtató befejeződéshez közeledik. Sajnos, ez még mindeddig
nem következett be, sőt - úgy látszik -' a helyzet még inkább kiélesedett. Mr
kívülállók, persze ennek a harcnak sok részletét és indítóokát nem látjuk min-
dig elég világosan, de kénytelenek vagyunk vele mi- is foglalkozni, egyfelől az
egyházi szelidaritás alapján, mely bennünk is ébren tartja a tiszta evangéliumi
hit és tanítás megőrzéséért érzett féltő aggódást, - másfelől .olvasóinknak is
tartozunk azzal, hogy a napi sajtóban sokszor egészen helytelen, .söt tenden .•
ciózus beállításban megjelenő hírekkel szemben igyekezzünk a helyes megíté.•

&. léshez segítséget nyújtani. Ebből a célból mindenekelőtt utalunk arra a fel..•
hívásra, amelyet az egyházi ellenzék egyik legteldntélyesebb lapja, a. «Junge
Kirche» intézett külföldi olvasóihoz. Ebben idéz egy birodalmi nérnet lelkésznek
svájci barátaihoz írt leveléből: «Az egész világ előtt meg kell mondanunk, hogy
közülünk senkinek sem jut eszébe, hogy birodalmi kormányunkra (a 'vezére
tábornagy úrra és népkanoellárunkra, akit Isten támasztott népünknek) máskép,
mint bizalommal és nagyrabecsüléssei tekintsen; mi mindnyájan büszkék va-
gyunk arra, hogy a Birodalom polgárai lehetünk s építésében részt vehetünk.
Azonban az állam és egyház két különbözö dolog. Mivel mindkét lábunkkal az
egyház talaján állunk, azért lehetünk és akarunk is Isten segítségével az állam-
nak is polgárai és szolgái, igazi németek .Ienni. De mivel tudjuk hogyamos-
tani egyházat tévtanítás fonta körűl, azért a Szentírás és a reformátorok értel-
mében való megújítására törekszünk». Ehhez még ezt teszi hozzá az említett
felhivás : «Mi őszintén örülünk a külföld részvétének. amennyiben ez az evan-
gélium helyes megértéséért vivott harcban való részvétel; ezért hálásak is va(-
gyunk. De kérjük barátainkat és olvasóinkat, akadályozzák meg ennek a harc-
nak politikai Iélreértését s különösen, hogy a külföldi napisajtó hírek és cik-
kek közlésével belenyuljon ebbe a harcba, amelynek ezzel csak árt, de nem:
használ>. Mi ehhez csak azt tehetjük hozzá, hogy közvetlen tudomásunk szerint
is olyanok, akik az új 'egyházi vezető ség iránt a legnagyobb mértékben bízal-
matlanok, Hitlerben valósággal Isten kűldöttét, Németország megmentőjét lát-
ják és tisztelik. Az egyházi harc tehát semmiképen sem irányul Hitler és a
Harmadik Birodalom ellen, hanem ez kizárólag az Egyház és :az Evangélium
tisztaságáért folyik. -

A mult év deoemberében már-már úgy látszott, hogy Müller birodalmi
püspök megértést tanusít az egyházi ellenzék aggodalmai .és kívánságai iránt,
amikor váratlanul újból felborította a helyzetet f. é. január 4..én kiadott ren-
delete, mellyel az ellenzék minden szóban és írásban való 'kritikai tevékeny-
ségét engedetlenségnek és a lelkészi hivatali kötelességek megsértésének minő-
sítve, azt súlyos büntetések \fenyegetésével akarta lehetetlenné tenni. Ez a
nemcsak teológusok, hanem jogászok által is törvénytelennek nyilvánított ren-
delet haUatlanul felizgatta a kedélyeket, (A lelkészek szükségszövetségének
(Pfarrernotbund) tagjai - akiknek száma éppen e .rendelet hatása alatt közel
7000-re 'emelkedett - a templomok szószékeiről tiltakozó nyilatkozat kisére-
tében olvastak fel ezt a rendeletet, de több lutheri hitvallású tartományi egy-
ház püspöke, élükön Meiser bajor püspökkel, valamint a «Lutheránus Hitval-
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lási Mozgalom» is a leghatározottabhan tiltakozott a birodalmi püspök tör-
vényhozóí tekintéllyel kiadott rendelete ellen.

A nagy felzúdulás meg is ingatta a birodalmi püspök helyzetét, de ekkor
újabb váratlan fordulat történt. Január 25-én a tartományi egyházak vezetői és
Müller püspök Hitler kancellárral folytattak megbeszélést, amelyről azonban
semmi hivatalos közlést nem adtak ki és részletek sem· tudódtak ki. A meghe-
szélés eredménye a megjelent egyházi vezetők «hűségnyilatkozata» volt, amely
szerint a birodalmi kancellárral töltött nagy órának hatása alatt « •..• az ösz-
szegyülekezdt egyházi vezetők egységesen a birodalmi püspök mögé állnak;
és hajlandók intézkedéseit és rendeleteit az általa kívánt értelemben végrehaj-
tani, az ellenük irányuló egyházpolitikai oppoziciót megakadályozni és a biro-
dalmi püspök tekintélyét minden alkotmányos eszközzel erősíteni».

Ez a nyilatkozat nem csekély megdöbbenést keltett az ellenzék körében.
A «Német Keresztyének» viszont a maguk döntő győzelmét ünnepelték ebben.
Müller püspök pedig most már az eddigeHenálló egyházi vezetők által is
fedve, újabb rendeleteivel s la közben újra megalakított egyházi mlniszté-
riummal közösen hozott törvényekkel hatalmát még inkább kibővítette s a
március 2-án kiadott törvénnyel az eddig legnagyobb németországi tartományi
egyháznak: az óporosz unió egyházának különállóságát megszüntette és ezzel
tényleg nagyjelentőségű lépést tett 'az [egységes német evangélikus egyház
megvalósítása felé. Persze, más kérdés az, hogy milyen áron?

A hűségnyilatkozat másik eredménye az lett, hogy megkezdődött a Not-
bund ellentálló lelkészeinek kirnéletlen megrendszabályozása. Azóta már több
százra rúg a nyugdíjazott, sőt állásuktói megfosztott lelkészek száma.

De, úgy látszik, a hűségnyilatkozatot aláíró püspökök lelkiismerete sem
tudott megnyugodni. Meiser bajor püspök már másnap [Ievelet .írt .a birodalmi
püspöknek, melyben kijelentette, hogy január 4-i rendéletét még ezek után
sem tartja törvényesnek és az 'evangélikus egyház hitvallásával összeegyeztet-
hetőnek. Schöffel hamburgi püspök pedig, aki a .lutherí hitvallásnakegyik leg-
határozottabb képviselője, lemondott püspöki hivataláról; utóda a Német Ke-
resztyének hamburgi csoportjának vezetője: Tügel lelkész lett. -

" Azt kell kérdeznünk: jogos-e annak a kb. 7000 lelkésznek az ellentállása
s nem volna-e helyesebb, ha engedelmeskedve újegyházi felsőségülmek, váll-
vetve szolgálnák az evangélikus egyház belső egységesítését és építését? Az
ellentállók arra hivatkoznak, hogy ők a Szeritirás lés a hitvallás tiszta meg-
védéséért és megtartásaért küzdenek, mert aNémet Keresztyének és a birodalmi
püspök eddigi programmja és ténykedése 'ezt a legkomolyabban veszélyezteti.
Ez olyan súlyos vád egy egyházi vezető ség ellen, hogy 'ha igaz, akkor teljes
mértékhen jogosult a sokat hangoztatott Jelszó: inkább kell Istennek engedel-
meskedni, mint embereknek! A legélesebben jut ez kifejezésre a «Rajnavidéki
szabad evangélikus zsinat» február 19-i határozatában: «Intjük hivatalbeli
testvéreinket, igehirdetőket és presbitereket, .hogy a mostani szentírásellenes
egyházi vezetőség írásellenes rendeleteinek és intézkedéseinek ne enge-
delmeskedjenek. Intjük gyülekezeteínket, azok igehírdetőit és presbitereit, ha
őket hitvalláshű magatartásuk' miatt hivatalukból eltávolítanák, maradjanak 8

gyülekezet szolgálatában. Az Isten Igéje ellenére uralkodó egyházi vezetőség
elleni ilyen engedetlenség Isten iránt való engedelmesség. Isten Igéje iránti
engedelmességgel mondjuk az egyházi vezetőségnek: Térjetek meg a tévelygés
és jogtalanság útjáról l»

ANémet Keresztyének persze ezeket a vádakat csak ürügynek tekintik
s különösen a püspökök hűségnyilatkozata óta az ellentállókat politikai meg-
bizhatatlansággal vádolják. Nekünk nincs módunkban megítélni azt, hogy a
Notbund tagjai közül hányan vannak olyanok, akiknek a hitvallásra való hivat-
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kozás tényleg csak ürügy. Bizonyos, hogyaNotbund is különbőző teológiai
felfogású emberekből toborzódott s vannak közöttük olyanok, akiket nem a
hitvalláshoz kötött lelkiismeret, hanem ki tudja milyen más indító okok haj-
tanak az ellentállásba, de ezzel nem szünik meg az a tény, hogy a «Német
Keresztyének» és a velük való közösségét megtagadni nem hajlandó Müller
püspök veszedelmesen letértek az evangélikus egyház tiszta szentírási és hit-
vallási alapjáról. Itt pedig az Isten Igéjéhez kötőtt lelkiismeretnek hallgatnia
nem szabad! Azok a megnyilatkozások, amelyek a hitvalláshűség alapjára he-
lyezkednek, olyan kornolyak és megrázók, hogy azokat az erőszak eszközeivel
elhallgattatni nem lehet. Viszont, hogy a Német Keresztyének a szinte egyet-
len komolynak tekinthető egyházi programmpontjulmak, a sokat emlegetett
népmissziónak megvalósitását hogyan gondolják, azt eléggé megvilágítja . Mül-
lel' püspök február 28-,án, a berlini sportpalotában (ugyanott, ahol Krause
tartotta hírhedt beszédét!) tartott beszédének ez a .kitétele: «A Harmadik Biro-
dalom emberei és az evangélikus egyház emberei ugyanazok. Es ha még ma
nem is vagyunk annyiva, abban biztosak vagyunk, hogy rövidesen itt lesz a2l
az idő, amikor templomaink sz6székein csak nemzeti szocialisták állnak, és
sz6székeink alatt csak nemzeti szocialisták ülnek».

Ez az állam és egyház lényegének és feladatának a Szentírással és evan-'
gélikus egyházunk hitvallásával ellenkező végzetes összezavarásat Ezért tekinti)
Müller az ő püspöki hivatalát teljesen politikai .analogíára «vezéri» hivatal-
nak (Führeramt) említett január 4-i rendeletében. Es félős, hogy a püspökök!
január 25-i kapitulációjában az egyháznak az államtól való olyan nagymértékű
szolgaí függése jutott kifejezésre, amilyenre talán még a németországi protes-
tantizmus eddigi történetében sem találunk példát!

W.D.

Új ébredési mozgalom.
Azt a mozgalmat, melyről itt szólunk, «Oxfordi csoportmozgalom» (e.Ox-

ford Group Movement» ) néven szekták emlegetni, mivel a mozgalorn oxfordi
csoportjai vontálc magukra először a nagyközönség figyelmét. A mozgalorn ala-
pítój a azonban amerikai: Buchmari N. Frank pennsylvániai ev. lelkész. A moz-
galmát újnak lehet mondani, mert noha kb. két évtizedes multra tekint vissza,
nagyobb mértékben csak az utóbbi időben terjed, Legtöbb híve Angliában van,
de számos csoportja van Amerikában, Hollandiában, Svájcban. Újabban Né-
metországban és úgy látszik nálunk is kezd terjedni.

Ahol az oxfordi csoportmozgalom megjelenik, mindenütt élénk érdek-
lődést es vitát vált ki nemcsak egyházi körökben, hanem a világiak körében
is. Oka ennek talán abban van, hogy sok híve a társadalom azon rétegeibő]
való, amelyeket az egyházi igehirdetés többnyire érintetlenül hagy. Bank-
vezérek, nagykereskedők, politikusok, újságírók tesznek bizonyságot arról,
hogyacsoportmozgalom révén megtalálták az utat a keresztyénséghez és egy-
házukhoz. Nem jelenti azonban ez azt, hogy a mozgalom a felsőbb társadalmi
rétegek ügye, mint azt róla gyakran híresztelik. Egy stuttgarti összejövetelen
az egyik este egy falusi korcsmáros, a másik este egy hivatalnok vezette lj

megbeszélést s a teológiai professzor után egy volt kornmunista, a nagy keres-
kedö rután egy munkanélkűli, lelkész és diakonissza mellett tanár és diák
szólt arról, hogy mit jelent számára a csoportmozgalom, S a hallgatóság éppen
ilyen ősszetételű volt. A sokféleséget növeli az is, hogy a mozgalomban min-
den felekezet képviselve van. Sok eset volt rá, hogy az egyházuk iránt közőm-
hőssé vált katolikusok a csoportmozgalom révén újra buzgó egyháztagokká
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váltak. Tulajdonképpen ez a sokféleség a Buchman-Iéle .mozgalom legjellem-
zőbb vonása.

A mozgalom azonban a sokféleség mellett is .egészen határozott típust
képvisel. Más közösségi mozgalmaktói eltérő en jellemzi, hogy tagjai nem külö-
nítik el magukat másoktól. Szervezetük nincsen, belépni, tagsági díjat fizetni
nem lehet. Egyes csoportok alakulnak ugyan, ezek azonban hamarosan fel-
oszlanak, ha az egyesek körül új csoportok ialakulnak. A mozgalom az adott
kapcsolatok: család, barátok, ismerősök révén terjed s kifelé telj-esen nyilb;
aki szolgálatukat igénybe veszi, 'az hozzájuk tartozik. Az embernek ssohasem
támad az az érzése, 'hogy tagjai másoknál jobb keresztyéneknek tartják ma-
gukat. Ha bűnről van szó, nem mások tellen mondanak feddő beszédet, hanem
a maguk bűnéről beszélnek. S mindezt képmutatás, érzelgősség és kegyeskedés
nélkül teszik. Érdekes, milyen erővel hat ez az őszinteség mindenkire, de
különösen olyanokra, akik előbb más ébredési mozgalom tagjai voltak. Sok-
szor lehet hallani ezektől azt, hogy az oxfordi csoportmozgalornban ismerték
fel, hogy egész eddigi közösségi életük kegyeskedés volt.

Szekatlan az, hogy az érdeklődök számára tartott tágabbkörű összejöve-
telek programmját nem bibliamagyarázatok vagy egyes problémákról tartott
előadások alkotják, hanem sorozatos rövid beszédek. Nem lehet ezt igehírde-
tésnek mondani a szó szokott értelmében, inkább .elheszéléseknek. Mindenki
a mag i életéből hoz f-el példákat arra, hogy mit jelentett számára a mozgalom.
Egyszertien elbeszélik, hogyan volt életükben azelőtt és hogyan most, anélkül,
hogy megtérésiélményről s hasonlóról gyakran szó esnék, Nagyon színes
egy...egy ilyen összejövetel s az elbeszélések kapcsán gyakran fut végig derüs
mosoly a hallgatóság sorain. Egészen különös hatása _van ennek az elbeszélési
módnak. Míg a közönség eleinte jól szórakozik az érdekes elbeszéléseken, las-
sanként egyik vagy másik élettörténetben ez is, az is önmagára ismer s önkén-
telenül is feltámad benne az a kérdés: «Ha ez az ernber az-előtt olyan volt
mint én, miért ne lehetne belőlem is más ember?» Sokan beszélték el, hogy
új életük így kezdödött. Mégis ezen a .ponton gyakran éri az az ítélet a rnoz-
galmat, hogy nem magunkról kell beszélni, hanem az Igét hirdetni. Ez azon-
ban a mozgalorn kis részét érinti. Legtöbbször ·nem az emberről van szó,
hanem arról, amit Isten az emberrel tett, S ha csakugyan Isten munkája az a
megváltozott élet, akkor arról nem volna szabad hallgatni. Különben a Cseleke-
detek könyve bizonysága .annak, hogy milyen nagy szerepe volt az őskeresz-
tyénségben az egyszerű elbeszélésnek.

Jellemző a mozgalomra, hogy a bűnt minden formájában a lehető leg,
komolyahban veszi. Buchman sz·erint nem vette komolyan a bűnt az, aki azt
be nem vallotta és jóvá nem tette. Stuttgartban az összes résztvevőkkel kó-
rusban mondatták el, hogy a bűnt nemcsak felismerni kell, hanem bevallani,
gyűlölni, elhagyni és jóvátenni, *) A bűnvallás négyszemközt történik, az előtt,
akihez éppen bizalma van az embernek. Itt érvényesül a mozgalom lelkipász-
torias jellege, amelyről teljes képet bizonyára csak az adhat, aki tagja a moz-
galomnak. - A bűn jóvátétele olyanformán értendő, mint azt Zákeus tette
(Luk. 19, 8.) s lehet egyszerű bocsánatkérés .vagy kártérítés. A mozgalom nem
ismer különbséget abban, hogy pár fillérról van-e szó vagy. nagy összegről,
hogy tegnap tőrtént-e va dolog, vagy pár 'évvel ezelőtt: a lelkiismer-et előtt
nincs idő és mértékegység,

Igen gyakran az kelti fel a kívülállók érdeklődését a mozgalom iránt
hogy tagjai jókedvűek, megelégedettek, s az összejövetelekről nem hiányzik II

Ol "Die Sünde muB man erkennen, bekennen, hassen, verlasllen und wieder
gutmachen. "
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humor sem. Mások azonban éppen itt támadják a mozgalmat. Igaz, hogya moz-
galoraban nem mindenki jut el a hit mélységeihez, de a hit harca közöttük
sem ismeretlen. AzI hiszem, az említett vonása nem érthető meg anélkül, amit
«vezetéss-nek (Führung, guidanoe) szoktak nevezni. A tagok egyenként, vagy
többen iegyűtt naponként hibliaolvasásra, imára következő «csendes időt>
(Stille Zeit, quiet time) tartanak. Ami ez idő alatt eszükbe jut, - lehet az szerit-
írási hely, de vonatkozhatik az élet legkisebb részletére - azt feljegyzik, s
úgy tekintik. mint Isten útmutatását, «vezetését», amelyet azután feltétlenül
követnek, Nagyon valószínű, hogy itt sokszor a saját gondolatukat szentesítik
Isten nevével, de az kétségtelen, hogy ez a hit az él-et sok nehézségéri átsegít.

Egészen bizonyos, hcgy u unozgalomnak igen sok értékes vonása van s
remélhetjük, hogy az egyházi életünket is meg fogja termékenyiteni. Nem:
jelenti ez azonban a kritikáról való lemondást, annál kevésbbé, mert a moz-
galom maga minden érdeklődőnek először is azt köti lelkére, hogy ne hall-
gassa el ellenvéleményét. .

(Tübingen).
p, h.

SZÉLJEGYZETEK

A Biblia legrégibb kézirata.

Még 1930-ban a neves angol gyűjtő,
A. Chester Beatty Egyiptomban újab-
ban talált papyrus okat vásárolt, ame-
lyek eredetileg 12 különtéle kodexhez
tartoztak és mind bibliai, részben ó-,
részben pedig újtestámentomi szövege-
ket tartalmaztak. Az egyik 'töredék
egy hellyel-közzel ugyancsak a ke-
resztyén szent könyvek kőzé sorozott
iratnak, Henoch könyvének tőredékeit
tartalmazta. A kódexek, amelyekből
összesen 190 lap került elő és arne-t
lyeknek az előkerült lapok csak cse-
kély töredéket alkotják, különíéle szá-
zadokból származnak: a Legrégebbi a
2. századnak azelsö feléből, nagyobb
részük a 3., néhány a 4., s az egyik
talán csak az 5. századból való. Az
ótestámentomí részletek az ú. n. Sep-
tuaginta fordításhoz tartoznak, az új-
testámentomi részek pedig megoszla-
nak a négyevangélium, Csel, Róm,
Fil, :&01, I. Thess és Jel közt, A négy.
evangéliom és CS1el,amelyeknek töre-
dékeit most adta ki Sir Frederic Ke-
nyon, a British Museum volt igazga-
tója, eredetileg egy kb. 220 lapos kó-
dexet alkotott. Belőle alig maradt meg

30 levél, azaz 60 lap és ebből Mátéra
és Jánosra 2-2, Márkra 6, Lukácsra
7 és Csel-re 13 levél esik. Annak elle-
nére, hogy ily módon az eredeti kéz-
iratoknak csak csekély töredékei ke-
rüHekelő, a leletnek a jelentősége
felbecsülhetetlen. Hiszen az eddig is-
mert legrégibb újtestámentumi kézira-
tok mind Legalább 100 évvel fiatalab-
bak, mint ezek. S a leletből világosan
kitűnik, hogy az Ujtestámentom szö-
vege már a legrégibb időben annyira
szilárd volt, hogy utóbb csak jelenték-
telen elváltozások. hibák csúszhattak
bele, A lelet arról is tanuskodik, hogy
a szövegből sem ki nem hagytak, sem
hozzá nem i toldották. Megállapítható
továbbá, hogy a jelenleg egyik legré-
gibb és legnagyobb tekintélynek ör-
vendő kódex, amely a vatikáni könyv-
tárban van és a 4. századból szárma-
zik. szövegét tudományos revíziónak
köszönheti, A másolás tökéletlenségé-
ből származó hibás szövegek ellen az
egyház 1. i. úgy küzdött, hogy ismétel-
ten hivatalosan állapíttatta meg.az
Új testámentom szövegét, Az újonnan
felfedezett leletek annyival inkább is
értékesek, mivel az ezen tudcmányos
revíziónál régibb szöveget mutatják.
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Az "Erős vár"
egyetemesen elfogadható fordításának
ügye méltán keltett érdeklődést szé-
les 'e hazában. Rég nem volt egyhá-
zunknak olyan problémája, amely ha-
sonló mértékben. tudta megmozgatní
IlZ embereket. Ajánlatos volna tehát
felhasználni ezt a buzgóságot. ,Meg
kellene ragadni a jó hangulat alkal-
mát, hogy egyidejüleg az énekeskönyv
egységesítésének szükségességét is be-
Iáttassuk 'egyházunk minden tagjával.
Persze itt sem a formai egységesítés a
;fontos egyedül, hanem az, hogy a
megalkotandó egységes énekeskönyv
valóban jó Legyen. Jó a fővárosi, [ó
a falusi gyülekezetnek egyformán. Jó
esztétikai szempontból és jó az igaz
tanítás mértékével mérve. Hogy a hű-
ség érdekéhen is milyen mindenre ki-
terjedő teendőink vannak, arra például
Luther egyik énekének a dunántúli
énekeskönvvben levő szövegét veszem:
«Atya Isten, tarts meg mínket». Az
eredeti szöveg ugyan valóban módo-,
sírásra szorul, mert Luther a maga ka-
rának viszonyai között a pápát és a
törököt emlegeti benne, de nincs aka-
dálya ama szöveg lefordításának, ame-
Iyet a németek ma énekelnek és amely
egyébként teljesen híven fejezi ki re-
formátorunk tulajdonképpeni gondo-
latát. A fordítandó szöveg ez: «Erhalt
uns, Herr, bei deinem Wort und steu-
re deiner Feínde Mord, die Jesuni
Christum, deinen Sohn, wollen stürzen
von deinem Tron» , Nézzük csak, mi
maradt ebből a magyar szövegben í

«Atya Isten, tarts meg minket, oltal-
mazd drága hitünket, mert szent Fiad
ellenei meg akarják azt dönteni s , Lu-
ther azt kérte ez énekben az Istentől,
hogy ne engedje eltántorodni <az -Ige
mellől. A magyar szöveg 'erről ;mi b
sem tud, mintha fontosabb volna neki
az Ige mellett való állhatatosságnál a
testi élet megtartása. Különben :is az
'egész első versszak súlypontja Krisz-
tusban van. Az idézett magyar szöveg
a súlypontot önkényesen, de nem ön-
zés nélkül áttolta «hitűnk--re. Ne
vizsgáljuk most e gondolatcsuszamlás

teológiai okait, hanem elégedjünk
meg a megállapítással: van tenniva-
lónk bőven a saját portánken belül
is, nem kell más háza elé járnunk se-
pergetni.

Az aktivitás
hiányának vádja kívűlről és belülről
'egyaránt éri egyházunkat, ill. evangé-
likus keresztyénségünket. Az, hogy 1\1-
vűlállók hasztalan keresnek nálunk
olyasmit, amit felekezetűknél meg-
szo ktak, a kisebb baj, sőt egyáltalá-
ban nem baj, mert nem úgyvélt pasz-
szivitásunknak, hanem az evangélikus
keresztyénségnek az ellenségei, tehát a
legmozgalmasabb, leglázasabb egyházi
életen is találnának kicsinyeini valót. A
belül állók azonban súlyosan tévednek
akkor, amikor a tartalom biztosítása
nélkül pusztán és minden áron az ak-
tivitás fokozásától várják egyházi éle-
tünk megújhodását. Ne feledjük, hogy
eddig is volt, most is van j-elen ke-
resztyénségüukben aktivitás, csak-
nogy ez egészen más természetű, mint
például a reíormátusságban és a kato-
likusságban. A különbség röviden az,
hogy míg ezeknél a vallásos életbeli
tevékenység a jellemző vonás, addig
nálunk a hivatásbeli aktivitás mutat-
leozik nagy értéknek. Ez az oka annak,
hogy amikor egyházunk és a különbö-
ző felekezetek, kegyességi irányok sa-
játosan «vallási> tevékenységát hason-
lítják össze, az ítélet kedvezőtlen ránk
nézve. De ezt nem szégyenünk re mon-
dom. Ellenben azon \igenis van szé-
gyenkezni való, hogy Luthernek ide-
vonatkozó, a hivatásról való tanítását
elfeledjük, a hivatásukban hűséges
testvéreinket '- ha nem «tevékenyked-
nek» az «egyházi élets-ben - meg-
vetjük, és az evangéliomi keresztyén,
ség szellemétől idegen eszközökkel
próbáljuk helyettesíteni az Anyaszént-
egyház missziói "eszközeit: 'az ilsten
Igéjét, a keresztséget és az úrvacso-
rát. Már is bőven van keserű tapasz-
talatunk arról, mivé lesz, mire képes
az olyan ember, aki tevékeny - a
naponkénti megtérés alázatossága nél-
kül; milyen szánalmas törtetés, kapko.



dás lesz a sorsa olyanna:k, aki elha-
nyagolja hivatását és minden áron or-
szágraszóló szelgálatot akar végezni
«hőn szeretett egyházának». Ha tehát
az aktivitás fokozását kívánjuk egyhá-
zunkban, akkor ahhoz kell Isten ke-
gyelmét kérnünk, hogy ki-ki a maga
hivatásában álljon meg hűségesen.
A törvényhozás házában
szólítottak fel bennünket, evangéliku-
sokat, hogy tanuljunk a pápa '«Qua-l
dragesirno anno» I•.ezdetű körleveléböl.
E felszólítás megtörténhetett volna il-
ledelmesebb formában is, de az izlé-
sek különbözőek; erről' tehát ne be-
széljünk. Ami magát a tanulást illeti,
arra nézve a mindenek megvizsgálá-
sának apostoli álláspontján vagyunk.
Ha tehát helyes, igaz tanítás van az
emlí tett iratban, elfogadj uk szívesen,
- még azt is elnézzük, hogyakörle-
vél kibocsátója nem csekély szerény-
séggel «a teljes igazság szent letéte-
ménvesének» mondja 'azt .a .széket,
amelyen tróno!. Egyéb .oka van an-
nak, hogy nem tudunk tapsolni a Qua-
drag.esimo anno-nak. Mi ugyanis egy lé..•
péssel már előbbre vagyunk, mint a
pápa. Ű azt írja lev-elében: « •.• Más-
ként minden igyekezetünk hiábavaló
l-esz s -az .épületet /nem kősziklára,
hanem futóhomokra építjük». Amitől
{) még csak fél mint Iehetőségtől, azt
JUi már most bizonyosnak .tartjuko
Nem hítetlenkedésböl. hanem keresz-
tyén alázatosságból. Bizony futóho-
mokra akar építeni 'a pápa, amikor
egyébként valóban tanulságos szocio-
lógiai tanulmányában az új társadalmi
rend tervezetér adja. Egy helyen em-
leg-eti ugyan az «áteredő» bűnt, - a
pápák és a pápások mindig mcsterek
voltak abban, hogyan hagyjanak ma-
guk mögött nyitott ajtókat! - de ál-
talában figyelmen kívül hagyja azt
a valóságot, hogy mi emberek gyar-
lók és bűnösök vagyunk, amíg csak e
földi testben járunk. A pápa még Pla-
tonon is túltesz, mert amíg a 1 pogány
filozófus tudta ideális állambőlcsele-
tének kivihetetlenségét, addig ö így ir:
«Szent meggyőződésünk szerint a nagy
végső célnak tényleges és tartós eH
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éréséhez mindenekelött és leginkább
az Isten áldása és azután az összes jó
emberek közös együttműködése szűk-
ségess. Már- az 'a kornpromisszumos
egymás mellé állítás: Isten áldása
plusz emberek együttműködése, gon-
dolkodóba ej the ti az egyedül Isten ke.
gyelméből élő k-eresztyén embert. De
a kíváncsiságot is felébr-eszti bennünk
az «összes j6 emberek» kifejezés. Hol
vagytok? «Közületek csak egyet is lás-
sak !» A körlevelet általánosságban is
az jellemzi, hogy a teremtés rendjé-
ről mindig úgy beszél, mintha nem
rontotta volna meg a gonosz; nem
veszi tekintetbe a megváltás szükséges-
ségét; és ezért nem képes rámutatni a
társadalmi rend megújításának egyedül
lehetséges útjára: az egyes emberek
újjászületésének szükségességére, ami
jóval több az általa is kívánt erkölcsi
megúj ulásnál, A körlevél a rendi ál-
lam megalkotásánál is figyelmen kívül
hagyja az ember bűnösségét, tehát
még további tévedései is vannak. De
legyen elég most annyi, hogy mi szi-
lárd fundamentumot keresünk Isten
óvja hazánkat, nehogy délibábkergető
államférfiak, az önálló gondolkodás"
ban kifáradt és az egyéni felelősségtől
irtózó törvény hozók «futóhomokras
'építsék a magyar jövendőt!

A buzogánykereszt
a legújabb változat a horgas, talpas,
nyilas stb. k'el'esztek' sorában. Hogy
új meg új ötletek pattannak ki ali
emberi agyakból, van ebben valami
megnyugtató. Lám, mégsem fáradt az
európai kultúra embere! Van még itf
találékonyság! Milyen sziporkázó szel-
lern. micsoda üde, friss gondolat a ke-
r-eszt egyik szárát -tevő buzogányra
ezt írni: Felebaráti szeretett - A ke-
r-esztnek jelvényként való felhaszná-
lása évezredes szokás, Kár megbotrán-
kozni rajta 'a keresztyénségnek. De
az már r-eátartozik, hogy a maga kő-
rén belül ne tűrje az igaz Krisztus-hit
kiforgatását. Magyar egyházunknak
is állandó feladata, hogy a Krisztusról
szóló tiszta tanítást Ihíven őrizze és
buzgón terjessze.
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zsidóság az európai országokban «ven-
?ég» és így vendégjogon találhatja meg
itt a megélhetését. Ez egészen új jog-
alkotást tesz szükségessé a zsidóság
számára. Ugyanennek a keresztyén né-
zőpontnak a következetes érvényesí-
tése teszi indokolttá, ho gYI a megtért
zsidók az egyházban külön zsidóke-
resztyén közősséget alkossanak. Kittel
jo,ggal tiltakozik az ellen, hogy az egy-
haz megkereszteljen tisztára önös ér-
dekből áttérő hitetlen zsidókat: az
ilyen keresztelések csak gyalázatára
vannak az egyháznak. A könyvct,
amely élénk vitát váltott .ki ésalkal-
mas az új Németországnak a zsidókér-
désben elfoglalt álláspontját helyes
l;negvi~ágításba hozni és jobban meg-
értetni, melegen ajánlj uk olvasóink fi-
gyelmébe.

A zsidókérdésnek egyik rendkívül ér-
dekes elágazását tárgyalja Leipoldl Já-
nos lipcsei professzor füzete: «Aniise-
mitismus in der allen Well» (Dörff-
ling & Franke kiadása; Lipcse, 1933.
53 lap, ára 1 márka). A füzet rendkí~
vül gazdag tartaimát nem ismertethet-
[ük részlelesen, csak azt a megállapí-
tást emeljük ki, hogy már az ókorban
is volt «antiszemitizrnuss és hogy an-
nak vég~ő gyökere nem gazdasági, faji
vagy mas hasonló okokban rejlett, ha-
nem vallásos természetű, Ez a megál-
lapítás fontos útmutatásul szolgálhat
azoknak, akik ennek a bonyolult kér-
désnek a tanulmányozásával foglalkoz-
nak. A rendkívül gazdag anyagot fel-
ölelő füzet ugyanezért nagyon .tanul-
ságos is,

A márciusi szám
62. lapján levő sajnálatos sajtóhiba
kiküszöbölése végett mellékeljük a
61/62. lapot új nyomásban, hogy azt
olvasóink a hibás lap helyett bera-
gaszthassák.

I~=IL..-._Ú_J_K_<:)_N_Y_V_E_K_E=I
A zsidókérdés
nemcsak a nemzeti szocializrnus elő-
retörése révén lett újból aktuálissá,
hanem legfőképen azért, mert az a be-
rendezkedés, .amelyet a liberális-de-
mokratikus társadalmi rend ezen kér-
dés -megoldásául elfogadott és keresz-
tülvitt, mindjobban elégtelennek mu-
tatkozik, Mivel olvasóink is méltán
várnak a «Keresztyén Igazság--tól ál-
lásfoglalást a zsidókérdés tekintetében'
azért mindenek előtt két fontos füzet:
re hívjuk fel a figyelmet. A kérdésnek
a részletesebb tárgyalására még vissza-
térünk.

A tübingeni egyetem teológiai pro-
fesszora, Kitiel Gerhord «Die Juden-
[raqe» címen most megjelent tanul-
mánya, rövid idő alatt három kiadást
is ért meg (W. KoOlharnmer kiadása
Stuttgart, 135 lap, ára 1.20 márka):
A szerző kimutatja, hog)l a zsidókér-
dés megoldására irányuló eddigi mo-
dern kísérletek 'egytől-egyig csődör
mondottak. A zsidóság beolvadása a
nyugati népekbe illuzóriussá vált és
ennek alapján lehetetlen a zsidóságot
mint «felekezets-et kezelni. De kilá-
tástalan az a megoldás is, amelyet a
cionizmus propagál, t. i. a (zsidóságnak
visszatelepítése Palesztinába. Ezek a
megoldási kísérletek azért j utnak csőd-
be, mivel nem számolnak; azzal, ami-
ről különösen az útszéli antiszemitiz .•
mus szerét megfeledkezni, hogy a zsi-
dókérdés .végső gyökerében nem; gaz-
dasági, de nem is faji vagy nemzeti-
ségi kérdés, hanem vallásos probléma,
így tehát annak a helyes megoldása
csakis ennek a szempontnak alap ul-
vétele segítségével lehetséges. Kitte]
könyvének a jelentősége abban van,
hogy 'ezt a vallásos, keresztyén szem-
pontot állit ja homloktérbe. Ebből pe-
dig az a követelrnény adódik, hogy a

K.
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