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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuru üzenetének korsz erű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazsdg'" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megúihodását,
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Es meqdorqálá a szeleket és a tengert

és lőn nagy csendesség."
Ezen szentígék a Vízkereszt u. 4. vasárnap ev-ból valók, amelyek,

mint az összes Vízwereszt utáni vasárnapok, az egyházi év beosztásának meg-
felelőert Jézusnak messiásí dicsőségét kívánják előttünk szemléltetní. Jézus
a Krísztus, Jézus az Úr, élőkön és holtakon, embervilágban és természetben
egyaránt. «Megdorgálá a szeleket és a (tengert, és lőn nagy csendesség•. A mi
nyelvünkőn hangzanak ezen igék és mégis érezzük, hogy nem közönséges em-
berí szavak, érezzük egyszerű fenségükben, hogy itt az örökkévaló világ har-
móniája hangzik bele a mi embervilágunk djszharrnóniájába. «És lőn nagy
csendesség».

'Nem Itisebb mértékben szemléltetí előttünk az Úrnak hatalmát és dicső-
ségét a tanítványok csodálkozó szava . . «Kicsoda ez, hogy mind a 'szelek,
mínd a tenger engedelmeskednek neki». «Kicsoda ez?" Ez az örök kérdés, amely
a Krisztussal találkozó ember ajakát elhagyja.,

Mind a szelek, mind a tenger engedelmeskednek neki. Annak, aki a ter-
mészet titokzatos, dc csodálatos életébe csak kissé is beletekint és Játja a
legkisebb fűszál fejlődésében és növekedésében is a felsőbb írányítást, egy
kímondott akarat megvalósulását, egy megjelölt cél felé való törekvést, annak
nem kell részletesen magyarázni a tenger lecsendesítésében megnyilvánuló
isteni erő valóságát, az hívő alázattal borul le és rebegi: én Uram és (éTI
Istenem!

A világnézetek harcában csatát veszítenek azon világnézetek, amelyek
csak a részekre tekintenek és nem látják a fától az erdőt. Világnézetek, ame-
lyek Isten teremtő szavára létrehozott anyagot akarják örök Urával szemben
kijátszani, a teremtményt imádni a 'Teremtő helyett. Materializmus, moniz-
mus, szekularizmus, szocíál-kommunízmus, - mindig újabb és újabb nevet
választanak, hogy a hitelét vesztett régi helyett a csődbe került «cég» más,.
hamis jelszó alatt tovább működhessék, - ha leránt juk róluk a külső eíco-
mát és kendőzést, leplezetlenül árulják el igazi mívoltukat, Egyfelől azt, hogy
elvekbe, rendszerbe foglalói a maga felett urat ismerni nem akaró :termé-
szeti, érzéki vágyaknak és kívánságoknak, -masfelöl lázadók az ég uralma
ellen; Isten trónusát akarják ledönteni, az emberi szabadságra való hivati-
kozással, És mi az eredmény? A trónus szílárdabban áll, mínt -yalaha; nem
döntötték le, hanem 'magukat zárták ki annak boldogító hatásköréből, maguk
kerültek a világosságból a sötétségbe, a szabadságból' a swlgaságba, a hegy-
ormok csúcsáról, ahonnét a végtelen távlatok tárulnak fel előttünk, a magát
a földbe ásó vakondok szűk és sötét világába.

Az Istent maga felett Úrnak 'elismerni nem akaró ernber szomorú
tragédiája, hogy a .legnemesebb képességeit felszabadító közösségi viszony
helyébe, amelyet a Krisztus által kijelentett mennyei Atya közössége jelent a
számára, a szabadság nevében szomorú swlgaságot vállal, amely nemcsak a
végtelen horizontnak szinte mikroszkopikus összeszűkülését .jelenti, hanem
míndannak lassúbb, vagy gyorsabb felörlődését, amit 'az emberi életben
szépnek, nemesnek nevezünk.' A testi, 'lelki, anyagi és szellemi erők bűnös
eltékozlóínak és végül szomorú halottainak kell tekintenünk az olyan embe-
reket, akik azt hiszik, hogy a különbözö anyagelvű világnézetek bástyái közé
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sánoolhatják el magukat és valójában azoknak martalékaivá lesznek; világ-
nézeteknek, amelyeket a nemesebb emberi érzések és eszmék temetőinek kell
tekintenünk, amelyek Plátó szavaival a levegőbe akarnak várost építeni, fun-
dJámentom nélkül házat emelni. «És ömlött ~ eső és eljött az árvíz, és fújtak
a szelek és beleütköztek abba a házba, és nagy lett annak a romlása •.

Sohasem volna szabad arról megfeledkezni, hogy világnézeti kérdésekben
milyen nagy tétekben folyik a [átszma, Az emberi lélekről van szó, Kiégett
szívek és üres lelkek, összeomlott eszmények és füstbement remények ma-
radnak vissza az anyagelvű világnézetek csatatereín, ahol Isten képére terern-
'tett lelkes ernberek a szomorú áldozatai a könnyelmű, vagy gonosz -índulatú
próbálkozásnak. ,/

Az erkölcsi törvény bennem és a' csillagos ég felettem töltenek el csodá-
lattal, mondta a nagy königsbergi bölcselő. Ha átültetjük szavait a vallás
nyelvére, értelmük ez lesz: A bennem lakozó Krisztus által a csillagok felett
trónoló Isten szabadít ki engeml a bűnnek életölő szomorú szolgaságából és
tesz igazán szabaddá. '

Világnézetek a nyomorúság és szenvedés idején mutatják meg igazi érté-
küket. Valamely;ik híres orvosprofesszor mondta: Tessék megpróbálni a kór-
házak rákbeteg osztályán Schillerrel v~y Göthével vígasztaini a syógyíthatatlan
betegeket. Amikor az ember az örökkévalóság nyitott kapuja előtt áll, akkor
ébred a tudatára annak, hogy \csalóka lidércfény után futott, amikor 'az
anyagelvű világnézetek szavára hallgatott. Nem lehet szörnyűbbet elképzelni ..
mint a megtévesztett, vagy a megtévedt embert a végső számadás .előtt: adj
számot a te sáfárságodról. Nem tudok, Uram, nem tudok'

A tanítványok hite még gyenge volt, ezért meg is feddi őket az Úro De
gyenge hitükben is volt annyi erő, hogy ahhoz fordultak, aki igazán tud segí-
tem: Urunk, ments meg, mert elveszünk! Testnek és léleknek háborgását,
minden természeti erők harcánál súlyosabb lelki tusák tüzét és erejét csillapít-
hatja le az, akinek szavára a természet világában is lőn .nagy csendesség.
Jövel Uram, légy segítségül a mi erötlenségünkben l

Hadd dorgálja meg azért az Úr .a mi lelkünk viharait, szívűnk hullám-
veréscit is; vigyük Ö elé mínden mi bajunkat, Ö az egyetlen lelki orvosunk,
szabadítónk, Megváltónk. - Dr. Kiss Jenő.

A keresztyén ség és pogányság összevegyülésének ideje vége felé jár
és kezdődik a megtisztult keresztyénség korszaka. A heresziyénséget el-
torzította, hogy uralkodó vallássá lett, államvallássá és az Egyházat ki-
sértésbe vitte Caesar kardja. Ezért a heresziyénség sok ember tudatában
megeztint a kereszt vallása lenni, mioel úgy látszott, hogy az üldözők és
nem az üldözöitek oldalára állott. 1úlságosan sok ember úgy értette a
heresztyénségei, mint pogány szokások megszentelését, ami a Szenilélek
valóságos megoilágositását és átalakítását sziihségtelenné tette. De most
eljött az idő, amikor a heresztvénséget újból üldözni fogják s amikor a
keresztyén embertől nagyobb hősiességet, nagyobb önfeláldozó szereletet
és hitének megvallásában nagyobb tisztaságot és bátorságot követelnek majd.
Eljött az idő, amikor a keresztyének majd megszünnek akadály lenni a
keresztyénség útjában. Berdjajeo.
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HIT É5 ÉLET
II. flz Egyház igazi hivatása.

1. Egyházunk legsürgősebb teendője, hogy visszatérjen igazi hiva-
tásához.

2. Az Egyház hivatása az Ige hirdetése és a szentségek kiszolgál-
tatása által a "szentek közösségének" építése.

3. Az Egyház minden életmegnyilvánulását ez a hivatása irányítja.
Minden erejét erre kell összpontosítania.

4. Az Egyháznak szüntelenül küzdenie kell a kísértéssel, hogy a
világhoz szabja munkáját (Róm, 12, 2).

5. Az Egyházat, mivel Krisztus teste, ugyanaz a kísértés éri, mint
Jézus Krisztust a pusztában. A világ kenyeret, csodát és hódolatot
vár tőle. Azt, hogy oldja meg a szociális kérdést, teremtsen békét a
nemzetek között, szolgáljon a kultúrának, könnyítsen az államon rend-
őriző és népboldogító munkájában, fékezze meg az elégedetlenkedőket,
javitsa meg az emberiséget, tegye e földet Isten országává, Mindezért
méltánylást, jogvédelmet, kőzjogi díszt, államsegélyt. sőt hatalmat igér neki.

6. E kísértést úgy győzi le az Egyház, hogy híven végzi igazi fel-
adatát. Ha enged a kísértésnek, megszűnik Krisztus teste lenni. Ez
esetben megmaradhat - elvilágiasodva - a "keresztyén" világnézet,
kultúra, társadalmi rend, polgári erkölcsiség, idealizmus és "vallásos-
ság", de elvész maga a keresztyénség.

7. Az egyházi munkának az igazi hivatásra való koncentrációja e
világ ítélete szerint meghátrálás a nehézségek elől, kudarc, vissza-
vonulás, kényelmesség. Egyházunknak bűnbánattal magára kell vennie
ezt az ítéletet mint megérdemelt büntetést tévelygéselért és mulasz-
tásaiért.

8. Az Egyház evilágban él ugyan, de nem e világból való j hir-
desse tehát bátran, hogyakeresztyénség nem azonos a kapitalizmus-
sal, kommunizmussal, rendiséggel. polgári erkölccsel, nyugati kultúrával.

9. Az Egyháznak el kell türnie a vádat, hogy nem oldja meg
korunk problémáit e világ kívánsága szerint. Egyre legyen gondja, hogy
hirdesse az evangéliomot. Az Ige ad megoldást azáltal, hogy feltárja
minden emberi baj gyökerét, a bűnt, - hitet kelt a bűn legyözőjében, a
Megváltó Krisztusban és tanítja a teremtés isteni rendjét.

10. Amidőn Egyházunk visszatér igazi hivatásához, egyúttal bizony-
ságot tesz arról, hogy nem keresi a felekezetek harci eszközeivel s
hódító akcióival önmaga dicsőségét, hanem egyedül Krisztust szolgálja,
Nem akar egyebet, mint hogya Szeritlélek engedelmes és alázatos esz-
köze legyen j ekkor tölti be és éli igazi hivatását.
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H protestantizmus sorskérdése.
Korunk válságával kapcsolatban sokszor esik szó a protestantizmus vál-

ságáról is. Bizonyára nem ok nélkül. Hogya protestantizmus a mi korunkhan
valamikép válságos helyzetbe került, azt többé-kevésbbé míndnyájan érezzük.
A kérdés csak az, míben látjuk a protestantizmus válságának a magvát és ~lőf-
idéző okait. I

Hogy a katholícízmus épen a mi korunkban a kűlső és belső megerősödés
számos félreismerhetetlen jelét mutatja, az tagadhatatlan. De semmi komoly
értelme nem volna annak, ha a protestantizmus válságaért a megerősödött
katholícízmust akarnánk felelőssé tenni. Miért ne állhatna szemben egy meg-
erősödött katholícízmussal egy ugy.ancsak megerősödött protestantizmus? Ha
a protestantizmus magában erős, akkor semmi oka sincs félni a katholícizmustól.

Hasonlóan kell ítélnünk korunk tagadó, romboló irányzataival szemben
is. Ezek is csak egy olyan protestantízmusra nézve jelenthetnek veszedelmet,
amely híjával van a kellő belső erőnek. Mit árthat akár az üldözés tűzpróbája
olyan protestantízmusnak, melynek ereje van még a vértanúságra is?

A protestantizmus válságát legszembeötlőbben mutatja az a harc, mely
anémet protestantizmus kebelében dúl. Kétségtelen, hogy anémet protes-
tantizmus válsága gyengítő en hat ki a világprotestantizmus összes részeire.
Ha a protestantizmus éppen a reformáció hazájában, ahol szám szerint a leg-
erősebb, a belső hanyatlás Iejtőjére jut, ennek káros hatását szükségképen
megérzi az egész protestantizmus, megérzi különösen a magyar evangélikusság
is, mely már Luther napjai óta a legszorosabb szellemi kapcsolatban élt a,
német protestantizmussal. De a nérnet protestantizmus válsága sajátosan bonyo-
luIt jelenség és ezt nem lehet .egyszerűen azonosítani a protestantizmus vá]•..
ságának tágabb körű fogalmával.

Hogy ezt megérthessük, ,egy kís történeti körültekíntésbe kell bele-
bocsátkoznunk,

A protestantizmus klasszikus kora kétségkívül a reformáció kora, mely-
ben a protestantizmus az újra megértett apostoli evangéliomnak és az evan-
géliom megértésében megújult apostoli hitnek hódító, újjáteremtő erejével
indult el világtörténelmi útjára. Itt jelentkezik a protestantizmus mint a saját
eredeti, tiszta lényegéve redukált, reformált, azaz visszaegyszerűsített, megitjo-
dott keresztyénség a maga diadalmas erejének teljében.

A reformáció korát - itt természetesen csak nagy vonásokban jelezhet-
jük a protestantizmus szellemtörténeti fejlődését, - követte az orthodoxia
Imra, melynek virágzása a 17. századba esik. Az orthodoxia elsősorban az egy-
házi tan tisztaságát hangsúlyozta. Ebben kétségkívül van egészséges gondolat.
Hiszen az mindenesetre fontos és szükséges, hogy az egyház tana «tiszta», azaz
a keresztyénség eredeti, tiszta lényegének megfelelő legyen. Hogy az ortho-
doxia .js párosulhatott nagyon eleven és bensőséges vallásossággal, annak
klasszíkus tanúja Gerhardt Pál, a nagy énekkőltő (1. egyházi énekeinek több"
[ét a Dunántúli Enekeskönyvben és G. P. élettörténetét Kapi Béla «lsten hár-
fása» c. gyönyörű rajzában). De ez a vallásosság nem az orthodoxia gyümől-
cse, hanem a reformáció eleven öröksége. Az orthodoxia mindinkább egyol-
dalúan hangsúlyozta «a tiszta tant», elvesztette az eleven hitélettel való kap-
csolatotés szőrszálhasogató, meddő hittani vitákban merítette ki erejét. .

Az igaz keresztyenséget a tiszta tanra szorító orthodoxiával szemben
jogos és egészséges reakcióként tűnt f.el a pietizmus, amely a gyakorlati ke-
gyességet hangsúlyozta. Hogy ez mennyire értékes erőkifejtésre volt képes,
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annak bízonyságaképenelég a hallei árvaház hires alapítójára, Franeke Ágost
Hermannr-a (t 1727) emlékeztetnünk. Magyar evangélikus egyházunk is sokat
köszönhet a píetízmus ébresztö, megelevenítő hatásának, amint ezt Payr Sán-
dorunk a "Magyar píétísták» c. tanulmányában kimutatta. De a pietizmusnak
is megvoltak a maga korlátai és egyoldalúságai. A reformátori keresztyénség
erejét, mélységét és gazdagságát nem tudta feleleveníteni s az igaz keresztyénség
ismertető jeleit a gyakorlati kegyesség külsőségeíben keresve mindinkább
kícsinyességekbe tévedt, csak úgy, mínt az orthodoxia a tiszta tan körüli buz-
gólkodásában, - míndegyik a maga módja szerínt,

Az orthodoxiában megmerevedett 6 a píetízmusban ellágyult protestan-
tizmusnak nem volt ereje arra, hogy gátat vessen a «szabedgondolkodás» , a
«felvilágosodás», a racionalizmus áradatának. mely a 18. században Európa
(tehát nemcsak a protestáns országok) szellemi életének egész területét el-
borította, olyannyira, hogy a hívő keresztyénség csak míntegy rejtett szíge-
teken vagy elkarsztosodott hegyek tengerszemeiben tartotta fenn eredeti élet-
forrásaival való kapcsolatát.

Ebben az időben jött létre a protestantizmus nagy része és a keresz-
tyénség életmagvával elvileg össze nem férő keráramlatok között az a végze-
tes szövetkezés, melynél fogva a szabadgondolkodás, az észelvű felvilágoso-
dás úgy tűntethétte fel magát, miint az «igazi. protestantizmus, pedig ez az
«új», «felvilágosodott» protestantizmus teljesen lesiklott a reforrnátori keresz-
tyénség pozitiv (bibliai, evangéliomi) alapjáról s ez ellen sokszor nem keve-
sebb hévvel protestált, mint «Rómas ellen.

A vallásos meqújhodásnak az a szelleme, mely a mult század első évI.
tizedeiben Európán végig áramlott, új életet keltett a protestantizmusnak az
észelvű felvilágosodás következtében elszikkadt területein is, különös en Né-
metországban, ahol csak ezen megújhodás óta van megint számottevő en erős,
hitvallástevésre és pozitiv építésre képes protestantizmus.

A látszatos külső fellendülés mellett a protestantizmus nagy részének
újabb belső elerőtlenedését hozta magával az a «liberalizmus», mely a mult
század középső évtizedeiben a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrálís
élet területein egyre hatalmasabb erővel nyomult előre és nagyrészt a 18. szá-
zadbeli «felvilágosodás. hagyományait újította fel. Ennek a hatalmas kor-
áramlatnak a hatása alatt alakult ki az a «rnodern» liberális kultúrprotestan-
tízmus, mely a protestantizmust a szabadelvűséggel. a "haladás» sokféle és
nagyobbára sekélyes értelmű fogalmával, a mínden irány ú kultúrfejlesztéssel
azonosította. A protestantizmus vitorláit a liberalizmus szelei dagasztották s
azok a protestánsok, akik ezzel az árral úsztak, vígan mondhatták Hutten
Ulrikkal : "Es ist eine Lust zu leben». De ahol és amennyire ez ta szellem ural-
kodóvá lett, ott és annyiira el is halkult, sőt teljesen elnémult ----'az evan-
géliom szava. I

Nálunk Ma{jyarországon ez a líberálís protestantizmus annyival köny-
nyebben válhatott uralkodóvá és azonosíthatta magát a protestantizmussal
általában, mível a magyar protestantizmus a mult század első évtizedeiben
végbement vallásos megújhodás hatáskörén jóformán teljesen kívülmaradt,
Közép- és fő;iskoláink szinte teljesen ennek a liberális protestáns szellemnek a
szolgálatában állottak (egyes személyes erőket leszámítva így van ez ma
is l) és biztosították annak uralmát. A magyar református egyházban angol
methodísztikus-píetísztikus hatások alatt keresték egyes körök a keresztyénség
eredeti életforrásaival való kapcsolatot és a belső megújulas útját. A magyar
evangélíkusság körében az egyháziasság hagyományos formái közőtt maradt
meg még itt-ott egy kis píetísztikus kovász. Mi néhányan, most már a tbill:>liai
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korhatár felé közeledö öregek, akik már fiatal korunkban a hitvallásos refor-
mátori keresztyénséghez való visszatérés útján szorgalmaztuk egyházi életünk
megújulását és előhh a «Mísszíói Lapok» (<<Külmisszi6») és a «Misszíói Egye-
sület» , majd az «Evangélikus Egyházi Elet» (1912-18) zászlaja kőrül tömö'
rültünk, kénytelenek voltunk magunkra venni az «illiberalizmus», a «holt
orthodoxia», a «buta és népbutító maradiság» szégyenbélyegét. Erre a korra
eléggé jellemző az, hogy ugyanakkor, amikor teljes formai érvényben volt
(rnint ma is) a lelkészeknek a «meg nem másított Agostai Hitvallásra- való
felesketése, egyházi tanügyeink egyik irányító tényezőjoe nyilt értekezleten kiált-
hatta oda nekünk egyházunk szímbólikus könyveíre (hitvallására) hivátko-
zóknak . «Mít nekünk azok a szibilli kőnyvek!»

Nagyjából ilyen állapotban volt a protestantizmus, amikor nyakunkba
szakadt a világháború s annak nyomán az akorválság, mely egész ernbera
létünket végső alapjaiban rengette meg és rengeri most is. Legyen szabad
ide iktatnom 'egy részt abból a Róm. 13, 11 alapján «Ideje - felserkennünk» cí-
men írt bibliai elmélkedésből, mellyel az Evang. Egyházi Élet IV. évfolyamát
1915 advent első vasárnapján bevezettern. Szó szerínt: «Ennek utánna pedig
még nehezebb idők követloeznek. Nem a prófétaság szenépét akarjuk birto-
kolní, hanern józanul megvonni a jelenvaló idők jeleiből a jövő irányvonalait.
Hogy mi készül még az idők méhében és ha ami titokban készül, megjelenik,
az 'emberiség üdvére vagy átkára lesz-e, azt nem tudjuk; de az iránt immár
alig lehet kétség, hogy mindazok az ellentétek, amelyek már a háború előtt
megvoltak és az embereket, népeket meghasonlásba vitték, a vagyon és a sze-
génység, a hazafias érzület és a világpolgárság. az egyéniség kultusza és a
szocializmus, az anyagelvűség és az ideálizmus, a hit és az istentagadás, s a
keresztyénség körén belül is a külőnféle irányok ellentétei megerősödött és
kíélesedett alakban Imrülnek ki a világháború forgatagából s az ellentétek-
nek ez a fokozott ldélesedése önkénytelenűl is abba az irányba tereli gondola-
tainkat, amelyben a Szeritírásnak az emberi történet végére vonatkozó kijelen-
tései mozognak. De legközelebb, ha majd a béke beálltával a szellemek fel-
szabadulnak, óriási kavarodásra IehetÜllkelkészülve társadalmi, politikai, szel-
lemi, vallási életünk területén egyaránt. Ez a vallásra, a keresztyenségre és
különösen a mi evangélikus egyházurikra olyan súlyos helyzetet, olyan nehéz
küzdelmet ró, amilyenben eddig talán még nem is volt».

A jövőnek ezt a majdnem 20 évvel ezelőtt megírt rajzát nem sokban
kell megváltoztatnunk vagy kíegészítenünk, hogy reáilljék közvetlen jelenünkre.

Az ellentétek kíélesedése immár olyan fokot ért el, hogy emberi létünk
végső alapjait fenyegeti a felbomlás veszedelme. A vallástól, a keresztyénségtől,
életünknek és kultúránknak a hit alapjára helyezéséről való elfordulás, me-
lyet újkeletű szóval szekularizmusnak szoktuns nevezni, világjelenséggé bővült
és vílághatalommá izmosodott, melynek céltudatosan működő középpontja a
vörös Moszkva. A létében fenyegetett és megriadt polgári társadalom vezető
rétege egy csapásra elfordult attól a liberalízmustól, mely maga sem volt
egyéb, mínt a szekalarízmus egy neme és fejlődési fázisa. A liberalizmus bu-
kása, mely korunk válságának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, a kathoc
Iicízrnus malmara hajtotta a vizet, azon katholicizmuséra, mely a liberálís
emodernizmuss kovászát a maga módja szerint (<<anti-modernista» eskü; em-
lékezetes eset: Prohászka Ottokár némely «rnodernista» írásainak indexre
jutása) jóelőre kivetette magából és megerősödött tekintéllyel áll akorválság
közepette, Annál súlyosabb megrázkódtató hatása volt és van a liberalizmus bu-
kásának a protestantízmusra. Ma egészen nyilvánvaló, hogyaliberális kull..
turprotestantizmus a kedvező keráramlat megszüntével zátonyra jutott. Egyes
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"

történelmi «teljesítményeit» nem kell elvitatnunk tőle, de a protestantizmus
jövőjét nem láthatjuk benne többé, csak mult jának egy deformált és megha-
ladott fázisát.

Németországban a liberálls protestantizmus széles rétegei olyan kiváló
egyéníségek, mínt Barth, Gogarten és mások irányítása mellett már is újra
tájékozódtak és a pozitiv, reformátori keresztyénség sorait erősítették. De
sajátságos, hogy épen a régi liberalizmus halálos ellenségének, a nemzeti szo-
cíalizmusnak a hatása alatt olyan egyházi pártirányzat alakult ki és ragadta
magához az uralmat (<<Deutsche Christens ), amely a keresztyén hit tartalmi
felfogása tekintetében nagyon hasonlít a líberális protestantizmushoz, más-
felől pedig a fajelméletí, tehát naturalisztikus alapon nyugvó nacionalizmus
egy tekintélyes rétege, mely sem keresztyén, sem vallástalan nem akar lenni,
az ősgermán vallás felé keres tájékozást, Ez rövid vonásokban a protestantiz-
mus válságának német formája. : i I

Könnyen érthető, hogy a líberalízmus bukása a magyar protestantizmust
juttatta a legsúlyosabb válságba, mely sokkal érezhetöbb volna, ha igazak és
őszinték tudnánk lenni és nem elégednénk meg azzal, hogy többé-kevésbbé új-
szerű frazeológíával és «bölcs», azaz opportunisztíkus tapintatossággal takar-
juk el a tényleg fennforgó ellentéteket és visszásságokat. A valóság az, hogy
közép- és főiskoláinkhól kikerült vezető íntelligenciánk nagy része ma is
- legalább privatim, - a liberalizmus kiszáradófélben levő pocsolyáín csó-
nakázik. a nagyot változott időkhöz és viszonyokhoz csak külsőkép tud al-
kalmazkodní, I,de bensejében teljesen tanácstalanul áll a mai kerválságban
feladott sorsdöntő problémák előtt és vezetésre való képességét és hivatott-
ságát rég eljátszotta. Sokszor valósággal megdöbbenünk ennek a tanácstalan-
ságnak és tájékozatlanságnak a jelein. Ez nem akar önhitt vádaskodás lenni
sem személyek, sem intézmények ellen, Ha a helyzet tárgyilagos leírása a vád
képét ölti, ez csak az evangéliomtói idegen szellern uralma alá került, de fel-
ocsudni készülő egyház önvádja lehet. Bár volna az önvád ebben az értelem-
ben mínél erősebb! i I

De tekintsünk ismét szélesebb körre,
A protestantizmus helyét a mai kor szellemi harcában többnyire úgy

szekták megjelölni, hogy az egyik oldalon áll a megerősödött katholicizmus, a
másfkon a vallástalanság, a tagadás és rombolás szellemeinek tábora, s a kettő
között foglal helyet a protestantizmus, melynek ennélfogva két front ellen kell
küzdeníe, A két ellentét közötti állás képzetéhez hozzátartozik az, hogy a három
tényező vagy hatalom lényegileg egy síkban mozog, mint csupa emberi lehe-
tőség. úgy látszik, hogy ezzel fejeztük ki a protestantizmus válságát a legéle-
sebb formában. Mert nyilvánvaló, hogy haa protestantizmus csupán átme-
neti tipus a másjk kettő között s ezektől csupán viszonylagos, tehát mennyí-
ségi és fokozati különbség választja el, akkor a protestantizmust a két szélső
ellentét között a felőrlődés veszedelme fenyegeti. De bátorkodom azt állttaní,
hogy ez az egész beállítás hamis, - hogy a protestantizmus válsága térben lés
időben csak addig terjed, ameddig a protestantizmus saját önmegítélése sze-
rínt az 'egy síkban való középállást foglalja el. De legott megváltozik a hely-
zet, mihelyt a 'protestantizmus ráeszmél arra, hogy legbensőbb pozítív lényeg-
magva szerínt egy páratlan isteni lehetőséget, isteni dynamist, rejt 'magában;
melynél fogva nem csupán az ellentétek között áll mínt viszonylagos emberi
lehetőség, hanem azok fölött foglal helyet mínt elévülhetetlen életújító erő.

A protestantizmus élet- és sorskérdése nálunk és mindenütt az, tnetuj-
nyire eszmél reá a lényegében rejlő isteni lehetőségre és mennyire tud annak
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szotqálo szeroéoé lenni, hogy eleven iiatalotnmá váljék az élei összes oonat-
kozásaiban.

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a protestantizmusnak vissza kell térnie
a maga történeti és elvi kííndulásához, a reformálori keresziyénséghez. Reánk
evangélikusokra nézve ez az eredeti, eleven, hitvallásos lutheri keresztyénséghez
való visszatérést jelenti. Jól tudjuk, hogy ez a célgondolat közelebbi meghatá-
rozásra szorul. De egy cikkben nem lehet mindent megmondani. Folyóiratunk
egész munkája ennek a célgondolatnak a szolgálatában áll. Elég, ha fentebbi
kőrültekíntésűnk után most legalább általánosságban világosan áll előttünk,
mily irányba utal bennünket a válságból való kibontakozás egyetlen lehetősége.
Sem a protestantizmusnak a líberalizmusra való visszacsavarása, sem a píe-
tízmusnak, a gyakorlatias keresztyénségnek valami újabb, 'angolos formá-
ban való kölcsönvétele, sem az orthodoxia felújítása, sem semmiféle fűhöz-
fához-kapkodás nem segíthet rajtunk, csak a reformálori keresztyénségnek
újra éledése.

Jól tudjuk azt is, hogy a reformálori keresztyénséghez való visszatérés
nem jelenthet a multnak egy pontján való megállapodást, hanem a refor-
mátori keresztyénség tiszta, határozott szellemében való új nekiindulást azzal
a meggyőződéssel, hogy ez a keresztyénség épen a mi korunkban még egyál-
talában ki nem merített, új, gazdag lehetőségeket rejt magában.

• Jól tudjuk végül azt is, hogyakeresztyénség, az egyház, az evangéliom
számára a nagy időket és alkalmakat nem mi emberek csináljuk, hogy épen
az, ami a fődolog, nincs a mi hatalmunkban, mert az Isten műve. A mi dol-
gunk, a mi munkánk csak az úttörés, az útjelzés, akadályok elhárítása, lehel.
tőségek, alkalmak megmutatása, míndenek fölött pedig biwnyságtevés. De ezt
a munkát híven, lelkíísmeretesen, minél teljesebb odaadással szeretnénk vé-
gezní, (hogy ahol és amikor a kegyelem Istenének tetszik,szerény, gyarló
munkánk nyomán is új élet fakadhasson magyar evangélikus egyházunkban.

D. Dr. Próhle Károly.

1. Az utóbbi évtizedek folyamán jelentős változás következett be a tudo-
mánynak, nevezetesen a természettudománynak az élet- és világnézeti problé-
mákhoz és ezzel együtt az Istenre vonatkozó kérdéshez való viszonyában is.
Abból a materíalisztikus vílágnézetböl, amely egykor úgy tűntette fel magát,
míntha a természettudomány végérvényes 'eredménye volna, valóban nem ma-
radt kő kövön. úgy látszik, hogy az élet mísztériuma iránti tisztelet lesz mind-
inkább a jelenkor természettudományi kutatás ának alaphangulata.

A természettudománynak ez az önmagára eszmélése magával hozta egye-
bek közt azt is, hogy a kutató munka megtanulta. hogy egyfelől a tudományt,
másfelől az éld- és világnézetet egymástól elkülönítse. - Az egyszerű igazság
ugyanis az, hogy nincs egyetlen egy olyan világnézet vagy világmagyarázat
sem, amelyre kizáróan tudományosan megállapított eredmények szabályszerű
végső következtetéseí révén jutottak volna el. - Természetesen mínden kutató
képviselhet egy bízonyos világnézetet. Azonban egyikük sem juthat el ilyen
telj<es világfelfogásraa gondolkodásnak egy bizonyos kockázata, illetve egy
bízonyos személyes állásfoglalás nélkül, amelynek helyességét végre is pusz-
tán tudományos úton bizonyítani nem lehet.
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2. A föprobléma, amely a tudomány és az Istenben való hit kérdése mÖ!-
gött rejlik, ez: van-e egy valóság - hogy úgy 'mondjuk, odafenn -,a holt
anyag világán és az ember szellemi életén túl?

Az élet lényegére és a történelem értelmére vonatkozó kérdésekre, ilyen
kérdésekre: honnan? hova?, az emberi léleknek ezekre a legvégső kérdéseire
a modern természet-leutatás egyáltalán nem tud feldetet adni, mert ezek a
kérdések feladatának korlátaín kívül esnek. Mikor a vita az örökkévalóság
birodalma, az Isten-kérdés körűl forog, minden esetben joggal helyezkedünk
arra az álláspontra, hogy a tudomány túllép a maga határán, ha egyszerűen
tagadja a hitnek azon meggyőződését, hogy kapcsolatban áll egy világfeletti
renddel, isteni hatalommal vagy akarattal. Olyan kutató is, mint Jeans, egészen
határozottan kijelenti, hogy a modern természet-kutatás számára a világ-
mindenség sokkal inkább kezd hasonlítani egy nagy gondolathoz, mínt egy
nagy gépezethez. Ha pedig az ember a kutatás kísérleti lehetőségeinek a határ
rán kívűl merészkedík bízonyos végső következtetést megvonní, akkor igen
könnyen lehetséges - hirdeti Jeans - hogy a «világmindenség. kénytelen
Iesz helyet adni egy míndent átfogó intelligenciának és míndenek felett ural-
kodó erőnek.

Természetesen nem lehet szó arról, hogy mi az Istenben való hitet ilyen
vagy hasonlóelgondolásra alapítsuk; még pedig egyrészt azért nem, mert az
ilyen spekulációk előbb-utóbb mindig csak bizonytalanságban rekednek meg,
másrészt - illetve mindenekelőtt - pedig azért nem, mert a hit Istene
egészen más és sokkal több, mínt valami «vílágíntelligencía», amely a ter-
mészetbölcselök előtt lebeg.

Azt, hogy mi a hit Istene, egészen röviden és egyszertien Luther Márton-
nak a Nagy Kátéban foglalt ezzel a meghatározásával mondhatjuk meg: «Is-
ten az, akitől mínden jót vár az ember és akinél mínden bajban rnenedéket
talál ». Egy ilyen lénynek létezését egyetlen tudomány se képes behizonyítani,
bármennyire is szívesen fáradoznék ezen. .

3. A kérdés most már így alakul: mi a vallásos hit megkülönböztető
sajátsága a tudományos bizonyítással szemben?

.'Ny,elvünk szóhasználatában ennek a három betűnek, h, i, t, két igen
különbözö jelentése van. «Hiszem, hogy reggel szép idő lesz». Itt a hit [azt
jelenti, hogy bár nem tudom biztosan, mégis valószínűnek tartom. - Amikor
azonban ·egy vallásos meggyőződésű ember megvallja Istenben való hitét,
akkor eZ2íelegyáltalán nem azt jelenti ki, hogy «valószínűleg» van Isten!
Ebben az összefüggésben a hit valami egészen mást jelent, azt t. i.,' hogy az
ember feltétlen bizalommal van lsten iránt, hogy rábízza magát az ő [óvol-
tára. - A vallásos hit sajábosságát illető kérdésre adott feleletünk így fejezí-
hetö ki: az Istenben való hit személyes bizalom a létünket hordozo, látha-
tatlan batalomban.

!Ez a bizalom a hívő számára magában. foglalja az Isten valóságára vo-
natkozó közvetlen bizotujossáqot, amely sokkal élőbb, sokkal meggyőződése-
sebb, mínt bármiféle bizonyosság, amelyre a tudományos bizonyítás elj uthat.
Az Istenben való hit helyessége és igazsága azonban sohasem biztosítható ter-
mészettudományi kísérlet vagy filozófiai okoskodás révén. Mivel pedig ez
így van, profán nézőpontból szemlélve, úgy tűnhetik fel az Istenben való hit,
húnt valami túlságosan nagy kockázattal járó merészség. - Azt kérdik ugyanis
!tőlünk: hogyan helyezheti a modern kor kritikus ernhere a meggyözödését,
birodalmát olyasmibe, ami a tudomány számára sohasem lehet más, mint
míndenképen csak: a nagy bizonytalanság t -
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Erre kettős feleletünk van. - Először: Bármilyen nagyra becsüljük is a
tudományt, bármilyen hálásak vagyunk is az emberiség előrehaladását előmoz-
dító szolgálataíért, - szellemileg élni a tudományból, - ez egyre nem vagyunk
képesek, Ez annyit jelentene, mint önmagunkat éheztetési kísérletre odaadnit
Mert amilyen kevéssé képes a tudomány megviIágítani az élet rejtélyeit, éppen
olyan kevéssé tudja a lelkiismeret sebét meggyógyítani, vagy a lelket a jóság-
nak arra a fokára felemelni, amelyen a szív meggazdagodhatík és közösséget
teremthet köztünk emberek között, Valójában mi mindnyájan, - akár Isten-
ben hívőnek valljuk magunkat, akár nem 1 - életünknek legfontosabb részét
annak a bizonyosságnak az alapján éljük, amelyet nem állapíthat meg mín-
tien kétséget kizáróan egyetlen tudomány sem, -

Hogyan lehelne tudományosan bebizonyítani azt, hogy egy bizonyos cse-
Iekedet forrása valóban önzetlen Jóság?! - Még önfeláldozás is takargathat
- bizonyos mértékig, - valamilyen raffinált önszeretetet! - S mégis, ennek
ellenére is megőrizzük azt a közvetlen bízonyosságot, hogy létezik a jóság.
Minden rideg kritika ellenére is szinte teljességgel azoknak az inspiráló, fel,
melegítő benyomásoknak a hatása alatt élünk, amelyekben mí más emberek
szívének [óíndulatából részesülünk. Az Istenről való bizonyosság is ugyanilyen
módon teljes bizalommal azokon a benyomásokon alapszik, amelyek az Orök-
kévaló szívéhől áradnak ki az ember lelkébe. - Igy az Istenben való hitre is
érvényes ez a megállapítás: semmiképpen sem különleges vagy éppen abnormís
dolog, hogy az ember az életét olyan bizonyosságra helyezi, amelynek helyes-
sége vagy igazsága nem bizonyítható be tisztán a gondolkodás törvényei szerint,

4. Egyetlen pillanatig sem kívánorn elpalástolni azt, hogy az Istenben
való hitnek ugyancsak megvan a maga sajátos gondolkodásbeli kockázata,
Lehetséges ugyanis, hogy bár - szigorú értelemben véve, - nem tudom bebi-
zonyítani valamelyik embernek önzetlen jóságát, mégis maga az ember tulaj-
donképpen hozzáférhető a mi öt érzékünk számára. Ellenben az Orökkévaló, -
az Istenben való hit tár.gYia, - a Láthatatlan, az elrejtett Isteni. Hogyan
jutok bizonyosságra Ofelőle? - :

Amikor arról panaszkodnak az emberek, hogy mílyen nehéz bizonyos-
ságra jutni az Örökkévaló létezéséről, talán nem lesz mindig felesleges meg-
kérdeznünk: vajjon úgy élünk-e, hogy ilyen bizonyosság egyáltalában meg-
győkerezhetik mibennünk? - Semmiképpen sem megfelelő eljárás, ha csupán
észszerű okoskodás útján foglalkozunk az Istenben való hit problémájával.
A hit Istene ugyanis nem valami eszme vagy dolog, hanem élet-hatalom, a
jóságos akarat. Ezért kell mindig részt vennie az Isten keresésében az akar
ratnaz is. «Csak azok, akik dacolnak a tenger veszedelmeivel, ismerik meg
a tenger titokzatos mélységét». - Bizonnyal igaz, hogy a létezés titkához
nem tudunk eljutni az akaratnak valamilyen megfeszítésével, de kétségtelenül
a hatalmunkban van az Istenben való hit létrejöttéhez szükséges lelki feltéte-
leket a mí belső világunkban Iegyengttenünk. Nem várhatjuk el, hogy bizo-
nyosságot nyerjünk Isten felől abban az esetben, ha felületes, szétszóródó
életet folytatunk, - amelyböl hiányzik a belső őszinteségre, csendre és ko-
molyságra való akarat. Ebbe az összefüggésbe ís jó odahelyeznünk Jézusnak
azt.az igéjét, amelyben: a hítnek az ember szívében való felgerjesztéséről szól ,
Ha valaki cselekedni akarja az éli Atyám akaratát, az megismerheti, hogy az
én tudományom Istentől való! (János ev. 7,17). .

Teljles bízonyosságot az Örökkévaló szívének índulatáről nem nyerhet
az ember a saját vallásos benyomásaiba való mísztíkus elmerűlés révén, hanem
csakis a világfeletti élettel való találkozásban, - önmagán kívül: a körülötte
levő közösségí életben és ennek eleven multjában.
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Ki az közülünk, akit személyesen megérintett az Istenre vonatkozó kér-
dés és nem tapasztalta volina meg, hogya mi saját gyenge, tökéletlenl hitünk
mennyire megerősödik és tisztul azáltal, ha kapcsolatba kerülünk másokkal,
akiknél a hitbizonyosság friss és eleven r l - Különös mértékben érvényes ez a
me)g~mapítás a hit Iátóira es hőseire, 'a prófétákra és minden idő szentjeíre,
A «szentek» a szó evangélikus értelmében olyan emberek, keresztyének, akik
tökéletlenségüle ellenére is az ő lényük tisztaságán és áldozatos nagylelkű-
ségen keresztül átengedik ragyogni az Örökkévalót es ilyen rnódon hozzátérhe-
tövé teszik az Istent a mi :sz,áInJtmkr,ais. A próféták es szentekfelett, mínden
~ő látói es hősei felett áll 0, az Egyetlen, az onnan felülröl való, laki teljes'
joggal mondhatta el magáról: «Aki engem lát, látja az Atyát!» ....,..A Krjsztus
lény ével, - ezzel a sugárzó jósággal és kikerülhetetlen szellemi hatalommal
való belső éríntkezés teszi szemléletessé előttünk, hogy mílyen valójában az
Örökkévaló érzülete Irántunk.

Ebből a két ellentétes pólus köztí találkozáshól, -az egyik oldalon az
emberi léleknek Isten után vágyódása, a másik oldalon pedig a közösségben
es a történelem világ'ábaJn megnyilatkozó isteni 'élet, - ebből a találkozásból
pattan ki az Istenben való keresztyén hitnek a szikrája, S ez annál' jobban
megerősödik es annál magasabbra lángol, mínél inkább leszünk hivek gon-
dolatban és cselekedetben a szerit élet reánk ható benyomásaihoz és mínél
többet nyerünk abból, ami hasonlít Krísztus érzületéhez.

Ilyen feltételek mellett még mí - korunk kritikus emberei - is elnyer-
hetjük és megőrizhetjük a keresztyén bfzonyosságot az isteni szerétet felségéről.

5. A tudomány tehát mínt olyan nem ellensége az Istenben való hitnek.
Ellenséges csak egyeseknek unateríahsztíkus, naturalisztikus magyarázata le\-
het; az ilyen magyarázat pedig valami egészen más, mínt maga a tudomány.
A tudomány nem zárja ki az .Istenben való hitet, de megfordítva, -' éppen
úgy nem alapítható az Istenben való hit a tudományra. - Ilyenképpen a tudo-
mány és az Istenben való hit önállóan áll egymás mellett, mínt két nagy hata-
l~m a szellemi élet világában: különbözö a feladatuk, különbözö a módja a
bízonyosságuknak is, ameíyböl élnek.

A keresztyén ember Istenben való hitének nem úgy kell tekintenie a tudof
mányra, mint valami rosszindulatú vetélytársra, hanem úgy kell űdvözöl-
me, mínt szövetségesét. Mert az igazság mínden őszinte keresője között van
valami titokzatos· barátság, - bármilyen területre is irányuljon mindegyi-
ldüklnek a figy,elme. A keresztyén hit számára Isten nem csupán a szívnek, la
belsö életnek, hanem az egész teremtettségnek az Istene, A tudomány, amikor
különböző kiindulási pontból keresi és igyekszik tisztázni a mi teremtett vilá-
gunk összefüggéseit, - sokszor talán öntudatlanul, de - nem' kísebb' dolgot
végez, mínt istentiszteletet! Mennyível gazdagabb és csodálatosabb lett a te-
remtett viláig is a hit számára 'a kutató munka mínden felfedezése é~ /igazi
nagy tette révén: Már csak ezért is dícséret Illet mínden tisztes kutatól-munkáf,
minden komoly tudományt! De áldott, ezerszer áldott az Istenben, a Jézus
Krísztus Atyjában, a szerétet felségéhen való hit!

Országunk legrégibb egyetemének, az uppsalai egyetemnek a pecsétjén
három latin SZiÓ van bevésve: «Gratiae veritas 'naiurae», ami annyit jelent:
a kegyelem igazsága ugyanaz, mínt a fermészeté, vagyís az igazság egy a -val-
lás birodalmában és a tudomány világában.

Mi még nem láthatjuk, hogy ez valóban
hitet az a bizonyosság hordozza, hogy ez az
«Gratiae veritas naturae».

így van. De a keresztyén ~sten~
egység tneqnati - a mélyben !

Dr. Bohlin Toreien,
Hárnösand (Svédország) püspöke.
Svéd eredetíböl fordította: J. L.
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1935 február 22-e Bornemisza Péter születésének négyszázadik évfordu-
lója. Illő, hogy róla kegyelettel és hálával megemlékezzünk.

Kevés reformátornak az élete volt annyira kalandos, kevésnek munkás-
sága olyan sokoldalú és érdekes, mínt az övé.") Egyetlen magyar reformátort
sem értékelt azonban épen a protestáns utókor méltatlanabbul, mint Bor-
nemisza Pétert. A régi történészek inkább csak azon vitáz tak, hogy melyik
felekezethez tartozott. Ember Páltól Szekfű Gyuláig kálvinistának mondják,
pedig semmi kétség sem fér hozzá, (amint azt Zoványi és Hévész is kímutat-
ták), hogy határozott lutheránus volt. Munkásságának belső tartalma és értéke
úgyszólván teljesen felismeretlen maradt, annyira, hogy Ravasz László Hornile-
tikájában ingadozó, kapkodó, hirtelen kigyúló, hamvában haló akaratnak, pesz-
szimista, gyenge léleknek bélyegzi, aki nem volt lehiggadt, kész ember soha,
sem vílágnézetében, sem vallásosságában! Még a piarista Both János is sokkal
elismeröbb és megbecsülőbb [ellemzést ad róla nagy ellenfeléről, Telegdi
Miklós pécsi püspökről írt életrajzában.

, A magyar írodalomtörténet háború utáni eszmélése annál határozottab-
ban ismerte fel Bornemisza nagyságát, pedig életének csak mellékes vonatkozá-
saival van dolga. A nemrég újból. felfedezett színműve.: Sophokles Elekírájának
átdolgozása, prédikátori tevékenysége Balassa Bálint szüleínek udvaránál, az
írásaiban fennmaradt ősi magyar bájolások, továbbá énekeskönyve és néhány
versezete teljes irodalmi méltatásra talált. A művelödéstörténet is kiapad-
'hatatlan forrásnak tekinti vaskos posztillaköteteit a XVI. századi magyar
kultúra feltárásában.

Szellemtörténészek szeretik Bornemíszát a reformácíó iés a humanizmus
egyesítőjének tekinteni, vagy úgy vélik, hogy a protestáns skolasztika, sőt
racionalizmus 'alapjait rakta le. Mindegyik állítás lénye alapvető télreísmé-
réséből származik. Igaz, hogy ifjúságában erős humanista hatások érték. Talán
már külföldi vándorévei előtt érintkezésbe juthatott patrónusai révén (Husz-
ton?) azzal a sajátos magyar humanizmussal, amely a Nádasdyak, 'Peré-
nyiek, Thurzók stb. udvarában a század második negyede óta otthonos volt.
Bécsi díáksága mindenesetre még határozottabb befolyást jelentett ez irány-
ba. Az Elektra-átdolgozás bizonyára ennek a szellemnek a befolyása alatt ké-
szült. Humanisztikus érdeklődése vihette Olaszországba, ez irathatta vele az
1562-re szóló naptárt is. Igehirdetésén tényleg érezhető a humanista jskola:
érvelésének tudományos módszerén, Idézeteinek beláthatatlan tőmegén. beszé-
deinek szerkezetén és intimitásokat feltáró példázódásain. .

De Bornemisza mégsem humanista! Talán annak indult. De a tudós élet
elvonultságából színte üstökénel fogva vonszolta elő Isten. «Nódított prédi-
kátorságra tusakodván ellene». Ettől kezdve élete emberfeletti küzdelem, Elő-
ször zaklatások ellen kell védekeznie, de hamarosan ellentámadásba megy.
Zólyomból bejár Nagyszombatba, a római egyház utolsó fellegvárába prédí-
kální, készül nagy prédikációs gyüjteményének kiadására, gyüjt és agitál
mellette (már akkor «közel háromszáz árkuson vagyon»); színte vakmerően
hirdeti az Igét a pozsonyi országgyűlésen (1569). Balassa fogságba jutása után
Salmné Thurzó Erzsébet birtokain (Galgócon, Semptén) működik mint szu-
períntendens és győzelmes vezére az előbb Oláh ellenállására egyidőre 'el-
akadt reformációnak. ! .

*) Bornemisza rövid életrajza megjelent az 1935. évi Luther Naptárban.
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Mindenütt ott van. Itt -akasztani visznek néhány rabot: a kiváncsi tömeg
között terem és prédikál, ott előkelő katonák rejtik el róstelkedve a ko<i-
kát érkezésekor, amott gonosz lélektől gyötört kórságos házába hívják: imád-
ságára megnyugszik a beteg. Mcssze földről jönnek főrenden valók is igehirdeté-
sére és elképesztő az a bátorság, amellyel mindenkínek személy szerint fejére
olvassa gyarlóságát. A Mátyusfölde prédikátorainak bölcs és ösztönző elöl-
[árója. Szinte sztratégiai készséggel vezeti a támadást az eszmélni is alig
tudó római egyház ellen. Legjobb munkatársait küldi a legfontosabbőrhe-
lyekre, Szinte regénybe illő a Nagyszombatért vívott küzdelem, mely az ispo-
tálytemplom elfoglalásával a legnagyobb reménységelere jogosított. A protes-
tantizmus erőit összetartja. Inkább lemond az ostyáról és oltárról, csak ne
ugorjanak el mellőle a kálvinisták. De nincs is belső torzsalkodás nyájában,
mint Eger vidékén és attól keletre. Az oroszlánbarlang ostrománál riíncsen
helye a pártoskodásnak. Mindamellett félreérthetetlenül leszögezi a maga ál-
láspontját az úrvacsora, a választás (predestináció), Krisztus teste váltanaí-
ban a lutheri keresztyénség mellett. «Az kenyér és az bor mintegy köntöse az
Krísztusnak, de az kenyér és az bor alatt, avagy mellette, avagy benne: bd.-
zonnyal őmagát vesszük».

Közben pedig ontja prédikációs könyveit, Saját nyomdájában tíz év alatt
énekeskönyvén, kátéján és néhány elveszett iratán kívül hat kötetben, 'közel,
tízezer quart és folío oldalon jelennek meg. A teológia és az emberélet rnin»
den területét felöleli. Ha használt is idegen segédeszközt (Major György poszí-
tilláit? és lexikális gyüjteményeket stb.), egész tevékenysége mégis sajátosan
egyéni és magyar. I !

A haza sorsa csak úgy fáj neki, mint a szegény emberé: «Magyarország
míg virágában volt, nagy, híres volt. De írnmár az két tar császár, 'török és
nérriet között kopaszon maradt». "A fejedelem ne hurcoltassa felesége szok-
nyája farkán nagy gyöngyösen a porban a szegény éhezőknek veritékit». -,
Tárgyalja a döghalál számos problémáját, a végrendelettevést, a világ négy
birodalmát,a régi görögök dolgait, Jeruzsálem pusztulását, a zsidó rituális
gyilkosságot, a klérus fertelmességeit, nagy urak bűneit, a fejedelmek köte-
lességeit, a mosogatás (keresztség) és úrvacsora rendjét, a maga .megkísér-
téseít kifogyhatatlan tarkaságban, - s mégis összefoglal míndent fenséges
egységbe: az ördög kisértései és Krisztus diadala e rombott világ fölött, a Szetit-
írás mindenek felett való tekintélye és a hívő ember üdvössége ingyen kegye-
lemből, -erről szól minden prédikációja, ezt szemlélteti minden példázata.
Ez pedig se skolasztika, se racionalizmus, legkevésbbé pedig szemlélődő és
bölcselkedő humanizmus. I

Hatérozottés szívós, saját testét is legyőző erős lélek volt, aki a sze-
mélyes Krisztus-közösség bizodalmával várta az Isten országa eljövetelét. Mint
mindkét végén meggyujtott gyertya emésztette fel magát az Isten iránti en-
gedelmességben (t 1584). Hogy fáradhatatlan munkásságnak végső diadalát
nem tudta megérni, s azt mások .sem arathatták le kellőképpen, annak oka
abban a főleg őáltala kiváltott ellenhatásban található, amely Telegdí Míklós,
személyében vezérére talált. Telegdi egyrészt éppen a reformáció fegyvereível
vette fel a haroot a reformáció 'ellen, másrészt pedig a Habsburg-hatalomnak
minden világi erejét is felvonultatta a magyarországi katolicizmus' utolsó had-
állásainak védelmére. -

(Budapest)
Schulek Tibor.
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Bornemisza Péte-r írásaiből,
Keresztyén szent gyülekezet csak ott vagyon, ahol a Krisztusnak örven;"

detes evangéliuma foganatos. Es az kiváltképen csak a megnyomorodott és
megrettent szívek között, a lelki szegények között kellemetes.

*
A mi Kírályunk négyképen jön mihozzánk: Először, míkor alájött menny-

ből és az én testembe, lelkembe, vérembe, csonbomba öltözött és nekem SZÜL

letett. Másodszor, míkor Jeruzsálembe önnönkényen (= önként) jöve kereszt-'
fának halálára. Harmadszor, mídőn minden órában minden fohászkodásorrira
hozzám jő és velern van mind világ végezetig. Negyedszer, midőn az ítéletre
is eljő az én dicsőítésemre. Míndezekért méltóaz híveknek örvendezni.

:::

Ha valamit nyerni akarunk, szükség nekünk megismerni Jézus Krísz-
tust és hittel hozzá folyamnunk (= folyamodnunk). Ha pedig kicsiny volna a
hit míbennünk, a miatt se féljünk, csak hogy azzal hozzá folyamjunk.

*
Mi közöttünk nincsen oly jeles hitű keresztyén, akármint dieseked-

jék is, hogy míkor ugyan bizonyába reákél (= magát reáhagyja) a Krisztusban
való bizodalomra, hogy sokfelől a gubát meg ne rántsák a komondorok, Just-
son eszedbe ez akkor, mikor a Krisztus mellett feleségedtől, .gyermekídtől,
marhádtól (= vagyonodtól), házadtói, váradtól, jószágodtói el kell válnod ...
Akkor meglátod, hogy hasznos neked, ha sok bizonyságokat tanultál Ű felőle:
hogy valahonnan a komondorok megszakítják a köntöst, mindjárt foltot vet•.
hess reá. A komondorok pedig amaz haragos, ugató ördög és az ő mordékony
(= harapós, gonosz) ravasz szolgái. Mert e világi hatalmasok és evilági
bölcsek mintegy morgó haragos ebek ugatják a Krisztust.

*
Bízodalotnmal míndenkor óránként szívünkbe foglaljuk a mi kereszt-

ségünket, Es azt mint egy örökös pecsétünket avagy címeres gyűrűnket és a
nemesség közibe számláló címerünket úgy tartsuk, mint kivel az Isten az ő
örökös nemesfiai közíbe írt és számlált és kivel kirekesztett minden hitetlen
és istentelen pogányok közűl, kik idvezítő Krisztus nélkül lévén, idegenek
az Istentől és elszakadtak az ő ígért szent testámentomától reménység nélkül
és Isten nélkül élvén e világba, kinél mi lehet röttenetesb.

Mi pedig a keresztségben hit által beoltatván Krisztusba, Istennel kezet'
csaptunk, kötést szerzettünk, magunkatő alája adtuk, cselédi és házanépe
lettünk. Azért mínt a Krisztusnak kinyilt a menyország, így a keresztségünk
fölött is azon ajtó nyittatott nekünk.

*
Igy az keresztyén mosogatás (= keresztség) is, az Úr vacsoraja is arra

való eszköz, hogy azok által is egyesüljön velünk, .amint Szent Pál a moso-
gatást Szeritlélek fürdőjének nevezi és az Úr is Szentlelke által való újonnan

h _
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születésnek, az vacsoráját pedig az ő testének és vérének, kit Szent Pál joly
Úr kenyerének és borának mond, hogy kibe (= általa) az Úr teste és wére
részesülne velünk.

Mely részesülést én se értek oly ostobául, fontonként és falatonként
való testét és vérét enném és innám, hanem hiszem és vallom, hogy rnínd
testével, vérével, lelkével, istenségével, Szent Atyjával és Szeritlelkével és
elieknek mínden erejekkel bennem lakik és én ő benne. Mondom, testével és
vérével. Mert immár soha az ő .teste és vére el nem válik az istenségtő!',
az Atyától és a Szentlélektöl, hanem azokkal míndenkort egy és mindenütt
együtt vagyon.

Az kenyeret mikor eszem, noha azzal együtt testét is eszern. De nem úgy
értem, mínt egy falat testeoskét enném, hanem míndenestül fogva, valamibe
O Felsége vagyon, Szent Atyjával és Szeritlelkével társalkodtatja és magát
részelteti velem, és engem testestül, vérestúl ő magához kapcsol, 1- Igy
mikor a bort iswm,az ő vérét iszom, de nem úgy értem, !hogy valami csepegr
tetett vért innám, hanem vérével egyetembe ott is testestül-lelkestül, Atyával
és Szeritlelkével egyetembe társalkodik, egyesül és részesül velem, mert mínt
a Nap az ő fényétől és melegségétől el nem válhat, így soha az ő teste és vére;
istensége, Atyja és Szeritlelke egymástól el nem válhatnak.

*
Én nem vizsgálom az Istennek mélységes tanácsát és dicsőségét, hanem

tudom kijelentett akaratját és hiszem is, hogy más, különböző akaratja nincs
O szent Felségének: megesküdt, hogy nem akarja bűnösnek veszedelmét, ha-
nem hogyha megtér, örök életet ad neki és bizonnyal ígéri szent Fiáért bűne
bocsánatját, valaki benne bíznék. Ebben pedig immár engem bízonyossá is
tett Szeritlelkének általa. Én érzern magamba, hibeoském vagyon, ki noha
csak alig füstölög a 'fre kísértetíd (= kísértéseid) miatt, de csak azt is nem'
oltja meg, hanem mindvégig megtartja bennem. Es kérem is, mint az apos-
tolok, hogy öregbítse.

*
Ez a három míndíg együtt jár: az egyházi szolgálat, a Szeritlélek és ~

bűnnek bocsánat ja. Mert az o.r ő maga kötötte (= örökbe adta), azoknak,
kiket a pásztorságra híjt (= hívott), az ö Szentlelkét, hogy azok által együtt
cselekedjék az Szentlélek iés bepecsételje a bűnnek bocsánatját.

Közli: Schulek Tibor.

Csak a ezeretet választja el Isten fiait a Sátán gyermekeitől. Am
jelöljék meg magukat mindannyian a Krisztus keresztjének a jelével,
feleljék mindannyian az "Amen"-l s énekeljék a "Hallelu;á"-t, meg is
hereszielhedhetnek mindannyian, lehelnek szorgaltnas templomlátogatók,
akár hatalmas templomokat is épithetnek, mégis - semmi más nem
különbözteti meg Isten fiait a Sátán gyermekeitől, hanem csak a szeretet.

Augustinus. In ep. Johannis, tract. V, 7.
Uram, ha nem akarnám is hiiárni szioemet, ugyan mi dolgom ma-

radna rejtekben előtted? Hiszen szemeid átjárják az emberi lelkiismeret
mélységeii l Csak Téged rejtenélek el önmagam számára, de nem maga-
mat Teelőtted! Augustinus, Confessiones X, 2.

Uram Istenem, hogy honnét jöttem ide, nem tudom, Nevezzem "ha-
landó életnek" vagy "élő halálnak"? - nem tudom!

Augustinus, Conieseionee 1, 7.
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fl bítre ébredő írodalom.
Nyugati művelődésünk hanyatlásának hangoztatása a 19. század utolsó

harmada óta kőzhellyé, divatos hiedelernmé vált. S amiképen a század eleje
megkapta a maga «mal de siécles-jét az irodalmi beteges melankóliával, ép-
úgy megkapta a század vége is a maga kernyavalyáját a tudományos pesszí-
mizmussal. Ez utóbbival terhelten született meg a 20. század is. Betegsége, kü-
Iönősen a spengleri diagnózis óta megdöbbentőnek látszik.

A kértünetek felsorakoztatására sem e hely, sem: e sorok írója nem al-
kalmas. Egy kértűnetet azonban, amely nem afféle bőrfelületi, hanem szerví
baj jellegű, mégis megállapíthatunk. S ez: a tudlományos, filozófiai, politikai,
társadalmi közfelfogás diadalmas élethitének hirtelen a halálos kímerültség
és remény-letaroltság agóniájába zuhanása. E bajt a beteg vén Európa testén
talán Franciaország mutatja a legkiütközőbben.

Darwin óta az egymás nyomában rohanvást feltörő, ámulatba ejtő tudo-
mányos felfedezések, vívmányok mintha a tudományos pozitivizmus •hittérítő.
.rohamosztagaí lettek volna, amelyek a csalhatatlanság biztonságával az emberi
élet és lét, a társadalom, jog, igazság, béke, boldogság örök égető kérdéseinek
tudományos megfejtését hirdetve hódítottak hívőket. Fölzeng s nem csupán
a tudósok lelkéből, a tudomány hatalmába, jövőjébe vetett hit győzelmi hím-
nusza. A tudomány vallássá magasztosítja önmagát az eléje boruló hívek
tömege előtt. E vallásnak megvannak a prófétái is. A legfanatikusabb .köztük
Berthelot, a világhírű vegyész' tudós és államférfi, aki a kémiai színtézís fel-
fedezésétől mámorosan hirdeti, hogy «a jövő embere ura lesz a testnek és
léleknek; maga állítja elő táplálékát; míndent előrelát és megfejt és ezentúl
kizár a világból mínden természetfeletti akaratot; a tudományos módszer meg-
old minden feladatot, feltámasztja az egyenlőség, testvériség s a munka szent
törvénye előtt való egyesülés boldog idejét s , Az egykori szeminarista Renan, a
«bizonyosság e démona», azt hirdeti a «Tudomány jővöje» c. munkájában, hogy
a tudomány és humanizmus elegendő vallásos táplálékot nyujt az embernek.

E mámoros próféciára rádübörög kiábrándító válaszul az 1870-71'-i
háború nagy francia veresége. Nyomában pedig a nagy lelki, erkölcsi, politikai,
filozófiai depresszió, aminek azonban a vereség nem oka, mint a közhiede-
delern vélte, hanem csak kísérő tünete, de legszemléltetőbb jelenségű tünete
volt. A nagy életbizakodás egyszerre bénult agóniába roggyan. A beteg társa-
dalom mélyéből felmered ezer emberi probléma, amelyek előtt a mindenhatónak
vélt tudomány tehetetlenül áll meg. A betegágynál elhangzik Renan híressé
vált diagnózisa: «Franciaország haldoklik; ne zavarjátok halálos aléltságats.

Az irodalom a lélekre omló nihilizmus romhalmai alól hiú eszmékhez
kapaszkodik fel. Zola természettudományos regényírásának borzalmas natu-
ralizmusa újabb dúlás a feldúlt lélekromok között, Flauberték hiába állitják
bálványul a kápráztató művészetet; hiába menekül segítségért Leeante de Lisle
India mítoszaíhoz ; hiába keres szilárd talajt a hideg Taitte a sztoíkus lemon-
dásban vagy a buddhista passzivitásban : minden segítség-keresésüle be nem
vallott vígasztalan panasz.

A 90-es évek elején azonban feltör a vád a lélekvesztő tudományos de-
terminizmus ellen. Pellissier kerhangulatot boncoló cikke új útmutatásként
világol a tisztult levegőre vágyók elé: «E hatalmától megittasult tudománynak
vagy vígasztalan fenomenálízmusba kell torkolnia, vagy meg kell magát tagad}.
nia és a hit karjaiba kell dőlnie». Pár évvel később' Brunetiére a «tudomány
csődjét» hirdeti és a hit karjában (talál menedéket. Az élettel p,j egyességet
kötö szenvedélyes új nemzedék bátor szóval és léptekkel tör a hit felé vezető
útra. Ch. L. Philippe, a míndennapí kenyérért -verejtékezők írója 23 éves ko-



rában, 1897-ben így ír egyik barátjának: «A tudós írók kora lejárt, ... most bar-
barok kellenek. Olyanok, akik közel élnek Istenhez, a nélkül hogy könyvekben
tanulmányozták volna. A szelídség és dílettantizmus kora lejárt. Most a szen-
vedély kora következik.... Nem tudom, hogy nagy írók leszünk-é, de azt jól
tudom, hogy a most születő új nemzedékhez tartozunk s hogy egyike leszünk
a sok prófétának, akik Krisztust kevéssel jötte előtt hirdették és már az ő
tanai fl zerint prédikáltak». Az irodalomból új, tísztuló életérzés sugározódik
II vallás felé. Ha francia irodalomról szólunk, bár ez áram sodrában talá,..,
Iunk nagynevű protestánsokat is, első sorban katolikus írókra kell gondol-
nunk. Az áramindulás éveiben az új szellemű irók inkább ösztönös vággyal
sodródnak a vallás felé, de a század végén és az új század első évtizede óta
e szellemi átalakulás már öntudatossá válik s joggal beszélhetünk francia
megújhodásról, ébredésről.

Feltűnő jelensége e folyamatnak a «megtértek» egyre szélesedő írói tá-
bora. Üjabb irodalomtörténetek már külön fejezetekben tárgyalják a «megtér-
tek írodalmát», A nagy átalakulás jellemzéséül csupán néhány nevet emlí-
tünk. Bourget, aki a mult század 99-es éveiben még nem találta meg az élet
értelmét, s mínt írja, «halálos élet-kírnerűltség s minden erőfeszítés hiúságának
sötét tudata. nehezedett rá, megtér és belátja, hogy a pozitivizmus ellen csak
a keresztyén valláshoz való visszatérésben találhátunk segítséget. Péguy, a
90-es években még világköztársaságot hirdető marxi forradalmár, majd «a
vallásos élet elmélyülésébe növekvő szigorúsággal haladva», mint francia pat-
rióta és buzgó katolikus a marnei csatában 'esik el. Claudel írja önmagáról,
hogy homlokán Renan csókjával lépett az életbe; materialista börtönében a val-
iásról teljesen megfeledkezett, erkölcstelenségben élt s ebből 'a kétségbe-
esésbe jutott. A Notre Dame egy karácsonyi ístentlszteletén egyszerre megille-
'tődött szívvel felzokog, megtér s 'azóta «hisz oly hatalmas meggyőződéssel,
hogy sem könyvek, sem gondolatok, sem mozgalmas élele véletleneí meg nem
íngathatták hitét». Szinte szlmbólikus kifejezője ez átalakulásnak, hogy a szin-
tén marneí hősi halott E. Psicliari, a «cruce et ense» küzdő ifjú .bajnok, :a
Voyage du Centurion-nes: «a legszentebb Hárornság színe előtt remegő kezüs
írója Renan unokája volt. '

A Kereszt elé álló írók tekintélyes gárdája támad, Megtisztuló és 'tisz:"
tító életük és írásaik sugárkévéje nemcsak a francia irodalomban éget magának
helyet, hanem színte minden európai, így a magyar irodalomban is.

A meginduló vallásos élet irodalmi megnyilvánulásai több irányba ágat-
nak szét, Kívül esnek ez ismertetés cél-keretén azok a csoportok, amelyek
jobbára csak eszköznek tekintik az egyházat, mint tekintélyt adó szervezetet, s
hem célnak a vallást, a hitet. Bátor szavú katolikusok ugyan ezek is, de har-
cias túlzás aik miatt hamarosan pápai átok sújt le rájuk (Pl. a Silloti demok-
rata vagy az Action [rancaise királypárti tömörülése.) Csak azok közül veszünk
elő néhány jellegzetes nevet, akiknek bátor megszólalásában a mély, benső-
séges hit szava hangzik, akiknek írói munkássága nem «vállalkozás> az Isten-lét
bizonyítására, hanem «találkozás. Istennel és a Kereszttel, s kemény harc
a bűnnel az üdvösséget kereső úton.

A regényírásban legjellegzetesebb egyéniség az aszkézisig komor Fran-
rois Mauriac. Irói felfogását így jellemzi: «Műveímnek az a kűlönös sajátos-
sága, hogy az érzéki világot tárgyaló regényeirube beleiktatom a kegyelem
fogalmát. Nem azért, míntha kedvern telnék a szentségtörésben, hanem azért,
mert ez felel meg vílágnézetemnek, s azért is, mert azt .híszem, hogy mínd-
nyájunk sorsa arra a harcra vezethető vissza, amelyet a kegyelemnek kell meg-
vívnia érzéki megkötőttségünkkel». Regényeinek lényege tehát az, hogy hőseit
a 'bűnök iszapjából a hit segítségével menti ki. A bűn szükséges tartozéka
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világrendünknek s a gonoszság fertöjén át visz az út az üdvösséghez. E harc
azonban a bűnök döbbenetesen visszataszító .Mp,eit tárja az olvasó elé.
Zola kíméletlenül részletező nyers bonoolgatásait látjuk itt, de nem, mínt allt-
n~, a tudományos kísérletezés, hanern a kegyelem szolgálatában. A hangsúlyo-
zottan vallásos és katolíkus irodalmi közfelfogás nehezen is bírja el oa val-
~ásnak és érzékíségnek, s különösen a sexualitásnak e merész egybekapcso-
lását. Nem is .csoda, ha pl. a Fleuve de [eu C. regénye a francia katolíkus
sajtóban a megbotránkozáshoz közel járó bíráló hangot váltotta ki. (Éppen
úgy, ahogyan pár éve nálunk is a magyar katolikus politikai napilap kényte-
len volt a katolíkus Undset regényének .közlését abbahagyni az olvasóközön-
ség erőteljes tiltakozása míatt.) «Ridegségével közelebb van a Prédikátor köny-
véhez, mint a Hegyi beszédhez; - .mondja róla és szemébe akadémiai beíkta-
tásakor a hivatalos SZÓ'l1Ok,- van .Onben valami őrjöngés; On gyötri a ke-
resztyén embert». Az emberi szív «víperafészek», (Noeud de vipére c. önvallo-
másos regénye), amely az egész embert megmérgezi. Komorságában mintha a
jansenisfák erkölcsi szigorúsága éríntené, amit bizonyítani látszik Pasca ll-ról
és Racine-ról írt mély tanulmánya.

Bátor őszinteségével és katolikus öntudatával rendkivüli hatást gyakorolt
az új francia Író és nem-író nemzedékre, Nagyságát a hivatalos irodalom is
elismerte, amikor szinte egyhangúan választották meg az akadémia halha-
tatIanai közé az atheista Bríeux helyére. Irói és emberi értékeinek kiváltságos
sajátossága, hogy nemcsak hirdeti, de, mínden jel szerint, éli is hitét. Hitbe
mélyűlt élete nyilatkozik meg az ifjúsághoz intézett magasztos szózatában:
«Gondoljatok a máhan élő Krísztusra í ••• Az ő ismerése választottságot je-
lent. .. Szeme rajtatok van, akármilyenek vagytok is... Éltetek drámája abi-
ból az ellenállásból fakad, amellyel szembenálltok Krísztusnak a 'ti sor-
sotokra gyakorolt türelmes munkásságával . o' Megmutatja nektek, hogy nem
álltok egymagatokban, mert rátok támaszkodik sok lélek, akiken hatalma-
tok van a jóra és a rosszra. Ha a kegyelem bennetek csökken, sok rátok tát
maszkodó lélek is megfogyatkczik.. . Ha Krisztus barátai vagytok, .sokan
melegednek e barátság tüzénél és :világosságánál . .. Krisztus nem ítél ál-
mos téUenségJ.'le... A szeretet sohasem hagy nyugtot nektek... A bűn okoz
egyhangúságot és teszi gépiessé az életet. Krisztus szeretete letöri kezetekről
a bűn bilincseit.... '

Igy érzi és éli 'magában Mauriac, mínt Krisztus barátja, a «nem egyedül
állás> nagy felelősségének ható és nevelő erejét.

Paul Claudel, a keresztyén lemondás és áldozat hősiességének vallója
és költöi hirdetője, a «dicsőség fakirjas-ként sokáig elzárkózott a hírnév elől,
mert inkább akart ismeretlen, mint értetlen maradni. Valóban annyira nehéz
és homályos szímbolumok ködébe boruló kőltő, hogy 15 évnyi költői multja
után is, egy írói körkérdés alkalmával, száz Író közül csak hatan emlitették
az ö nevét. Pedig akkor már (az ő legrajongóbb csodálója, a már említett
Philippe, a legnagyobb élő s Dantéval felérő lángelmének mondja. E csoda-
mértékkel nemcsak a költőt, hanem a 'katolikust is mérte Claudelben.

Személyes élményéből fakadó vezér-témája: a lélek küszkődése Istennel,
és a feltétlen odaadó meghódolás 'lsten előtt. Drámáiban és drámai -erejű
ódáiban cselekménnyé válik az a tudata, hogy az ember célja nem önmagá-
ban van .. hanem Istenben. Ennek hirdetése a költő küldetéses feladata. A költő
az isteni hang szózattá levése. Hivatása tehát nem a változó hangulati, egyéni
érzések előtárása, hanem egyedül az örök isteni teremtés dicsőítése. Epikie-
tosz, a szókratészí filozófia követője mondta, hogy az ember Isten 'énele-
lésére teremtetett. Ez lehetne Claudel Art paétique-jének is a jelmondata .. Az
Istent zengő költő csakjs a folyton fríssen, üdén, tisztán bugyogó hites remény-
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ségnek lehet ékes szavú hangszere. Fölösleges hangsúlyozni, hogy a pozitiviz-
mus keltette pesszimizmus után mekkora egyetemes -értéket jelent e claudeli
hit-kőltészet. «Minta barbárság legsötétebb napjaiban, - mondja Claudel, -
ma is a vallás az egyetlen menedék azok számára, akik nemcsak gyomruknak
élnelo. A Magnificat c. szabadverses ódájában - a szabadverselés Claudel
jellegzetes formai sajátossága, - boldog áradással ad hálát Istennek: «Légy
áldott Istenem, aki megszabadítottál a bálványoktól és elvégezted, hogy csak
Téged imádjalak egyedül, s nem Isist, vagy Osirist, vagy az Igazságosságot,
vagy a Haladást, vagy az Igazságot, vagy a Divinitast, vagy a Humanitast, vagy
a Természet Törvényeit, vagy a Müvészetet, vagyaSzépséget... Tudom, hogy
Te nem' a haloltak Istene vagy, hanem az élőkér Uram, megtaláltalak! ... »

Drámai alkotásaiban, mint Mauriac regényeiben, eszmei tengeIlyé szilárdul
a keresztyén áldozat hősiessége. e •.• Nem ácsolni kell a Keresztet, hanem fel-
menni rá és míndenünket mosolyogva odaadni. Ebben van az öröm, a szar
badság, a kegyelem, az örök ifjúság!» Ebben is leülönösen megkapó az a fel-
ismerése, hogy Isten a legkisebbeket használja a legnagyobb küldetésekre, Leg-
nagyobb sikerű drámái az Otaqe, Annonce [aite a Marie (misztérium) .és a
Soulier de satin a keresztyén alázat és áldozatos szenvedés küldetéses hím-
nuszaí. Halgassuk meg pl. Sygne grófnőnek, az Otage hősnőjének szavait, ame-
lyekkel a maga boldogságát, életét feláldozó mártíriumát érteti meg, amikor
megérlelődik benne az elhatározás, hogy feleségül megy családja kiirtójához,
'az egykori jakobinus prefektushoz: «Boldog az, akinek yan mit adnia,mert
attól, akinek van valamije, elveszik még azt is, am~jle van. Boldog az, akit
igazságtalanul raboltak meg, mert nem kell többé tartania az igazságtalan-
ságtól. Aki nem fogadja el a rosszat, hogyan fogadja el a jót?»

Claudel költészetében a vallásosság nem afféle díszes kellék a poézis
finom csíszolású formaművészetén, mint a legtöbb anyakönyvelt keresztyén
költönél, hanem mély fundámentuma és összetartó vasbetonja komoly költői
épületének. Nem 'egy költő ember vallásos megnyilatkozása, hanem egy mély
hitű ember költészete. Ezért is mer olyan elítélően nyilatkozni a francia íro-
dalom legnagyobbjairól: «Négy század óta világképünk teljesen pogány. Egyik
oldalon Isten, a másikon a világ; a kettő között nincs semmi kapcsolat. Rabe-
lais, Moliére, V. Hugo olvasása közben ki gondol arra, hogy Isten halt meg
értünk a keresztfán? Ennek az állapotnak meg kell szűnnie •.

'Mély és bátor ősz:inrtesége természetesen nem férhet meg együtt sem
tárgyban, sem kifejezésmódban a konvencionális kényes ízléssel, úgyhogy még
csodálóit is megdöbbenti naiv természetessége. S ez nem is csoda. A claudeli
vagy amauriaci célt s ennek írói eszközeit ma még nem tűri meg egy síkon
a közönség, Claudel tudvalevően diplomata, aki hazájától távol állandóan díplo-
mácíaí udvarokban élt és él. Épen ezért bennünk az az okvetetlenkedő kérdés
kiváncsískodik fel, hogy vajjon sajátos és bátor őszintesége diplomáciai hiva-
tásában is épen olyan intranzigens maradhatott-é, mint költői alkotásaiban ...
\ 'A Mauriac és Claudel mellett és körül felnövekedett katolíkus írók se-
regszemléjét itt nem folytathatjuk. Szép számmal vannak s oly jelentős nevűek,
hogy - mínt pl. Bloy, Péguy, Baumann, Maritain, du Bas, Suarés, Fagus, Iam-
mes, Psichari stb" - működésük ismerete nélkül az új Franciaország írodal-
mi és erkölcsi szellemformálódása meg sem érthető. Szellemképük távolról sem
mondható egyetlen minta után készült lenyomatnak. Gazdag, sajátos egyéniségű,
jellegzetes vonású képek ezek. A Kereszt felé fordult arcukon az uralkodo
sugár ugyan a megújhodott Isten-keresés, de ez gazdag változatban tükröződik
le róluk az egyetemes catholicum!lől s Jaz új homo christianus fogalmától kezd-
ve a kommunizmushoz hajláson át a túlzó francia katolikus öntudatig. Ez
utóbbi erőteljessége is érthető: a kereszt és kard ikerjelét történelmiörökségr
nek tekinti a katolikus francia.



Ez az utóbbi megállapítás azonban nem leplezheti el azt a szomorú
tényt, hogy a Lutheránus Egységmunka eredményességének ma éppen a német-
országi egyházi harc a legnagyobb akadálya. A világ evangélikusságának veze-
tői nem IDerestek érintkezést a magát még mindig elkeseredetten tartó Müller-
féle egyházi vezetőséggel. Ezzel szemben a két legnagyobb amerikai evangélikus
egyházi szervezet: a United Lutheran Church és az American Lutheran Church
Meíser bajor püspöknek hivatalosan is kifejezte együttérzését azokkal, akik
oly elszántan és bátran küzdenek a lutheri hitvallás érvényesüléséért. Hasonló
az északi országok hivatalos egyházi köreinek az állásfoglalása is. A svédek
egyáltalában nem titkolják anémet «Heíchskirchés-től való elhídegülésüket,
de viszont annál inkább fenntartják és ápolják a kapcsolatokat az olyan egye-
temes evangélikus jellegű intézménnyel, mint a sondershausení Luther-Aka-
démia, mely elnökségének élére legutóbb Eidern uppsalai érseket választotta
meg. A közelmulthan pedig a finn evangélikus egyház az anglikán egyházzal
kötött hivatalos érvényű szerződést, melynek értelmében a két egyház egymás
híveinek kölcsönös úrvacsoraí közösséget biztosít s ennek alapján a díaszporá-
ban híveiket rábízzak a másik egyház által történö lelkigondozásra. Ámbár
a svéd egyház már 1923-ban hasonló szerzödést kötött az anglikán egyházzal,
mégis a finn egyháznak ebben a .most történt lépésében a németországi hit-
vallásos körök a német egyháztól való elfordulást látják. Különösen érzékei-
nyen érinti ez a lépés a nérriet külmísszíót, mellyel a finnek most már teljoesen
megszakítottak a kapcsolataikat. Hír szerint az észtörszági evangélikus egyház
a közeljövőben hasonló szerződést óhajt kötní az anglikán egyházzal.

Ilyen "kőrűlmények között fokozódó aggodalommal várj uk a németi-
országi egyházi helyzet alakulásáról szóló híreket, Sajnos, ebben a \tekin:-
tetben jelenleg a legteljesebb bizonytalanság uralkodik. November eleje óta az
egyházi események kőzlésére a legszigorúbb sajtótílalom áll fenn s hogy ezt
milyen szígorúan kezelik, annak bizonysága számos egyházi lap elkobzása, sőt
rövidebb-hosszabb ídőre történt betiltása. Miután Müller birodalmi püspök
a lemondását kívánó hatalmas megnyilatkozásoknak sem engedett (v. ö. folyó-
iratunk mult évi deoemberi számának króníkáját), még novemberben a hit-
valláshoz hű körök Marabrens hannoveri püspök vezetésével egy ideiglenes
egyházi vezetöséget alakítottak az egyház belső egységének helyreállitása cél-
jából. Mivel Müller erre sem engedett, ezzel tényleg bekövetkezett az egyházi
szakadás, de ennek további alakulásáról az emlitett okok miatt nincsenek meg-
bízható híreink. I !
\ A németországi egyházi helyzet tisztázódása egyáltalában nem közömbös a
Lutheránus Világkonvent szempontjaból. Hisren a kb. 42 milliónyi németor-
szági evangélíkusságnak Bü %-,a lutheri, azaz ágostai hitvallásúnak tekinthető
s így közel a felét teszi ki a Lutheránus Világkonventhen ezídőszerint tömörült
mintegy 80 millió evangélikusnak. Azért bízó hittel kérjük az, Egyház Urát,
hogy az ezévi világgyűlés már valóban az egység és békesség hatalmas doku-
mentálása lehessen! I W. D.
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Minden azon fordul meg, hogy az igazi Egyház ~ amennyire csak
lehetséges - észrevéteti magát. Ezt az igehirdetés és a ezeniségek hiszol-
gáltatásával teszi. Az igazi igehirdetés és a szeniségek helyes kiszolgáltatása
bizonyos ismertetojele annak, hogy az igazi Egyház van előttünk, a lényeg
Egyháza, Krisztus teste, lsten temploma, az Anyaszentegyház, amely
mindörökké megmarad. Elert: Ecclesia miliians, 14
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5ZÉLJEGYZETEK
"Hit és Élet"
címen új rovatot nyitottunk folyóira-
tunkban, hogy egyházunk alapvető
igazságait rövid, tömör formában, kor-
szerű módon szólaltassuk meg elsősor-
ban nem-lelkész olvasóink számára.
Úgy érezzük, hogy erre igen nagy
szükség van. Mert akárhányszor dí-
szes egyházi tisztséget betöltő vezér-
férfiak nyilatkoznak egyházunk ügyei-
ről a nélkül, hogy egyházunk igaz-
ságaival, tanításával kornolyan fog-
lalkoztak volna, Nevetségesnek tar-
tanánk, ha valaki orvosi vagy
technikai vagy jogi kérdésekhez a
megfelelő «szakismeret» híján érdemi-
leg hozzá akarna szólni. Egyházi ügye-
inkhez azonban igen sokan hozzászól-
nak az itt is szükséges «szakismeret»
híján. Hűlott az «érdeklődés», sőt akár
a lelkesedés is egyházunk ügyei iránt
igen sokszor jól megfér a teljes táj é-
kozatlansággal. Innét származik igen
sok félreértés és zavar egyházi éle-
tünkben s ezen kíván segíteni új ro-
vatunk. Mult számunkban a zsinat
munkálataira való tekintettel foglal-
koztunk az Egyház alapvető kérdé-
seivel, jelen számunk egyházunk mun-
kájának elmélyítését és evangéliumi
alapokra állítását célozza. Következő
számaínkban az istentisztelet, gyüle-
kezeti élet, nevelés, állam, népiség
stb. manapság igen fontos kérdései-
vel fogunk foglalkozni.

I$koláink helyzetével
a «Keresztyén Igazság» mult évfolya-
ma is több ízben foglalkozott. Két
iskolánk sorsáról közelebbí adatokat
is közöltünk.

Az egyik a budapesti leányközép-
iskolánk, melynek 1935-ben kell épü-
letet, helyet szerezní. Ez nem lehet
egy szűkebb kör ügye. Az egész ma-
gyar evangélikusság érdeke, hogy Bu-
dapesten méltó épület álljon leány-
nevelésünk rendelkezésére, Amikor az
az apácakézben levő ínternátusok az

evangélikus leányok hosszú sorát ve-
szejtik el egyházunk számára, akkor
áldozatok árán is modern otthont kell
teremteni a vidék leányai részére.

A soproni tanítóképző-intézet ügye
is egyetemes evangélikus érdek. Ez az
intézmény általános elismerés köze-
pette évtizedek óta tengődik hivatá-
sához méltatlan körülmények között.
Ma az ország legszegényesebb tanító-
képzője. Meddig kell még ennek így
maradnia? Új épület emelésére feszü-
lő erők 40 év óta porlepte jegyző-
könyvekhe temetkeznek. Anyagi hely-
zetünkkel nem okolható meg mínden
elmaradottság. Iskolapolitikánk cso-
portosítsa oda meglevő erőinket, ahol
közísmerten legnagyobb a szükség s
ahol a befektetésföl nem csillogó, de
annál áldottabb gyümölcsöket remél-
hetünk. Az egyház tanítóinak kezén
nagyértékek fordulnak mleg s amilyen
a tanító képzés, olyan a gyülekezet ta-
nítója. Nehogy látszatra dolgozzunk,
nehogy dédelgessünk valakit is, ne-
hogy a rosszul értelmezett takarékos-
ság hibájával ártsunk önmagunknak 1
Aki aratni akar, annak kellő időben,
megfelelő módon, előrelátással kell el-
készíteníe a talajt!

A XX. század modem iskolákat kí-
ván egyházunktói és olyan iskolapoliti-
kát, melyben a kűlönbözö társadal-
mi osztályok igényei kívánatos egyen-
súly szerint, egészséges kielégítésre
számí tha tnak.
Hatalmas, nyolcvaniapos
füzet van előttünk, a tavalyi egyetemes
közgyülés jegyzőkönyve. Mai egyhái-
zi közigazgatási rendszerünk jogosult
és nélkülözhetetlen terméke. Nem sze-
retnénk tehát, ha valakí is félreértene
bennünket, amikor széljegyzetet fű-
zünk hozzá. Nagyon ídekívánkozík,
amit nemrég egyházi életünk egyik
csendes figyelője eszmélkedésképen írt.
«Az egyházi szervezetnek és közigazga-
tásnak egyedüli rendeltetése, hogy a
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lelkeknek és a gyülekezeteknek az
Igével és a szentségekloel való szelgála-
tát bizbosítsa, rendezze, kíterjessze, el-
vigye míndenüvé, ahol az egyháznak
hívei élnek. Ezért kell az egyházi
szervezetnek és igazgatásnak minél
egyszerűbbnek és minélolcsóbbnak
lennie és míndenütt a személyes fe-
lelősséget kídomborítanía. óriási el-
lentmondás, hogy évenként ezreket
meg ezreket költünk közigazgatási gyű-
lésekre és jegyzőkönyvekre, ellenben
nincs elég pénzünk a hitélet ápolá-
sának és a szeretet gyakorlásának sok-
kal égetőbb szükségleteíre, hitépítő
iratok, vaIlástanítási könyvek, teoló-
giai művek stb. kiadására».

Nyolcszázezer pen~ö
lesz a budapesti belvárosi katolíkus
templom eltolásának költsége. Ez az
első ízben hejelentett összeg, Bizton
számíthatunk tehát legalább egy millió
pepgöt e műveletre és a mellékes ki-
adásokra. Igazán csekély összeg a
mai gazdasági helyzetben. Budapest
új, ambiciózus polgármcstere megnyug-
tat bennünket, hogy van rá federet
-1 a beruházási kölcsönből. Arról per-
sze egy szó sem esik, hogy azt a kől-
csönt is végeredményben a magyar
népnek kell megfizetnie. Ha nem most,
talán tíz vagy húsz év mulva. S még
ha csak a budapesti lakosokon volna
ez a teher! Ck talán látni fogják az
istenné magasztosult technika ajándé-
kát, az odébbgurított templomot, bár
nem árt meggondoIni, hogy a fővá-
ros szélén a gyermekek százai nőnek
fel a Duna látása nélkül. He félünk,
hogy a göcseji parasztok, az alföldi
zsellérek, a mezőkövesdi járás négy-
ezer barlanglakója fogják megsínyle-
Ini, hogy a magyar nemzeti vagyonból
egymillió pengővel a főváros egy da-
rabja rendezett lesz. Azt mondják,
hogya műernlékekben szegény Buda-
pestnek nem lehet elveszíteníe az ár-
pádkori templom szépségeit. Nem hisz-
szük ugyan, hogy a magyarság erő-
sebb lesz, ha a multon mereng, de
legyen úgy, ahogy vélik; ám óvjuk kin-

cseínketl Mi nagyobb kincsünk? Ma-
gyar népünk-e vagy egy műernlék ? Ha
a mai viszonyok között megtörténnék
a terv végrehajtása, nemhogy büszkél-
kedhetnénk vele, hanem szégyenűnkre
válnék. Panaszkodhatnánk-e egy ide-
gennek is szegénységünkröl ? Különö-
sen, ha az az Alföld vagy a Dunántúl
kubíkusaínak és gazdasági cselédeinek
életét is látta!? A terv annál vérlází-
tóbb, mert keresztyén templomon akar-
ják végrehajtani. Isten tiszteletéhez
igazán nem loellék, hogy sokszázéves
épületben történjék. S ha már elfeled-
kezik a keresztyénség arról, hogy az
Ige hirdetése mindennél fontosabb, leg-
alább azt fontolja meg, hogy inkább
~ell a jövő számára dolgozni, mint a
mult emlékeit múmiákként őrizgetni.
Mit érünk vele, ha az idegenek betér-
nek majd a templomba bámészkodás-
ra, ha közben pusztul a magyar a vége-
ken ésnem lesz, aki járjon Isten ímá-
dására?! Nem fojthatj uk el azt az ag-
godalmunkat sem, hogy akiknek -
mint a keresztyénség hivatásos őrál-
lóinak, - Iehetőségűk volna mínden
erejükkel gátolni a tervet, beleegyez-
nek a merényletszámba menő ternp-
lomgurítási pénzherdálásba, tudván,
hogy «kéz kezet moss : ha a katolikus
egyház ilyen összeget kap, a protes-
táns templomok építésére is több se-
gélyt adnak. Nekik sem szabad csak
a fővárosi lakosság érdekét nézniök,
hanem az egész ország népét kell szí-
vükön hordozníok. Isten semmi esetre
sem azt fogja számon kérni tőlük,
hogy mi lett a sorsa az árpádkori mű-
emlékeknek. vagy hogy mennyi temp-
lomépítési segélyt tudtak kisajtolni, ha-
nem azt, hogy mit tettek a maguk hi-
vatása körében az evangélium hirde-
téséért.

A családvédelem
sokat tárgyalt kérdésével kapcsolat-
ban írja folyóiratunk egyik olvasója:
«Nagy szavalás folyik az egykéről,
család védelméről stb. Szavalás igen,
de megfelelő cselekedet? Hisren az
egész élet (állami és iskolai, egyházi



is) úgy van berendezve, hogy fenyí-
tik azt a szülőt, amelyik gyermeket
mer nevelni-akarni. Az iskolák tanu-
lókként rójják ki a tandíjat, rendezik
a sokféle gyüjtést, adakozást. Azt a
szerencsétlen páriát, akinek egy sereg
iskolás gyermeke van, annyiszor ter-
helik meg, ahány gyereket nevel. Igaz,
hogy van családí pótlék 1 De hát ez
összhangban van a való élettel? A
tisztviselői fizetés fokozatonként törté-
nik. A fizetés a munkateljesítmény
függvénye. (Elgondolás szerint per-
sze, de nem reálisan 1) Pedig a fize-
tés nemcsak arra való (ill. kellene,
hogy legyen), hogy a munkát díjazza,
hanem arra is, hogy utódok nevelé-
sét biztosítsa. Tehát a magános vagy
magtalan alkalmazottaknak más díja-
zás járna, mint a családosnak. De
ki merí ezt szóvá tenni és megfogni?

Falumunka
a Pro Christo Diákokházában, e cím
alatt tanulságos beszámoló jelent meg
a Magyar Szemle januári számában
Kovács Imre tollából. A budapesti Diá-
kokházának faluszemináriuma most
Fóton végzi a falukutatás és a falu-
gondozás összetartozó munkáját. A
cikkíró e munka ismértetésén kívül
általános képet is nyujt a falumunka
feladatairól. Megnyugtató tudni, hogy
a mai egyetemi ifjúság - talán épen
a Iegszűkösebb életű - mennyí időt,
pénzt, agyat áldoz erre a munkára,
De wen, hogy egyúttal vádolva is érez-
zük magunkat a korábbi nemzedékek
mulasztásaíért. Rossz rágondolni, mily
sok hiba, balfogás lehet műveltségpo-
lítíkánkban, közigazgatási rendszerünk-
ben, az egyházi hatóságok rendelkezé-
seiben, hiszen általában a falu is-
merete nélkül történik a vezetők te-
vékenysége. Nincs megújhodás a va-
lóság teljes ismerete nélkül!

A könyv hódító útja
. kezdődik ma Magyarországon. Lega-
lább is a látszat ezt mutatja. Máról-
holnapra özönével bukkannak fel új
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könyvkereskedések és kapualji könyv-
böngészdék. Az ujságárusok állványait,
a dohánytőzsdék kirakatait belátha-
tatlan tömegű könyv és füzet borítja.
Vasuti kocsik fapadjain ülő emberek
kezében, mcstergerendák tetején, nyo-
mortanyák repedt ablakdeszkáiri ott
sárgulnak és zöldelnek a könyvek.
Mintha a betű csodálatos újjászüle-
tése kezdődnek és egy igazi népkul-
túra körvonalai bontakoznának ki a
könyvhegyek mögött. De csak addig
tart ez a káprázat, amíg az ember
bele nem hatol egy kíssé ebbe a ren-
getegbe és tudatára nem jön annak,
hogy ezek a betűseregek nem a vilá-
gosság, a felszabadulás, a felemelke-
dés, az igazi pihenés szolgálatában áll-
nak, hanem az alvilág, a fertők leg-
sötétebb alakjaival népesítik be né-
pünk képzeletvilágát. Hősökké avat-
ják előttük a gangstereket, természe-
tessé teszik a természetellenes érzéki"
séget és állandó feszültségben tartják
az elnyűtt idegeket. A legelszomorí-
tóbb azonban az, hogy értelmiségünk
nagy része ebben az egyetlen egy do-
logban, a ponyvaírások kultuszában
teljesen egy a műveltségben alatta
álló társadalmi osztályokkal. Hogy ez
a nagy lélekfertözés kiadói üzleti ér-
dekekből fakad, annak bizonyítására
kár szót is vesztegetni. Pedig hogy a
jó is kelendő, ha olcsó, azt épen
napjainkban bizonyítja be egyik na-
pilap vállalkozása.

.Mennyí tennivalónk lenne ezen a
téren nekünk, evangélíkusoknak, hi-
szen más felekezetekhez viszonyítva
nálunk van legnagyobb arányban az ér-
telmíség,nálunk a legjobbmódú és a leg-
kultúráltabh a parasztságés a legma-
gasabb szellemi színvonalú a munkás-
réteg. Mennyire támogatná az igehir-
detést, mennyíre nevélné az evangé-
likus összetartást, ha minden gyüle-
kezet megszervezné jól átgondolt terv
szerint a népkönyvtárt ! Katolikus ki-
adók eredményei mutatják, hogy az
evangélikus irodalom terjesztését még
üzletileg is m~g lehetne alapozni.
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ÚJKONYVEK
Sch ae der, Erich,D.: Glaubens-

lehre iür Gebildete. Bertelsmann,
Gütersloh. 1933. 232 old. 6'50 és 8 Rm.
A szakszerű teológiai képzés érdekét

szolgálő tudományos hittanok [dogmatíkák]
mellett mindig szükség van és lesz a ke-
resztyén hitt an olyan feldolgozásaira, me-
lyek a hit igazságait az egyház művelt tag-
jainak szükségleteihez mérten igyekeznek
kifejteni, - természetesen a hit tartalmá-
nak minden megcsorbítása nélkül, de a
művelt közönség szellemi színvonalának
megfelelő formában. I1yen, a műveltek szá-
mára való hittan akar lenni Schaeder most
már nyugalomba vonult breslaui tanár
műve, aki a keresztyén istenfogalom fen-
ségi vonásainak nyomatékosabb kiemelését
célzó "theocentrikus" teológiájával írta be
nevét az újabbkori teológia történetébe.
Ez az irányzata érvényesül jelen művében
is s ez adja meg a könyvnek jellegzetes-
ségét. Helyenként talán több benne a teo-
lógiai elmélkedés, mint amennyit az intel-
ligencia nagy része elbír, de ez viszont
közelebb hozza azok szükséglet éhez, akik
a keresztyén tannal hivatásszerűen foglal-
koznak (vallástanárok, stb.). Főérdeme
mindenesetre az, hogyakeresztyénségnek
racionalisztikus, idealisztikus és misztikus
feleresztéséveI szemben elismerésreméltó
határozottséggal emeli ki a bibliai hit rea-
lizmusát. A kőnyvet melegen ajánljuk az
érdeklődök figyelmébe. P. K.

Handbuch zum alten Testa-
ment. Első sorozat: Galling Kurt:
Biblisches Reallexikon, 1-80. lap, ára
előfizetésben 3 Rm. Schmidt Hans: Die
Psalmen, 1934, XII és 150 lap, ára 10'60
márka, Tübingen, 1. C. B. Mohr kiadása.
Az egyik legnagyobb evangélikus könyv-

kiadóvállalatnál, a tübingeni Mohr cégnél
egy nagyjelentőségű vállalkozás indult meg
ezen ótestámentomi kommentársorozattal.
Nehéz időkben határozta el magát a kiadó
a sorozat megindítására. Hiszen anémet
protestantizmusban elkeseredet! harc tom-
bol az Otestámentom körül és nem kicsi-
nyelhetők le azok az áramlatok, amelyek
úgy vélik, hogya keresztyénséget tisztábba,
anémet fajiság számára hozzáférhetőbbé
termék, ha az Ótestámentom "zsidó" örök-
ségétől megszabadíthatnák. Amikor ebben
a ~helyzetben evangélikus teológusok az
említett kommentársorozatot a lelkészek és
a Biblíát olvasó hívek kezébe adják, akkor
természetszerűleg elvárható e munkától,
hogy mindenek előtt feleletet adjon arra a
kérdésre, van-e joga a keresztyénségnek
az Ótestámentomhoz. Az új kommentár-

sorozatból eddig a hallei Schtnidt tollából
egy zsoltárkommentár jelent meg. Rövid,
a zsoltárkönyv kritikai kérdéseit tárgyaló
bevezetés után a szerző áttér a könyv
magyarázatára. Minden zsoltárnak új, tömör,
de a mellett emelkedett nyelvű és kritikai-
lag megokolt fordítását adja s a fordításhoz
csatolja a magyarázatokat, melyekben főként
az illető zsoltár vallásos gondolatt art almát
elemzi. Ily módon az egyes zsoltárköltők
mint vallásos egyéniségek lépnek elénk. A
lélektanilag is rendkívül finom magyaráz a-
toknak ebben van a íö értékük. De ez
mutatja e magyarázat hiányait is. Mert a
zsoltárkönyvhöz a keresztyénségnek csak
akkor van joga, ha ismét ímádságoskönyve
lesz, mint volt régen s ismét megtalálja
benne Istennek hozzá szóló igéjét, ha az
ismét Krisztusról tesz neki bizonyságot. Ez
azonban hiányzik e kommentárból, legfel-
tünőbben a 22. zsoltárnál. A sorozatba
Galling hallei professzor egy bibliai reál-
lexikont készít, melynek eddig első füzete
jelent meg; az egyes címszavaknál tömör,
de minden lényeges mozzanatra kiterjedő
gondossággal dolgozza fel az anyago!. Külö-
nös értéke e munkálatnak, hogy az ásatások
eredményeit is beledolgozza az Ótestámen-
tomból meríthető régiségtani anyagba. Igy
Galling munkája rendkívül gondos és jól
használható kézikönyvnek indul. K.

A hit, az Egyház és a vallás
válsága. Bultmann: Krisis des Glau-
bens, Soden: Krisis der Kirche, Frick :
Krisis der Religon. (Három marburgi elő-
adás.] Töpelmann, Giessen 1931 79 lap,
ára 2'50 márka.
E három előadás a világháború utáni

világválság mélypontján hangzott el.
Az első előadás arra figyelmeztet, hogy

nemcsak napjainkban jutott válságba az
Isten-hit. A hit mindig válságban van. Az
Istentől való függést, Istennel való kapcso-
latot az ember mindig világnézetté vagy
misztikává akarja változtatni. Ez jelenti a
hit megromlását. Érdekes Bultmann elő-
adása azért is, mert az lsten-hit miben-
létét a ma annyira uralkodóvá vált ekszísz-
tenciális-filozófia módszereivel és fogalmai-
val akarja kifejezni. Nem lehet azonban
szemet húnynunk az előtt a tény előtt,
hogy ez a kísérlet balul ütött ki. A meg-
váltás háttérbe szorult és a törvény ural-
kodik ebben a felfogásban. Bultmann le-
számolt az idealizmus eddig érvényesülő
formáival, de rabja let! az idealizmus leg-
újabb válfajának, az idő-filozófiának.

Soden az Egyház válságát fedi fel előt-
tünk dermesztő élességgel. A történelem
folyamán, különböző okok következtében,



az Egyház mind jobban a háttérbe szorult,
elveszti befolyását. A válság különösen
napjainkan tör ki hevesen, amikor már
alig van az Egyháznak támadója és ellen-
zője, hanem a kőz- és egyéni élet minden
kérdésében egyszerüen nem létező, szóra
nem érdemes tényezőnek veszik. Két ellen-
tétes igény összecsapása jellemzi ezt a
válságot: az Isten tekintélyét hirdető Egy-
ház és a csak c-világgal, csak magával szá-
moló ember igényének a küzdelme.

Taktikai sakkhuzásokkal, egyházpolitikai
masterkedésekkel, a körülmények ügyes
kihasználásával ezt a válságot nem lehet
megoldani. Csak egy útja van a szabadu-
lásnak, ha az Egyház tagjai egyenként és
együttesen Isten feltétlen királyi uralma
alá kerülnek és megalkuvás nélkül az élő
Isten uralkodásáról, ítéletéröl és kegyel-
méről tesznek bizonyságot.

Frick előadása kiegészíti a helyzetképet
és a megoldást. Manapság nemcsak egyik
vagy másik vallas kerül válságba, hanem
míndegyik. Egy új, egyre hatalmasabb,
egyre hódítóbb, egyre szuggesztivebb szel-
lemi áramlat nyomul előre: ez a szekula-
rizmus, a következetesen kiépítette-vilá-
giasság és istentagadás. mely minden vallást
és istenhitet félretol.

Ennek ellenére ma a hívő ember sokat kő-
szönhet a szekularizmus veszedelmének, mert
rádöbbent Istentől elszakadt életünk kár-
hozatos voltára. Meg kell tanulnunk újra
vallani és hirdetni a Teremtő, a Megváltó
és Megszentelő élő Istent, hogy ne a mi
kegyességünket és vallásos gondolatainkat
terjesszük. u. E.

Elert Werner: Bekenntnis,
Blut und Boden. Leipzig, 1934.
Dörffling & Franke kiadása. 56 lap. Ára
fűzve 1.80 márka.
A három teológiai előadást tartalmazó

könyv a következő témákkal foglalkozik:
a vérhez és a földhöz való sorsszerű kö-
töttség. a vérhez és földhöz való etikai
kötöttség, az egyház és vérhez-földhöz
való kötöttség viszonya. A szerző a né-
metországi egyházi viszonyokra van tekin-
tettel. Két szélsőséges irány ellen küzd
egyszerre, a barmeni hitvallás körül cso-
portosulók és a német-keresztyének ellen.
Mégis tanulságos számunkra e könyv. Nem-
csak azért, mert nem tudhat juk, mikor
kerül magyar evangélikus egyházunk a
némethez hasonló helyzetbe, és ezért
ajánlatos felkészülnünk a bekövetkezhető
harcra. Hanem azért is, mert a természetes
teológiáról, Isten törvényéről, a hitvallás
értelméről, a teokrácia és a hitvallásos
egyház kűlőnbségéről, az egyház és az ál-
l.am viszonyáról szóló fejezetek jelenlegi
alJapotunkban is nélkülözhetetlen tájékoz-
t~tók. Mi~ket .is ér a kísértés, hogy egy-
reszt a ver (faj, "magyar lélek", "magyar
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természet") és a föld (földrajzi adottságok)
valóságait misztikus mennyiségekké te-
gyük, vagy másrészt ezeket a keresztyén-
ség hamis felfogása miatt, helytelen spiri-
tuálizmus álláspontján elhanyagoljuk. s. J.

Katona Jenő: Az aszfalt
apostola. [Sonnenschein élete.) Ma-
gyar Kultúra könyvtár 3. szám 940Is.
Ez a könyvecske a megüjhodó katoli-

cizmus egyik tehetséges képviselőjének
tanulmánya a szociális katolicizmus kiváló
német képviselőjéről, Sonnenschein berlini
lelkészről. Katona végigkíséri Sonnenschein
életének kialakulását. Sok vajudáson ke-
resztül megérlelődik benne a meggyőződés,
hogy a katolicizmust nem lehet a kapita-
lizmus düledező épületéhez kötni, Az egye-
temi ifjúság szociális felelősségtudatát rázza
fel. Viziója egy a munkásosztállyal egységes
szociális alapon álló kőzéposztály. Csak
mikor Berlinbe kerül, ismeri meg igazán a
nyomorban élő, Istennel és önmagával meg-
hasonlott proletariátust. Meggyőződése,
hogy az Egyház lelki munkájának előfelté-
tele ezeknél a tömegeknél a tettekben
megmutatkozó szeretet, amit "Vorseel-
sorge"-nak nevez. Teljes erővel veti bele
magát a munkába, egy nagy társadalmi
megmozdulást hív életre a nélkülözők meg-
segítésére. Politikailag a szakszervezeti po-
litika megújftása volt a célja i érezte, hogy
az állam megűjhodása a hivatás-szerveze-
tekböl indulhat meg. De nemcsak szociális
üzenete érdekel bennünket, protestantiz-
mus-megítéléséből is tanulhatunk. Luther
hagyatékának bomlását abban látja, hogy
a wittenbergi keresztyénség az újkori in-
dividualizmusban, racionalizmusban és pan-
theizmusbanoldódott fel. (59. 1.) Az egyik
vezető német katolikus teológus szerint
protestantizmus és katolicizmus sokkal kö-
zelebb juthatnának egymáshoz, ha a pro-
testantizmus az igazi Luthernak, a kereszt
teológusának a követője lenne. Az önma-
gát "elvesztett protestantizmus" csak an-
tizmusban, katolikusellenességben, alap-
nélküli evang. öntudatban élheti ki magát.
A katolicizmusnál ugyanígy lehet. De -
s ez Sonnenschein és Katona üzenete -
"a protestantizmus és katolicizmus miért
ne közeledhetnének egymáshoz, ha mind-
egyik a maga lelkiséget becsületesen és
komolyan élné?" (60. 1.) Lehel Ferenc,

Kei-bolt László: A beteg lalu.
A magyar falu szociális és közegészség-
ügyi rajza. A M. Kír, Orsz. Közegészség-
ügyi Intézet Kőzleményei. 3. - 1934.
Pécs, 1934. 129 lap. Ara 2 pengő.
A könyvet két szempontból nézhetjük.

E két szempont kétféle értékelést is jelent.
Ha a könyv címét tekintjük célkitűzésnek
és azt keressük, hogy a munka lapjairól
miképen tárul elénk a falu szociális és
közegészségügyi rajza, akkor bizony elég



Szerkesztés ért és kiadás ért felelős: Lic:.Dr. Karuer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.
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sok hiányosságot fedezhetünk feL Mert a
"szociális rajzv-ból körülbelül annyi van
benne, amennyit egy falusi rendelő abla-
kából meg lehet látni, vagy amennyit egy
nyiltszemű, jóindulatú és szociális érzékű
orvos hivatalos útjain észrevehet. .Köz-
egészségügyi rajz" címen pedig az egész-
ségügyi kőzigazgatés néhány jelentős kér-
désével foglalkozik, de a falu igazi beteg-
ségeiről, a magyar népet legmegdöbbentőbb
módon ötödölő nyavalyákról alig emléke-
zik meg. Ha ellenben a címet hajlandók
vagyunk elfelejteni és a könyvet csak or-
vosi és védőnői tanfolyamok számára ké-
szült vezérfonalnak tekintjük, - amint ezt
az előszó írója, Johan Béla is teszi, -
amelynek csupán az a rendeltetése, hogy
megsejtesse a szociális kérdés mélységeit
és néhány égetőbb egészségügyi kőzigaz-
gatási kérdés ismeretébe bevezetést adjon,
akkor hézagpótló és értékes munkának
mondhatjuk a könyvet. Kűlönős figyelmet
érdemelnek azok a fejezetek, amelyekben
a család védelemről, a falusi szegényügy
megoldásáról és a mezögazdaságí biztosí-
tásról íro Kár, hogy az író túlságos lojali-
tásra törekszik és így bizony az általa
felvett képen nagyon sok a retusálás nyoma.
Még nagyobb baj, hegy a falu betegségét
csak egészségügyi, anyagi, legfeljebb szel-
lemi okokra vezeti vissza és nem látja meg
a legtöbb esetben ezek mőgött meghuződó
elsödleges, erkölcsi, illetve lelki okokat.
Vonatkoztat juk ezt mind az egészségügy
gondozottjairól, mind pedig a gondozóiról
tett megállapításaira. H.

Schneider, Carl = Einführung
in die Neutestamentliche
Zeitgeschichte mit Bildern.
Leipzig 1934, A. Deichert kiadása. VIlI,
202 lap jára 4'SO, kötve 5'SO már ka.
Az utóbbi évtizedekben rengeteg sokat

foglalkoztak a keresztyénség keletkezésének
körülményeivel, nemcsak teológusok, hanem
vallás- és kultúrtörténészek is. Ennek a
munkának egyik főcélja annak kimutatása
volt, hogyakeresztyénség igen nagy mér-
tékben függ a keletkezése kor körülötte élt
különféle misztérium-vallásoktől, A nem
minden elfogultságtói ment kutatásnak két-
ségtelen haszna az, hogy alaposabban meg-
ismervén a keresztyénség keletkezésének
korát, sokkal jobban megértjük az Ujtestá-
men tom számos részletét is. Viszont a lát-
szólagos egyezések, vagy feltűnő hasonló-
ságok gondosabb vizsgálata ahhoz az ered-
ményhez vezetett, hogyakeresztyénség
még ezekben az elemek ben is nagyon
lényeges tartalmi eltéréseket mutat a kőr-
nyező misztérium-vallásoktóL Ezzel szem-
ben újabban sokkal nagyobb jelentőséget
nyert az Ujtestámentom helyesebb meg-
értése szempontjából a Jézus korabeli
zsidóságnak, különös en a rabbinizmus íro-

dalmának vizsgálata. Az újszövetségi kor-
történetnek két főterülete tehát egyfelől a
hellénízmus, a maga rendkívül sokrétű
kultúrájával és vallásos viszonyaival, más-
részt pedig a késői zsidóság. Szerző tuda-
tosan az elsőt hangsúlyozza, mivel szerinte
az Ujtestámentom "történetileg igazi helle-
nisztikus könyv". Ez az egyoldalú felfogás
persze nem tartható fenn. Ettől eltekintve,
a könyv igen hasznos segítséget nyujt azok-
nak, akik ennek a kérdésnek tanulmányo-
zásába el akarnak mélyedni. Legjobban
szolgálják ezt a célt a forrásokat és a rend-
kívül gazdag irodalmat ismertető összeállí-
tásai, míg a részletkérdésekhez nyujtott
tömör áttekintései, részben önálló meg-
állapításokkal s ügyes forrásidézetekkel,
alkalmasak a főbb problémák megismerte-
tésére. Néhány képmelléklet egészíti ki a
~~~ ~

Folyóiralszemle_
A Luthertum (Leipzig, Deichert A.-

kiadás) mult évi decemberi számában Kiin-
neth Walter az evangélikus egyház forma-
problémájáról ír, azaz a tartalom és forma
viszonyáról a vallásos egyházi életben. Erre
a kérdésre folyóiratunkban is visszatérünk
még. Nebe tollából rövid teológiai meg-
jegyzéseket olvasunk az exisztencia és kon-
tjngencía viszonyáról. Sirasser befejezi az
Ötestámentom hitébresztő jelentőségéről
szóló, missziói tapasztalatokra hivatkozó
figyelmet érdemlő cikkét. Az új évfolyam
első (januári) számában Marahrens hanno-
veri püspök elmélkedik az évforduló alkal-
mából a lutheránizmus öneszmélésérőL Az
erlangeni Althaus terjedelmes cikkben fog-
lalkozik egy, az utóbbi időben sokat vita-
tott kérdéssel: az ős-kinyilatkoztatássaL
Barthtal szemben, aki a természetes kínyi-
latkoztatásnak az evangélikus teológiában
semmi helyet sem akar engedni, ennek po-
zitiv értelmét igyekszik kimutatni.

Az Evangelische Theologie
(München, Kaiser Chr.) 1934. novemberi (S.)
száma közli Barth Károly egy prédikáció-
ját az egyházról. Niesel W. egy régi genfi
konfirmációs formulát ismertet. Gollwitzer
H. pedig "Lutherisch, reformiert, evange-
lisch" címen a felekezeti önismertetés és
polémia bizonyos módszeres követelményei
alapján éles kritikát gyakorol Sasse: Was
heisst lutherisch ? c. művén.

A Deutsche Theologie (Stutt-
gart, Kohlhammer W.) november-decemberi
kettős számában Schulz Walther hosszabb
kritikai áttekintésben foglalkozik a faji jel-
legű vallásosság követeléseiveL Bornkamm
professzor halottak vasárnapi egyetemi pré-
dikációját közli, míg Rückert folytatja Bo-
nifátiusról és az iroskótokról szőlő tanul-
mányát.



Hibaigazítás. Mult számunkba két sajnálatos, zavaró hiba
került: az "Új esztendő kűszöbén" c. cikk 10. sora így hangzik: lehet
emberi szemmel vagy emberi mértékkel megállapítani, melyik "tanító".
- A 12. lapon pedig felülről a 27. sor a 24. és 25. sor közé való.



Megjelent
a Keresztyén Il!azsál! Könyvtárá-

nak első kötete:

Lic. Dr.· Karner Károly:

"Máté evangéliuma",
az evangelium új fordításával és részletes magyarázatával.

Az első magyar munka, amely közérthetően, korszerűen magya-
rázza Máté evangéliumát. Nélkülözhetetlen lelkészeknek, hitoktatóknak.
vallástanítással foglalkozó tanítóknak, bibliakörök vezetőinek, valamint
minden Bibllát olvasó embernek.

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.
A "Keresztyén Igazság" előfizetői füzve 3'80 P, kötve 4'80 pos

kedvezményes árban rendelhetik meg a "Keresztyén Igazságu kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66. [Postatakarékpénztári csekk-
számla 45.031.) A könyv árának; valamint fűzött példányoknál 20 f.
kötött példányoknál 40 f portóköltség előzetes beküldése ellenében a
kiadóhivatal a könyvet bérmentve kűldi,

Előzetes értesítés és előfizetési felhívás ..
Az Újszövetséggel eredeti nyelvén foglalkozó teológusok, lelké-

szek és más érdeklődök részére régóta érezhető hiányon akar segíteni
a most kiadásra kerülő'

Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
amely kb. 20-22 ív terjedelemben nagy zsebnaptár formában jelenik
meg. D. Dr. Daxer György néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéziratos
szővegét az újabb szótár-irodalom alapján átdolgozta Dr. Kiss Jenő,
egyetemi tanár. - A könyv előreláthatóan. 'hamarosan megjelenik. -
Bolti ára kb. 8 pengő lesz. Előzetes jelentkezés esetén 6 pengő. A szötár
felöleli az egész Újszövetségre terjedő szókincset. A fontosabb szavak-
nál, viszony- és határozó szóknál gazdag íráshely-utalásokkal, a nehe-
zebb igealakok külön feltüntetéséveL

Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: Dr. Kis s Jen ő, egyet.
tanárnál Sopron, Hittudományi Kar.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


