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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuru üzenetének korsz erű 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 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 célkitüzés 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-
hüség alapján való tömörítését és egyházi életünk me gújhodását. .



Hit és szerétet.
Az egyház azt tanítja, hogy az istentelen ember egyedül a Jézus Krisz-

tusba, az érte megfeszített és feltámadott Közbenjáróba vetett hit által taibíl
kegyelmet Istennél. Ezt a hitet a Szeritlélek adja a Krisztusról szóló Ige által.
Az értelem, a test büszkesége, a tévelygő lelkiismeret ellenében a hit egyedül
az Isten kegyelmét igérő .biblíaí Igéhez ragaszkodik. Csak ez a hít üdvözít

Ha a kegyelmes Isten kegyelmes valamely emberhez és kegyelmét nyil-
vánvalóvá teszi előtte Igéje által, úgyhogy az ember észreveszi, hogy Krisztus
éppen űérette halt meg és támadott fel, akkor ez az ige az embert új engedel-
mességre szólítja fel. «Mivel.tehát a hit magával hozza a Szeritlelket és új vilá-
gosságot s .életet munkál a szívben, azért bizonyos és szükségképen következik,
hogy a hit megújítja és megváltoztatja a szivet.S hogy ez .mícsoda 'újulása a
a szívnek, azt mutatja a próféta szava: ,Törvényemet szívükbe adom' Ha
tehát a hit által újjászülettünk és megismertük, hogy Isten kegyelmes akar
irántunk lenni, akkor kezdjük Istent félni, szeretni, Neki hálát adni, Ot. dícsőí-
tení, Tőle kérni és várni mínden segítséget, engedelmeskedni Neki akarata sze-
rint nyomorúság idején is. Akkor kezdjük azután felebarátunkat vis szeretni.
EKkor v-m tehát, Krisztus Lelke által új szív, új gondolkodás és bátor-
ság. (Az Ágostai Hitvallás Apologiájából). Nincs hit engedelmesség nélkül és
nincs megigazulás megszentelődés nélkül. Isten Igéjének minden hallgatása
engedelmeskedés nélkül csak megvetése a kegyelerrmekés az embernek
halált hozó önteltsége. Az egyház, amely csak tanítés «hisz», nem Krisztus
teste. Isten .hívása döntés elé állít bennünket.

A megszentelödés ,és engedelmesség azonban nem az ember önhatalmú
tevékenysége, hanem Isten maga készít meg, vértez fel Szeritlelkében a szere-
tet csodája által engedelmességre és szeretetre. A hívő' keresztyén teljességgel.
annak a Krisztusnak a hatalmában van, aki ítéletet .tart fölöttünk, aki Isten
előtt halálra ad és láthatatlan kegyelméből és erejével ismét életre hív .mín-
ket. A hívő keresztyén ismeri Isten haragját, töredelemben él, féli Istent s
kegyelmét mint a tökéletes, a világ számára felfoghatatlan csodát fogadja
el. De a hívő keresztyén éppen úgy tudja azt is, hogy Isten kízárólag a szere-
tet csodájában formália a maga számára az embert és nyitja meg fülét, hogy
Ot; az eleven Istent hallja és neki engedelmeskedjék. A szel'etet csodájában ad
Isten örömöt az engedelmességre és tetterőt kegyelmes akaratának teljesítéséhez.

Az istenében bízó pogány Istent névnélküli hatalomként, uégzetként .értí,
amely előtt meg kell hajolni. A hívő keresztyén Istent úgy ismeri meg, mint
aki egyedül Krisztusban nyilatkoztatja ki magát eleven, szent, igazságos és ke-
gyelmes Atyának és Úrnak. A Krisztus által Istenbenbízó ember a Krisztusban
kinyilatkoztatott Atya kezéből engedelmesen fogadj.ael életsorsát. felvállalja
keresztjét éshordozza azt, bízva az ígéretben, hogy .Isten e világ végén új eget
és új földet teremt. A hívő és engedelmes keresztyén azért mindig az utolsó
napra tekint várakozásával. \

A "Betheli Hitval1ás"·b61 (1933).
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Hz ember létproblérnáia és a bit.
Folyóiratunk a hitvédelem szolgálatáhan áll. De a hitvédelem jelentősége

csak akkor tárulhat fel számunkra, ha tudjuk, hogy mi az, amit védünk, azaz.
hogy mi a hit. .A theelégia nem jár helyes úton, ha a hitet afféle elvont, vér-
telen, élettelen fogalommá vagy fogalomrendszerré változtatja, melyből hiány-
zik az eleven élet drámai lüktetése és aktuális feszültsége. Ha meg akarjule
tudni, hogy mí a hit és mdt jelent a hit, akkor a hitet bele kell, áltítanunlq :a:z:
eleven élet drámai folyásába, annak a vérig ható küzdelemnek a kockázatába,
melyet az önmagával, sorsával, a világgal, embertársaival s Istennel meghason-
lott ember folytat és amelyet folytatnia kell mindaddíg, amíg a nagy kérdés megt-
oldást s az emberi szív egyemberjelettí megoldásban megnyugvást nem talál.
Csak aze1even életnek ezen drámai folyamában ismerjük meg a hitet, mint
az emberi lét problémájának egyetlen igaz ésegyetlen kíelégítő .megoldásáü

Legközelebbi feladatunk tehát az, hogy kífejtsük az emberi lét· problé-
máját. Szeretnérn az emberi lét problémáját lehetőleg rövid úton megközelíteni
s azért mindjárt azt a Szeritírásban is felhangzó kérdést vetem fel: Micsoda az
ember? Nem nehéz felismerni, hogy ez az egyszerű kérdés magában rejti az
emberi lét problémáját, rnert erre csak akkor találunk kielégitő .feleletet, ha
ez a felelet nemcsak azt mondja meg, hogy tnik vagyunk, hanem azt is,' hogy
miért vagyunk, míért élünk, mi életünknek, mi az emberi létnek az értelme.
Ebben a teljességében értjük tehát azt a kérdést: Micsoda az ember'!

Azt lehetne gondolni, hogy erre a kérdésre elsősorban a tudomány ad-
hatna feleletet. Valójában az egyes szaktudományoknak színte beláthatatlan
sorozata foglalkozik az emberrel, mindegyik más és más oldalról, más és más
nézőpontból, más és más módszer szerint vizsgálja az ember testi-lelki alkar
tát, egyéni és társadalmi életnyilvánulásait, műveit, alkotásait, eredetét, szár-
mazását, a földön való elterjedését, betegségeit stb. stb. De Ihol az a tudomány,
melyerre a kérdésre, micsoda az ember, egységes, összefoglaló Teleletet adna
és pedig olyan feleletet, mely alkalmas volna arra, hogy .a mi egész életünk-
nek értelmet adjon? Ilyen tudomány nincs. A tudomány megoldatlanul .hagyja
az emberi lét .problémáját. Első hallásra ez megdöbbentő megállapítás. De
erre nézve megnyugtathatjuk magunkat azzal) hogy anagy emberkérdésre .fe-
leletet adni nem a tudomány, hanem a világnézet, ill. a filozófia, vagy pedig
a vallás feladata.

Forduljunk tehát legközelebb a filozófiához, mint világnézetalkotó tu-
dományhoz. A filozófiai világnézetalkofás terén ismét azzal az aggodalmat' keltő
ténnyel állunk szemben, hogy az egyik világnézet így, a másik amúgy hatá-
rozza meg az ember mivoltát és az emberi lét· értelmét. Mivel pedig egyik sem
akar lemondani a maga vélt igazáról, azért évezredek óta napjainkig szaka-
datlanul harcban állanak egymással. A vélemények különbözősége és a világ-
nézetek harca so k embert megtévesz thet. Némileg tisztulni látj uk a .helyzetet,
ha felismerjük azt, hogy az ember mivoltára nézve végsőelemzés szerínt csak
két jellegzetes filozófiai világnézet áll 'egymással szemben. Az egyik a tuüu-
raliztnus, a másik az idealizmus. A naturalizmusnak és az idealizmusnak az
emberről vallott ellentétes felfogása színte kézzel foghatóan szemlélteti az
emberi Iét problémáját, mely~tebben a vonatkozásban úgy is Iejezhetűnk ki.
hogy melyiknek van igaza, a naturalizmusnak-e vagy az idealizmusnak?

Vessünk egy kritikai pillantást először a tiaturalizmusra. A naturalíz-
mus vezérfogalma a természet. Ez a legátfogóbb, a leggazdagabb iíogalrnak
egyike, melyeket ismerünk. Nem csoda, hogy ahol a személyes iteremtö Isten
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fogalmát nem ismerik, ott a természet fogalma lép az ristenfogalom helyéhe Is..,
Valósággal a természet fogalma állandóan emlékeztet bennünket teremtmény-
voltunkra, s azért alkalmas arra, hogy a vallásos áhitaLhangulatát ébressze
lelkünkben. A 1J!rmészet szűlő anyánk. Életünk ezer és ezer szállal van: hozzá-
kötve. A természettől való eltávolodás nem mindig valóságos haladás. Ellenben
föltétlenül bizonyos, hogy ami természetellenes, az nem lehet egészséges .és
nem lehet jó. A természet fogalmát tehát igen nagyon, kell .becsülnűnk. De
ebből nem következik, hogyanaturalizmusnak az emberről vallott .felfogása.
igaz.

Ha az ember csakugyan nem más, mint magasabbrendű természeti lény,
van akkor értelme az emberi életnek? Van értelme annalk, hogy éljünk, ha
az emberi élet mindenestül csupán természeti folyamat, mely egy kis ideig all
öntudat mécsvilágában csillog, de csak azért, hogy semmiségünk tudatára jus-
sunk és lássuk a nemlét borzalmait? A természet szülő anyánk, igen, de nem-
csak jóságos anyánk, hanem mostohánk is. A természet rendje nemcsak meg-
szülí életünket, hanem meg is semmisíti. Es ha éppen Ia naturalizmus szerét
reá mutatni arra az óriási haladásra, rnelyet az ember évszázezredeken ke-
resztül fokozatosan elért, miközben a természeti vadság fokáról a kultúra mai
színvonalára emelkedett fel, - a valóságban hol van az a nagyszerű haladás;
ha az ember ma sokkal komplikáltabb eszközökkel, tehát sokkal nehezebben
éri el ugyanazt a célt, melyet az ősember sokkal egyszerűbb eszközökkel ért
el, t. i. a, puszta lét fenntartását? Ez a haladás akkor csak látszólagos és ha
a naturalizmus az elméletben ledöntötte a választófalat ember és állat között,
akkor a gyakorlatban sincs ereje arra, hogy az embert megóvja az állafiságba
való Iesülyedéstöl. Ha az ember csupán természeti lény, várhatjuk-e lés köve-
telhetjük-e azt, hogy az egyesek, a csoportok, a társadalmi .osztályok, a népek,
a fajok egymáshoz való viszonyát az igazságosság és a szeretet törvénye szabá-
lyozza és ne a létért való küzdelemmel igazolt önzés,lme'ly egyszerűen az erő-
sebbnek a jogát szentesítí : "Aki bírja, marja». Homo homini lupus. *) Bellum
omnium contra omnes. Nem is kell valami különös éleslátás' ahhoz, hogy tár-
sadalmunk sok-sok bajának, az emberi kultúra megromlásának, az erkölcsök
züllésének, az istentelenség, a bolsevizmus és szekularizmus térhódításának
egyik főokát az ember mívoltának ezen naturalisztikus felfogásában ismerjük
fel. melyelőbb még csak az Ú. n. felvilágosodott «intellektuellek» világnézete
volt, de egy-két emberöltő óta rnegmételyezte a társadalom alsóbb rétegeit és
a gyakorlatban sokszorosan érvényesül ott is, ahol idealisztikus elvek hangoz-
tatásával a tisztességnek legalább' a látszatát -igyekeznek fenntartani.

Az ember mivoltának ez a naturalisztikus felfogása nem megoldása az
emberi lét problémájának, hanem csupán negativ jel és utalás arra, hogy mí-
lyen sok forog kockán annál a kérdésnél : micsoda az ember?

Ennek felismerése után örömmel fordulunk az idealizmushoz.
Az idealizmusnak feltétlenül igaza van akkor, amikor a naturalizmussal

szemben az ember lényének a szellemi oldalát igyekszik érvényre juttatni. Eb-
ből a nézőpontból az idealizmus úgy tűnik fel, mint iaz emberhez egyedül méltó
filozófia. Az idealizmus teljes szimpátiánkra érdemes, amikor nem engedi, hogy
egyszerűen bele nyugodjunk az életnek puszta adottságaiba, hanem ezekkel
szembehelyezi az igazság, a jóság, a szabadság, a tiszta ~szép, a tökéletesség!
feltétlen érvényű normaeszméit s az ezeknek megfelelő szellemi értékeket lés
állandóan ösztönöz, sarkal ezeknek a megvalósítására, egy magasabbrendű,

*) Ember az embernek farkasa. A fent következő latin mondat: Mindenek harca
mindenek ellen.
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igaz emberség eszményének a megközelítésére, Ezekről az eszményekről, ezekről
a szellemi értékekről nem mondhatunk Ie, mert akkor emberségünket .tagad-
nánk meg és visszasülyednénk a természetiségbe, tehát az állatíságba, -
és ezzel válik számunkra az emberi élet, az emberi .lét maga problémává. A filo-
zófiai világnézetalkotás terén az emberi lét problémáját tulajdonképen az idea-
lizmus adja fel és teszi akúttá. A kérdés már most az, hogy' az idealizmus a
saját eszközeivel meg tudja-e oldani azt a problémát, amelyet felad.

Az idealizmusnak két rettenetes ellensége van, az egyik a rbün, a másik
a halál. í I

Az idealizmus is kénytelen elismerni azt, hogy az 'emberi Iélet valósága
messze elmarad azon célok mögött, melyeket az eszmények, az iídeálok állí-
tanak szemünk elé. Az élet valósága nem felel meg' az erkölcsi törvénynek, sőt
azzal ellentétben van. Az eszmény és a valóság köztí távolság, ill. a valóságnak
az eszménnyel való ellentéte az erkölcsi rossz, a bún, melynek valóságát csak
akkor tagadhatjuk, ha előbb elnémít juk a lelkiismeretet, Hányszor tapasztal-
juk és hányszor mondjuk, hogy az ifjú csupa idealizmus sal -eltelve indul
neki az életnek és néhány év rnulva ;lI[gyanazt az ifjút csalódottan, szárnya-
szegetten, idealizmus nélkül, sőt sokszor cinikus mosollyal látjuk beletörődni
az élet visszás adottságaiba .. Mi ennek az oka ? A bú'n megsemmisítő hatással
van az idealizmusra, mert az idealizmus csak az eszmémü.:a tároémjt; a köve~
ielést tudja oda állítani az ember elé, de nem tud er,őt adni alrra, hogy az em-
ber azt az eszményt, azt a törvényt, azt a követelést meg is tudja val6sílani és.
betölteni. Kant is tudott a «radikális .gonoszról», mely állandóan ellene van
az erkölcsi törvény teljesítésének. Nála az egyetlen motivum, az egyetlen índí-
tó ok, mely bennünket az erkölcsi törvény betöltésére késztet, az erkölcs!
törvény iránti tisztelet. De a tapasztalat azt mutatja, hogy ez egyáltalában nem
elegendő az erkölcsi törvény betöltésére, Maga a törveny, a parancs feltéte-
lezi azt, hogy az emberi akarat nem jó, mert .ha az akarat jó volna, akkon
nem volna szükség törvényre, parancsra. A rossz akaratnak pedig azt paran-
csolni, hogy j6 legyen, ugyanannyi, mint a szerecsennek azt iparancsolni, hogy
változzék fehérré, A rossz akaratot csak egy fölényes, teremtő. \;6 akarat, teheti
f/Jvá, azaz teremtheti újjá,- ilyen abszolut fölényes jóakaratnak a 'Iétezését pe-'
dig az idealizmus megint csak követelheti (<<postulálhatj.a»), dea valóságára
reá mutatni nem tud. Az idealizmus minden elismerésre méltó -energiával hang-
súlyozza az erkölcsi parancs, az erkölcsi törvény feltétlenségét, de va törvén):
mellől hiányzik az eoanqélium. Itt rejlik az idealizmus örök traqikuma. A
puszta idealizmus az emberi lét problémáját csak feladja, de 'megoldani nem
tudja, sőt még kiélesiti. Az erkölcsi törvény feltétlen érvényességét 'nem tagad-
hatjuk meg, mert ezzel emberségünket is megtagadnánk; de ugyanakkor kény-
telenek vagyunk elismerni, hogy az erkölcsi törvény feltétlenül elítéli életünk'
valóságát. «Akaratom vagyon a jóra, de hogy azt véghez tvígyem, nem tehetem».
Ebben a fájdalmas beismerésben megtörik minden idealizmus.

Az idealizmus másik nagy ellensége a halál. Az idealizmus, imínt világ-
nézet csak akkor tudna megállani a maga lábán, ha del tudná mutatni és iga-
zolni tudná azt, hogy a szellemi élet olyan hatalom, .mely diadalmas a termé-
szeti világ legnagyobb hatalmával, az enyészet, a halál hatalmával szemben is.
Azért az idealizmus mindig nagy buzgalommal tanította a lél~k\'halhatatlansá{fái
és igyekezett különféle érvekkel bizonyítaní. TIe vajjon sikerülhet-e ez a
bizonyítás? Valósággal a lélek halhatanlanságának filozófiai tanítása 'nem
egyéb, mint puszta elméleti tagadása a halál kétségbevonhatatlan tényénekl
A halált a valóságban úgy ismerjük, mint olyan rettenetes hatalmat, mely
könyörtelenül megsemmisít minden személyes, rninden lelki, mínden szel-
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lemi életet és kapcsolatot. Ez áll nemcsak az egyéni életre, hanem a népek
életére is és mindarra, amit az ember a szellemi élet, a szellemi kultúra terén
a maga erejéből alkat és teremt. «A halandó ember napjai hasonlatosak a fű-
höz és mint a mezőnek virága, úgy virágzik, és míkor a szél általmegyen rajta,
nem lészen többé ... ». Az enyészet, a pusztulás, a halál 'ezen tényével és tény-
leges hatalmával szemben nem \használ semmiféle emberi 'Okoskodás, nem
használ a lélek halhatatlanságának semmiféle filozófiai bizonyítása. A lélek
halhatatlanságának minden filozófiai bizonyítása alapjában véve megint csak
kűoetelés, postulatum, rnelynek a tapasztalat tényei ellene mondanak. Ha a
lélek halhatatlanságának filozófiai bizonyítésai bizonyítanak valamit, csak azt
bizonyítják, hogy ·az ember nem tud bele nyugodni a halál tényébe, - hogy
az emberi lélekben kitörölhetetlenül él a vágy egy magasabbrendű élet után,
mely fölött a halálnak nincsen hatalma. De nekünk embereknek önmagunkban,
saját emberi életünk körében nincs semmi biztosítékunk arra, hogy a halál
utáni élet vagy alélek halhatatlansága nem puszta képzelődés. Itt ismét új
oldalról tárul fel előttünk az emberi Iét problémája: a halálnak fényébe épp-
úgy nem tudunk belenyugodni, mint ahogy nem tudunk a Ihalál törvényétől,
szabadulni és a halál hatalmának fölébe kerekedni. De mícsoda értelme van
így az emberi létnek? « En nyomorult ember, kicsada szabadít meg engem 6

halálnak testéből ?» Nincs az a még 'Oly magasan szárri~aló' filozófiai világ-
nézet, mely erre a fájdalmas f.elkiáltásra véglegesen megnyugtató feleletet
tudna adni.

De ezzel most már általában is képtelennek bizonyult a .filozöfíaí világ-
nézetalkotás arra, hogy az emberi lét problémáját megoldja. Egész körültekín-
lésűnknek és megfontolásunknak lesújtó eredménye az, hogy az ember .maga
magának legnagyobb problémája és hogy az ember saját létének va problémáját
a maga erejéből megoldani nem tud/a. Es itt lép jogaiba a vallás, a hit. A fi.
lozófiai világnézetek azért nem tudják megoldani az emberi Iét problémáját,
mert az embert csupán önmagához, vagy a természethez; a világhoz való viszo-
nyában szemlélik és fogják fel és figyelmen kioűl hagyják az ember lényének
legmélyebben rejlő alapviszonyát, az Istenhez való viszonyt, a vallást. Csak
a vallásban eszmélünk reá létünknek végső gyökereire s egész emberi létünk
problémájának megoldását csak a vallásban, a hitben ~alálhatjuk meg.

De nagyon tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy itt most már valamí
könnyű megoldásra számíthatunk. A valIás első ténye és hatása' nem az, hogy
az emberi lét problémáját egyszerűen megoldja, hanem az, hogy az emberi
lét problémáját a végleteidg kiélesiti. Mert ha a vallás nem puszta képzelődés
vagy pusztán szertartások szokványos gyakorlata, halnem eleven vallás, akkor
kikerülhetetlenül Isten színe elé állít bennünket és itt, Isten színe előtt, -1

corarn Deo -, az Istennel való drámai tusakodásban kell eldőlnie az emberi
lét problémájának. Az istenfogalom nem tűri azt, hagy vele pusztán elméletileg
foglalkozzunk és csupán arra használjuk fel, hogy világnézetünk gondolat-
körét harmonikusan kiépítsűle és betetözzük s aztán megelégedjünk azzal,
hogy van egy szépen kiépített fogalomrendszerűnk, melyet a mi világnéze-
tünknek nevezünkés amely minden problémának a megoldását magában fog-
lalja. Az ilyen fogalomrendszerben az isteneszme csak olyan, mint a látó-
határ szélén lenyugvó nap utolsó sugára, mínt a királyi napnak vászonna
festett képe. De a sugár a fényforrásra, a kép az eredetire, a fogalom; a való-
ságra utál. Az istenfogalomra is áll az, amit a Biblia Isten 'nevére mond, hogy
az szent. Hiszen a ketsö, a fogalom! és a név, egymástól elválaszthatatlan.
Az ístenfogalornmal éppúgy nem űzhetűnk csak afféle gondolati játékot, mint
ahogy nem szabad Istennek a nevét hiába vennünk. ISten megbünteti azt, aki
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az O nevét hiába veszi, - és akinek számára Isten puszta fogálommá vált, aIZ
már meg van büntetve. De amint Isten nevének, úgy Isten fogalmának is meg
van az, a csodálatos ereje, hogy sokszor színte meglepetésszerűen. várat-
lanul megelevenedik lelkünkben, mintha tűz csapna ki belőle, perzseli Telkün-
ket, s akkor Isten puszta fogalomból eleven valósággá lett számunkra s annak
tudatára ébredünk, hogy Istenre nézve nem csupán. gondolkodó eszünkkel,
hanem egész exisztenciánkkal, egész létünkkel vagyunk érdekelve, - hogy
mindenestül tőle függünk, hogy teljességgel az Ö kezében vagyunk, mint az Ö
teremtményei. Szóval a Teremtő színe előtt állunk, az előtt a titokzatos, ret-
tenetes, fenséges Úr 'előtt, akinek .fölöttünx való föltétlen hatalmát érezteti
velünk a természet rendje, .sorsunknak akaratunktói független alakulása, a
halálnak kikerülhetetlen órája, az erkölcsi törvénynek lelkiismeretünkben meg-
nyilatkozó, feltétlenül kötelezö és feltétlenűl elítélő szava.' Akkor tapasz-
taljuk meg annak a különös bibliai igének az igazságát: «Rettenetes dolog az
élő Istennek kezébe esni» (Zsid. 10,31.). Menekülni szeretnénk, de nem tudunk.
Majd fellázadni Isten ellen,és a porba hullunk. Ez az emberr Iét problémá-
jának végső kiélesedése. Ez emberi létünknek végső kínja. Ez -az a létállapot,
amelyben 'egész mivoltunk egy fölfelé törö hangos kérdéssé, a mélységbőL
való felkiáltássá válik. Es ez a létállapo t az, rnely ben .csak egy lehet ami
segedelmünk, szabadulásunk, menedékünk: lsten végtelen atyai kegyelmének
u megnyilatkozása a Jézus Krisztusban, tehát az eoanqélium. Csak 'ebben a
létállapotban élhetjük át igazán, mit jelent az evangélium. Ez Istennek fele-
l-ete az emberi lét problémájára és ennek az isteni feleletnek az emberi lélek
mélyéből feltörő visszhangja: a hit. Azt, amiről az evangéliuni szól, Istennek
a Jézus Krisztusban megnyilatkozott atyai kegyelmét másként mint hívő bizo-
dalommal, bizodalmas hittel megragadnunk és elsajátítanunk nem lehet. Igy
válik azemneri lét 'problémájának egyetlen lehetséges megoldásává a hit,
melyben az Isten és az ember közötti drámai feszültség 'kiegyenlítődik. «Meg-
igazulván azért hit által, békességünk vagyon Istennel, a mi Urunk Jézus Krisz-
tus által>. (Róm. 5. 6.).

Miután emberi létünknek végső alapviszonya, Istennel való viszonyunk
helyreállott. igazzá, normál'issá vált a Jézus Krisztusban való hit által, meg
van adva annak lehetősége, hogy a -többl élet- és -Iétvíszonyaink is normá-
lissá váljanak. Igy az érzékiséghez. általában a természeti világhoz való viszo-
nyunk, melyben most már biztosítv a van a szellem fölényessége (az idealiz-
mus nagy tétele) anélkül, hogy természetellenes irányba tévedhetne, - I hi-
szen a természet is Isten teremtménye. Biztosítva van embertársainkhoz -való
viszonyunk egészsége is, hiszen a keresztyén hit az embertársaink Iiránt való
szeretetre és igazságosságra nemcsak felhív és kötelez, hanem képesít lis. Bizí-
tosítva van a sorsunkban való alázatos, gyermeki megnyugvás is, ihíszen
nem egy ismeretlen, kegyetlen hatalom, hanem a mennyei Atya jóságos,
bölcs keze intézi sorsunkat· s a meg nem értett .szenvedések útján is magához
emelni és nevelni akar -bennünket. Es megoldódik végül a halálnak és a hal-
hatatlanságnak a problémája is, 'rnert a hitben, az Istennel, való közösségben
kétségkívül olyan élet tárul fel előttünk, mely Ielett a halálnak nincsen ha-
lalma. Igy ia Krisztushit, a váltsághit túlszárnyalja nemcsak a naturalizmust,
hanem az idealizmust is, mert Krisztus nem puszta eszmény, hanem minden
eszmény oalásaqa /s ez a Krisztusvalóság alkotja a hit realizmusának szilárd
alapját.

Igy értjük tehát a Ihitet, amikor hitvédelemről szólunk, A figyelmes
olvasó bizonyára észrevehette azt, hogy fejtegetésünkben következetesen érvé-
nyesült a Ifiondolkodásnak az a módja, melyet exisztenciális gondolkodásnak
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szoktak nevezni. Ez t. í. nem elvont fogalmakkal dolgozik, .hanem mínden
gondolatot, mínden fogalmat belehelyez emberi életünk és Iétünk eleven .kap-
csolataiba. Jó lelkiismerettel mondh atom , hogy az exisztenciális gondolko-
dásnakez a most széles körökben uralkodóvá lett módja számomra nem egé-
szen új dolog, mert ami annak lényeges vonása, az már kezdettől fogva meg-
határozta theológíaí gondolkodásomat s ez mindenütt úgy van, ahol a theológia a
tusakodó lélek hevéből, a hitnek ama nemes harcából születik meg. Ez .3tZ

exisztenciális gondolkodás a keresztyén hiioédelem számára is ú] utat jelent,
amelynek tulajdonképen nem is felel meg egészen a hitvédelem szó. Mert
ez a hit, amely a Jézus Krisztusban megtalálta az emberi lét problémájának
isteni megoldását, nem maradhat' meg védelmi helyzetben, hanem föltétlen
igazának tudatában aggresszivvá válik' és minden tévelygéssei vagy félmeg-
oldással szemben támadásba megy át és a támadásban fejti ki erejét.

Ennek a hitnek a világnézetek harcában győznie kell, mert ilénueqében
már maga is győzelem. D. 'Dr. Pröhle Károly.

Egybázi zenénk Lutber korában és ma.
Napjainkban, amikor a hazai evangélikus egyházban megindult az isten-

tiszteletnek régi hagyományokon felépülő gazdagítása és változatossá tétele,
az igazi, sajátosan evangélikus istentisztelet zenei kiépítése csak Luther Már-
ton, egyházzenei öröksége alapján lehetséges. Sajnálatos s hazai egyházi zenénk
mostoha sorsát jellemzi, hogy az elmult esztendő jubileumi megemlékezései
közül hiányzott a muzsikus Luthernek. mint széleslátókörü és nagytehetségű,
egyházi zenénknek igazi evangélikus karaktert 'adó zeneszerzőnek a jellern-
zése, Istentiszteleti reformtörekvéseink szinte kényszerítenek a lutheri musica
sacra megismerésére s ennek tükrében a hazai állapotok megvizsgálására. A
magyar evangélikus egyházi zenének előbb-utóbb úgy is szembe kell nézni
ezzel a kérdéssel, ha nem akarja még növeini azt a nagy ürt, amely a lutheri
reformáció gazdag liturgiája s a reformátor hagyományaitól messze került
hazai istentisztelet közt tátong. Ez a kérdés nemcsak történeti összehasonlítás,
nem is históriai adatok papíroson való felsorolása, .hanem a nagyrészt mű-
kedvelő kezekben vergödö egyházi zenénk életkérdése ; egyházi megújhodá-
sunknak a mult hagyományain nyugvó egyik oszlopa. Sőt az eredményeket
felmutató liturgikus mozgalom a mostani rideg vallásközi helyzetünkben köny-
nyen jöhet egyházi külpolitíkánknak is segítségére.

Luther Márionnak gondviselésszerű zenei előrelátása rögzítette le a 16.
század polifón muzsikájából az evangélikus zene sajátos lényegét, amit taián
így lehetne szavakba foglalni: északi ízlésvilág átítatva bizonyos népszerű haj-
Iammal. Az evangélikus zene törzse, egyházzenénk művészi súlyának a magva
a korál. Amíg a katolikus egyházi zene a gregorlán tkorálís művészi feldolgo-
zása, eszményi kivirágzás a, addig a mi evangélikus zenénk alapja minden idő-
ben, bármilyen stílusban a korál. Aí evangélikus korál istentiszteletünk zenei
súlypontja és magva az orgonára írt korálelőjátéknak, gerince az énekkarra
készült műveknek.

A lutheri istentiszteletben ,js a korálon volt a zenei hangsúly. Termé-
szetesen nem a mai elnyújtott, ritrnikátlan korálon, hanern a gazdag rit-

. musú, élettől lüktető ritmikus korálon. A reformáció korabeli liturgia magával
ragadó ereje csak a ritmikus ' kerálban talál támaszt s amikor a magyar gyü-
lekezeti éneklés megreformálásának a szükségét érezzük, csak a rítmikus korál
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meghonosításával térhetnénk vissza a lutheri eleven erővel lüktető evangé-
likus zenéhez. Szomorú, hogy nálunk még mindig olyan kevés a magasabbfokú
szaktudással rendelkező egyházi zenész sannál több a műkedvelő, akik kellő
ismeretek és felelősségtudat hiánya miatt magyar egyházi zenénket csak távo-
labb viszik Luther és Bach evangélikus hagyományaitól. A teológiai tanul-
mányokból meg majdnem teljesen hiányzanak az egyházzenei szaktárgyak: a
régi evangélikus zenei emlékek megismerése; a lutheri liturgia gyakorlati ta-
nulmányozása hatásának közvetlen varázsával; a ritmikus korálok bemutatása,
felhasználása s éneklése; eredeti, Luther-kompoziciók megismerése (Non mo-
riar sed vivam). Nem holt történeti adatokra van szükség, hanem az evangé-
likus zenei légkör élő valóságára. Csak így fogjuk elérní azt, hogy ebben ~
kérdésben tisztán lásson mindenki s ne tévesszűk össze a ritmikus korált a
gyors ütemű énekléssel, amelyik «ellenkezik a mai nyomasztó gazdasági hely-
zet hangulatavals. A zenében a ritmus és a tempó nem egy fogalom.

A ritmikus korál bevezetése új erőt jelentene egyházi zeneéletünkben.
Evangélikus iskoláink sokszor egyhangú egyházi énekórái új színt s új tartalmat
kapnának; iskolai s egyházi énekkaraink legelső egyházi kötelességüknek te,
hetnének eleget, amikor egy-egy szép ritmikus korállal ajándékoznak me$
hallgatóságukat. A liturgia úgy is megnyitotta már a felnőttek istentiszteletét
az azon aktiv módon résztvevő gyermekkar előtt. Mennyire «evangélikus»
lenne olyan ístentíszteletünk, ahol a kóruson üde gyermekhangok vala-
mely nálunk ismeretlen ritmikus korált adnának elő. Vagy váltakozva vénekel-
nének a felnőtt gyülekezettel! Van bennünk valami megmozdíthatatlan merevség,
amely nem engedi, hogy .kitárjuk templomuna kapuit a lutheri Zene értéke és
finom hangulata előtt.

Az elmult Luther-ünnepélyek szomorú bizonyságát adták annak, hogy
Magyarországon milyen kevés Luther-korált ismerünk. Alig 4-5 a kőzismert, a
többi meg egészen hiányzik a Dunántúli Enekeskönyvből. Pár példa -igazolni
fogja állításunkat. Luther a Formula míssae-ben (1523) a consecratio Iután,
a Deutsche Messe-ben (1526) pedig az elevatío alatt énekeltéti az énekkarral
anémet Sanctus-t: «Jesaja dem Propheten das geschah». Ez a nemcsak szö-
végében (Ézsaiás 6, 1-4.), hanem dallamában is valóságos remekmű Luther
Márton szerzeménye. Csak aki hallotta ezt a felemelő hatású s nekünk evangé-
likusoknak szinte drága ereklye számba menő éneket, tudja, hogy ez milyen
kincse lenne templomi zenénknek, ha - nem volna teljesen ismeretlen előt-
tünk. Ugyancsak a Deutsche Mcsse-ben ajánlja Luther az úrvacsoraosztás .alatt
a «Gott sei gelobet .und gebenedeíet» kezdetű korált, mely (sem Kapi korál-
könyvében, sem a Dunántúli Énekeskönyvben nem található meg'. (A .szép dal-
lam a Melodienbuch zum Deutschen Evangelischen Gesangbuch-ban található).
Az ugyancsak úrvacsorára szóló Agnus Dei ismert ugyan nálunk,sok helyen
énekeljük is, azonban hibásan. Az eredeti, 1542.-ből származó dallamot meg-
közelíti Kapi korálkönyve 'a ,175. sz. alatt közölt kerállal :'«0 Lamm Gottes
unschuldig •. A nálunk használt «Krísztus ártatlan bárány» korál azonban ettől
anémet változattól is több helyen eltér. Milyen felemelő s mennyire luthert
volna úrvacsoraosztásunk. ha azon .felcsendülne a német Sanctus vagy Luther
korabeli ritmusban énekelnénk ezeket a kerálokat. A Deutsche Mcsse-ben 'a
Nícaenum helyett Luther annak német fordítását énekélteti. «Wir glauben .all an
einen Gott». Ez a korál valóságos liturgiai remek (Payr) 'S bátran beilleszt-
hettük volna az új magyar liturgiába, ha nem volna gyülekezeteink előtt isme-
retlen. Mennyivel gazdagabbak volnánk ezekkel a gyönyörű Luther-kerálokkal
s milyen élő kapÓcs volnának ezek a mi istentiszteletünk s a lutheri liturgia
közt! Van Luther Mártonnak egy régi népénea átdolgozása 152~ből: «Christ
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lag in Todesbanden». A nagy reformátor kezenyoma érezhető a feltűnő en szép
dallamsoron; szinte kicsendül ebből a szép korálból a 16. század evangélikus
hangulata. Milyen kár, hogy tudomást sem szerezhetünk erről a szép énekről,
sőt énekelni sem tudjuk, mert a Dunántúli Énekeskönyvben -207. sz. - hibás
a szövege. E dallamban lüktető eleven erőt sohasem fogja ipötolní a 18. szá-
zadbeli cseh eredetű «Jézus sebeidnek mélye» korálunk, amelyikre ma hasz-
náljuk ezt a szöveget. Hiányzik az énekeink közül a «Dies sind die heilgen
zehn Gebots ; nem ismerjük a «Mít Fried und Freud ich fahr dahin» korált
sem.

Ezek a korálok a maguk eredeti ritmusában és mély dallamszépségük-
ben az evangélikus liturgia szerves részei. Lehetetlen, hogy ezek a magya l'

evangélikusság számára hozzáférhetetlenek legyenek. Ha lutheri szellemben
akarjuk restaurálni a magyar evangélikus istentiszteletet, akkor a zenei ·újjá/-
építésnek a Luther-énekeken kell kezdődni. Az «Erős vár a mi Istenünk»,
-Mennyből jövök most hozzátok» csak mutató a lutheri korál szépségeiből.
A -Mi Atyánk ki vagy rnennyekben» korált szintén nem' úgy énekeljük, mint
ahogy Luther korában énekelték.

Az új magyar liturgikus törekvések sokban függnek a hazai musica sacra
színvonalától s munkásainak tudásától. A ritmusukban elrontott korálok ki-
javítása, az újonnan feltárt ritmikus korálok iskolák s énekkarok .útján való
meghonosítása nem kis feladat. Egyházunk multjában elsorvadt a magyar .li-
turgikus élet gyökere; ma sokakban {az érzék is hiányzik hozzá. A régi lutheri
liturgi'! sok szépségét hozhatnák vissza ezek az értékes keráldallamok. Mivel
a legtöbb régi egyházi hangsorban mozog, a mai, puritánizmus felé hajló izlés-
világunkat is csodálatos gazdagsággal töltenék meg, mely talán még időben
mentené meg a liturgikus szépségek iránt közömbös érzékünket.

Nem tartozik ugyan a reformáció zenei örökségéhez, de mai egyházi
zenénk szeqétujséqét mutatja az eredeti magyar népi koráldallamoknak a nagy_
fokú mellőzése is. Mai magyar egyházi zenénk csak két forrásból táplálkozhat:
a lutheri rítmikus korál gazdagságából (amit csak egyházi rövid látás vádolhat
idegen nemzet utánzásával) és a magyar népi eredetű korálokból. Sajnálatos,
hogy régi magyar koráljaink, bár Kapi korálkönyvében mind bent vannak, 'a
legtöbb gyülekezetben ismeretlenek. Nemzeti kincsünk ezek, öseínk drága aján-
déka s a mi kezünkben majdnem a feledésbe merűlnek. !Alig akad evangélikus
templom, ahol énekelnék az «Emlékezzél mi történnék, Uram mirajtunk» kez-
detű régi dór korált. A mixolyd «Mennyeí király születék» :korál sem hallható
sehol sem; vagy az .eól hangnemben írt «Mely igen .jó az Úristent dicsérnis.
Hiányzik az állandó használatból a «Kegyes Jézus én imádságomra» kezdetű
dór korál, vagy a magyar ritmikus «Minden e földön 'csak elmulandó» korál ..
Egy nagyon szép, ősrégi magyar korált találunk a Boroszlói 'kéziratban is'.

Történeti adottságunk s a feszült vallásközi helyzet nem fog 'a liturgikus
megújhodás gregorián restaurációjának kedvezni, ;bár művészi' szempontok
e mellett szólhatnak. Ellenben ezeknek a régi egyházi hangsorokban 'ha,ngzó
Luther-énekeknek és régi magyar' keráloknak a felelevenítése a régi hangsoro-
kat jellemző bizonyos misztikum révén, közelebb vinne minket a.Iutherí musica
sacra Iégköréhez, még pedig a mult hagyományain felépülő modern köntös-
ben. *)

Külön zenei értéket jelentett a lutheri istentisztelet számára a műuészi
karének. Luther Márton korának gazdag polifón vokálzenéjét vitte az evan-

*) Természetesen a korálköltészet korszaka már régen lezárult. A magyar korálok
közül is csak a népi eredetűek a használhatók s nem anémet korált pótló műkorálok.
Kivétel is van; Kapi Gyula "Szegény fejem hová hajtnálak" gyönyörű korálía.
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gélikus templomba. Ezzel örökértékű programmot adott minden evangélikus
énekkar számára. Templomainkban az evangélikus 'zenét elsősorban a 16. és
17. tszázadbeli protestáns ,zeneszerzők karműveinek kell képviselni; ének-
karaink számára ez a Legelső kötelesség. Luther nem tűrte a templomi zenében
a bombasztikus, pathretikus és hatásvadászó zenei előadásokat. Bár meg!-
fogadná ezt minden ének karunk ! Az evangélikus, nemesen egyszerű, de rnélyen
járó polifón muzsikát képviseli Praetortus Mihály (1571-1621), régi egyházi
zenénk büszkesége. Musae Sioniae-ja bő anyagot adna az egyházi esztendő
minden ünnepére annak az énekkarnak. amelyik evangélikus zenét akar .mü-
velni. Schütz Henrik (1585-1672) la legnagyobb evangélikus zeneszerző Bach
előtt. Passiói, motettái, zsoltárai alig hallhatók nálunk. Hasler Leo (1564-1612)
gyönyörű polifón remekei nekünk, evangélikusoknak készültek. Bach János
Sebestyén (1685-1750) karműveinek az előadása (motetták) fejlett kartech-
nikát követel, ellenben külőnhőző áríáinak vegyeskari feldolgozása állandó
műsordarabja lehetne énekkarainknak. Bach-muzsika nélkül nem volna szabad
egy istentiszteletnek sem elmúlni s evangélikus zenei kultúránk méltó törek-
vése a magyar evangélikus Bach-kultusz kiépítése.

Az új liturgiában az istentiszlelet szerves részévé válik az ,énekkar sze-
r·epe. Ezenkívül szép hivatást találna az énekkar a nálunk 'ismeretlen ritmikus
korálok bemutatásával s a régi magyar korálok felelevenítésében, Gyülekezet
és kar váltakozó éneke is új színt hozna istentiszteletünkbe. -Külőn varázsa
az evangélikus istentiszteletnek a gyermekkar ; akár liturgikus szerepben, akár
magánszámban csendül fel az üde, érdesen szóló gyermekhang. A gyermekek
templomi szereplése fogja a mult áldatlan zenei nevelésének' a következmé-
nyeit - a zenei kérdésekben a megdöbbentő tájékozatlanságot és közömhös
részvétlenséget - eltüntetni..

A lutheri istentisztelet zenei értéke a korál és az énekkar mellett az
orgonazene. Amikor az énekkarok a gyülekezeti énekvezetést átadták az orgo-
nának, lassanként kialakult az a szokás, hogy egyes énekverseket 'az orgona
játszott egyedül. Ebből alakult ki az ú, n. orgonakorál, .mely alapját alkotja
a későbbi kerálelőjátéknak. Az orgonakoral és korálelőjáték keráldallamot
dolgoznak fel művészi módon, gazdag figurális modorban. A korál dallamát
egy művészí egységbe foglalt mű kiemelkedő horizontjára emelik, ahol hat-
ványozott módon csendül ki a keráldallam magasztos mélysége. A feldel-
gozás stílusa lehet különböző, acél azonban mindig egy: a keráldallamnak
a gyülekezet elé vetitése. Ez a korálelőjáték képviseli a 'sajátosan evangélikus
orgonazenét. A liturgikus mozgalorn a 16, és 17, század orgonazene •.művelői
felé tereli a figyelmünket, akik igazán orgonaszerűen dolgozzálc fel 'a korál
dallamát. Pár név: Praetortus Mihály; Sclieidt Sámuel (1587-1654); Pachelbel
János (1653-1705); Buxtehude Dietrich (1637-1674). E műfaj eszményi mar
gaaságát Bach János Sebestyén I érte el. Ujabb munkásai az orgonazenének.
Brahms János (1833-1897) és Reger Miksa (1873-1916), A korálelöjátékok
gyakorlati felhasználása, szakszerű játszása, stílszerű előadása mutatja, hogy
nálunk Magyarországon milyen kevés a megfelelő szaktudással, zeneakadé-
miai tanulmányok alatt kifejlődött stílusérzékkel s helyesirányú zenei izlés-
sei rendelkező evangélikus orgonás. Pedig az orgonazene nem az 'istentisztelet
szüneteínek a kitöltését végzi, hanem annak szerves része, az ünnep jellegének
zenei kifejezője, liturgiánk egységes zenei keretbe foglalója. Természetesen
ilyen művészi célokat az egyház csak megfelelő számú zeneakadémi-ai végzett-
ségű művészekkel érhet el,

Ime Luther Márton ránk kötelező erővel bíró zenei öröksége, Örülnünk
kellene, hogy' egyházunk ilyen remek egységbe foglalt liturgiai gazdagságot
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mondhat magáénak. De lesújtó az a tudat, hogy mi -magyarok a lutheri egy-
házi zenét nem ismerjük sannak melIőzésével liturgiánkat servasztjuk. Litur-
gikus megújhodásunk kérdése szorosan összefügg egyházi zenénk életkérdé-
seivel. Sőt az egyházi zenénket a lutheri hagyományokhoz visszavezető -mozga-
lomnak külön fontosságot ad "Glzénekeskönyv mindinkább aktuálissá váló
kérdése is. A már fogytán lévő Kapi-korálkönyv pótlásának a gondolata
is kell, hogy e kérdések közt szerepeljen. Boldogok lehetnénk, ha az új kerál-
könyv megjelenésének az időpont ja összeesne a ritmikus korál felelevenítésé-
nek fontos tényével. Zalánfy Aladárnak készen van egy ritmikus kerálokat
tartalmazó korál könyve.

Egyházi zenénk általános an szornorú helyzete sürgős segítséget követel.
Egyházunk részéről több érdeklődés! s támogatást; több zeneakadémiát vég-
zett müvészembert, kevesebb műkedveiőt , a zeneművészéti főiskolán evangé-
likus egyházzenei szak kiépítését stb. Az egyházi sajtónak is nagy szerepe lehet
a jövő egyházzenei kérdésekben: felvilágosító munka, a helyes szempontok
megállapítása nagyon fontos új munka megindulásakor ; fontosabb, mint a
helyi zenei események felmagasztalása, mert ezek nem egyszer a komoly zene
mérlegén nagyon könnyű súlyt mutatnak. A lelkipásztor és az orgonás ideális
munkaközösségére mutat példát Luther Márton és Walter János áldásos együtt-
munkálkodása. '

A magyar Sion jövőbe mutató iránytűje nem lehet más, mint Luther
gazdag öröksége. A nemrég mult ünnepségekből két hang szólt hozzánk. Az
egyik az emlékezés halk szava volt; a másik az új munkára hívó figyelmezte-
tes. Meghallotta-e már mindenki a nekünk szóló ébresztőt?

(Budapest) Kapi-Králil« Jenő.

fl protestantizmus válsága Németorszáqban,
Ha a németországi egyházi helyzetről képet akarunk magunknak alkotni,

akkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a nagy birodalom még mindig benne van
a forradalmi átalakulás kellős közepében. Jóformán nincs a .polítikai, gazda-
sági. társadalmi életnek olyan területe, amelyen nem folynék irégi életformák-
nak, régi felfogásoknak is a felszámolása és amelyen nem volna legalább is
kialakulóban új keretek között mozgó új életstílus. A «harmadik bírodalom.
megszületésével a németországi protestantizmus történetének is új korszaka
veszi kezdetét. Ezt a korszakot úgy jellemezhetjük, hogy célkitűzései, küzdelmei,
reményei és gondjai az állami és társadalmi átalakulással .függnek össze, ill ..
az ezen átalakulást irányító nemzeti szociálísta «világnézettel» való -mérkő-
zésből folynak. Minthogy pedig az átalakulási folyamat, mint mondottuk, leoránt-
sincs lezárva és az új szellemmel való harc nem dőlt még el, a németországi
egyházi helyzet is messze van attól, hogy bízonyos .megállapodottság képét
nyújtsa. Atalakulóban, ·mozgásban van itt is minden és az átalakulás végső
eredményéről már azért is nehéz valami bizonyosat mondani, -mert nem lehet
tudni. hogyan irányítja ezt egészen határozott intézkedésekkel - maga az
állam.

Altalánosságban meg kell állapítani, hogy azok a remények, amelyek 1933
tavaszár. a nagy nemzeti újjáébredéssei kapcsolathan egy nagy egyházi és:
vallási megújhodást vártak, egyelőre nem valósultak meg. A nagy fordulat csak'
nehéz, sorsdöntő küzdelmek kiíndulópontjává vált. A küzdelmek most foly-
nak és remélni kell, hogy még meghozzák a várva-várt egyházi megújhodást
és vallási újjászületést.
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Egyelőre az egyházon belül teljes erővel és szenvedélyesen áll a harc a
két nagy irány: a «német keresztyének» (Deulsche Christen) és a «hitvallási
csoport. (Pfarrernotbund, ill. a mögötte lassanként kialakult Bekenntnisfront)
között. Elméletben mind a két irány ugyanazt akarja, de mégsem érthetik. meg
egymást, mert a gyakorlatban eltérnek egymástól az útjaik. Mind a kettő hang-
súlyozza, hogy az egyháznak meg kell maradnia hitvallása 'alapján és hogy
az egyház megelevenítése, népe felébresztése céljából az evangéliumot a magja
eredetiségében ugyan, de mégis úgy kell hirdetni, hogy a mai ember, közelebh-
ről, a mai német ember, ne érezze azt idegennek. Vagy is mind a két fél v(allja
aszállóigét: «Dem Deutschen das Evangelium deutsch l», azaz .szükségesnek tart-
ja, hogya német embernek a régi evangéliumot «németül». mai német adottságát
szem előtt tartva, tolmácsolják. (Ez lényege szerint nem egyéb, mint a «kor-
szerű igehirdetés» nálunk sem ismeretlen követelménye.) Ez a törekvés persze
azzal a veszéllyel jár, hogy az evangéliumból - némel evangélium válik 8S
hogy az egyház ilyen evangélium hirdetésével rninden fogadkozás -ellenére is
elhagyja hitvallásos alapját. A német keresztyének fel-felidézik ezt :a veszélyt,
mert bennük össze-összevegyül a keresztyénség és a nemzeli szociálista ideoló-
gia. Épen legutóbb nyújtotta lennek klasszikus példáját itt Lipcsében Müller
birodalmi püspök, aki egy nagygyűlésen egyrészt a «félreteológizált» lés «félre-
dogrnatizált» keresztyénség ellen szónokolt, másrészt nagy hévvel Iejtegette,
hogy minden protestáns embernek szent kötelessége, összeforrni a nemzeti.
szociálizmussal.*) Az (itt mutatkozó veszély ellen kűzd a másik oldal, amely-
nek «hitvallási front» önmegjelölésenem azt akarja hangsúlyozni, hogya hiva-
talos hitvallások merev betűihez menekülve mintegy elzárja a rfülét az új vi-
szonyok, a modern német ember égető időszerű kérdései elől, hanem csak azt
a szívós vkövetelést hirdeti, hogy amíker az egyház ezekre a kérdésekre az
evangéliummal megadja a választ, ez az evangélium maradjon meg a régi,
meg nem változtatott evangéliumnak és érvényesüljön minden konzekvenciá-
jával együtt. \

Érvényesüljön az egyház külsö szervezetében, alkotmányában is! Mint-
hogy pedig ennek az utóbbi követelésnek mindeddig nincs meg a kellő ered-
ménye, most már valóságos egyházszakadás fenyeget. A birodalmi 'egyház a
«német-keresztyén» Müller birodalmi püspökkel az élén sorra fel akarja s~ívni az
egyes országos egyházakat. Az indító ok megint nem az egyház érdekében ke-
resendő, hanem abban a célban, hogy az egységes 'államot egységes, nemzeti
szociálista szellemmel eltöltött egyház erősítse és támogassa, Ez ellen a beol-
vasztó tendencia ellen küzd a valamennyi országos egyház hitvalláshű köreiből
alakult Bekenritnis- Synode (vHitvallási Zsínat»), nem szeparatisztikus hajla-
mokból és nem is az állam iránti ellenszenvből, hanem azért, mert attól tart,
hogy a külsőleg egységesitett egyház minden igéret ellenére .egységesíteni,
ill. elhomályosítani fogja az egyes országos egyházaknak evangélikus vagy
református, szóval hitvallási jellegét .ís. Ez a Hitvallási-Zsinat májusvégí első
ülésezése alkalmával hangsúlyozta ugyan, hogy nem szándékszik új egyházat
alakítani. A valóságban azonban mégis egészen bizonytalan, hogy a birodalmi
egyháwn belül marad-e, vagy pedig a mellett mint önálló alakulat folytatja-e

*) Az igazság kedvéért reá kell mutatnunk arra, hogy az evangéliumnak mintegy
nemzeti színnel való átfestése vagy legalább is nemzeti motivumokkal való elegyítése
nem új és nem is német kü.önlegesség, hanem fel-feltűnik egyebütt is. Amerikában
megszokott dolog, hogy a templomban az oltárokat a nemzeti zászlóval díszítik. Hány-
szor hangzik el magyar istentiszteleten pl. "a magyarok Istenének" kitétele, hányszor
hallani ilyen nyilatkozatot: "Elsősorban magyarok vagyunk és csak azután ilyen vagy
olyan keresztyének". Vagy gondoliunk arra a sokatmondó jelenségre, amikor egy,házi
gyűléseken nemzeti színű szalaggal kötik át a Bíbliát.
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tovább harcát. Tény, hogy már most is van saját felsőbbsége és fejt ki önálló
egyházi adózás segítségével szeretetmunkát is.

Hogy a két irány között hogyan fog helyreállani a béke, lehetséges-e
még egyáltalában, hogy helyreálljon az egyház belső, lelki 'egysége, ezt a jelen
pillanatban senki sem tudná megmondani. -

Azevangélium ügyének alakulása persze távolról sem érdekli mindenütt
egyformán az egyház népét. Míg nyugaton, pl. Wesztfáliában, Hannoverben és
délen, Bajorországban, Württembergben maguk a gyülekezetek, - tehát nem
pusztán a teológusok! - féltik az atyák örökségét, addig pl. itt Szászországban
meglehetős közöny ülí mega lelkeket. Sőt azt lehet mondani, hogy a fent
vázolt egyenetlenség a vallásilag nem érdekelt egyháztagokat csak még jobban
eltávolítja az egyháztól. Ez külőnösen az ifjúságra áll, .amely a maga aktivi-
tásra való hajlamosságában és pozitivumok után való vágyakozásában termé-
ketlen, elméleti vitatkozást teológus-veszekedést lát a hitvallásért, ill. a módo-
sulatlan, teljes és tiszta evangéliumért folytatott küzdelemben és 'ezért kész
egyszerüen elfordulni ettől, a való élettel szerinte lépést nem tartó, egyháztól,

Itt fenyegeti a németországi protestantizmust la legnagyobb veszély. Az
a veszély, hogy elveszíti ifjúságát és nem lesz, aki a letünő nemzedékek he-
lyébe lépjen. Ez a veszély a belső egyenetlenkedés taszító erején kívül közvet-
lenül fenyeget ,az állam intézkedései következtében is, amennyiben az ifjúságot
18 éves koráig jóformán teljesen kivették az egyház kezéből és virágzó ifjúsági
munxát akasztottak meg. Az egyház rendszeres ifjúsági munkájának ez a meg-
szüntetése annál végzetesebb, mert azoknak a tényezőknek a részéről, amelyek az
állam -megbízásából a különféle ifjúsági szervezeteket vezetik és nevelik, az
ifjúság sokszorosan a «Deutsche .Glaubensbewegung» , a «némel hit mozgalmá-
nak» befolyása alatt áll. El lehet képzelni, hogy a legfogékony.abb kerban ma-
gába szítt keresztyénellenes eszmék milyen romboló hatást gyakorolhatnak az
ifjúság sarjadó hitére és hogy ezt a hatást az engedélyezett heti kétszeri egy,
házi befolyásolás és a havi egy istentiszteleten való kötelező részvétel aligha
ellensúlyozhatja.

A Deutsche Glaubensbewegung mibenlétéről itt nem szólhatunk részle-
tesen, Csak annyit jegyzüuk meg, ihogy ennél a mozgalomnál nincs szó régli
germán vallásnak egységes felújításáról, hanem hajlékot találnak benne a leg-
különfélébb irányok követői, a pantheísztikus kegyességet gyakorlóktól kezdve
egészen az istentagadó szabadgondolkodókig. összefoglaló, egységesítő kötelék-
ként csak a keresztyénség ellen, mint a germán fajt megrontó vallás .ellen
való kérlelhetetlen harc szerepel. Megdöbbentő dolog és külföldön nem is sej-
tené az ember, hogy ez a mozgalom milyen .komoly ellenfélként áll- a keresz-
tyénséggel szemben és hogy milyen aggodalommal tölti el az egyház vezető-
köreít annak térhódítása. Annál tragikusabb, hogy az ellene, való küzdelemhez,
amelyet .pedig a legelszántabb an kellene az egész vonalon, késedelem nélkül
felvenni. az -egyház jelenleg a jelek szerint nem .rendelkezik elegendő erő-
vel, - mert önmagát emészti belső küzdelmekben!

Még egy területen kezdi, gyökeresen átformálni az új állami berendezkedés
az egyház belső életét: abelmissziói szeretetrnunka területén. Itt is átalakuló-
ban van minden. Az állam a «Nationalsozialistische Volkswohlf'ahrt» (nemzeti
szocialista népjólét) hatalmas szervezete révén ezt a munkát -is saját kezébe
vette át és mind szigorúbban irja elő az egyháznak a maga munkáját, iU.
szorítja azt szűk korlátok közé. Egészen világos az a tendencia, hogy a,z egy-
ház azokat a honpolgárokat, gondozza, akíktől az állam már nem várhat produk-
tiv életet, tehát a gyógyíthatatlan betegeket, a csonka-bonkákat, ellenben az
állam gondjaira bízza azokat, akiknek életereje még lendítőleg ,hathat az'
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összesség erej ere. Igy pl, a szegényügy, a szorosan vett jóléti munka lassa'n-,
ként egészen kicsúszik az egyház kezéből. Igaz, hogy a dolgoknak ez az ala-
kulása visszatérést jelent a normális gyülekezeti szeretetmunkához, amely
a távolabbi multban elsősorban az öregeket és betegeket karolta fel és fel-
szabaditja a gyülekezet vezetőjét, a lelkészt. a szorosan vett lelki gondozás
számára, miután a legutóbbi időkben a nehéz gazdasági viszonyok közepette
mindinkább élelmiszerek osztogatása,állásközvetítés sth., szóval a kűlső anyagi
nyomor enyhítése foglalta le idejének jó részét. Az egyház mégis elkövet min-
dení, hogy meggyőzze az államot arról, hogya -tágabb értelemben vett szerétet-
munkáról sem mondhat le .az élet semmilyen területén sem, I hiszen ez szo-
rosan összetartozik a tulajdonképeni lelkigondozással is és hogy 'viszont az
állam sem nélkülözheti az egyháznak ezt, az anyagi 'segítésben is érvényesiülő
lelki munkáját, amikor testben és lélekben erős honpolgárokra I tart igényt. -

Mindez csak nagy vonásokban állítja elénk a pillanatnyi németországi
egyházi helyzet képét. Ez a kép mutat sötét vonásokat is, úgyhogy nem régen
annak az aggodalmának adott kifejezést egy kiváló egyházi férfiú, hogy ta-
lán még utcai harcokra is kerül sor - az evangéliumért. De épen a válság
felismerése és az annak leküzdésére irányuló elszánt törekvés biztató remé-
nyekre is jogosit. Az egyház története ugyanis arról tesz tanuságot, hogy mín-
dig ~ zok voltak a belső megújhodás és áldásos belső felébredés idői, ame-
lyekre sötét árnyakat vetett a - kereszt!

(Lipcse) Budaker Oszkár.

Hz öngyilkosság okai
és az ellene való küzdelem.

Korunk nyomorúságának egyik főtűneteként az öngyilkosságok na,gy szá-
mát s e szám fokozatos .emelkedését szekták emlegetni. 50 esztendővel ezelőtt
hazánkban egy. millió lakosra évente 95 öngyilkosság esett, 1914~ben 204, 1928-
ban pedig 302.1) Ez a szám ma is állandóan emelkedik. 1932-ben egy millió
lakosra már 353 halálos kimenetelű öngyilkosság esett. Nincs napilap, mely
naponta négy-öt öngyilkosságról ne hozna hírt. Csonkahazánkban jelenleg
évenként kb. 3000, tehát egy nagyobb falu lakosságának megfelelő számú em-
ber vet véget önkezével életének.

Az öngyilkosság így érthetően fontos probléma. Orvoslására az e.gyházak
is hivatva érzik magukat. 'Számarányában a-liözvélemény az egyházak er-
kölcsi értékét látja megnyilvánulni.s Az ellene való küzdelern azonban nem
vezethet addig eredményre, amíg nem vagyunk tisztában az öngyilkosság mi-
voltával és okaival. Ennek kiderítésével eddig érdemlegesen 'két tudomány-
szak foglalkozott, a statisztika és az orvosi lélektan. Felvilágosításért tehát
főleg hozzájuk kell fordulnunk.

I. A statisztika kívűlről szemlélődik. Inkább regisztrál, mint a lényeget
nézi. Adatai általánosak és formális jellegűek. A figyelmeztetésen kívül .sok~
szor alig jók másra, mint hogy egyesek kezében kétes értékű fegyverül szol-
gáljanak a felekezetihékéHenkedésben. lA puszta számszerűség feltüntetésénél
u. i. a statisztileus sokszor nem állapodik meg, hanem a számarányokból követ-
keztetéseket von le, amivel gyakran elvéti feladatát s eltávozik .a lényegtől.
Igy a statisztika művelöi elsősorban hajlanak arra, hogy az öngyilkossági

1) Karner K.: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. 110. Iap.
2) Széll T.: Egészségügyi statisztika. Budapest, 1930. 108. lap.
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arányszámokból az egyházak erkölcsi ható erejére következtessenek, Megtud-
juk, hogy hazánkban a protestánsok. közül több öngyilkos kerül ki, mint a
római katolikusok soraiból. A protestánsok közt pedig kedvezőbb al evan-
gélikusok helyzete, mint a reformátusoké. Ezért a megállapításért csak köszö-
nettel tartozhatunk.a statisztikának, de az is bizonyos, hogy a statisztika túIt
lépi illetékességi körét akkor, amikor ezért a protestáns egyházakat teszi fele-
lőssé. A statisztikusoknak is tudniok kellene, hogy az öngyilkosság nem a' hit,
hanem a hitetlenség problémáia. Igazán hívő keresztyén ember - az összes
szakvélemények szerint - nem követ el öngyilkosságot. Úgy az egyik, mint a
másik felekezet körén belül a képmutatásra egyenlő a lehetőség. -Lehet-e vala-
mely egyházvezetőség rovására írni azt a büntettet. amelyet az .ílletö felekezet
tanaival a leginkább ellentétben álló, mert képmutató ember követ -el t A fele-
kezeti hovatartozás az életnek különben is csak az egyik .viszonyulatát jelenti,
Lényeges épen a statisztika szerint a műveltség foka, a ·gazdasági helyzet js.
Már .pedíg épen a statisztikából tudjuk, hogy az egyes .vallásfelekezetek az írni-
olvasni tudás és az öngyilkossági számarány tekintetében ugyanazt II .sorren-
det tűntetik . feLS) Igy, ha az összes körülményeket figyelembe .vesszük, a fele-
kezeti differenciák az öngyilkossági arányszámot illetőleg alig mondhatók
jelentékenyeknek. Vagy talán csak nem jelent megnyugtatást a római katoliku!
hívőre nézve az, hogy az ő felekezetének egy millió tagjára évente csak 239
öngyilkos jut, szemben a 430 reformátussal '1 De bizonyára nem .emeli a kál-
vinista öntudatot sem az a vkőrűlmény, hogy míg a .rómfai katolikusoknal a
háború óta 8 ojo~kal,addig a reformátusoknál csupdn 3,és 1/sOjo-kal emelkedett
az öngyilkoso k számaránya ?!

De vajjon mégis mit mond a statisztika az öngyilkosság mivoltáról és
okairól? .

Idevonatkozó s bizonyára az orvosi szakvéleményekre támaszkodó vízs-
gálódásának eredményeit a következökben foglalja össze: «Az öngyilkosok
nagy része beteges,öröklöttenterhelt, ha nem is beval1ott, nem is közismert
psychopata-s), vagyis lelkibeteg. Az öngyilkosságot tehát általában véve be-
teglelkűségre vezeti vissza. Ez meglep annyiban, mível aközfelfogás az ön-
gyilkosságok nagy számát a gazdasági válságnak és a.z általános elszegénye-
désnek tulajdonítja. Az anyagi viszonyok azonban a statisztika szerint nem
elsőrangú okok az öngyilkosság előidézésében, hiszen az összes eseteknek
csupán a li.5 0jo-ában lehet ilyenre gondolni. Még ilyenkor ·is gyakran tapasz-
talható, hogy az öngyilkos ügyeit könnyen rendezhétte volna. Az anyagi csőd
és az öngyilkosság közt nincs ok- és okozati összefüggés. Mennyi ember megy
tönkre anélkül, hogy öngyilkosságo t követne el! Előfordul, hogy ketten egy-
formán tönkremennek s közülük csak az egyik lesz öngyilkos. Mindez arra,
vall, hogy az öngyilkosság igazi okai nem a körülményekben, hanem az em-
berben keresendők. A külső viszonyok csupán motivumai, kiváltó indítékai
neki. Ennéllényegesebbet az öngyílkosságra nézve a statisztikából részben
a tárgy terrnészeténél fogva alig tudhatunk meg. A speciális, belső emberi:
okok vizsgálata már különben is a lélektan körébe tartozik. .

II. A lélektan különböző .ágaí közül úgyszólván kizárólag az orvosi lélek-
tan jöhet figyelembe. Az öngyilkosság belső okai előresejthetően abnormis el-
változások, felkutatásukra tehát elsősorban az orvostudomány hivatott.

Az általános természettudományi vizsgálódás megerősíti a statisztika
megállapítását. Az állatvilágban öngyilkosság nem fordul elő. (A skorpió öngyil-

3) Karner i. m. 120. lap. - ,
4) Szél! i. m. 421. .V. ö: Pfeiffer, Űber den Selbstrnord. 181. lap.
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kossága minden alapot nélkülöző mepies hiedelem). Az öngyilkosság tehát
mint természeti jelenség is par excellence «emberi dolog>. A hiba nem az
életben, hanem az emberben lesz.

Az orvostudomány állásfoglalása nem egységes. Képviselői érthetően haj,
lanak arra, hogy az öngyilkosságban beteges jelenséget lássanak. De vannak
olyanok is, akik szerint az öngyilkosság kétségbeesett, de különben teljesen
ép ember következetes cselekedete. Azonban az ilyen eset nagyon ritka. Az
öngyilkosság legtöbbször beteges tünet, és pedig valamilyen idegi, .helyeseb-
ben lelki aberrációnak a következménye s azért az elme- .és idegkórtan, a
pszichiátria és a pszichoterápia foglalkozik vele.

Az elme- és idegkórtan területén az állásfoglalásokat két csoportba
oszthatjuk.

a) Az első csoportba tartozik az Ú. n. klasszikus-konzeroaiio (helyeseb-
ben a még a mult századbeli abszolut materializmushoz mereven ,ragaszkodó)
orvostudomány, mely az öngyilkosság okait anatómiai (testi) elváltozásokra
igyekszik visszavezetni. Ez azonban eddig nem sikerült. Előreláthatóan nem
is fog sikerülni. Azok a szervi elváltozások, amelyeket eddig .a bonctan ki-
mutatott, legfeljebb mint másod-, sőt harmadrendű tényezők szerepelhetnek.
Újabban ezért az egész embert teszik az öngyilkosság okává, Beszélnek dege-
neráltságról, dekadenciáról, elhasználtságról (az egyén természeténel fogval
életképes lenne,de évtizedek őrlő küzdelme miatt elfogyott az ellenálló ereje),
iszákosságról, öröklődésről, máníás-depressziv elmezavarról, kényszerképzetek-
ról, túltengő fantáziáról, mint ..az öngyilkosság elöidézőíröl. Van olyan fel-
fogás is, mely szerint a túlkultúráltság, a müvelt elemek índividualizálódása,
a szellemi izolálódás a baj gyökere. Mindez pedig úgy, hogy az Illetők ideg-
rendszere túlérzékeny lett s a külső hatásokra túlerő sen reagál. Az öngyilkos-
sdg e szeritü a betegesen érzékeny szeruezetnek valamilyen kellemetlen külső
hatásra (elszegényedés, szerelmi csal6dás,betegség stb.) való aránutatanul
erős reakciója (vínaequate Affekthandlung» - mondja Pfeiffer).

A klasszikus-konzervativ orvostudomány a fentiekkel kétségtelenül köze-
lebb jut a lényeghez. Hogy azonban az emlitett okok együttvéve vagy külön-
külön miért és hogyan idézik elő éppen a léthez -való akarat megtagadását.
továbbá, hogy miért nem idézik elő minden egyes esetben, erre a klasszikus-
konzervativ orvostudomány feleletet adni nem tud. Okadatolása tehát még
mindig nem hatol a baj gyökeréig.

De vajjon hogyan kíván küzdeni az orvostudománynak ez az iránya
az öngyilkosság ellen? Vannak képviselői, akik a direkt küzdelmet felesleges-
nek tartják: degenerált emberekre a társadalomnak nincs szüksége. Egyéb-
ként a hajlamos emberekkel szemben ajánlják a szerétetteljes bánásmódot,
az alkoholnak s általában mindennek 13. kerülését, ami erősebb affektusokat
válthat ki vagy a szervezet érzékenységét fokozza. Lényegileg azonban a klasz-
szikus-konzervativ orvostudomány bevallja a tehetetlenségét és pedig úgy az
öngyilkosság tulajdonképeni okának a kíderítésére, mint a biztos védekezésre
nézve. De annyit sejt, hogy ezen a téren a régi, majerialísta' alapon nyugvó
orvostudomány nem, hanem csak egy kimondottan lelki gyógyeljárás bol-
dogulhat. Erre következtethetünk abból is, hogy az orvosi munkának ezen az
egyetlen területén még a lelkészekkel is hajlandó együtt munkálkodní.

b) A siker több reményév-el kecsegtetnek az ideggyógyászat másik .isko-
lájának, az Ú. n. modera pszichoterápiának (pszichoanalizis, individuálpszi-
chológia) a törekvései. A konzervativ orvostudomány nem szívesen vesz .röluk
tudomást, nem utolsó sorban azért, mivel képviselői feladták a hagyományos
százszázalékos orvosi materializmust s a kízárólagos lelki okokna'k a beteg-
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ségek előidézésében való szerepét nemcsak elismerik, hanem szinte - túloz"
zák. Egységes véleményről, már csak e tudomány •..irány fiatalságánál fogva,
itt sem lehet szó. Mégis megpróbáljuk problémánkra nézve a legfontosabbat
vázlatosan összefoglalni.

A konzervatív orvostudomány okadatolásábólelfogadja a modern pszi-
choterápia is azt, hogy az öngyilkosságnál a lelki organizmus túlérzékeny-
ségéről van szó s [innen az inadekvát rea'kció. Ez' a túlérzékenység kifelé
többnyire lehangoltságban, zárkózottságban, ingerültségben, kedvetlenség-
ben (melanchólia), állandó fáradtságban nyilvánul meg. De mindez nem '31 szer-
vezet elhasználtságának vagy degeneráltságának ,a következrnénye. Az
igazán fáradt, de lelkileg egészséges ember mindig tud eleget pihenni, vagy
pedig természetes halánal elhal.' Az állandó fáradtság, kedvetlenség, ezzel
együtt a rendkívül erős, indokolatlan bűnérzés nemhogy az .életeröx elfogyá-
sáról, hanem épen fokozott jelenlétéről tanuskodik. Ezt az életerőt azonban
a melanchőlikus ember nem érvényesíti kifelé, nem is tudja érvényesíteni, mert
egy belső, lelki tényező teljesen «lekőti». Ez a tényező a tudattalan emléke
annak, hogy valakitől, akitől az illető szeretetet várt, szerétetet nem kapott.
Ez a tudattalan emlékkép magának foglalja le az egyén összes életeröit,
(«Iihidos) és kifelé teljesen megbénít ja:. Mindehhez járul bízonyos veleszüle-
tett, alkati tényező: a melanchólikus ember túlerős agresszív (kegyetlenke-
dési) hajlama, amely azonban szintén nem kifelé, hanem bent, -az egyénner
szemben érvényesül. Innen a súlyos, önemésztő bűnérzés, kifelé a .többnyire
csendes, halkszavú jóság. Az utóbbi váltja ki a tett elkövetése után a közvéle-
ményből a közismert nagy részvétel. De mint ahogy a melanchólikus jóindu-
latú lelki erőit valamely tudattalan emlékkép kötí le, úgy .az aggresszíós haj-
lam s vele együtt a látszólag önmagára irányuló önvád 'sem' a: beteg: énjének;
hanem annak a másiknak szól, aki eltaszította. Lassanként, bizonyos, e helyen
nem részletezhető okok miatt az aggressziós hajlam jut túlsúlyra -s az egyént
elpusztítja, egyrészt azért, hogy bosszút álljon azon, akinek a képét lelke
mélyén hordozza, másfelől pedig hogy - megszabaduljon tőle.

Az öngyilkosság éle eszerint sosem az öngyilkos, hanem mindig más
személye ellen irányul. Innen van, hogy ha az öngyilkosság nem halálos kime-
netelű, az öngyilkos gyakran rendbe jön lelkileg. Érthető, hiszen in effigie
önmagában megölte azt, ki életét tönkretette. Az öngyilkosság tehát az életösz-
tön utols6, kétségbeesett kisérlete a gy6gyulásra, az élethelyzet gyökeres meg-
válloztatására. Ezért, hogy úgy mondjuk, nem természetellenes, illetőleg élet-
tanilag érthető. Igazi okai sosem tárgyiak, hanem mindig személyes, természe-
tűek. «Az életet csak az adja fel, aki a szeretet reményét feladta» (Sadger), Aki
érzi a szeretet boldogító melegét, .az soha, semilyen körülmények között ön-
gyilkos nem lesz. .

Ez lenne tehát az a lelki mechanizmus, ahogyan. a .modern pszichoterápia
szerínt az 'öngyilkosság végbe megy. Az elszegényedés, az anyagi .csöd, a .gy~
gyíthatatlan» betegség stb., mind csak annyiban játszanak szerepet, amennyiben
a végsőkig fokozzák az öngyilkosban a szerétethiány élményét. Sokszor imeg
a betegség és az anyagi csőd a már beteglelkű ember szenvedésének ill külsö
velejárója: tünet, amelyet az öngyilkos idéz elő, .

Ami a védekezést illeti, az természetesen nem állhat másból. mint szak-
szerű pszichoanalitikai kezeléshől : tudatosításból. Aki megismerte lelki mecha-
nizmusát s látja, hogy az öngyilkosság mennyire gyerekes - infantilis - eljárás,
az életét nem dobja el.

Nem tagadjuk, hogy nekünk, lelkészeknek, nagyon- nehéz állást foglalni
akár a klasszikus-konzervatív, akár a pszichoterapeuta felfogást illetőleg; A
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két álláspont szembeszökően ellentétes. Az egyik szerint az öngyilkosság dege-
nerációs jelenség, a másik szerint pedig lehetőségének úgyszólván mindenki
egyformán ki van téve: szerencsétlenség, Határozott ítéletet mondani a két
felfogásról csakis széleskörű szakismeret birtokában s közvetlen vizsgálódás
alapján lehet. Annyit talán mégis leszögezhetünk, hogy nekünk rokonszenvesebb
az analitikus iskolák lelki beállítottsága, továbbá az öngyilkosság elleni küz-
delernben tapasztalható optimizmusa. Hibáztatni lehet kifejezésmódjának két-
értelműségét, pl. az életerő - libido - fogalmára nézve. Az iskola vezéreinek
az írásaiból lépten-nyomon kitűnik, hogy alatta nem csupán a nemi szerelmet
kell érteni, hanem inkább azokat a pozitiv életkapcsolatokat, amelyek az egyént
a közösséggel, rajta keresztül .a természettel, a léttel, végső sorban pedig
rnondhatnánk az istenséggel fűzik szoros egységbe (<<Haszeretjük egymást, az
Isten bennünk marad», 1. Ján. 4, 12.). Innen érthető az is, hogy, az igazán ke-
resztyén, vagyis az abszolut Slleretet isteni fényében és melegében élő lé1lek
miért nem lesz öngyilkos. Külön kiemelést igényel a szerétet jelentőségének
a hangoztatása azért is, mível Isten is szerétet. Hogy mínderről aJ többnyire
atcista-zsidó s hozzá világnézeti tekintetben a materialistal-naturalista orvos-
tudomány emlőin nevelkedett pszichoanalitikusok nem a keresztyén teológiai
tudomány nyelvén beszélnek, másfelől meg tapasztalataik finomabb, rnélyebb
gyökereit nem látják, azon megütközhetünk, de el nem ítélhetjük őket addig,
amíg magunk Iuozzá nem fogunk s leletelket a valóságnak s egy magasabb
világnézet alapelveinek megfelelően interprelálni és korrigál ni nem próbálj uk
(L. pl. P. Haeberlínn). Tagadhatatlan az is, hogy a pszichoanalizis még oly
.szerény művelői is nemcsak álmodoznak a Iélekröl s nemcsak teóriákat állí-
tanak fel, hanem igyekeznek azt közvetlen-közelröl szemügyre venni. Mindez
feljogosít bennünket arra a reménységre, hogy amiképen már eddig is történt
(F. Künkel, H. March, A. Macder stb.), a Ientjelzett kífinornulás és elmélyü-
lés, ezret pedig a valóságnak is helyesebb felfogása csak idő kérdése. -

Ill. Miután futólag áttekintettük, amit ma az 'emberi tudás az öngyilkosságról
lényegileg mondhat, hátra volna még, hogy vizsgálódásunk eredményét össze-
foglalj uk s az egyház feladatát az öngyilkosság elleni küzdelemmel ka pesalat-
ban megjelöljük.

.Azöngyilkosság lényegileg ma is probléma. Előidézésértél lelki okok ját-
szák a főszerepet. Ezért a lelkészeknek nemcsak joguk, hanem kötelességük is
vele továbbra is foglalkozni.

A régi eszközökkel - fenyítés - azonban nem sokra megyünk. Ehelyett
kutató és tanácsadó állomásokra lenne szükség, melyben nemcsak orvosok,
hanem szakképzett lelkészek is beható vizsgálat alá vennének minden megmene-
kült öngyilkost, másfelől öngyilkosságra hajlamos egyént.

Szükséges a felvilágosító munka is. Bele kell vinni a köztudatba, hogy
az öngyilkossági hajlamnak már az első megnyilvánulásánál ne zárkózzunk
magunkba (ami gyakori eset), hanem tárj uk fel lelki sebeinket lelkészeink
előtt. Egyalapos «gyónás», kibeszélés már is sokat könnyíthet a szenvedö
lelken. Másfelől meg azzal, hogy meghallgattuk, szerétetet tanúsítottunk iránta;
aminek ismét jó hatása lehet. Alkalmunk nyílik arra is, húgy az' illető pana-
SZ3.it meghallgatva az öngyilkosság lelki összefüggéseit csakugyan kikutassuk,
továbbá, hogy bizonyos gátlások eltávolításával a világtól fázó testvérünket a
szeretet ős-napjához, Istenhez elvezessük. Segítsünk neki abban is, hogy az
emberi közösségben megtalálja a helyét s a szükséges szeretetet, De mindig
késren kell lennünk arra lis, hogya hozzánk folyamodót súlyosabb esetben
szakképzett idegorvoshoz küldjük, esetleg vele együtt vegyünk mnnkába mín-
den egyes esetet.
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A fő azonban, hogy végre már kornolyan foglalkozzunk a bajjal, mert
napról-napra szedi áldozatait. Egyetlen \lelkészi s hitbuzgalmi konferenciárr
sem volna szabad hiányozni a témák között az öngyilkosság kérdésének. N3i-
gyon üdvös lenne az is, ha rövidesen egy második magyar lelkész-orvos kon-
ferencián tennénk megbeszélés tárgyává az öngyilkosság elleni küzdelern prog-
rammját, a közös munka lényegét (hiszen az együttműködést a konzervativok
is kívánják) sannak határvonalait.

(Szolnok) Viszkok Lajos.

I~= KRÓNIKA (===j
Nemzeti munkaszerzés a Harmadik

Birodalomban.
Az utolsó hónapokban ismételten olvashattunk a sajtóban olyan nyi-

latkozatokat és .híradásokat, amelyek a beláthatatlan méretű és pusztításai-
ban áttekinthetetlen .világgazdasági válság mélypont jának a meghaladásáról,
valami kezdődő megkönnyebbedésröl szóltak. Hogy a gazdasági élet .köreiben
ily módon ismét bizakodóbb hangulat terjed, az az utolsó évek pesszimizmusna
hangolo, egy beláthatatlan összeomlás árnyékát előrevetö tapasztalatai után
nem utolsó sorban köszönhetö annak a szinte titáni és eddig nagysikerű
«munkacsatás-nak, amelyet a nemzeti szocialista Németország viv.

Mikor Hitler az uralmat átvette, a birodalom az összeomlás szélén tán-
torgott, a gazdasági élet pedig szinte teljesen lezüllöttés jóformánegyálta,lárr
nem működött, A munkakedv és vállalkozási szellem kiveszett, a meglé!.yó
tőke is elrejtőzött, a munkanélkűliek száma állandóan emelkedett s 1933 elején
elérte a hatmilliót. A társadalom eresztékei ropogtak. a :közéletí bizonytalan-
ság, a jövendő kilátástalansága a polgárháború mindent megemésztő rémével
fenyegettek. Egy egész nemzedék abban a veszedelemben forgott,hogy tes-
tileg és lelkileg felőrlődik a kilátástalan harcban.

Ma a helyzet egészen más. Hitler hihetetlen, szinte csodálatos módon
új életkedvet tudott önteni a nemzetbe. A birodalom tvllággazdasági helyzete
ugyan alig könnyebbedett, sőt talán csak rosszabbodott - -a franciák bekerítő
polítíkájának és a nemzetközi zsidóság szervezett ellenállásának a .kővetkez-
tében. De ennek ellenére új életkedv és bizakodás egy jobb jövendőben lett
urrá a nemzet legszélesebb rétegein. Ez nemcsak hangulat,·hanem kézzelfog-
hatóan jelentkezik. A munkanélküliek száma ez év áprilisáig. kb. 2.6 millióra
szállott le s Beinhardt pénzügyminiszteri államtitkár 'úgy számítja, hogy július
végére már csak 2 millió lesz. Két éven belül, 1936 nyarára pedig teljesen le
akarják küzdení a munkanélkülíséget. Ez csak úgy lehetséges, •hogy a nemzet-
gazdaságnak majdnem mínden területén nagy fellendülés jelei mutatkoznak,
így külőnősen a vastermelés terén, továbbá a gép-jtextil-, gépjármű- és építő-
iparban. A gépjárműipar termelési értéke pl. 1932-ről 1933-ra' 300 millió biro-
dalmi márkáról felemelkedett 450 millióra. A textilipar termelése is egy év
alatt 40 OJo-kalemelkedett. A mezőgazdaság vásárló ereje ;lényegesen megja-
vult. A birodalom háztartása évek óta először mutat ;kiegyensúlyozottságot,
az adók jól befolynak és elérik az előirányzott összegeket.
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Ez az eredmény a «nemzeti munkaszerzéss óriási méretű .és minden rész-
letre kiterjedő erőfeszítésévei volt elérhető. A munka megindítása megoszlik
az állam és a magángazdaság közt. Amaz közmunkák .megíndításával eszközöl
óriási méretű, kihatásaiban jórészt majd csak idők multán gyümölcsöző be-
ruházásokat. Ilyenek csatornák építése, erőművék felállítása, kivált pedig a
birodalmi autóúthálózat kiépítésének a megkezdése. Hat év alatt' 6500 km hosz-
szúságú autóút építését vették tervbe. Ehhez járulnak azután az olyan intéz-
kedések, mint nagyfokú adökönnyítések, új beszerzéseknél, új töke invesztá-
lásánál s kiváltképen a mezőgazdaságban. Az autóadó elengedése újonnan
beállított gépeknél. pl. nagy mértékben elősegítette a gépjárműipar fellen-
dítését, Igen nagyfontosságú a munkanélkülíség leküzdésére a «munkaszolgálat-,
mely különösen a gyökértelenné lett munkátlan ipari munkásságot új kapcso-
latba hozza a földdel és ennek révén jelentős eredményt mutathat fel annak
lelki szanálása tekintetében is. A «rnunkaszolgálats-tervezet kb. két évtizedre
mintegy 500.000 fiatalkorút állít be a «munkahadseregs-be és .Iát el munkával,
Ez év tavaszán mintegy 12 helyen nagykiterjedésű terméketlen, .ill, tőzegterü-
leteket kívántak munkába venni és megfelelőeljárással termékennyé tenni.
Ily módon akkora területet remélnek nyerni, amelyen míntegy 5-tO.000 pa-
rasztgazdaság létesíthető, azaz néhány száz falu telepíthető.

Hogy emellett a magángazdaság sem maradhatott tétlen, az nyilvánvaló,
Az emlitett közmunkák az ipari ágak egész sorát látták el munkával, emelkedett
a belső fogyasztás s az újjáéledő vállalkozási kedv következtében a gyá-
rak kezdettek raktarra is dolgozni. Persze éppen ez az utolsó pont mutatja a
vállalkozás legjobban sebezhető pontját. 'Ha a raktáron mindjobban fel-
gyülemlő árút nem lehet eladni, ez az egész gazdasági megújhodásra végzetes
következményekkel lehet. S ez a pont mutatja egyúttal, .hogy a birodialom
gazdasági életét nem lehet élszigetelni a világgazdaságtóL Abiroda]om veze">
tói aliért mindjobban látják, hogy a gazdasági önellátásnak, «autarkíás-nak az
útja járhatatlan. Hogy anémet nép dolgozni tudjon, aJhhoz nemcsak bizo-
nyos nyersanyagokat kell külföldről beszerezni, hanem az ipa:ri termékek szá-
mára is külföldi piacot kell találni. Mindkét irányban igen nagyok a nehézsé-
gek. S ha a «munkacsata» első része sikert mutathat is fel a munkanélkü-
líség jelentékeny leküzdésével, és a .gazdaságí élet vérkeringésének új megin-
dításával. a második része azon fordul majd meg, hogy sikerül-e a birodalmat
újra szervesen bekapcsolni a világgazdaság vérkeringésébe. Mint fentebb hang-
súlyoztuk, ennek a nehézségei igen nagyok: a francia politika bekerítési kísér-
letei . és a nemzetközi zsidóság szervezett ellenállása minden igyekezettel azon
vannak, pogy a nemzeti szocialísta állam újjáépítő munkája elé ezen a ponton
minél több akadályt gördítsenek. Pedig a világgazdaság sem nélkülözheti olyan
nagy gazdasági testnek a közreműködését, mint amilyen Németország s így a
«munkacsata» elvesztése könnyen végzetessé válhat a világgazdaságra is.

Bennünket a nemzeti munkaszerzés törekvései nem tisztára gazdasági
jelentőségükben érdekelnek, Hiszen ez a munkaszerzés egyúttal küzdelem a
nép lelki megújhodásáért is. A keresztyénségnek is munkálnia kell
a népek lelki megújhodását, hogy Istentől reá bízott feladatát elvégezhesse.
Ha a nemzeti szocializmus által elért megújhodás nem is az evangéliumi ke-
resztyénség jegyében történt, mínden iesetre új lehetőségeket ad majd arra
is, hogy az evangéliuru életerői munkateret találjanak. r,

Azon ~gyház, melyben fő a politika s nem az evangéliom, saját
isteni alapját rongálja meg. Evangélikus Egyházi Szemle 1895.
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I~I SZÉLJEGYZETEK I~I
A világháború
kitörésének huszadik évfordulója Eu-
rópa, s azt lehet mondani, az egész,
világ népeit 'Olyan ideges, feszültségek-
kel terhes légkörben találja, amely a
szemlélöt nem egy vonatkozásban a
háborút megelőző évek robbanásig fe-
szült viszonyaira emlékezteti. Közben
másfél évtized mult el már a «béke»
megkötése óta. De azok az eszközök,
amelyeket akkoriban a győztes hatal-
mak a béke biztosítására hasmálha-
tóknak gondoltak, a Népszövetség és
a lefegyverzés intézményes keresztül-
vitele, hovatovább üres ábrándoknak
bizonyultak. A keresztyén egyházak
ezt a helyzetet nem nézhetik tétlenül.
Az ő feladatuk, hogy rávilágítsanak
a bűnnek, hazugságnak és igazságta-
lanságnak mindent, nemzetek életét is
megrontó hatalmára. Fel kell tárniok a
hatalmasok előtt, hogy a bűnnek zsold-
ja a halál, nemcsak egyének, hanem
népek, nemzetek és államok életében
is. S kell ezt cselekedníök úgy, hogy a
bajok forrásait nem az idegen népek
köreiben keresik - bármennyire oko-
zói legyenek is azok a jelen súlyos
helyzetnek, - hanem úgy, hogy első-
sorban a saját népüket állitják Isten
tőrvényének a színe elé. Mert a keresz-
tyénségnek s kiváltképen a tiszta evan-
géliumi igazság Ietéteményesének, evan-
gélikus egyházunknak ma jobban, mint
bármikor , óvakodnia kell attól, hogy
a nemzeti életben mutatkozó bűn és
igazságtalanság előtt szemet hunyjon,
talán azért, mivel annak a felfedése
üldöztetést vonhat maga után a hatal-
masok részéről. Nem lehet egyházunk
nagyobb szolgálatot nemzetünknek,
mintha népünket, a hatalmasokat és
a kisembereket egyaránt félelem nélkül
és kérlelhetetlen következetességgel Is-
ten színe elé állítja. Ha az Ige min-
den Jupiter-lámpát megcsúfoló nap-
fényével világít rá a nemzettestet pusz-

tító bűnökre és belőlük támadt rákos
betegségekre, akkor tud azután utat
mutatni a gyógyulás útjára, akkor hoz-
hatja Isten megváltó kegyelmének az
igéretét is.

A diktaturák válsága.
A Témoignages De Notre Temps

egyik legutóbbi száma •Diktatúrák és
diktátorok» címet hordja a homlokán.
Gazdag és szuggesztiv illusztrációval
körítve felsorolja azokat az .államo-
kat, amelyekben nyilt vagy burkolt
diktatórikus kormányforma van. Ve-
nezuelától Oroszországig a számuk lé-
gió. Milliók és milliók, akik kiábrán-
dultak gazdasági és politikai pártok-
ból, rendszerekből, vezérekből és ta-
nokból, a reményvesztettek gyermeki
naivságával követnek egy-egy új Nagy
Sándort, aki vállalkozik arra, hogy a
modern államok gazdasági és politi-
kai viszonyainak kibogozhatatlanul
összekuszált új gordiusi csomóját egy
kardcsapással megoldja. A diktátorok
külsőjében valóban sok a Nagy Sán-
dor-í, de kardjuk és a kardot emelő
karj uk egyáltalán nem az. Csak az
uralomért folytatott harcuk egyes fá-
zisai és legfeljebb a szándékaik im-
ponálók, az eredményeik tiszavirág
életűek és csak az emberi időszemlé-
let relativitása mutatja azokat sokak
előtt matuzsálemi korra predesztinál-
taknak.

Nincs szükség bonyolult és hossza-
dalmas kutatásokra, hogy a síkérte-
lenségek 'Okát megtaláljuk. Ember az
embert nem tudja megváltani. Sem pa-
piros-rendszerrel, sem filozófiával,

. sem utópiával, sem diplomáciával, sem
korbáccsal, sem szózuhataggal. Hív-
ják az illetőt akár Marxnak, akár Nietz-
schének, akár Ebertnek, akár Sírese-
mánnak, akár Rőhmnek, - hogy csak a
halottakat említsük. Csak egy megvál-
tás van. Ennek a tudatnak életté vá-
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lása nélkül örök válságban él minden
és míndenki. A diktatúrák és diktáto-
rok is.

A Dréhr-pör
sok szomorú mozzanata között is fel-
tünő volt az a mód, ahogyan a vádlott
a katolikus társadalom részvétét és ro-
konszenvét igyekezett maga iránt fel-
kelteni. Bizonyos, hogy ha Dréhr «vé-
letlenül> protestáns és hasonló mó-
don appellál a protestáns társadalom-
ra, a túlsó oldalon sietve vontak vol-
na le messzemenő következtetéseket a
protestantizmus erkölcsi erejére és ér-
tékére nézve. Mi nem fordítj uk a fegy-
ver élét a katolicizmus ellen, mert
minket elsősorban magának a keresz-
tyénségnek az ügye érdekel. Es Dréhr

esete csak egy kirívó példája annak a
- sajnos - nagyon általánosnak mond-
ható jelenségnek, hogy közéleti embe-
reink a keresztyénséget, az .egyházat
csak eszköznek tekintik sokszor ·csú-
nyán önző céljaik és érdekeik eléré-
sére, vagy fedezésére. Az egyház azon-
ban nem arra való, hogy bajba jutott
shű fiának» fedezésére odanyujtsa a
«títánívá» dicsőített államférfi papi
ruháját, vagy fia botlásáért ünneplés-
ben részesítse a felelősség alól fel-
mentett apát. A keresztyén erkölcsi-
ség nem a felelősség .áthárításában,
hanem annak teljes és öntudatos vál-
lalásában mutatkozik. Szeretnénk látni
azokat a közéleti embereket, akik
evangélikus voltuknak és egyházuk-
nak ily módon szereznek becsületet:

ÚJ KONYVEK E=
Dr. Mátyás Ernő: Pál apostol

megtérése. Sárospatak, 1934.2871.

Mindi~ belső örömmel veszünk tudomást
arról, ha egy-egy magyar nyelvú protestáns
teológiai mű megjelenik. E tekintetben
bizonyos őrvendetes renesszansz jeleivel
találkozunk nemcsak a politikai országha-
tárokon belül, hanem azon kivül is a tör-
téneti magyarság körében.

Mátyás Ernőnek a sárospataki teológiai
főiskola nagyszorgalmú és tudás ú igazgató-
jának Pál apostol megtéréséröl szóló tanul-
mányát különösképen vehetjük örömmel a
kezünkbe, mert a Pál apostolra vonatkozó
felduzzadó irodalomban is nagyon számot-
tevő, az apostolra vonatkozó ismereteinket
előbbre vivő értékes tanulmánnyal állunk
szemben.

Szerzőt jellemzi a tárgy irodalmának
teljes ismerete. Tanulmánya keresztmetsze-
tét adja az apostolra vonatkozó német,
angol, francia és magyar nyelvü tudomá-
nyos kutatás utolsó 3-4 évtizedre terjedő
eredményeinek.

Módszertani szempontból is fj~yelmet
érdemel, hogy a főlhasznált irodalom gon-
dos értékelése révén világos áttekintő
képet nyújt a különböző teológiai irányok
Pál-kutatásairól, a liberális irányzattói
fogya a vallástőrténeti iskolán át az utolsó
évtizedek teológiai munkáját erősen befo-
lyásoló Barth Károly irányáig és felfogá-

sáig. Szerző felfogásán többször is látszik
hogy épen Barth irányával erősen rokon-
szenvez, mégsem lehet - és ezt önállósá-
gának kiemelése végett hangsulyozorn -
egyszerüen úgy odaállítani, mint Barth
iskolájának ujszövetségi téren való magyar-
nyelvű exponensét. Sokszor igen figyelemre
méltó és helytálló kritikát is közöl Barth
ujszővetségi teológiai felfogásának eschato-
lógiai beállítottságáről és igy az apostol-
nak is egyoldalu megvilágftásáról.

A megfelelő történeti és elvi [ellegű be-
vezetés után az első részben viz~gálja az
apostol megtéres elötti lelki életét, vallási
gondolkodásmódját és munkásságát,. a
második részben az első rész eredményei-
nek fölhasználásával a megtérés mibenlétét
vizsgálja gazdag utalással a modern pszi-
chologiai irányzatok lélek-analiziseire s a
harmadik részben a megtérés következ-
ményeit tárja föl, abból a célból, hogy a
megtérésnek pszichológiai elsekélyesítésével
szemben rámutasson annak emberfölötti
tényezőjére. Szerző előtt kétségtelen, hogy
Damaszkusz előtt Pál apostol az élő Krisz-
tussal találkozott és ez a találkozás, ha
mindjárt az öntudat egységét nem szűn-
tette is meg, eredményezte azt a hatalmas
változást, melynek révén a keresztyén-
üldöző Pál ból Krisztus legfőbb apostola
lett. Ha itt-ott a "vizió" szónak és fogalom-
nak nagyobb teret enged is, ez inkább
csak a modern pszíchologíaí irányzatok
szóhasználatához való közeledést jelent és



semmiképen sem az alapvető Damaszkusz
elötti Krisztus-látomás kijátszását.

Nagy szaktudással és jó magyarsággal
megírt művét a centrális bibliai problémák
iránt érdeklődő művelt közönségünknek
figyelmébe melegen ajánljuk. D,. Kiss J~nó.

A németországi egyházi harc
irodalmából.
A német evangélikus egyház küzdelme

. létéért nagyjelentőségű az egyházi és poli-
tikai határokon innen és túl. Nálunk a po-
litikai érdeklődésnek homlokterében áll a
nemzeti szociállista Németország útja, sors-
alakulása és széles körök igyekeznek fi-
gyelemmel kísérni a németországi ev-ngé-
Iikus egyház helyzetének, sorsának az ala-
kulását is.

Azonban a németországi egyházi kűzde-
lem lényegéről általában nem lehet kielégitő
módon tájékozódni, ha az egyházi élet
eseményeit a lehető legpontosabban is
igyekszünk figyelemmel kisérni. Fontos a
mozgató erők ismerete. S hogy olvasóink
ezek felől legalább némi tájékoztatást nyer-
jenek, azért jelen s következő számainkban
a szinte áttekinthetetlen irodalomnak leg-
alább a legfontosabb termékeit fogjuk váz-
latosan bemutatni.

1. Tájékozódásui a Iegalkalrnassabb, ha
Schmidt Kurt Dietrich kieli professor
gyűjteményes munkájáböl indulunk ki:
"Die Bekenntnisse des Jahres 1933" (Göt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht kiadása,
200 lap, ára 4'60, kötve 5'60 márka). A
könyv elsö része azokat a hitvallásokat és
hitvallásszerű tételsorozatokat tartalmazza,
amelyek az egyházi harc folyamán a mult
évben napvilágot láttak, a második rész az
Egyház kérdését alap elvileg tárgyaló meg-
nyilatkozásokat, a harmadik rész teológiai
karok, ill. professzorok szakvéleményét
foglalja magában. Függelékként megtaláljuk
anémet hitmozgalomnak hítvallásszerünyí-
latkozatait is s az egészet kiegészíti egy vilá-
gos áttekintést nyújtó, a helyzet leglége-
nyesebb mozzanatait feltárni igyekvő be-
vezetés. A szerző igen hasznos és kivált-
képen külföldiek számára nagyon használ-
ható munkát állított össze, amikor a sokszor
eldugott és szinte hozzáférhetetlen anyaget
összegyűjtötte és így módot ad arra, hogy
a figyelmes olvasó az egyes irányzatok
autentikus nyilatkozatai alapján igyekezzék
tájékozódni a mozgató erők és teológiai
alapmeggyőződések felől, Ezek a "német
keresztyének"-től fogva a hitvallási front
több ágáig változatos sorban vonulnak el
szemünk előtt és megdöbbentő nyiltsággal
tanusítják azt, ami a német protestantiz-
mus helysetét olyan módfölött nehézzé
teszi. hogy t. i. sem a radikális újításra
törekvő "német keresztyének" hitmozgalma,
sem pedig a négyszázados egyházat az új
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időkbe átmenteni törekvő "hitvallási
front" nem egységes célkitüzéseiben és
akaratában. Ahogya "német keresztyének"
soraiban együtt küzd egy szinte nyiltan
pogányságot hirdető, a keresztyénség lét-
alapját támadó balszárny a mérsékeltebb,
a hitvallások keretében német népi jellegű
keresztyénség kialakítására törekvő irány-
zattal, úgy a "hitvallási front" egységét
is nemcsak az töri meg, hogy benne
evangélikusok és reformátusok nyújtanak
kezet egymásnak, hanem hogy a teológia
újraeszmélésének hitvallásos alapon álló
irányzatai találkoznak másnemű, "liberális"
eszmemeneteken alapuló teológiai gondol-
kodás képviselőivel. - A szerző gyűjte-
ményével egyúttal előmunkálatot kivánt
végezni egy új német közegyházi hitvallás
számára. Hogy egy ilyen hitvallás Német-
országban létrejön-e, még mindenesetre
kétséges. Oe azoknak, akik harcolnak érte,
meg kellene gondolni, hogy egy új hit-
vallás, amelyet akár a német evangélikus
egyház, akár annak valamelyik (lutheri,
kálvini vagy uniós) ága elfogad az öku-
menikus lutheranizmussal, ill. kálvinizmus-
rnal való egyetértő megállapodás nélkül,
végzetes következményekkel járhat min-
denek előtt anémet protestantizmusra, de
az egész világ-lutheranizmusra, ill. világ-
kálvinizmusra is. - Mivel a németországi
küzdelem középpontjában tulajdonképen
az Egyház problemája áll, azért több hit-
vallás figyelmet érdemelne nálunk is, ahol
a zsinat előkészületei ugyancsak az Egyház
lényegére kell, hogyeszméltessenek ben-
nünket. Ebben a tekintetben külőnösen
figyelemre méltók egyebek közt az altonai,
a tecklenburgi és a betheli hitvallás. Köztük
a tecklenburgi sok eszméltető gyakorlati
szempontot is ad az egyházi szervezet fel-
építésére. Jó volna, ha azokat mi is meg-
Iontolnők.

Ügyes tájékoztató a Grabert Herbert
összeállításában megjelent füzet is: "Die
Kirche im Jahre der deutschen Erhebung"
(Stuttgart, Gutbrod kiadása, 72 lap, ára
1'20 marka). Ez a füzet a mult év német
egyháztőrténetét a le~fontosabb dokumen-.
tumok összeállításával szemlélteti. Egy ilyen
rövid összeállításból természetszerűleg sok
mindennek ki kellett maradni, de az ese-
mények sorozata a közölt okmány- és ·hfr'-
anyagból elég világosan bontakozik ki és
lehetövé teszi az objektív tájékozódásl
annak is, aki nem osztja a szerzönek elő-
szavában kifejezett alap elvi meggyőződését.

Az eseményeket legjobban a Göttingen-
ben, Vandenhoeck & Ruprecht kiadásában
megjelenő, Lilje János és Söhlmann Frigyes
által szerkesztett "Junge Kirche" c. folyó-
irat (megjelenik havonta kétszer, előfizetési
ára negyedévenként 2'40 márka) segítségé-
vel lehet nyomon kísérni, A folyóiratot a
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"Jungreformatorische Bewegung'' indította
el útjára s az ma is a hitvallásos frontnak
egyik legjobban tájékoztató orgánuma. Igye-
kezik az egyházi harcra vonatkozó auten-
tikus híranyagot lehetőleg teljesen közölni
s amellett önálló tanulmányokkal a hely-
zetet elvi magaslaton megvilágitani. A leg-
utolsó számoknak egyik legmegdöbbentőbb
tanulmánya Goltzen-tól "Die Selbstauf-
lösung der Evangelischen Kirche" címen
jelent meg benne: a szerző azt hangoztatja,
hogy az összes egyházi hatalomnak össz-
pontosítása a birodalmi püspök kezében
a "Führer-elv" alapján, szükségképen az
egyház végét jelenti.

2. Azok közt az iratok közt, amelyek
összefüggö előadásban tárgyalják az elmult
év egyháztörténetét, első helyen említhet-
jük Weinel Henrik füzetét: "Die Deulsche
Enngélische Kírche" (Gotha, 1933, Klotz
kiadása, 92 lap, ára 2'40 márka], A szerző
az eseményeket a mult év június elejéig
tárgyalja, de füzete ma ls értékes, mivel az
el!ységes német "birodalmi" egyház eszmé-
jének alakulását végil!kiséri a mult száza-
don s így nal!yobb távlat ba állit ja be a
jelen küzdelmeit. A füzetb61 az is tanulhat,
aki a szerző szabadelvű teológiai álláspont-
ját nem helyesli.

Átfogó jellegű kísérletet nemcsak az
események időrendi felsorakoztatására, ha-
nem egyúttal a lényeg megragadására is
Duhm András tett "Der Kampf um die
deutsche Kirche" c. sorozatával (Gotha,
Klotz kiadása, eddig 7 füzet, összesen 281
lap, ára 5'95 márka]. A szerző maga a
szabadelvű protestantizmus álláspontján áll
és bár "objektív" tájékoztatást törekszik
adni, egyéni rokonszenve nyilván a "német
keresztyének" hit mozgalma felé hajlik. Műve
azért tanulságos a más teológiai meggyőző-
désen levők számára is, mert elég jól meg-
érthető belőle, hogy mi hajtja a "német
keresztyének" forradalmi Irányzafát. Szinte
refrénszeriien tér benne vissza, hogy az
egyház újjászervezésének a célja, hogy a
nép és az egyház ismét egymásra talál-
janak s holty ennek a révén egy új, eleven,
német "népegyház" alakuljon ki. Ez a cél-
kitűzés a "német keresztyének" szemében
itéletet jelent az egyház eddigi állaga s
kiváltképen annak vezetői fölött: ök olyan
színben tünnek fel, mintha munkájuk tel-
jesen csődbe kerűlt volna, mert nagy töme-
geknek az elvándorlását az egyháztól nem
tudta mel!akadályozni. Innét érthető az a
törekvés, hogy minden vezető poziciót az
egyházban új emberekkel töltsenek be. A
"német keresztyének" -nek ezen sokszor
kíméletlen brutalitással végrehajtott hatalmi
politikáját ez a gondolat is fűti. Ha pedig

'azt kérdezzük, honnét gondolja a "német
keresztyének" mozgalma az egyház meg-

újulását a fenti értelemben keresztülvinni,
akkor az egyértelmű felelet a nemzeti
szocializmus által hozott népi újjászületésre
utal, amely felbecsülhetetlen erejű dinami-
kájával .sok "német keresztyén"-nél egye-
nesen új kinyilatkoztatásnak minősül. Duhm
a mozgalom vezetőivel együtt hangoztatja,
hogy a népi újjászületés végső fokon új
Isten-élményt jelent, amely a reformáció Isten-
élménye mellé kerül. Ezért a "német keresz-
tyének" nem ragaszkodhatnak az egyház
hitvallásához, még ha ilyen nyilatkozatokat
tesznek is és azokat, akik a hitvallás alap-
járól küzdenek a nemzeti szocialista forra-
dalom ilyen kinyilatkoztatásszerü értékelése
ellen, szükségképen azzal vádolják meg,
hogy küzdelmük mögött tulajdonképen a
harmadik birodalom elleni reakciós harc
rejlik. S éppen azért, mivel ez a vád nyilván
nem helytálló, azért olyan tragikus éssúlyos,
szinte kilátástalan a "hitvallásos front"
küzdelme. Az nyilvánvaló, - ez éppen
Duhm előadásából lesz világos, - hogy
a népi újjászületésnek a "német keresz-
tyének"-nél található értékelése nemcsak
a reformációval, hanem a keresztyénséggel
is szakít. Mert a reformációnak minden
igyekezete arra irányult, hogy a keresz-
tyénséget eredeti tisztaságában ragadja meg,
a népi újjászületésnek kinyilatkoztatás szerű
értelmezése azonban a jelenkor német tör-
ténelmének ezen magában véve is kétséges
értelmezését egyszeruen a Bibliában tanu-
sított kinyila tkoztatás fölé helyezi, ahelyett,
hogy annak a világításaba állítaná, Éppen
ezen a ponton éles ellentétbe kell kerül-
nünk Duhm azon Ieitegetéseivel, amelyek-
ben a jelenlegi vallásos helyzetet igyekszik
megrajzolni. De ennek ellenére nyilvánvaló,
hogy az utolsó év történetének ily meg-
világítása is elősegíti a helyzet tisztázását.

KBr. Podmaniczky Pálné .
Vargha Ilona: Arany Jálllos
és az evangéliulD.
Budapest, 1934. 47 lap.
Ez a füzet annak a kimutatás ára törek-

szik, hogy Arany "erkölcsi alapjaiban
tagadhatatlanul a biblián nyugvó" szemé-
lyiség ugyan, de életéből "hiányzik az Ur
Jézus Krisztus." Okát ennek a szerző
szerint legalább részben korának "bibliát-
lanságá"-ban rejlik, mely Aranyba a hitet
mintegy "belefojtja". Szerző kitűnően ismeri
Arany Jánost. Tanulmányával több tekin-
tetben ú] világosságot derített egyéniségére.
Szellemtörténeti tájékozódással s főként a
keresztyén kegyesség különféle tipusainak
beható számonvétele segitségével azonban
minden esetre mélyebbre lehetett volna
ásni Arany egyéniségének elemzésében s
akkor az így külsőségesnek látszé mértékek
alkalmazása is igazságosabb lett volna. K.
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