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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerü tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondol ko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. 'Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja. tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról kőzérdekű 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 megújhodását.



Hz igazi Egyház.

Először arról ismerhető meg a keresztyén szent nép, hogy nála van
lsten szeni Igéje. Ez a Iödolog és ,a íöszentség, amelyről a keresztyén nép
szentnek nev-eztetik. Mert Isten Igéje szent és megszentel míndent, amihez hoz-
záér, sőt ez maga Istennek szentsége (Róm. 1, 16; 1. Tim. 4,5). Mert maga a
Szeritlélek vereti, keni fel, szenteli meg az Egyházat, vagyis a keresztyén szent
népet. - Mi azonban a külső igéről beszélünk, melyet emberek, én vagy te
szájjal (élőszóval) hirdetünk. Ezt Krisztus hagyta 'hátra, mint kűlső jelet,
amelyről Egyházát, vagyis a keresztyén szent népet e világban meg lehessen
ismerni. Ahol tehát hallod vagy látod, hogy ezt az Igét hirdetik, hiszik, vall!"
ják és a szerínt cselekesznek, ott ne Iegyen kétséged, mert ott bizonyára Jelen
kell lennie az «ecclesia sancta catholicae-nak, keresztyén szent népnek, még;
ha kev-esen is vannak belőle. Mert Istennek Igéje nem tér vissza hozzá üresen
(Ésaiás 55,11), hanem legalább a szántóföld negyedrésre az övé kell, hogy le-
gy-en.És ha már más jele nem is volna, ez magában is elegendő lenne annak iga-
zolására, hogy ott keresztyén szent népnek is kell lennie. Mert Isten Igéje nem
lehet Isten népe nélkül, viszont Isten népe nem lehet Isten Igéje nélkül.

Másodszor megismerhető Isten népe, vagyis a keresztyén szent nép a ke-
resztség szentségéről, ahol azt Krisztus rendelése szerint helyesen tanítják, hi;
szik és használják. Mert ez is nyilvánvaló Jel, drága szent dolog, amellyel Isten
népe megszenteltetík. Ez a Szentlélek által való újjászületésnek a szent für-
dője, melyben megfürödvén, a Szentlélek lemossa rólunk a bűnt és a halált,
mintegy az Isten bárányának ártatlan, szent vérével. Ahol ezt a jelet látod,
tudjad, hogy ott bizonyosan kell lenni Egyháznak, azaz keresztyén szent nép-
nek, - nem tévesztetvén meg attól, hogy .kí az, aki keresztel. Mert a keresztség
nem a keresztelő é, nem is neki adatott, hanem a megkeresztelendöé, akinek
Isten szerezte és adta, amiképen Isten Igéje sem a prédikálóé (kivéve, ha maga
is hallgatja és hiszi), hanem! a tanítványé,aki azt hallja és hiszi, - neki adatott.

Harmadszor megismerhető Isten népe az oltári szentségről (úrvacsoráról),
ahol azt Krisztus rendelése szerínt helyesen nyujtják, hiszik és fogadják. Mert
ez is nyilvánvaló Jel és drága szent dolog; melyet Krisztus örökségül hagyott,
hogy népe általa megszentelődjék és nyilvánosan is megvallja, hogy Krisztus
népe, amint azt az Igével és keresztséggel 'Ís teszi. Ne zavarjon meg az, hogy
szent-é az az ember, aki ezt neked nyujtja. Mert a szentség nem .azé, aJki
nyujtja, hanem, akinek nyujtatik. - Ahol tehát azt látod, hogy ezt a szeatséget
helyesen nyujtják, légy meggyőződve, hogy ott Isten népe van. Mert amint
föntebb az Igéről mondottuk: ahol Istennek Igéje van, ott Egyháznak is kell
lennie, - éppen úgy: ahol a keresztség és az úrvacsora szentsége van, ott
Isten népének is kell lennie és viszont. .Mert ilyen szent dolgai nincsenek más-
nak, csak Isten népének, egy-edül ő adja, használja és vallja ezeket, még
ha vannak is közte egyes hamis és hitetlen keresztyének; de erek nem szüntetík
meg Isten népének szent voltát,

Negyedszer megismerhető Isten népe, vagyis a szent keresztyének a kul-
csok hatalmának gyakorlásán, amit Krisztus Máté 18, 15-16-ban rendelt, hogy
ahol egy keresztyén vétkezik, megbűntessék. ha pedig nem javul meg, meg-
kötöztessék és kírekesztessék; de ha megjavul, feloldaesék. Ez a kulcsok ha-
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talma. A kulcsok használata kétféle: nyilvános és különős (személy szerínti).
Ahol tehát látod, hogy a bűnöket megbocsátják, vagy egyes személyekben bün-
tetik, akár nyilvánosan, akár magán úton, tudjad, hogy ott Isten népe van.
Mert ahol nincs Isten népe, ott nincsenek, kulcsok sem és ahol kulcsok nin-
csenek, ott nincs Isten népe sem. De ne akadj fenn a pápa két kulcsán. Mert a
kulcsok hatalma nem a pápáé, hanem az Egyházé, vagyis Krisztus és Isten
népéé, azaz a keresztyén szent népé e világon mindenütt, _ahol keresztyének
van nak Amint a keresztség, úrvacsora és Isten Igéje sem a pápáé, hanem Krisztus
népéé.

Otödször arról ismerhető meg az Egyház külsőleg, hogy egyházi swlgákat
avat és híveI, vagyis hivatalokat tölt be. Mert szükség van püspökökre, gyü-
lekezeti lelkészékre vagy igehirdetőkre, akik a fent említett négy szent dolgot
nyilvánosan is nyujtják és gyakorolják, az Egyházért és annak nevében, sőt
Krisztus rendeléséből, amint szt. Pál mondja (Efez. 4,11): O adott némelyeket
apostolokul, evangélistákul, tanítókul, kormányzókul stb. Mert az egész tömeg,
ezt nem teheti, hanemegyr,e kell rábízni. Ahol tehát ezt látod, légy bizonyos,
hogy ott Isten népe, keresztyén szent nép van, És amint már fentebb az istení
üdvjavaknak négy részénél mondottuk, úgy itt se kérdezd, hogy ki és milyen
az, aki ezt neked adja, vagy a hivatalt bírja. Mert mindez nem annak adatott,
akíé a hivatal, hanem annak, aki azt a hivatal útján kapja. Mert nem az övé
az, amit mond vagy tesz, hanem Krisztus, a te Urad és a Szeritlélek mondja és
cselekszi mindazt, feltéve, hogy megmarad a helyes tanításnál és cselekvésnél.
De nyilvánvaló bűnöket (t. i. a hivatal .víselöinél) az Egyház nem tűr s nem
is tűrhet.

Hatodszor megismerhető a keresztyén szent nép külsőleg az imádkozásrál,
Istennek dicsőítésérőZ és a hálaadásr61. Mert ahol látod és hallod, hogy aMir
atyánk-at imádkozzák és imádkozni tanítják, zsoltárokat és vallásos énekeket
énekelnek Isten Igéje és a helyes hit .szerlnt, - továbbá ahol nyilvánosan fog-
lalkoznak az (apostoli) Hitvallással, ,a tíz parancsolattal és a kátéval, ott légy
bízonyos, hogy Istennek keresztyén szent népe van, Mert az imádság is egyike
azoknak a drága szent dolgoknak, amelyek mindent megszentelnek.

Hetedszer külsőleg megismerhető a keresztyén szent nép a szent ke-
resztről, vagyis, hogy el kell szenvednie minden nyomorúságot és üldöztetést,
mindenféle kísértést és bajt az ördög, a .világ és test részéről; ell kell viselnie
belső swmorúságot, félelmet, rettegést, külső szegénységet, megvettetést, be-
tegséget, gyengeséget, hogy így hasonlóvá legyen fejéhez: Krisztushoz. És mínd-
ennek az oka egyedül az, hogy erősen ragaszkodik Krisztushoz és Isten Igé-
jéhez és így Krisztusért szenved: Boldogok, akik érettem üldöztetést szenved-
nek (Máté 5, 11). Ezeknek jámbornak, csendesnek, engedelmesnek kell len-
niök, akik készekéIetükkel és mínden [avukkal a felsőbbségnek és mínden-
kinek szolgálni és senkit meg nem bántani. De nincs nép a földön, melynek
ilyen gyűlöletet kell elszenvednie. Zsidóknál, pogányoknál, törököknél rosszab-
baknak, eretnekeknek, gazoknak. ördögöknek, átkozott gonosztevőknek nevezik
őket, akiket, ha valaki felakaszt, vízbefojt, meggyilkol, gyötör, elűz, agyon-
sanyargat, még azt hiszi, hogy istentiszteletet cselekszik. Mindezt azért, mert
egyedül Krisztushoz ragaszkodnak s más Istent nem akarnak. - Ahol tehát
ilyent látsz vagy ilyenról hallasz, tudjad, hogya keresztyén szent Egyház van
ott. Mert ezzel a szent dologgal a Szentlélek ezt a népet nem csak megazen-
teli, hanem üdvösségre is vezeti.

Luthe, M.: A zsinatokról ls egyhdzról, 1539.

"
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HIT cS elET
Ill. flz Ige és szentségek az Egyház életében.

1. Az Egyház életének igazi megnyilvánulása az istentisztelet.
Legfőképen itt hirdetteti Krisztus az Igét, itt szolgáltatia ki a szentsé-
géket. A gyülekezet viszont az elvett jókért kőzős hálaadással fordul
Urához és megsegítő kegyelméért könyörög. Ez az igazi keresztyén
istentisztelet.

2. Az egészséges keresztyén élethez hozzátartozik az állandó és
buzgó részvétel a gyülekezet istentiszteleti életében.

3. Isten Igéje szolgáínak a teljes és tiszta Igét, törvényt és evan-
géliumot kell hirdetniök: tehát egyrészt Isten szeatséges akaratát,
bünbe süllyedt emberi életünk kárhozatos voltát és az itéletet, más-
részt Isten kegyelmét, amely Jézus Krisztus megváltói életével, szenve-
désével, halálával és feltámadásával utat nyitott az örök üdvösségre.

4. Helytelenül cselekszik az, aki a keresztyén istentiszteletben
emberi bölcseséget, gyönyörködtető szónoklatot, kegyes hangulatot, vagy
művészi élményt keres, nem pedig Isten tiszta Igéjét.

5. A keresztyén élet kezdete és fundamentoma a keresztség,
amellyel Krisztus beleplántál egyházába. Aszülőknek, keresztszülők-
nek, az Egyház szolgálatában álló iskoláknak nevelő munkájukkal azon
kell lenniök, hogy a szent keresztségben nyert kegyelmi ajándék egész
életünket alapvetően formáló, eleven erővé váljék.

6. Nincsen közöttünk tökéletes keresztyén, hanem mindnyájan
naponként sokszor és sokféleképen vétkezünk, még akkor is, ha nem
követünk el nyilvánvaló bűnöket. Ezért naponkénti megtérésre van
szűkségűnk és nem élhetünk Krisztus bűnbocsátó kegyelme nélkül.

7. Isten az igazán megtérőknek minden bűnüket naponként kegye-
sen megbocsátja. Kegyelméről bizonyossá szent vacsorájában tesz ben-
nünket, amellyel mindig újra bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad.

8. Sok vétkünk, önzésünk, szeretetlenségűnk, irigységünk - ki
tudná minden bűnét felsorolni? - megrontja életünket és elszakít ben-
nünket felebarátainktói is, akikhez Isten életünket kötötte. Krisztus
szent vacsorájában egy testté egyesít bennünket, hogy a Vele való
egyességben ismét megtaláljuk felebarátainkat.

9. Ezért buzgón és gyakorta kell élnünk az Úr szent vacsorájával.
Az egészséges keresztyén élethez ez épen úgy hozzátartozik, mint az
Isten Igéjének szorgalmas hallgatása.

10. Mivel a naponkénti bűnbánathoz és megtéréshez nem nélkü-
lözhetjük Isten Igéjét, szűkséges, hogy azt naponként imádságos lélek-
kel olvassuk.
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Egyházunk és a keresztyén házasság.
Egyre gyakrabban hallunk «a házasság válságáról», sőt legújabban már

a jelenleg érvényben levő állami házassági jognak olyan megváltoztatásáról is,
amely hivatva volna megoldani ezt a súlyos problémát. Az alábbi sorok semmi
mást nem óhajtanak, mint .csak ezt az egyet: ráirányítani a figyelmet egyházi
életünknek egyik igen sok mulasztással terhelt, betegen sinylődő ·területére,
a keresztyén házasságra, hogy tudatára ébredjünk: mennyire elhalkult, színte
elnémult az egyház igehirdetése éppen ezen a ponton, - milyen nagy a. sza-
kadék a tényleges állapot és a között, aminek lennie kell. A keresztyén igaz-
ság szolgálata megköveteli egyházunktól, hogy ne hagyja továbbra is idegen
tényezőkre annak az életbevágó kérdésnek a megoldását, amelyért Ionnan
felülrő! való elkötelezéssel elsősorban ö tartozik felelősséggel.

1. A házasság egy férfinak és egy nőnek kettőjük földi élettartamára
szóló teljes (testi-lelki), erkölcsi életközössége, A házasság nem csupán emberi
szerződés, amelynek feltételein emberek és korok tetszés szerínt változtathat-
nak, vagyis nemcsak jogi viszony és nem is csak nemi közösség, hanem a há-
zasság a teremtés rendjének isteni intézménye (1. Móz 1,27-28; 2,24). Ameny-
nyire hangsúlyozzuk azonban ezzel a házasságnak szent jellegét, éppen any-
nyira hangsúlyoznunk kell azt.is, hogy a házasság nem szentség, nem tartozik az
üdvösség rendjébe, nem közli a Jézus Krisztus által szerzett üdvözítő kegyelmet;
a .Jiázasságot nem Jézus Krisztus alapította, és így annak a ténynek,
hogy valaki házasságban él-e, vagy nem, semmi befolyása, jelentősége sincs
arra nézve, hogy az illető üdvőzül-e, vagy sem.

A házasság Isten akarata szerínt felbonthatatlan, A bűnbeesés ténye és
emberi nemünk életének ettől fogva egyik súlyos tehertéteIe, az eredendő bűn
azonban kikezdte a házasságot is. A bűn elhatalmasodása, az embernek Isten
törvényével szemben jelentkező keményszívűsége következtében egyre lazább
lett a házasság felfogása és egyre nyilvánvalóbban eltávolodtak 'Istentől a
házasfelek, .

Jézus Krisztus nem alapít új házassági rendet, nem hoz új házas-
ságkötési módot, hanem a házasság eredeti, Isten akarata szerínt való értelmét
és [elentőségét hangsúlyozza (Máté 5,27-32; Márk 10,1-12; Lukács 16,18, az-
után különősen Máté 19,3-12!). A házasság felbonthatatlan, a házastársak egy
testté lettek; a házasságot megszünteti az egyik fél halála, illetve megsem-
misíti a paráznaság, amelynek bűne legközvetlenebbül pusztítja el azt az éle-
tet, amelyben a test és a lélek együttesen érdekelve van. Pál: apostol előtt
annyira nyilvánvaló a házasság felbonthatatlansága, hogy Jézus Krisztusnak
és gyülekezetének egymáshoz való viszonyát is a házasság képében szemléltetí
(Efez. 5,31-32; - v. Ö. Jelen. 19,7; 21,9).

Az egyház kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy a házasságnak csakis
ebben a mul.andó életben van hivatása és az eljövendő új életben, ahol Isten
lesz minden mindenekben, megszűnik jelenlegi alakjában. (Máté 22,30),

S amennyire természetes volt, hogy a már házasságban élő zsidók vagy
pogányok közül a keresztyénné lett házasfél el ne váljék, hanem inkább azzal
legyen elfoglalva, hogy gyermekeinek, biztosítsa az igaz hitben való nevelést (1.
,Kor. 7,14), - éppen olyan határozottan természetellenesnek, lehetetlennek
tartotta az apostoli keresztyénség. hogy a Krisztus híve zsidóval, -pogánnyal
vagy akár az igaz hittől elszakadt eretnekkel lépjen házasságra. A keresz-
tyének házasságukat Isten színe előtt, a gyülekezet imádságai között kötötték.
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meg. Püspököknek, presbitereknek (lelkipásztoroknak) és diakónusoknak a má-
sodik házasság sem volt' megengedve (1. Tim. 3,2; Tit. 1,6), sőt a gyülekezeti
tagok második házasságát sem nézte jó szemmel az egyház; még akkor sem, ha
paráznaság (házasságtörés) bűnével elpusztított házasság nem-vétkes férjének,
vagy feleségének második házasságáról volt szó. Az egyház tehát kezdet-
től fogva saját jogának és kötelességének tekintette, hogy maga állapítsa megj
Isten igéjének világosságánál azokat a feltételeket és kővetelményeket, amelyek-
nek a teljesítése nélkül keresztyén, evangélikus házasság létrejöttéről szó semi
lehetett. il' I

Luther és a lutheri reformáció elsősorban a' házasság földi,' világi,
vagyis nem az üdvösségre tartozó jellegét hangsúlyozta és ezzel a házasságot
ismét az eredeti bibliai teremtést rendbe helyezte vissza. Az állam rendjének
elvilágiasodás a, a felvilágosodás és romantika individualizmusa azonban mind-
jobban megüresítette a keresztyén házasság intézményét. Ennek a megállapí-
tásnak az érvényességéri nem változtat az a tény, hogy sok helyen, pl. .a refor-
máció szülőföldjén is, a házasságkötés formája még jó ideig kizárólagosan egy-
házi maradt; az egyház idegen testként hordozta magában az állami eredetű
házassági jogot. - i " ,

II. Hazai egyházunkban ott kezdődött a baj, hogy a felvilágosodás szelle-
mének hatása alatt mindjobban elvilágiasodott és a türelmi rendelet kíhir-
detése után önként kienged te kezéből a házassági bíráskodást. Ez volt az első
seb, amelyet önmaga ejtett .saját testén. A divatos korszellemnek hódolva nem
vette észre, hogy színte beláthatatlan következményű tömeges hittagadásnak
nyitott utat, ami aztán laz ú. n. vegyesházasságok egyre nagyobbfokú élterjedé-
sével szörnyű vérveszteségge lett. Jelenleg érvényben levő egyházi törvényeink
pedig már nem is tekintették egyházi ügynek a házasságot; keresztyén jel-
Jegét - nyilván a «Iiberális protestantizmus. nagyobb örömére és dicsőségére
- az Ú. n. «polgári házasság. és vele kapcsolatos «vívmányok» hangoztatásával
a mí saját sorainkban is éppen eléggé sikerült elhomályosítani.

Ily módon lassankint odáig jutottunk, hogy örültünk, ha a jegyesek meg-
tisztelték az egyházat és «törvényesen megkötött házasságuk. «megáldását> kér-
ték. Vegyesvallású jegyespárnál nem egyszer «érdeme-nek számított már az
is, ha templomunkba jött esküvőre. Előfordult még az is, hogy olyan jegyes-
pár is kaphatott «egyházi áldást», amelyik születendő gyermekeit egyik vagy
másik idegen felekezetnek adta el. Arra is volt példa, hogy templomainkban
megeskettek olyan jegyespárt, amelyiknek egyik tagja csak azért «lépett áh
az evangélikus egyházba, mert előbbi felekezetenél - mint elváltat - nem
eskették volna meg. Tudta, hogy nálunk «szabadság» uralkodik, amely azt is
megengedi, hogy esküvöje után soha többet feléje se nézzen a templomnak,
esetleg hamarosan visszatérjen az «egyházi esküvő» kedvéért «meggyőződésből»
elhagyott korábbi felekezetébe. I

Csoda-e, ha ilyen körülmények között, ilyen «szabadság» mellett olyan
mértékben kicsúszott a házasság, a családalapítás irányítása egyházunk kezéből,
mint sehol másutt?! Csoda-é, 'hogyaközönyösségnek tulajdon sorainkból való
propagálása mellett az ú. n. vegyesházasságok révén annyira vérzik egyhá-
zunk t! Hiszen nálunk még egyházi tisztviselők is köthettek ilyen vegyesházas-
ságot! '

Az elváltak újra-esketéséről pedig legjobb lenne hallgatnunk. Egyházunk-
nak az az általános' gyakorlata, hogy az állami bíróságok által elválasztott há-
zasfeleket egyszerűen újra esketí, merev ellentétben van Jézus tanításával és
azonfelül veszélyezteti a házassági eskü komolyságát. Szégyenkezés nélkül lehe-
tetlen arra gondolnunk, hogyegyházunknak e téren követett eljárása meny-
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nyire megszentségtelenítette templomainkat, milyen döbbenetesen destruálta a
még meglevő, maradék keresztyén evangélikus élet erkölcsi értékeit.

Az elvílágíasodott «protestantizmus» bizony nem vethet követ egyhá-
zunkban azokra a hűtlen fíakra és leányokra. akik már azt is feleslegesnek
tartják, hogy evangélikus templomba jőjjenek házasságkötésre, .hiszen a külön-
böző oldalról támadó ellenfél táboralból nem egyszer azt hallják amúgy se
túlságosan éber «lelkiismeretük megnyugtatására», hogy - vegyesházasságnál
- annak a félnek kell engednie, akinek ez kisebb áldozatot jelent, aki hűt-
lenségévei tulajdonképpen «semmit se veszít». Azzal érvelnek, hogy az evan-
gélikus egyház nem bünteti az árulást. Aki reverzálíst adott, továbbra is részt
vehet az Istentiszteleti életben, feloldozást nyerhet, az n- szent vacsorájához,
járulhat, egyházi tisztséget is viselhet, végül pedig egyházi eltemetésben is ré-
szesülhet. Még olyan hangot is lehetett hallani, hogy mivel állami törvény biz-
tosítja a reverzálís-adást, mint «jogot» (!) saját egyházunk ellen is, az egyház
nem is büntetheti meg hűtlen tagjait.

Ill. Egyházunk nem újuIhat meg másképpen az apostoli evangélium, a
tiszta szentíge erejével, hanem csakis úgy, hogyha ez valóban a «főben és
tagokban» való megújhodássá lesz. Egyik legfőbb kötelességünk tehát, hogy
az evangélikus családi élet megújhodását a keresztyén házasság jogának és
kőtelezettségének helyreállításával biztosítsuk.

\Egyházunk nem vonja kétségbe az államnak azt a jogát, hogy megszabja
azokat a feltételeket, amelyreknek megtartásával polgárai törvényes házasságra
léphetnek. De éppen olyan mértékben hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az egy-
háznak elidegeníthetetlen joga megszabni azokat a feltételeket, amelyeknek
teljesítése esetén híveinek keresztyén házassága létrejöhet. Nem arra gondolunk;
hogy az állami házasságjog tegye kötelezővé a házasságkötés egyházi formáját,
hanem arra, hogy egyházunk alkossa meg saját házasságjogát, amelynek aztán
az egyházi hivatalnak következetes tanító, lelkipásztori és fegyelmezö mun-
kája révén, valamint híveinek személyes életén keresztül kell az Ige erejével
életet teremtenie! Ennek feltétele azonban az, hogy egyházunk hívő, alázatos
engedelmességgel visszatérjen a bűnbánat útján az Isten Igéjének feltétlen
uralma alá 1 :

Mivel pedig a keresztyén házasság tiszta evangélikus felfogás szerínt
a legbensőbb testi-lelki, erkölcsi életközösség, azért egyenesen megkívánja az
egy hitet, a házastársak ,hitbeli egységét. A vegyesházasságban hiány és vesze-
delem lehetősége van együtt! Ezért nem ajánlható a másvallású emberrel való
házasság, hanem inkább mindent 'el kell követniők az Ige szolgáinak, önkéntes
segítő-gárdájuknak és a szülőknek, hogy a felnövekvő nemzedék tagjai házas-
társat keresve, a házasélet igazi egységet teremtő drága ajándékának, az egy
hitnek megléte iránt is érdeklődjenek, sőt elsősorban ezt keressék.

Mivel egyházunk a keresztyén házassás Isten kezéből nyert áldásaként
tekint a gyermekekre, hirdetnie kell megalkuvás nélkül, hogy nem elég, ha
ú. n. vegyesházasság esetén az evangélikus fél meg sem született gyermekeit
idegen felekezeteknek el nem adja, hanem akinek érték a tiszta evangélikus
hit az nem foszthat ja .meg már előre meg sem született fiait, vagy 'leányait a
tiszta evangéliumtói : nemre val6 tekintet nélkül biztosítania kell - az állam
törvényei szerint is érvényes módon: - családjában a tiszta evangélikus gyer-
meknevelési/ I

Bele kell vinnünk -' fenn és lenn - a köztudatha: evangélikus férfi,
evangélikus nő csakis evangélikus templomban köthet házasságot! Egyházunk-
nak igényt kell tartania minden egyes alakuló házasságra, amelyben akárcsak
az egyik fél is az övé! I
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Minden vonatkozásban, különösen pedig az Ú. n. elváltak újraesketésével
kapcsolatban revízió alá kell vennürrk egyházunk eddigi gyakorlatát. Kímélet-
lenül ki kell gyomlálnunk azt a tévelygést, míntha nálunk «minden szabad.
lenne! ,

ffudjuk, hogy a fenti követelmények érvényesítése máról-holnapra nem
gyógyítja meg egyházunk életének azt a súlyos betegségét, amelyben a keresz-
tyén házasság intézménye sínylődik, de meg vagyunk győződve, hogy ebben a
vonatkozásban is csak a keskeny út lehet megújhodásunk útja. A keresztyén
házasság szent fegyelmezést, önmegtagadást, áldozatot kíván a házasfeleldől és
ugyanezt kívánja az Egyháztól is, azzal a szent kötelezettséggel és kíváltsággal,
hogy imádságaiban vigye Isten színe elé a házasságra lépő jegyesek és az új
családok jővendőjét, gondját és örömét. Mindenekíelett pedig az legyen a leg-
főbb gondunk, hogy minden 'evangélikus házasságkötéshez - meghívassék az
Úr Jézus!

Jaj nekünk, ha 'egyházunkat készületlenül, belsőleg erőtlenül találja a
házassági jog kérdéseinek az állam részéről igen hamarosan bekövetkezhető új
rendezése! Másoktól mi jót nem várhatunk; nekünk magunknak kell a magunk
tartozását egyházunk [övendője érdekében minél sürgősebben lerónunk! Ebben
a szolgálatban egyházi életünk minden tényezőjére. különösen pedig a művelt
evangélikus társadalom felelősség-érzésének felébresztésére igen nagy szük-
ség van. Előljárók és a gyülekezetekben élő hívek egyaránt vigyázzanak, hogy
az egyházat még több' kár ne érje, hanem a keresztyén házasság és a belőle
sarjadó hívő evangélikus család életének megújhodása az evangélíum diadalmas
hatalmának bizonysága lehessen. Dr. Jánossy Lajos.

fl maqyar lélek válsága.
'Ebben a cikkben nem lesz szó azokról a magyarokról, - nagybirtokosok-

ról és nincstelenekröl, - akiknek a magyar föld csak kenyeret jelent; sem
azokról a magyarokról, - .kapitalistákról és szociáldemokratákról, - akik-
nek Magyarország csak esetleges települési helyük; sem 'azokról a nagypoliti-
kusokról és kístísztvíselökröl, akiknek ez az ország csak érvényesülési lehe-
tőséget jelent. «Magyar lélek» alatt csak azoknak a lelkét értjük, akik - az
erdélyiekkel együtt - érzik, hogy a magyar 'sorsot «vallani és vállalni» kell;
s a «magyar lélek válsága» cím alatt .csak azoknak a lelkeknek a válságáról
írunk, akik a magyar tragédiát nem akarják mezőgazdasági, ipari vagy egyéb
kenyérválság aprópénzére felváltani.

Ennek a lelki válságnak legmélyebb oka a magyar sorsnak és a magyar
sorstudatnak valami végzetszerű kettőssége, amelynek nyomát a magyarság
minden rétegében felfedezhetjük, s amely ma is gond és rejtvény, tény és
feladat egyszerre.

A magyar sorsnak ezt a tragikus kettősségét már maga a magyar táj
szimbolizálja. Az expresszionista földrajz egyik nagyszerű művelője a Duna-
medencét átmeneti, zavaros tájnak nevezi, amely végletes ellentétek kaotikus
gyűjtőhelye. Megtalálható benne előkelőség és lerongyolódottság, magas kul-
túra és mélységes tudatlanság, gótikus templom és ősvadon, farmgazdaság és
ázsiai puszta, világvárosi civilizáció és ösegyszerűség, lobogós ingújj és angol-
szabású zsakett. Helyettesítsűk be a Dunamedencét a lszűkebb Kárpátmedencével
és akkor még fokozottabb mértékben áll ez a megállapítás. Szinte földrajzi
rejtvény, hogy hova tartozik Magyarország. A variszkuszi hegyromok, az óceá-



níkus éghajlat nyugathoz kapcsolják, a Kárpátok gyűrődése, a mediterranus
éghajlat délhez láncolják, s mégis úgy belenyúlik a kelet-európai táblába,
míntha kontinentális éghajlatával együtt mindenütt Kelet-Európához tartoznék.
Emberföldrajzi szempontból pedig a latin, germán és szláv fajok érintkezési
és ütközési pontjában fekszik.

Ezeréves történetünk nem más, mint vészes birkózás ennek a végzetes
polaritásnak a problémájával, hányódás Kelet és Nyugat között. A 11. századi
magyarság úgy döntött, hogy Nyugathoz akar tartozni, de magával vitte ebbe
a kapcsolatba keleti származásának mínden adottságát, s egyszerre küzdött
Nyugat ellen, mely őt míndíg «idegen tests-nek érezte, Kelet ellen, melynek
szemében a Nyugat képviselője volt, s önmaga ellen, mert lázas vivódásaiban
maga sem tudta, hova tartozik. Vagy vegyünk egy másik példát. A 16. és 17.
században az európai politikát két probléma uralja: az egyik a katolicizmus
és protestantizmus ellentéte, mely Közép- és Nyugat-Európában véres tusákban
tör ki, a másik a keresztyénség és ozmánság küzdelme, mely Közép- és Kelet-
Európában két évszázadon keresztül szinte minden más kérdést háttérbe szorít.
Magyarország mindkét áramlat sodrába belekerült. Annyira nem tartozott
már Kelethez. hogy Nyugat leghatalmasabb szellemi áram1atának, a refor-
inációnak a hullámai el ne érték volna. -Víszont annyira még nem tartozott
Nyugathoz, hogya félhold ereje megtört volna .határaínál. Végül is ma éppen
olyan rendezetlen ez a viszony, mínt :akár a 11., akár a 17. száza:dban volt.
Ha a középvonalat Szent Istvántói Martinuzzin, Károlyi Sándoron, Deák Fe-
reneerr és Bethlen Istvánon keresztül húzzuk meg, akkor ettől a vonaltól
jobbra és balra kell elhelyeznünk a Koppányokat és Gellérteket. Bethlen Gá-
borokat és Pázmány Pétereket. Rákóczikat és Pálffykat, Kossuthokat és Széche-
nyíket, kurucokat és labanookat, szabad királyválasztókat és Iegítímístákat,
II tiszai és a dunai magyarokat, a 'protestánsokat és a katolikusokat, a tős-
gyökér vírtuskodóít s a nyugati kultúra hencegőít, a vadászkalapos mokányo-
kat és a civilizáci6-importőröket, a magyarosokat és a külföldieskedőket, az
ősturánság fantasztáit és az européerség megszállottjait. Azok pedig, akik nem
akarják elhagyni Nyugatot, s mégis félnek tőle, akik álmodnak független, erős
magyar államról, s ugyanakkor .révedezve látják be négyszázados szörnyű
gyengeségünket, akik egyszerre akarnak magyarok és európaiak lenni, azok
feljajdúlhatnak -Vörösmartyval együtt: «Néz nyugatra, borus szemmel néz
vissza keletre a magyar, elszakadott, testvértelen ága nernénelo.

Kultúránkra tekintve is észrevesszük ezt a kettősséget. Az egyik oldalon
ott áll az a magas kultúra (- me tévesszük ezt össze azzal a nemzetközi kul-
túrmázzal, meUy,ela világ míndenkorí Színházi Eletjel .mázolják egyszínűre
a világvárosok arcát -), mely méltóképpen képviseli a magyarságot az egyete-
mes kultúra pantheonjában, s az az egyetemes kultúra, mely a magyarság
felső rétegeinek elidegeníthetetlen tulajdonává vált. A másik oldalon ott van
az a mélykultúra, miely a magyar nép alsó rétegeiben él, fejlődik, agyag-
edények művészetétől népzenéig s bontakozik ki előttünk egyre káprázato-
sabban, egyre nagyobb lehetőségeket sejttetően.

A magyar sors átélése is ellentétek sarkpontjai között hányódik. ünne-
pélyeken, népgyűléseken, parlamentben és kaszinókhán lelkes ünnepi szó-
nokok optimista utópiákat festenek elénk Európa homlokán tomboló, kacagá-
nyos magyar vítézekröl, s 'ránksütögetík a felszínes 'írredentízmus nagyot
puffanó szólamait. Magános töprengések nehéz óráin pedig fel-feltűnik előttünk
a nemzethalál réme, a -sír, melyet népek állanak körűl ... A magyar sorstudat
irodalmi kifejezésében is megkülönböztethetűnk kétféle nemzeti érzést. Egy-
mást váltogatják a Dugonícsok és Kazinczyk, a cifraszűrös öncsodálat baj-
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~ókai és a' magukat és magyarságukaf rideg krítíkával bírálók, II verőfényes
optimisták és a sötéten látók, a diadalt hirdetők és a tragédiát jósolók. Leg-
gyakrabban pedig ugyanazt a költőt verdesik a váltakozó hangulathullámok eh,
hez a két szirtfokhoz. Nemzeti multunk történelmi megítélésében is felfedez-
hetjük ennek a kettős lelki diszpozíciónak a hatását. Hasonlítsuk csak össze
al millenárís történészeket Hómasr=Szekíű irányával.

Ez a magyar lélek váTságának agyokere: a lelki tájékozódásnak és
exisztenciális elhelyezkedésnek ez a .kettős lehetösége,

Az évszázadokon keresztül hol tudat alatt lappangó, hol kínosan tudafos
lelki válságot ma a revízió kérdése robbantotta ki, s tette ismét nemzeti tudat-
tunk fájdalmasan aktuális kérdésévé.

Ha a magyarság egyeteméből kivesszük azokat, akik vágyakozva tekint-
getnek a demokrácia csúcsának tartott Prága felé, akik a mai kenyérért le
akarnak mondaní a revízióról s a kísántánttal való szoros együttműködést
javasoljak, - ha kíveszük azokat is, akik néhány éve, a londoni aranykonfe-
reneia idejében feljájdultak, mikor a magyar kormánynak nem kellett a Fran-
cia Nemzeti Bank aranya a revízió árán, - akkor megállapíthatjuk, hogy Beth-
len István mindnyájunk vágyának kifejezést adott a cambridgei egyetemen
tartott előadásában, mikor azt mondta: «Olyan revízió vitessék keresztül,
mely a sérelmeket radikális an orvosolja. Mi ennek eljővételében vallásos hit-
tel hiszünk: és bízunk. Ez a magyar nemzet crédója sorsának mai sötét éjit-
szakájában» (Magyar Szemle XIX. k. 4. sz.). De egyre lehangoltabban kell
észrevennünk, hogy míg vérmes reményeink a csillagokig érnek, addig az
európai politika konstellácíóí még míndíg nem mutatják a nekünk kívánatos
revízió csiIlagképét.

Hihetetlenül naiv lelkesedéssel tudjuk ünnepelni azokat az európai vagy
amerikai nyilatkozókat, akik - legtöbbnyire Ielelőtlenül - a- revízió mellett
szállanak síkra, amíg felelős államférfiak leginkább ellenséges, vagy legjobb.
esetben közömbös nyilatkozatai le nem hűtének. Amig a Daily MaiI egyre-másra!
hozza a magyarbarát cikkeket, addig a Morning. Post - Harmsworth látoga-
tása idejében - ezt írja: «Mindent megbettek {t. i. a magyarok), amire szín-
padi rendezés és paprika (!) képesek, hogy 'Mr, Edmond Harmsworthot a
Magyar Királyi Köztársaság (!) trónjelöltjévé avassák. Egy illetéktelen jelen-
tés szerínt Mr. Harmsworth elhatározta, hogy hercegi (lehet királyi) jelrnon-
dataként ama szavakat választja, melyek egy jólismert budapesti szálloda
levélpapíresán díszlenek: Extra Hungariam non est vita •. Mi az igazság jogán
követeljük a revíziót, az angol National Review megleckéztet: «Hol a nagy
igazságtalanság; ha - Magyarország esetében - a háború elragadja, amit a
háború szerzett? Országzászlóavatások szónokaí arra biztatnak, hogy ra-
gadjuk meg. az ősi kardot és azzal nyissunk utat Pozsonyba, Kolozsvárra, Kas-
sára, s egy kis józan számvetés a -Népszövetség hivatalos katonai statiszti-
kájának adataival meggyőz arról; hogy egy ilyen vállalkozás az őngyilkossággat
lenne egyenlő. Mi úgy érezzük, hogy a szívünk egy darabját tépték ki, míkor
elszakították tőlünk a Kárpátokat, Erdélyt, Bácskát, s mégis kénytelenek va-
gyunk berendezkedni erre a· csonka-magyar életre. A mi vágyunk, mínt Bethlen
mondta, radikális revízió, s amiről az európai zöldasztaloknál szó van, vagy
szó lehet; az legfeljebb valamilyen többé-kevésbbé jelentékeny határ kiigazítás.
es bármennyire is bántja kegyetlenül megtépázott nemzeti önérzetünket, be
kell, látnunk, hogy a revízió csak akkor (lesz· igazán aktuális európai prob-
léma, ha" valamelyik nagyhatalom; vagy nagyhatalmi-csoport érdekévé lesz.
«Nél, nyugatra, borús' szemmel. név vissza' keletre»,... , keresvén akár keleti,
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akár nyugati horizonton a szabadítót, de nincs sorsát igazán szívén viselő
barátja a testvértelen magyarnak.

A revízió kövén kibírhatatlanul élesre csiszolódott lelki válságnak kétség-
telen jele és bizonyítéka az az úttalanság, vagy más szóval, de -ugyanazzal a
jelentéssel, a lelki és politikai zsákutcáknak az a tömege, amelyek egyikébe-
másikába időnként beletéved, belerévül a magyarság a kibontakozás keresé-
sének lázas gyötrődésében. Bethlen mondta Berlinben, mikor a magyarságnak az
új Európában elfoglalt helyéről beszélt, hogy a hivatalos magyar külpolitika
előtt két út állott: vagy csatlakozik a lkisántánthoz, vagy távolabbi szövetségese-
ket keresve áttöri a ráfonódott gyűlölet-blokkot. Bethlen az utóbbit válasz-
totta, mert külpolitikájának tengelyéve a revíziót tette, de a reálpo'litika út-
vesztőiben - ezernyi megkötöttségünk miatt - mindig eltévedt és elsikkadt a
revízió. Annál nagyobb a változatosság az élet apolitikus mezőín. A beteg
nemzettest lázas vergődése és lelki vívódása közben egyre-másra szüli a külön-
féle eszmék, utak, panaceák, irányok, sokszor bizony torz magzatait. Felsora-
koznak a tudósok, féltudósok, liberálisok, konzervatívok, drámairók és ripore-
ter-ek, bajtársak és galileisták, sőt legújabban az arany-középút reform-leon-
zervatívjai vagy konzervatív reformerjei, és kínálják megváltó képletei ket.
Aki végigjárja és végignézi a «lelki ponyva» kírakatát az ősturáni népnaptártól
az Attila-regényekig, ősmagyar éhredőktől a fajkutató tudósokig, körúti libe-
rálisoktól Cobden-szövetségekíg, az meg tudja érteni a gomolygó ködben vész-
jeleket kürtölő hajós riadt lelkiállapotát.

A magyarországi nérrietség pár év-e elhúnyt v-ezére szerint «Nyugat és
Kelet határán a magyarságnak mindig nyugatra (a németségre) kellett támasz-
kodnia, hogy Kelet politikailag és erkölcsileg el ne nyelje», s a mai sors-
fordulón, amikor ismét szükségessé vált a magyar-német viszony gyökeres
tisztázása, a magyarság választása nem lehet más, mint szolidaritás és együtt-
működés a németséggel. A radikális nemzeti irány felfogása ezzel szemben az,
hogy «az egész magyar történelem egyetlen heroikus önvédelem a némettél
szembenr, s a jövő útja csak a ,francia-barátság lehet. A lövészárok borzalmait
átélt, szakadozott nevelésű, az Erő kultuszától megejtett háborús fiatalság
sorsára eszmélésének zavaros éveiben egészen elfordult a «hálátlan, bomló,
önző, erkölcstelen» Nyugattói, fantasztikus külpolitikai allianszokat kergetett,
a Bartha Miklós Társaságban turáni-szláv parasztállamról álmodozott, s «ideo-
lógiája» alapjává «a magyarság ösztönös választása csak a Kelet lehet» tételt
tette. Nem volt ez új gondolat, mintők hitték. Már 191O-ben kijelentette a Tu-
ráni Társaság alapítója: «Reánk vár az a dicső feladat, hogy az ébredezö hat-
százmillíós turánság szellemi vezérei Legyünk». Es nem is csak a fiatalság
rögeszméje volt ez. A háború előtti nemzedék és gondolkodás egyik legmar-
kánsabb képviselője mondta: «A turánizmus az új Magyarország jövendő ala-
kulásának tengelye», Ezek a turáni fantaszták persze a japánoktói vagy az
índiaíaktól- várják a revíziót. Erről az egész mozgalomról azt mondja Szekfű:
«Míntha csak a társadalomnak egy tektonileus változása következtében kül-
városi asztaltársaságok többnyire asszimilált tagjai vetődnének fel a ma-
gasba és ők szabnák meg nemzeti életünk pulzusát és menetét». A háborús
fiatalság komolyabb 'része éles valóság-látással, de még mindig nagyon sok
pátosszal és pózzal egyetlen útként a «magunk revízióját» ajánlja: az önma-
gunk, belső problémáink felé forduló, salmagyar népet átkaroló és az «öntu-
datos történelmi osztály» nívój ára felemelő sorsfordító hatalmas gesztust.
Kodolányi írja: «Az új magyar nemzedék tudja, hogy Magyarország Európa
legkényesebb helyén fekszik, s területén fog megütközni Kelet és Nyugat, a
kommunízmus és a kapitalizmus. Tehát nyitva kell tartania szemét, hogy a
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magyar falu népét megorizze a falnak rohanástóI. Ki a faluba, ki a nép közé,
ez az új magyar ifjúság jelszava s , Mákkai ezt fűzi hozzá: «Kevesebb nagybankot,
kevesebb anakronizmust, kísebb kapitalizmust, kevesebb nagybirtokot, de ma-
gyarabb értelmiséget, több munkáslakást, nagyobb munkabért, több kisbir-
tokot és több magyar falub. Fábián Dániel -ezt írja: «Ki kell építeni a paraszt
eredetű középosztály ideológikus, ösztönös és érdekszolidaritásáb , Ami itt még
jelszó volt, azt a háború utáni, falut járó 'fiatalság kezdi megvalósítani, mert
ez a fiatalság tudja, hogy negativ programmokat valló messiásvárás helyett
pozitiv, dolgozó magyarságra van szükség: «Gyönyörű gondolat hinni az isteni
őrök igazságban, 'de nagyon kérdéses, hozzátartozik-e az ,steni igazsághoz,
hogy ölünkbe hullajtsa, amiért magunk a kezünket se nyujt juk» (xFiatal Ma-
gyarság 1. sz.). Ez a fiatalság nem a gödöllői Szépvizi Balás Bélák «megjósolt
történelmének» vérgőzös, fantom-kergető módján, hanem reális kísebbségi és
nemzetiségi alapon a szentistvání birodalom gondolatának felújításával akarja
megoldani a revízió kérdését, akarja azt a Nagy-Magyarországot, amelyben
minden asszimilációs és imperialista velleitástól menten, békésen élnek együtt
a különféle nemzetiségek. Azt akarja, hogy az «egységes kárpátalji civilizáció
védő kebelében békésen és testvériesen éljen egymás mellett, kiki szellemében,
hitében és szokásaíban: a magyar és tót ifőldmívelő, a vlach hegyi pásztor, a
német polgár, a szerb, görög és örmény kereskedő» (Ottlik László : «Pax Hun-
garica», Magyar Szemle, XXII. k. 3. sz.). Szekfű Gyula is ebben látja a: meg-
oldást. Hatalmas szintézísét adja a különböző utaknak: 'magas és mély kul-
túra összefonódása, Széchenyi-féle konzervatív reform és míndenekfölött Pax
Hungarica. (.Három nemzedék és ami utána következíks.)

Megközelítő teljesség kedvéért meg kell még említenünk, hogy bármény-
nyire nehéz és gyötrő a csonka-haza magyarságának lelki válsága, kőzel sem
annyira véres és exisztenciális, mint az elszakított. -kisebbséqi magyaroké.
Amikor elmult az «államfordulat» zűrzavara, s a magyarság az ájulásos meg-
döbbenésből ráébredt a keserű valóságra; amikor multak az évek és egyre
csak késtek a hisztérikus idegességgel várt felszabadító magyar csapatok, ak-
kor be kellett rendezkedni az eddig ismeretlen kisebbségi életre, s egyszerre
felszínre vetődött mínden kísebbségí életsors legnagyobb problémája és leg-
ijesztöbb réme: az asszimiláció. A békeévek nemzedékének nem volt elég
lelkiereje ahhoz, hogy beletörje életét az új kényszerformába, - kevés kívé-
teltől eltekintve - gyökerét vesztett fához hasonlóan sorvad emésztő siránko-
zásban, fogcsikorgatásban vagy álmodozásban. Az öregek privilégiumát: az
élet reális tényeihez való bölcs alkalmazkodást - úgy látszik - az elszakí-
tott területen is az ifjúság sajátította ki magának. A cél ez: magyarnak ma-
radni, s ehhez' kellett a lehető módot megkeresni. A felvidéki Ifjúság, amennyire
ez a többé-kevésbbé zavaros «ideolőgíákból» kivehető, a szociális és «népi»
színezésű faji gondolatban találta meg ezt a módot, de ugyanakkor' görcsösen
ragaszkodott mínden olyan áramlathoz, amely valamiképen «nemzetfelettinek»
látszott. Azkétségtelennek látszott, hogy a dolgok mai állásának időleges meg-
merevedése esetén a szórványok felszívódásával és anyelvszigetek lemorzso-
lódásával számolni kell; a zárt tömbökben élő paraszti tömegek viszont szí-
lárd ellenállási alapnak igérkeztek. Innen van a felvidéki ifjúság lírai paraszt-
rajongása, falujárása és regölése. Az erdélyi magyarság az irodalomban ta-
lálta meg a maga megmentésének módját, s .az erdélyi írói körők tagjai nem az
«elefántcsonttorony művészet» rajongói, hanem aktiv harcosok a magyarság
védőbástyáin. Az erdélyiek irodalma nemcsak irodalom, hanem nemzeti csele-
kedet, hősies küzdelem a magyarságért. Termésretes azonban az, hogy mindkét
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megoldás csak ideiglenes, s a kisebbségi magyarok lelkének mélyén ott él II

revíziónak nem elméleti, nem érzelmi, hanem élet-problémája.
* * *

Van problémája a francia népnek is: a seeuríté-kérdés néha-néha idegessé
teszi. Vajúdik a riémetség is a fajelméletIzzó katlanában. A dominiumok ráz-
kódásaí miatt időnként megfájdul az angol közvélemény feje is. Forrong az olasz
nép is a maga alkotó Iőldéhségében, és vergődik az orosz lélek szőrnyű nagyot.
akarásában. De milyen jelentéktelen problémák ezek a társtalan magyar lélek
válsága és kérdései mellett!

Ady Endre írja «Magyar Pímodáns c. önportréjában, hogy .a magyar
fajtában öntudatlanul és rettenetesen él egy átok sejtése, azé a: 'kielégülhetet-
lenségé, mely a féllelkek átka». «Veszettül európaíatían» a magyar és mégis
«kacagtató fanatizmussah él-hal Európáért. A féllelkűség átka: egész rövi-
den ez a magyar lélek válsága, s ezt a válságot nem lehet 'megoldani sem
egyezményekkel, sem alkotmány-módosításokkal, sem rohamosztagokkal, sem
balilla-táborokkal, sem komszomolokkal, Az egyetlen megoldás az lenne, ha
a magyar «egész. lelkét a lelkek Urának .adná .

. (Hódmezővásárhely) Keken András.
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fl kétszázötvenéves Bach.

i
1.

Ez év március 21~énEisenachban sokan fogják körűl állani a Bach-emlékmű-
vet: 'ekkor lesz születésének 250-ik évfordulója. Azegés?i míívelt világ zászlót
hajt Bach élő, s mindig ú] nagysága előtt. A lutheránus egyházi tradíciókban
gyökeredző Bach-muzsíka maga az ősi erő, fenségében is egyszerű, bonyolult
szövevénye vmellett is mindenki számára világosan érthető. Buzgó hite szól
mínden hangjegyéből s ahol Bach-zene szólal meg, ott csodálatos értékeket
talál az Isten felé közeledő hallgatóság. Bach evangélikus zeneszerző s nekünk,
evangélikusoknak szól minden műve, A születése óta elmult 250 év joggal for-
ditja fígyelmünket Bach művei s azoknak egyhází felhasználása felé; sőt ez a
jubileum nekünk, magyar evangélikusoknak figyelmeztető joelis Bach iránti köte-
lességeínkre.

IBach műveínek a birodalma előtt színte zavartan áll az ember. Az utolsó
évek hangversenyein a legtöbhet szereplő zeneszerző: Bach :l<inos Sebestyén
Európa, Amerika mínden nagy városában áhítatos hallgatóság ül össze a kará-
csonyí oratőrium s a Máté- vagy János-passió meghallgatására az ünnepek
előtt. A zenepedagógia míndennapí kenyere a Wohlternperíertes Klavier. Egy
Bach hegedűszóló a hegedűirodalom márványba vésett szépprózája (Papp V.).
Orgonamüveí nélkül üres az orgona-írodalom :s korálelőjátéka .szerves része
az evangélikus istentiszteleteknek.

Ma legnépszerűbb két műve kétségkívül a Máté- és János-passió.") Nél-
külük nincs nagyhét, nincs hangverseny teremben szétáradó ünnepi hangulat,
A világzeneirodalom leggyönyörűbb alkotása a Máté-passíó, Csak pár kíragadott
zenei kép a tartalmából : Jézus golgotnai útja a tömeg keserves zokogásával.
az Olajfák-hegyén, az elfogatás, Jézus bántalmazása, köztük egyeszményiJen
fínom korálfantázia; PilátuselőU, a megfeszítés. Zenei eszközökkel soha utól
nem érhető, mínden idő s mínden nép számára készült remekmű ez. Lelkünk
mélyéig megrázó pillanat a Máté-passíóban, amikor a felfokozott drámai- esemé-

*) L. Dr. Gárdonyi Zoltán tanulmányát a "Keresztyén Igazság" L évfolyamának
57-61. lapjain.
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nyek elbeszélése (recitativ) után felcsendül egy~egy mesteri módon harmonizált
evangélikus korál. Abban a pillanatban lelkiállapotunk hű tükre, kifejezője
a korál: bűnös alázatosságunkhan is Jézust szánó, Ű érette aggódó együ ttérzés.
Nem is hangversenyközönség él már lOU, hanem templomi gyülekezet. A János-
passió több drámai erőt tartalmaz; a benne szereplő korálok kőzűl kiemelkedik
a végét lezáró, magasztos míí : «Nagy Isten.jegykor angyalom, Hagyd vinni lel-
kem szárnyakon» korál.

A karácsonyi oratörium - amelynek művészí előadásában most legutóbb
gyönyörködhettűnk - egyes részeinek .szerves összetartozója a «Mennyből
jövök most hozzátok» korál kölönböző feldolgozása.

Az oratoriumban és az előbb említett két passióban szereplö korálokon
kívül, melyek 'sokszor csak a harmonízálásban és hangszerelésben viselik
magukon Bach kezevonását - -kűlön kell szólnunk Bach saját koráljaíról;
melyek Ieginkább mint áriák kerültek nyilvánosságra. Schemelll Gesangbuch-
jában (Lipcse 1736) szerepelnek ilyenek; többek közt a «Komm süsser Tod b
mélyenszántó' s nemes dallama. A második felesége számára írt «Clavíerbüchleín
der Anna Magdalena Bach» (1725) c. művéhen is találunk ilyen áriát: «Dir, dir
Jehova, will ich singen. » Mivel istentiszteleten a .szóló ének sohas-em liturgikus,
csak a ;gyermek- és vegyeskar (férfikar sem való oda), ez-eka Bach áriák vegyes-
kari feldolgozásban is már régóta használatban vannak (1. Wüllner átdolgozá-
sait).

Az .egyes vasárnapok textusait feldolgozó kantáták magva szintén a
korál. Hogy mit jelent a szombat este -megszólaló, másnapi textusra irt
kantáta az ünnepszentelés, az ünnep lényegének a megértése, a mindennapi
életbe átvitt megérzése tekintetében, arra nézve elég, úgy hiszem, a lipcsei
Tamás-templom rendes heti motettáíra hivatkozni.

, Bach orgonaművei az evangélikus korált eszményi magaslatra emelik.
Nemcsak a korál dallamát (cantus firmus) vetíti a gyülekezet elé, hanem
a korál szövegét, annak hangu1atát önti hangokba csodálatos liturgikus érzé-
kével. Schumann igy Ir a Bach korálelőjátékokról : «A cantus firmus kőrűl
aranyozott lombfonátok csüngenek ésaz egész kerálelőjáték a boldogság
zengése.» Bach többi orgonamüveíröl, valamint zongora, hegedű, cselló, zongora-
konzert, zenekari-konzert (Brandenburgi-konzert) műveiről való részletes meg-
emlékezés nem e hasábokra való.

Sokkal égetőbb probléma s evangélikus egyházzenénk jövő létjogosult.
ságát érintő kérdés az, hogy milyen viszonyban állunk mi, magyar evangéliku-
sok, Bach János Sebestyénnel ? A magyar Bach-kultusznak lelkes s nekünk,
evangélikusoknak mínden hálánkat kiérdemlő vezére Licbienberq Emil. Min-
den évben megajándékozza Budapest s a rádió révén az egész ország kőzön-
ségét egy.egy passióval, vagy mint az idén, la karácsonyi oratőrium mesteri
előadásával. A művelt közönség, az ünnepeket lélekben is átélők ülnek ilyen-
kor áhitattal a zeneművészéti főiskolán. S mi evangélikusok hiányzunk ezeken
a felejthetetlenűl szép estéken. Hiányzik a hivatalos egyház (a karácsonyi
oratóríumon egy evangélikus lelkész volt csak jelent), hiányzik az evangélikus
templomok gyülekezete. Hiányzik azevangélikusság impozáns megmozdulása,
egyházi öntudatunk at éreztető. reprezentáns f.elvonulása,' amelyik büszkén mu-
tatná: Bach a mienk l Bach nekünk szól, 'a mi koráljaink csendülnek ott fel!
Templomaink közönségét egy társadalmi megmozdulásra, gyüjtésre, vagy akár
egy társas együttlétre nagyszerű lelkesedéssel és munkával gyüjtjük össze, de
vajjon melyík evangélikus gyülekezet kap híradást egy Bach-passióról, vagy
az azon való részvétel lehetőségeiről? A rádió tíz esztendő alatt a közönség
zenei műveltségét hallatlanul emelte s fejlesztette. A főváros s a nagy vidéki
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városok templomlátogatói már kényes zenei igénnyel lépik át templomaink
küszöbét. S mégis még míndig alkalmazunk ilyen helyeken művészi képesítés
nélküli dilettánsokat, kiknek a működése csak arra jó, hogy templomaink
közönségét minél messzebb vigyék Bach tradicíóitól. Áll ez talán legjobban
Bach orgonaműve:in.ek, korálelőjátékaínak az interpretálására. Fontos egyházi
feladatnak kellene Ienníe, hogy a Bach-muzsikát támogassuk, terjesszük, minél
gyakrabban felhasználjuk, korálelőjátékait állandóan szerepeltessük. E helyen
lehetetlen, hogy meg ne emlékezzünk Zalánfy Aladár és Altdörfer Viktor nevé-
ről, kik nem törődve a sok közönnyel és meg nem értéssel, működésükben az
ideális ,egyházi zenét képviselik.

Az evangélikus Bach-kultusz kiépítésében azonban nemcsak az egyháznak
vannak sürgős tennivalói. Középískoláink értesítő it átIapozva megdöbbentő,
hogy a zeneoktatás mennyire nem szakemberek kezére van bízva, ennek meg-
felelően mílyen selejtes az a zenei környezet, mely középískolásaink művészí
nevelését volna hivatva teljesíteni. Operett-egyveleg, slágerszámok, cigány-nóták,
jazz előadásaról számolnak be' az értesítők. Az iskolai ének- és zenetanítást
ezen, a társasági életben 'sok tapsot kapó,de pedagógiai értéket nélkülöző
munka köréből egyszerre kiragadná egy Bach-kantáta, vagy Schütz «Symphonia
sacra. előadása, mely nemes élvezet s értékes tanító munka volna minden
evangélikus középiskola számára. Nem kell hozzá semmi más, mint szakítani
az iskolai zenekarok operettszínvonalával,

tVégül egyházunk 'intelligencíája is kell, hogy kivegye részét a Bach-
kultuszból. Lehetetlen, hogy a tehetős s a gyermekéveikben a zene élvezélét
megismert evangélikusok ne pártolnák s ne segítenék egy Bach-zenét pártoló
s célul kitűző alakulat megindulását. Lehetetlen, hogy a hangszeren játszó
híveink ne volnának kaphatok egy Bach-kantata előadására. Énekkaraink terv-
szerű fejlesztése. pártoló-tagság formájában oda mínden egyházi zenériket
szívén viselö hívünket bevonni szintén fontos probléma. Ha méltók akarunk
lenni Bach hagyományaíhoz, egész zenei közizlésünket revízió alá kell venni
s egyházi zenériket az őt megillető helyre álIitani. Az elinduláshoz szakemberek
kellenek az orgona mellé, szakemberek a középiskolába, az énekkarok élére.
Lelkészképzésünkben is helyet kell adni az alapos, szakszerű zenei oktatásnak
(a ref. teológia tanrendjén szerepel például a zenetörténet, zeneelmélet. kar-
ének, zenekar stb.).

Bach J. Sebestyén számára a zene istentisztelet volt. A mi istentiszte-
letünk zenéje kell, hogy Bach-muzsika legyen. A mostani évforduló önkénte-
lenül is feléje fordítja érdeklődésünket s (talán siettetni fogja drága értél
kelnek a megismerését, népszerűsítését s elismerését. Sietnünk kell, nehogy
a mí elmaradottságurikat j-ellemezze Lichtenberg Emil írásainak egyik sora:
«Ahol nincs Bacli-kultusz, ott valódi zenekultúra sincsen».

(Budapest) Kapi-Králik Jenő.

Az Istennek két igéje vagyon. Egyik parancsolat, mely parancsolat
nem egyéb, hanem az ő akarata. Mi az? Hogy megismerd bűnös voltodat,
megiélemleli, mely félelem a bölcseségnek eredete. Minden teremtett
állalnak és tenmagadnak érdeméből kétségbeessél. Vedd hozzád az Istennek
ígéretét, ez a Krisztus, ki minden keresztyénnek érdeme, áldozata, (elég-
tétele. Higgy az eoangéliomnah, ki nem egyéb, hanem örömmondás,
békesség és uigassághirdetés. Láiod-e, hogy igaz, amit oda fel mondánk:
a parancsolatból vagyon magunknak ismerete, az evangéliom ból Krisztusnak,
a mi üdvösségünknek ismerete. Déuai Mátyás. 1538.
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Egybázválság - Egybázvédelem.
Az egyházi közéletben - hivatalos helyről elhangzott kijelentések és

egyházi lapjainkban megjelenő értekezések kapcsán - mínd gyakrabban fel-
hangzik az aggodalom szava: egyházunk súlyos válsággal küzd!

Messze túlterjedne ezen értekezés keretein annak tárgyalása, melyek
azok az - egyházon belül, vagy 'kívül álló - okok, amelyek a válságot
előidézik. A tény az, hogy a válság fennáll és azzal, illetve hazai evangélikus
egyházunkra gy.akorolt befolyásával. valamint az enyhüléshez vezető utak
és módok keresésével foglalkozni .nagyon is indokolt.

Míndenekelőtt utalnom kell arra, hogy hazai evangélikus egyházunk
helyzetér még külön is rendkivül megnehezíti a katolicizmusnak - az utóbbi
időben tapasztalható - ekszkluzív és agresszív előretörése. A multban maga
a katolikus egyház Magyarország számára különleges - lojálisabb vágányokon
haladó - rendszabályokat léptetett életbe. Ezen rendszabályok felfüggesztése,
valamint a katolicizmus más egyházakkal szemben -követett polítikájának
megváltozása teremtette meg jórészt a jelenlegi helyzetet. Ennek ellensúlyozását
jelentfk s egyszersmind' a válság áthidalására irányulnak azon módok, amelyekre
az alábbiakban kívánok rámutatni.

Mielőtt azonban ezt tenném, szembe kell szállnom azzal a tendenciával,
amely egyházunk szervezetének megváltoztatásában látja azt a védő pajzsot,
amelynek oltalma alatt át tudnánk hidalni a felmerült nehézségeket. Néhányan
e téren odáig mennek, hogy a gyülekezetek -autonómiájának teljes eltörlésével
kívánnák 'erőhöz juttatni egyházunkat. Az autonómianak bizony kétségkívül
meg vannak a maga hátrányai. Erezzűk ezt mindannyiszor, amikor valamely
generalis jogszabály tető alá hozása beleütközik a gyülekezetek helyi érdekeinek!
acélfalába. vagy amikor egy...egy választás elő- és utóhullámai nem egyszer el-
merüléssel fenyegetik valamelyik virágzó gyülekezetünk hajóját. iA teendő
azonban itt csak arra szorítkozhatik, hogy: az autonómia keretén belül és
annak sérelme nélkül elimináljuk annak ártujoldalait ; de koránisem arra, hogy
magát az autonómiát megszüntessük. Az a centralizáció, amelyre a katolikus
egyházszervezet felépült, feltétlen erősebb. Ámde ne felejtsük el, hogy ennek a
szervezetnek az erőssége éppen a pápai hatalom. A nélkül el sem képzelhető és
mint ilyen homlokegyenest ellentétben áll a reformáció irányelvei vel. Meg-
győződésem: sohasem fogamzott meg protestáns agyban az a merész gondolat,
hogy másolnunk kellene a katolíkus egyházszervezetet. Felmerülhet azonban
mégis a jogos aggodalom: vajjon az autonómiával való teljes szakítás nem
tévedne IC olyan utakra, amelyeleen való haladás súlyos összeütközést jelentene
egyházunk lutheri alapelveivel.

Fenti rövid kítérés után most már felvetődik a kérdés: melyek azok az
utak, amelyeken 'a válság leküzdésének céljával és reményével a jövőben
haladnunk kell?

A legégetőbb és egyházunknak a jelen helyzetben a legtöbb veszteséget
[elentő kérdés kétségkívül a reoerzális kérdés. Ezzellapunk m. é. 1. számában
már részidesen foglalkozván, nem akarok ísmétlésekhe bocsátkozni, míndössze
leszögezem akkor ismertetett álláspontornat. követelnünk kell a reverzális
hatályon kioűl helyezését. Addig is azonban, amíg lankadatlan küzdelemmel
ez úton célhoz érünk, tanácsosnak látszik, ha 'momentán védelem némely eszkö-
zéről gondoskodunk. Az egyes gyülekezetek által foganatba vett fegyelmi intéz-
kedések helyett jobbnak tartanám at egyház kebeléből való kizárást.*) Krisztus

*) Ilyen intézkedésre a jelenleg érvényes E. A. keretei közt nincs jogalap. Szerk,
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korbáccsal űzte ki a kufárokat a templomból. Nem kötelességünk-e nekünk is
anyaszentegyházunk templomából kiűzni azokat, akik a lélek legdrágább kin-
csével kufárkodnak és adják el hitüket, legtöbbször anyagi jólétért, vagyonért ?
Nem büntetést jelentene 'egy ilyen rendszabály alkalmazása a: renegátokkal
szemben, hanem az egyház természetes védekezését azok ellen, akik életére
törnek! A jelenlegi súlyos helyzethen időszerűnek látszik egyegyházvédelmi
rendszer megállapítása, amely átvezesse egyházunkat a mostani nehéz idők
válságán. Ennek a gerinoét és generálís szabályát jelentené a hívek hithűségének
megingathatatlan szilárd alapokra való helyezése, Ezért az első teendő az,
hogy minden támadó tendencia kiküszöbötésével le kell térnie egyházunknak
(1 rosszul értelmezett liberálizmusnak arról az útjáról, amely pálcával valÓ'
védekezést jelenteti azokkal szemben, akiknek kard' a fegyverük.

Hogy mit jelentett ez a protestáns Iíberálízmus, azt mínden körülírásnál'
jobban megvilágítja az alábbi példa: A «protestáns» Jókai Mór két regényalakja.
apáter és a kálvinista prédíkétor hosszas hitvitájukat azzal fejezik be: «mín-
den vaUás jó ott, ahol az ernbermaga is jó». Soha sehol nem olvastam m~.g
a protestáns mentalitásnak ilyen önkény telen kiváltódását, ahogya kálvinista
Jókai tollára kívánkozott a fenti mondat, Viszont azonban teljesen szervesen
illeszkedik bele ez a: felfogás a mult (század eszmekörébe, ft felekezetek köl-
csönösen egymást rmegértő magatartásának idején. Ma azonbarr na.sy vesze-
delemmé lesz. Ha az 'egyik oldalon a-teljes íntranzígenclával szemben a fenti
felfogásnak megfelelő liberálizmus áll, az utóbbinak íeltétlenül buknia kell. Eb-
ből a rosszul értelmezett Iiberálizmusból - ahogy azt nap-nap után tapasz-
talhatjuk - egy új típusa kezd kialakulni azoknak, akik ugyan evangélikusok-
nak vannak bejegyezve azanyakönyv,ekbe, az evangélikus egyházhoz azonban
édes kevés közük van. Sokszor találkeztam az életben ilyen felekezetközi
nihilistákkal, akik vallásosnak tartják magukat, mert hisznek Istenben, imád-
'koznak is hozzá, a felekezeti hovatartozandóságot azonban csak forma-
litásnak tekintik. A renegátokj, a reverzálist adók kizárólag az ilyenek táborából'
kerülnek ki.

A fentiek nyilvánvalóvá teszik, hogyegyházunknak szakítania kell eddigi
líberális felfogásával és bele- kell vinnünk az evangélikus köztudatba azt az elvet,
amely szerint nem igaz az, hogy «minden wallás jó», hanem kizárolaq és egyediil
a' mievang:élikus vallásunk mutatja meg az utat lsten. igazi meqismeréséhez és
Krisztus tanításának helyes meqértéséhez, At kell ptántálni az evangélikus ld-
Iéekbc annak értékelését, hogy mit jelent evangélikusnak lenni- és hogy Istennek
különös kegyelmét kell megköszönnünk mindennapi imádságunkban, amiért
eoanqélikusoknak teremtett bennünket. A híveknek ezen meatalitás- szerinti át-
formálását már a gyermekkorban kell megkezdenünk, hogy' ft most felnövő- új'
generáció annak idején már egytől-egyig fanatikus valIója és hirdetője legyen
az evangélikus gondolatnak.

Az iskola falai között kellőképpen megalapozott egyházszeretettel ren-
delkező ifjúságnak későbbi lelki gondozásáról, ifjúsági egyletek. leány-egyletek
munkájának intenzívebbé tételéröl, a hívekkel való közvetlen lelki kapcsolatról,
a templomon kívüli lelkipásztori munka míndmegannyi megnyilvánulási alak-
járól' beszélni nem lehet az éli feladatom. Ezt' legjobb igyekezete szerínt el
fogja végezniae a lelkészi kar, amely .teljes tudatában van annak, hogy nemes
munkaköre nem h,ivatal, hanem hivatás, amelynek ellenértéke Krísztusunk
hűséges szolgálatának jóleső- érzése.

K,i kell azonban térnem még röviden azokra a' nehézségekre, amelyeket
a s:z6rványokban lakó híveink telki gondozása okoz: Egy külön fejezetét jelenti
egyházunk válságának, ha arról beszélünk, hogy talán egy keresztyén vallás-
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felekezet sincsen az országban, amelynek híveí 'Oly elszórtan és más vallás-
felekezetűek közé ékelve élnének, mint a mi egyházunk hívei. Megdöbbentő
rágondolni arra, hogy a magyar evangélikusoknak egy igen tekintélyes számú
csapatál lehetne összeállítani azokból, akiknek lakhelyétől 30-50 km.-nylre
van templom, lelkész és akiknek állandó érintkezése a lelkésszel szinte áthág-
hatatlan akadályba ütközik. A lelki gondozás feladata az ilyeneknél jórészt
az egyházi sajtóra hárul. Gondoskodnunk kellene arról, hogy szórványban lakó
híveinl, - még a legszegényebb sorsúak is - egyházi lapjainkat, egyházunk
hitépítő kiadványait állandóan olvashassák és ilyen úton szilárdítsák hitüket
és ragaszkodásukat egyházunk iránt.

Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy híveink ilyetén való lelki gondo-
zása tekintélyes anyagi áldozattal járna. Joggal vetődik fel a kérdés: mi módon
volna a fedezd előtel1emtbetőakkor, mídőn egyházunk katasztrófális anyagi
kőrülményeí között nem egyszer meglevő egyházi intézményeink léte forog
kockán? Merjük-e remélni, hogy ma, amidőn megsokszorozódtak a megélhetés
gondjai, megmozdul az evangélikus társadalom, hogy anyagiakban is segít-
ségére siessen bajba jutott egyházának? Ha emlékezetembe .ídézem azokat a
lélekemelő példáit a történelem lapjainak, amelyek egyház és haza iránti
hűségről beszélnek j ha felteszem továbbá, hogy mínden öntudatos evangélikus
tudatában van a kötelességének, amil 'egyháza reá ró : merném remélni, hogy
nem lenne hiú ábránd egy egyház védelmi alap létesítése, amelynek feladata
lenne anyagi eszközöket swlgáltatni annak az egyházmentő célnak az elérésére,
amit így lehetne kifejezni: hitük fenséges erejétől áthatott és azt értékelni tudá,
meg nem alkuvó eoanqélikusokat nevelni egyházunk számára.

Fenti célkitűzésnél az a gondolat vezet, hogy egyházunk nem a quanti-
tásra, hanem a qualitásra helyezi a fősúlyt. Nálunk nem a - gyakran lélekí-
telen - tömegek demonstratív felvonulásában rejlik az 'erő, hanem az egyén
mélységes meggyöződéssé kikristályosodott hitében. '

Ha sikerülne Isten megsegítő kegyelmével a hithű evangélikusoknak ezt
a típusát általánossá tenni, már nem is lenne okunk arra, hogy egyházunk
válságáról beszéljünk, mert akkor egyházunken Krisztus Egyházán -
a poklok kapui sem vesznek diadalmat.

(Kisfalud) Dr. Ajkay István.

Az erkölcsi élet területén tapasztalható szokások megszámlálhatatlan
változatossága alapján némely "álmodozók" - ahogyan őket nevezhet-
ném -, akik valahogy középütt vannak a butaság mély álma s az igaz-
ság világosságára való felébredés közt, úgy gondolták, hogy erkölcsiség
magában véve általában nem létezik, hanem minden nép a saját meg-
szokását tartja erbiilcsiségneh. Mivel pedig a szokások minden népnél
eltérőek, s a változhatatlanság az erkölcsinek a fogalmához hozzátartozik,
azért szeriniiih erhblcsiség általában véve nincs is. Hogy sok szót ne
vesztegessek erre, - ezek az emberek nem jöttek tisztába azzal, hogy ez
az ige: "Amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, azt te se cselekedd
másokkal" nem szeneed változást a népi szokások még oly különböző-
ség« ellenére sem. Ha ezt az alapelvet az Isten iránti szereieire vonat-
koztatjuk, megsziinnek a gyalázatos cselekedetek, ha pedig a felebaráti
szeretetre vonatkoztat juk, megsziinnek a gonosztettek. Mert senki sem
hajlandó rombadöntení saját otthonát. Tehát nem rombolhatja le senki
Isten lakóhelyét, azaz önmagát (v. ö. 1. Kor, 3, 16-17.). És senki sem
hajlandó önmagában kárt tenni. Azért tehát nem árthat másnak sem.

Augustinus, De doctrina Christiana.
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KRÓNIKA
Hz ausztriai áttérést mozgalom.

Folyóiratunk mult évi októberi számában az ausztriai protestantizmus
ismertetése kapcsán utalás történt arra a nagyszabású áttérési mozgalomra is,
amely a mult év folyamán mintegy 30.000-rel növelte az evangélikus egyház
lélekszámát. Ennek a mozgalomnak vallásos értékét az osztrák hatóságok s ezek'
nyomán bizonyos körök azzal vontálc kétségbe, hogy ez nem egyéb, mint «po-
litikai tüntetéss. Számos hitelt érdemlő megnyilatkozás alapján módunkban
van rávilágítaniennek a mozgalomnak valódi képére.

Hogyamozgalomnak fellángolását közvetlenül politikai okok ídézték
elő, azt míndenkí 'elismeri. A mult évi februári forradalom leverése óta az
osztrák kormány nem tűri a felekezetnélküliséget. De nagy volt a meglepetés,
amikor a' felekezetnélkülieknek, akik azelőtt a római katolikus egyház tagjai
voltak, - jelentékeny része iaz evangélikus egyházba kérte felvételét. Majd
pedig a júliusi nemzeti' szocialista puccs nyomán támadt államhatalmi reakcíó
ezek köréből hajtott sok embert az evangélikus egyházba. Mindkét esetben
az indítóok :elkesefledés azzal a római katolikus egyházzal szemben, amelyet
a sokszor brutálisari fellépő államhatalmiszerv·ek legalább is félhivatalos an
képviseltek. Pedig a Quadragesimo anno alapján felépített új Ausztriában az
evangélikus egyházhoz való csatlakozás nemhogy előnyt, hanem határozottan
hátrányt jelent, hiszen evangélikus vallású állami hivatalnokok számos esetben
hitük elhagyásával voltak kénytelenek állásukban való megmaradásukat biz-
tosítani! Mivel pedig valamely egyházból való kilépést a politikai hatóságoknál
kell bejelenteni s ez is csak három havi várakozási idő után válik· érvényessé,
a hatóságok mindent megtesznek a római katolikus egyházból való kilépés
megakadályozására, az egyszerű tudomásul nem vételtől kezdve fenyegeté-
sekkel, sőt az elmeállapot megvizsgálásának elrendelésével l (Egy ilyen esetnek
fültanúja volt Keller Adolf, ismert genfi professzor ; v. Ö. ChristI. Welt,1935.
3. sz.). I

Azonban ez a mozgalom magát az ausztriai evangélikus egyházat is sú-
lyos feladatok elé állítja. Hiszen, ha az a sok ezer ember csakugyan unínden
belső meggyőződés nélkül jön az 'evangélikus egyházba, úgy ezek nem nyere-
séget, hanem csak igen nagy tehertételt jelentenek. Akik tehát a hatóságok
okvetetlenkedése ellenére is ragaszkodnak az evangélikus egyházba való bele.
pésükhöz, azokat a lelkészek még nem veszik fel minden további nélkül a gyű-
lekezetbe. Akinek a szándékai nem tiszták, vagy a lelkészt hamis bemondá-
sokkal igyekeznek félrevezetni, azokat egyszerűen elutasítják, vagy bizonyos
idő eltelte után újabb jelentkezést kívánnak. Igen nehéz feladatot ró a lelkél-
szekre mínden egyes felvételre jelentkező lelkiismeretes megvizsgálása. Bécs
több evangélikus lelkészi hivatalában a legnagyobb tódulás idején nap-nap
mellett a 'késő éjjeli órakig folyt ez a munka, míg az utcán a jelentkezők órák
hosszat sorban állva várták, míg rájuk kerül a sor. Azután következík a jelent-
kezettek oktatása, az evangéliuru igazi tartalmával való megismertetése. Akár-
hány lelkész még az önkéntes munkások jelentős gárdájanak a segítségével is
alig győzi a munkát. Az eredmény azonban legtöbbször örvendetes; bizonysága a
templomlátogatók, úrvacsorán résztvevők, egyházi lapok előfizetői számának
rohamos emelkedése, új istentiszteleti helyek létesítése. Vannak persze félénkek
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is, akik rneggyözödésükkel nem mernek még a nyilvánosság elé lépni. Jellemző
egy gyülekezeti lap felhívása: «Olyanok részére, akik valami okból akadá-
lyozva vannak a nyilvános istentiszteleten való részvételben, külőnböző he-
lyeken tartunk istentiszteletet és úrvacsorát. Felvilágosítást a lelkészi hivatal
nyujts. (Zeitwende, 1934. dec. 166. 1.).

Hogy mílyen munka folyik az újonnan áttérőknek az evangélikus egyházi
életbe való bekapcsolása terén, abba némi bepillantást nyujt egy, a mult nyál-
ron Salzburgban járt vidéki osztrák lelkész leírása, melynek érdekesebb ré-
szeit itt közöljük Salzburgban ezernél jóval több volt a felvételre jelentkezők
száma a nnult évben! .

«Látjuk, hogy úgy a salzburgi lelkészi hivatal, mint az egyházi hatósá-
gok is nagyon.,, komolyan törekednek arra, hogy az áttérési mozgalom valóban
vallásos mozgalom maradjon. Ennek a törekvésnek megfelel az a gondosság,
és lelkiismeretesség, amellyel a salzburgi lelkészi hivatal az áttérőket ered-
ményesen tudja egyházunk életébe beJ.evonni... Este az evangélikus iskola
közelében mentem el, melyhez a .gyülekezetí terern is hozzá van építve. Való-
ságos népvándorlás van az utcán. Erdeklődőm, hogy mi történt? «Bibliaóra
lesz az evangélikus iskolában», mondják. Én is a tömeg kőzé keveredem, hogy
részt vegyek rajta. Amint az iskolaudvar kapuján belépünk, visszatérő embe-
rekkel találkozunk Nincs több hely, - hallom. De én könyökőm segítségével
behatolok A terem zsúfiolva, a folyosók s a gyülekezeti diakonissza szemközti
konyhája tömve s még a nyitott ablakok előtt az iskolaudvaron is tucat-
számra állnáld a 'hallgatók. Kereken 300 résztvevő .• Ez már több mint fél éve igy
van», rnondja valaki ... Örülök a férfiak nagy számának... Bemondják az
éneket. A lelkész felesége \ül a zongoránál s előbb eljátsza a dallamot. Az új
protestánsokat 'egyházunk ének- és dallarnkíncseibe is be kell vezetni. Az első
versnél még érezhető a dallam ismeretében való bizonytalanság, a következőknél
már jobban megy, az utolsónál mar hatalmasan zúg az ének. A lelkész ma az
«evangélikus Mária-tísztelet--röl beszél. Magam is kíváncsi )vagyok, hogyan
kezeli ezt a témát. Amít hallottam, az számomra is épülést [elentett. Minden
felekezeti él s a katolikus 'egyházat sértő szó nélkül beszélt ... Sohasem állott
előttem Mária magasabban, mint abban az órában, sohasem értettem meg job-
ban az anyai hivatás szentségét, mint akkor. A lelkész egy óránál tovább be-
szélt. A tikkasztó augusztusi estén szinte elviselhetetlen hőség volt a zsúfoll
teremben. De az utolsó szóig a legfeszültebb figy,elem!... Hogy a bibliaóra
mennyire az áttérők szükségleteihez volt szabva, azt még egy példa világítja
meg. A lelkész nagy súlyt helyez arra, hogy az új gyülekezeti tagok egyes
bibliai helyeket is elsajátítsanak. Előadása közben idéz egy ilyen bibliai mon-
dást s ezt mondja: Ezt a mondást minden evangélikus nak emlékezetből kell
tudnia; rögtön meg is tanuljuk s 'ezért mondjuk el háromszor együtt». A 'bib-
liaóra után még egy lóra is eltelik, míg az utolsó résztvevő is eltávozik, mert
sokan vásárolnak Bibliát, énekeskönyvet, vallásos iratokat; egyik örömmel je-
lenti, hogy testvérét is sikerült áttérésre bírnia, más viszont áttérésének követ-
kezrnényeíröl számol be, stb. (<<Bergbote», 1935. január).

Nem állít juk, hogy míndenütt úgy történik minden, mint Salzburgban.
De az áttérők többsége azért keresi az evangélikus egyházat, mert elhídege-
dett a politikai katolicizmustói s itt viszont egyelőre csak a politikamentessé-
get látja. Ez és a szorongatott kűlső helyzete egyaránt figyelmezteti az auszt-
riai evangélikus egyházat igazi hivatására: hogy csak a tiszta Evangélimnot
hirdesse. Es ennek az igazi hivatásra való ébredésnek szárnos örvendetes jelét
látjuk. Ez ennek az áttérésí mozgalomnak legnagyobb haszna és áldása.

w.
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"Vt-gitt-a" és Regnum'"" .
« Vigilia» címmel február í-én új folyóirat indult. Magát a szellemi arisz-

tokrácia negyedévi közlönyének nevező organum 191. lapján bejelenti, hogy
a közel jövőben «Regnum» című, évi hétszázlapos történeti kiadvány jelenik
meg, melyet az ifjú katolikus történészek munkaközössége állít össze. Aki tudja
azt, hogy a legrégibb és legtekintélyesebb magyar történeti folyóirat, a «Szá-
zadok» már évek óta nem érte el a hétszázas lapszámot, bizonyára bámulattal
adózik a merész kiadó vállalkozásának, különösképen akkor, ha e tájékoz-
tatóból még azt is megtudja, hogy az évkönyv tudományos célt tűzött ki maga
elé, sőt éppen a tudomány megvédelmezését bizonyos, dilettáns törekvésekkel
szemben. (

A bejelentés természetesen igyekszik magyarázatát adni a tiszteletet pa-
rancsoló kezdeménynek. Első soraiban Szekfű Gyulára hivatkozva súlyos krí-
tikát mond a békevilág pozitivista történészeíről, kik korlátoltságuk miatt kép-
telenek voltak: szintézísre ; Hóman és Szekfű szabadítottákki a magyar tör-
ténetírást szűk köréből s biztosították a közönség és tudomány kapcsolatát.
Reklámuk ezek után homályos célzásokat tesz állítólagos, dilettáns tenden-
ciákra, melyek hazánkat ki akarják szakítani az egyetemes keresztény kultúr-
közösségből s amely törekvések a díktaturák miazmás légkörében igen vesze-
delmesek. Akadémikus körők nyugodtan tűrik ezt, jóllehet az ő feladatuk volna
e törekvésekkel szemben állást foglalni. «Mivel ők ezt elmulasztják, - írja
lapunk csodálatos fordulattal, - a katolíkus történetírói tábor fiatal erőire
hárul e munkas.

(Idáig a programmct adó hirdetés. Az olvas6ra bízzuk annak megállapítá-
sát, vajjon működnek-e olyan .erők Magyarországon. melyek a magyarságat
a keresztyénségtől el akarják szakítani s ha igen, történeti érvekkel dolgoz-
nalc-e IS hogy ez esetben az Akadémia Jeladata-e velük szembeszállani. Reklá-
moktói nem szoktunk logikát várni. A mi hirdetményünk meglepő salt6it
nem tehetjük szóvá. Készséggel elísmerjük azt is, hogy alapok hirdetésrovata
nem a legilletékesebb hely tudományos célkitűzések publikálására. Két dolog
azonban még így is szemet szúr és gyanút ébreszt a tudományosságot védő-
szárnyai alá vevő reklámmal szemben. Az egyik az a lesújtó ítélet, mely egy
egész történészgenerácíót korlátoltnak bélyegez. Egy, csak most induló gárda
ajkáról - enyhén szólva - merész ítélet. A másik az, hogy az évkönyv ősz-
szeállítóiként a magyar katolikus történészek munkaközössége szerepel, Ami;
kor pár évvel ezelőtt "A magyar történetírás új útjai» című kitűnő munka oly
feltűnő készséggel hangsúlyozta, hogy a historikus alig szabadulhat miliőjének
egyoldalú hatásai alól, ki hitte volna, hogy a miliő-hatások tudatosítása prog-
ramm, az egyoldalúság félszáz történészt munkaközösségbe fogó kapocs is lehet.

Szeretnők remélni, hogy az egész közlemény kiforratlan ember pongyola
fogalmazványa csupán. A bejelentés úgy, amint papírra került, tagadását je-
lenti míndannak, amit az emberiség évezredek óta a mai napig megszakitat-
lanul a történetíró függetlensége és objektívitása elemi feltételének tartott.
Ma bizonyára még példátlan felháborodás kísérné - tegyük fel - evangé-
likus bírák céhének megalakulását, mely «lutheránus igazságszemlélet» alapján
kívánna jogot swlgáltatni. - Adja Isten, hogy 'soraínk egy szerencsétlen fogal-
mazványból következő rémlátásnak bizonyuljának. A magyar történettudo-
mány jövőjének érdekében is kívánjuk, vajha az ambiciózus csoportról, mely
az .előtte járó hístoríkus-nemzedék egyetlen erényeként a szorgalmat ismeri
el, az utókor ne legyen kénytelen feljegyezni: A merészség volt egyetlen erényük.

drkm.
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5ZcLJEGYZETEK
A házasságjog reformjára
készül hazánkban a római egyház. A
hercegprímás törvény javaslatot is ké-
szített a «polgári házasságkötés» ügyé-
ben. A mai hatalmi helyzetben nem
lehet kétséges, hogy hamarosan keresz-
tül is viszi akaratát. A protestáns köz-
vélemény gyanakvással és növekvő
idegességgel nézi ezeket a készűlődé-
seket. Ez érthető, mivel éppen a házas-
ságok ügye annyire elmérgesedett se-
be a felekezetközi viszonynak, hogy
javulást alig lehet remélni s minden
érintésénél félni kell, hogy a helyzet
súlyosbodik. Ennek ellenére magunk-
nak ártunk, ha nem igyekszünk a her-
cegprímás törekvését elfogulatlanul
megvizsgálni. Akik a polgári házasság-
kötésrölés állami anyakönyvvezetésről
szóló törvények létrejöttének történe-
tét ismerik, azok tudják, hogy annak
idején ezek a törvények - a reverzá-
lis-törvény rekompenzációja ellenére is
- a római egyház érzékeny vereségét je-
lentették. .E vereség hatásaalaU kez-
dett először szervezkední a politikai
katolicizmus a néppártban. Emberileg
nem lehet csodálni, hogyha most az
idők változásának jeleként, a római
egyház vereségének a nyomait el akar-
ja takarni s hatalmát mutatní azzal,
hogy ő szab, készit törvényt az ál-
lamnak. De viszont meg kell látnunk,
hogy milyen veszedelmes ez az emberi
hatalmi szempontok által diktált egy-
házpolitika. A katolicizmus - mínden
látszólagos megújhodás ellenére is, -
mindinkább politíkummá lesz. Naivi-
tás, ha a római egyház vezetői azt
gondolják, hogy a polgári házasságkö-
tés intézményének korlátozásával a
«házasságok, családok és gyermekszü-
letések körüls lényeges eredményeket,
gyökeres javulást lehet elérni. Jaj lesz
azoknak, akik reménységüket emberi
törvényekbe helyezik. Viszont nekünk
evangélikusoknak gyökeres revízió alá
kell vennünk a vegyesházasságok és
az elvált házasok esketése tekinteté-

ben folytatott gyakorlatunkat. A fő-
szempontnak pedig saját magunk re-
víziója tekintetében annak kell lenni.
hogy az evangélium igazságának nyis-
sunk teret, azt hirdessük, - még ha
ez talán hátránnyal, vagy szenvedés-
sel jár is. Mert senkitől sem várhatja
a tiszta evangéliumot magyar népünk
annyi joggal, mint evangélikus egy-
házunktói.

"Kíméld a szívedet,
hogy hosszúéletű légy a földön». Ezt
hirdette nemrég egy neves szívspecia-
lista. «A tanács - fűzte hozzá az egyik
budapesti napilap, - olyan volt, mínt-
ha Sion hegyén villámlás és menny-
dörgés között az ur új törvényt, ti-
zenegyedik parancsolatot adott volna.
Ennek az egyetlen parancsolatnak a
megtartása feleslegessé tenné a tíz-
parancsolatot. Hiszen a tízparancsolat-
ban tiltott dolgok mind izgatólag hat-
nak a szivre és ezeknek elkerülése egy-
ben a tudós professzor tanításának
megtartását is jelenti». A karcolat író.
ja valószinűleg nem is sejtette, hogy
amikor így szellemeskedik, mennyire
kőzeljár az igazsághoz. Az emberek
szeretik különválasztani a természet
világát és az Isten törvényét, sőt haj-
landók szembeállítani a kettőt egymás-
sal. Elfelejtik, hogy Isten a teremtett
világnak törvényeket szabott: a tíz-
parancsolat nem azóta érvényes, hogy
az Úr szavakba foglaltan kijelentette,
hanem már a teremtés óta. Isten az
ember szíve felől is rendelkezett, azt
parancsolta róla az embernek, hogy
hűségesen gazdálkodjék vele. Bűnös-
ségünk következménye, hogy vissza-
élünk a szív erejével. Jól látja a cikk-
író, hogy a tízparancsolat megszegé-
se testünkre is káros; nem lehet bün-
tetlenül lázadőzni a Teremtő ellen.
Persze mégis kérdés, hogy feltétlen
parancsolat-e a szív kímélése. Meg-
lehet, hogy az emberi szívet teremtő
Isten áldozatul kívánja a szívet em-
bertestvéreink javára. Ezért nem adta
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Isten parancsba a szív kíméletét, el-
lenben ígéretet fűzött az engedelmes ke-
déshez. Az engedelmességre van pa-
rancs, ez az útja az egészségnek is.

Sokan aggódnak
legjobb híveink közt, hogy mí lesz
egyházunkkal a míndjobban föléje tor-
nyosuló súlyos viharok közt. Minden
emberi aggodalmaskodással szemben
tudnunk kell és soha meg nem szabad
Ieledkeznünk arról, hogy egyházunk
Isten kezében van. Ezért a hit tisz-
tánlátásával kell felismernünk a hely-
zetet, melyben élünk és melyet sem-
miféle ügyes egyházpolitikával nem le-
het megoldani. De éppen úgy józanu}'
és mínden ereítélet nélkül kell számba
venni azt, amihez egyházunk emberi
berendezkedései közül ragaszkodnunk
kell, mert benne evangéliumi igazság
keres kifejezést, s amitől jobb meg-

válnunk, mert bármilyen nagy mult
fűződjék is hozzá, az mégis csak. a
kerszellem kifejezője, de nem az evan-
géliumé. Igy lehet vitatni, hogy ra-
gaszkodjunk-e a gyülekezeti autono-
miához, mely a valóságban többnyi-
re independentizmus, vagy küzdjünk-e
a reverzálls-törvény ellen, avagy ne
szorgalmazzuk-e mi is a jelenlegi há-
zasságjog s még inkább a házassági
elválásról intézkedő törvényes rendel.
kezések megváltoztatását. Mindez a vi-
ta vagy küzdelem azonban csak ak-
kor jár helyes úton, ha mindig szem
előtt tartjuk, hogy mi Krisztus Egy-
házának igazi feladata, s ha mínden
igyekezettel e feladat szolgálatába ál-
lítjuk egyházunkat. E tekintetben is-
mételten emlékeztetjük olvasóinkat fo-
lyóiratunk mult számában a protes-
tantizmus sorskérdéséről megj-elent ta-
nulmányra.

séges és harcolni tudó katonái egymást
támogatják, védik és erősítik egészen a
diadalomig" [u. o.]. - Az a körülmény
pedig, hogy egyházunkon kívűli tényezők
éppen a legutóbbi idöben egyre céltuda-
tosabban törekesznek az állami házasságjog
reviziőjára, fokozott mértékben növeli az
értékes tanulmány aktualitását, miért is az
méltán tarthat számot olvasóink érdeklő-
désére. J. 1..

ÚJKONYVEK
D. Raifay Sándor: A vegyes-

házasságrói. Budapest, 1934. Az
••Evangélikus Élet" könyvtára, Il; 62 lap.
Ez a tanulmány olyan kérdést tárgyal,

amely egyházunk jelenlegi állapotában iga-
zán véres valóságában aktuális. - A Szent-
frás tanításának és az ősi egyház idevonat-
kozó rendelkezéseinek. rövid ismertetése
után a mi magyar viszonyainkkal foglal-
kozik a lehető részletességgel. A történeti
anyag után különösen az 1895 óta be-
következett állandó vérvesztés adatait tárja
elénk. Majd külön ismerteti Róma jelen-
legi magatartását, illetve az új kódex ren-
delkezéseinek érvényesítése alapján, 1918
óta annyira megváltozott harctéri helyzetet.
Az a tény, hogy eddigi védekező kísérle-
teink nem váltak be és az állami hatalom
••türelmessége" csak kedvez Róma agresz-
szivitásának, szerzőt arra a meggyőződésre
kénytelen eljuttatni: ••... szükséges, hogy
a .. , zsinat a vegyesházasságok és rev er-
zálisok kérdésében olyan törvényt alkos-
son, amely a válságosan nehéz időben egy-
házunk nyugodt fejlődését és a kűzdelmek-
ben való diadalmas megállását biztositani
képes." (60. 1.) - Ennél is fontosabbnak
tekinti azonban egyházunk belső megújho-
dását, hogy az olyan táborrá lehessen,
"amelyben a Krisztus evangéliumának hű-

D. Payr Sándor: Hajnóczi
Sámuel és lia, József. Egy lel-
kész, kinek tudós fia vérpadon halt meg.
- Sopron, 1934. Székely és Társa könyv-
nyomdája. 35 lap.
Aki egyszer majd összefoglalóan meg

fogja írni a magyarországi evangélikusság
művelődéstörténetét s annak általános jelen-
tőségét, az igen hasznos adalékot talál ebben
a füzetben. A szerző nagy gonddal gyüj-
tötte és állította össze a Hajnóczi József
nagyigéretű, de tragikus végű pályafutására
vonatkozó adatokat. A hányatott életű,
utoljára Dunaegyházán lelkészkedett Haj-
nóczi Sámuel egyetlen fia volt József, aki
a múzeuma lapító Széchenyi Ferenc gróf
titkára, majd szeremi alispán is lett, hogy
végül belesodródva a lelkiismeretlen kalan-
dor, volt ferencrendi barát: Martinovics



összeesküvésébe, vérpadon fejezze be éle-
tét. Elfogulatlan katolikus történészek sze-
rint is Hajnóczi nem csupán a felvilágoso-
dás legtudósabb politikai elméje, hanem
Martinovics társaságának legtisztább jellemü
tagja is 'volt. Ö nem akart forradalmat. Ha
Martinovics megérdemelt bűnhődése semmi-
képen nem nevezhető is e szabadságért
szenvedett vértanúságnak, de Hajnóczi két-
ségtelenül nem érdemelte a halálos ítéletet.
A szerző által összegyűjtött adatok ezt két-
ségtelenné teszik s ezzel méltó módon
elevenítette fel a vérpadra jutott tudós
evangélikus papfiú emlékét. w.
Ekklesia.

Ezen a címen nagyszabású és nagy jelentő-
ségű vállalkozás indult meg a közelmultban.
A vállalkozás az ökuménikus gondolat szol-
gálatában áll s a különböző keresztyén egy-
házaknak és felekezeteknek egymáshoz való
közeledését azzal igyekszik munkálni, hogy
lehetőséget nyujt egymás kölcsönös és ala-
pos megismerésére. "Csak ha az Egyház kű- .
lönböző részei kölcsönösen megismerik, és
pedig tisztelettel és szeretettel ismerik meg
egymást, válik majd 'lehetövé az egybenö-
vés" , - mondja a vállalkozás szervezője és a
gyüjtemény szerkesztője: Siegmund-Schult-
ze Frigyes berlini professzor, az ökuménikus
gondolatnak egyik legrégibb németországi
harcosa. Ha meggondoljuk, hogy még az egy
hitvallású egyházi közösséghez tartozó, de
különböző országokban lakó keresztyének
is mily kevéssé ismerik egymást, úgy csak
örömmel üdvözölhetjük ezt a vállalkozást,
mert valóban nagy hiányt pótol. Helyes az
az elv, hogy minden egyes ismertetést az
illető ország és felekezet egyik elismert ve-
zető embere ír, így válik az ismertetés va-
lóban "önábrázolás"-sá, amit a gyüjtemény
alcíme is kifejez: Eine Sammlung von
Selbstdarstellungen der christlichen Kir-
chen. Agyüjtemény 12 kötetre van tervezve,
ezen belül pedig mintegy 50 külön füzet
fogja felölelni az európai és többi világré-
szi protestáns, valamint keleti-orthodox egy-
házköaösségek ismertetését, míg a római
katolicizmus ismertetésére csak ezen a ke-
reten túl kerül esetleg a sor. Részletesebb
prospektust készséggel küld a kiadó: Leo-
pold Kloiz - Verlag, Gotha.

Természetes, hogy az egyes füzetek tar-
talmát itt részletesen nem is:nertethetjük,
hiszen míndegyik teljes megismerést kíván.
Eddig négy füzet jelent meg: az angol egy-
házról, továbbá a hollandiai, svájci és ausz-
triai protestáns egyházakról. Az anglikán
egyházról (Die Kirche von EnglancL124
lap, ára 6 márka, az egész sorozatra való
előfizetés esetén 4 márk a) három cikk nyujt
ismertetést. Az anglikán egyház történetét
és jelen helyzetét Bell G. chichesteri püs-
pök, az Ökuménikus Tanács jelenlegi el-
nöke ismerteti. Jó és világos áttekintést
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nyujt az anglikán keresztvénséget leginkább
jellemző Common Prayer Book-ról s a kő-
rülötte legutóbb folyt reviziós kűzdelmek-
röl, továbbá az egyházi szervezetről, az
államhoz való viszonyról. pénzügyi hely-
zetröl stb. Az anglikán egyház elterjedé-
sére nézve érdekes, hogy bár hiveinek
majdnem 2/3 része az anyaországban él,
mégis itt mindössze 43 püspökség van, míg
az összes anglikán püspököket magában
foglaló Lambeth-konferencia legutóbbi (1930)
gyülésére 395 anglikán püspök kapott meg-
hívást. Két rövid cikk az anglikán teoló-
giáról és missziói munkáról ad nagyvonalú
áttekintést. Az egészet a fontosabb angol
és német nyelvű irodalom összeállítása
egészíti ki.

A hollandiai protestantizmust ismertető
testes füzet 18 cikke igen tarka képet nyujt.
(Die evangelischen Kirchen der Nie-
derlande. 176 lap; ára 8 márka, előfize-
tőknek 5'50 márka.] Maguk az egyes irók
is elismerik, hogy a hollandiai protestan-
tizmust az erős individualizmus jellemzi. A
liberálisok és orthodoxok közti ellentét a
református egyházban többszöri szakadásra
vezetett (legutóbb még 1926-ban is), úgy-
hogy ma négy különböző református egy-
házi szervezet van, nem számítva a 17.
században keletkezett s teljesen különálló
remonstránsokat. Sőt még a nem egészen
100.000 lelket számláló evangélikusoknak
(lutheránusok) is két külön egyházi alaku-
latuk van. Nem csoda, hogy ilyen körül-
mények között megdöbbentően no a feleke-
zetenkívűliek ("vallástalanok") száma; 1930-
ban az összlakosságnak közel 15 %-a l Az
összes reformátusok a lakosság 42'5 %-át,
a római katolikusok pedig 36'5 %-át teszik.
A németalföldi lutheránizmuson erősen lát-
szik a református hatás; érdekes, hogy tor-
nyaikon s igen egyszerű berendezésű [oltár
nélküli 1) templomaikban leggyakoribb jel-
kép a: ha ttyú. w.
Furche-Bücherei. 1. Spoerri Theo-

phil: Vom befreienden Glauben. 2. Schick
Erich: Der Ring des geistlichen Lebens.
3. Heim Karl: Der Glaube an ein ewiges
Leben. Furche-kiadás, Berlin, 1934; áruk
egyenként 0'80' márka.
Három 30-30 oldalas kis kötetke. Gon-

dos nyomásuk és izléses kötésűk elárulja,
hogy ajándékszerzésre szánta a kiadóválla-
lat, amelynek ismert célkitűzése a művelt
nagyközönségnek keresztyén irodalommal
való ellátása. Milyen nagy utat tett meg
az iratrnisszió a háború elötti jámbor trak-
tátusoktól e három könyvecskéig l Az igé-
nyeknek és a készültségnek emélkedése
és a tudósok alászállása tudományok ele-
fántcsonttornyából a keresztyén élet hét-
köznapi küzdelmeibe, mindenképen tüköre
az idők változásának. Spoerri professzor
roppant elevenen szemlélteti a szabadság
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lényegét és dimenzióit, az ember rabságát
és Krisztus szabadítását; a befejező rész
személyes vallomása pedig egészen közel
visz bennünket a mondottak realitásához.
Schick Il. Péter 1, 5-7 alapján pompás
elmélkedést ad a lelki élet zárt köréröl,
hit - erény - megismerés- megtartózta tás- tűre-
lem-istenesség-testvérszeretet és általános
szeretet egymásba kapcsolódásában. Heim
az örök élet kérdéseiről szólva a haladásba
vetett hit összeomlásáról, a lélek halhatat-
lanságának tudományos bizonyíthatatlan-
ságáról szól és kifejti, miként marad állandó
nyugtalanság az emberben megrettent lelki-
ismerete miatt, amely csak Krisztus meg-
váltói művében lelhet nyugalmat. E kis
művek míndegyike, kűlönősen Spoerrié,
megérdemélné a magyarra fordítást, de
ettől függetlenül is arra eszméltetnek, hogy
nekünk is sürgősen kellene tetszetős kűlsö-
ben olyan füzeteket közreadnunk, amelyek
a müvelt ember szükségletét szem előtt
tartva rámutatnak a keresztyénség egy-egy
központi kérdésére. A kereső lelkek száma
egyre több; bizonyos, hogy anyagi kocká-
zat se igen járna vele. S. T.

Herntrich Volkmar: Die Psal-
men als Kraitquelle Luthers.
Gütersloh 1934. C. Bertelsmann kiadása,
42 lap, ára O'SOmárka.
E füzet aktualitása kettős: egyrészt

feleletet akar adni a ma olyan zavaros
ném et teológiának arra a kérdésre: hogyan
vált a német Luther számára lelki erők
forrásává az idegen zsoltárok könyve, -
másrészt pedig a ma keresztyénsége, teoI.
gondolkodása számára bemutatja Luther
teológiai gondolkodásában az egyetlen le-
hetséges alapot: "egyedül a hit által, egye-
düi az Irás, egyedül az Ige, egyedül Istené
a dicsőség, egyedül Krisztus a mi Urunk".
Igen ügyesen állítja elénk a szerző a re-
formátori teológia nagy igazságát, hogy az
igemagyarázó számára az Ige nem tudomá-
nyos szakanyag, de saját lelke számára
létkérdés. E rendkívül mély, teológiai és
igen aktuális értekezést örvendező folyto-
nos ráígenlö lélekkelolvashatják mindazok,
akik az Ószövetségben is isteni kijelentést
látnak. Zyl.

Hegedüs Loránt: Túl az Ópe-
rencián. Sylvester R. T. Bpest. 1935.
128 lap.
Nagyapó, ölébe véve földi halhatatlan-

sága ékes kincsű zálogát, a kis unokát, ma-
gával hívja gyönyörű meseútra, amelynél
több út nincs a "végső kikötős" Óperen-
ciás tengerig, amelybe évmilliók minden

emberélet-meséje beömlik, de ahonnan a kis
unoka már csak egyedül térne majd vissza ..
De ha elolvas suk a 32 mesét, elképzelhe-
tetlennek tartjuk, hggy a kis unoka is el-
indult a meseútra. Ugy gondoljuk, hogy
Nagyapó behunyja "annyi gondot és elmú-
lást látott" szemét és életmeséket álmodik,
amelyek már nem is mesék, hanem lázál-
mos szív-rapszódiák, amelyekben Tér, Idő,
Végtelenség, Élet, Halál, Ember, Sors, Túl-
világ, Nagy Titok "fátyolban járó" gondo-
lat-rejtelmei csaponganak, böcklini hangú-
latúromantíkus természetpompában, s ahova
Pascal, Kant, Bergson, Spencer, Dante is
bekukkant. A mesekönyvnek induló mun-
ka "az öregségben növekvő boldogságot
hirdető", az öregség "csodás áldott magá-
nyába vonuló" illusztris szerző "minden
élőknek szóló" erkölcsi és metafizikai bú-
songó elmélkedésévé válik. Ezért is hiány-
zik belőle a mese mosolya. Ha itt-ott fel-
derül is egy halvány mosoly, az is csak a
nagyapai jóságos szemé. (Te látsz majd az
én szememmel ... ) És a szeretet testámen-
tum-könyve is lett a mesekönyv. De, úgy
hisszük, nagyapó lesz a kis unokáből, ami-
kor meg tudja érteni e testámentumot ...
Mi azt üzenjük e drága kis unokának, hogy
picíny kezével szorítsa meg jól mesemon-
dója kezét és sokáig ne engedje gazdag
energiájú, bö szeretet-forrású nagyapőját
az "Óperenciás tenger" partjára. S-6.

Folyóiratszemle.
Az "Evan~eHscheTheologie"

(Chr. Kaiser kiadása, München) ezévi
januári száma közli Graffmann Henrik
tanulmányát a keresztyén nevelés két for-
májáról, továbbá Reisner Erwin "két kér-
dését" Barth Károlyhoz a theologia natu-
ralisra vonatkozólag.

A "Deutsche Theologie" (W.
Kohlhammer kiadása, Stuttgart) ezévi janu-
ári számában Weiser Arlur a 90. zsoltárt
magyarázza, Kuhn Károly György a zsidó-
ság elterjedés ének belső feltételeivel fog-
lalkozik, Rückert pedig folytatja Bonifátius-
ról és az ir-skót misszióról megkezdett
nagy tanulmányát.

A "Luthertum" (A. Deichert ki-
adása, Leipzig) februári számában Bergdolt
János kiadó egy nagyobb tanulmányt kezd,
melyben a német állami és egyházi átala-
kulást tárgyaló külföldi irodalommal (Mac-
farland és Nvgren) foglalkozik. Luiter John
Rezső egy rövid cikkben az "egyházi hiva-
tal" [elentőségéröl fr az Ágostai hitvallás
és Apológiája alapján. K.

Szerkesztésért és kiadásért Ielelös : Li(:. Dr. Karaer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A folyóirat glfogadása glófiutiBi kötglgzdtségggl jár.



L e v e 1 e s 1 ,a d a..
A tanítóság zsinati javaslatai kapcsán decemberi számunkban "Veszedelmek

a zsinat körül" címmel közzétett cikkel a tanítók közül az Ev. Népiskola f. é. januári és feb-
ruári számában többen is Ioglalkoztak. Mivel ennek kapcsán szerkesztöségünkhöz is ér-
keztek megkeresések, ismételten is meg kell állapítanunk, hogy vitának folyóiratunk
hasábjait nem nyithatjuk meg. A hozzánk érkezett kérdésekre azonban meg kell álla-
pítani, 1. hogy az Orsz. Tanítóegyesület által elfogadott "Zsinati' javaslatok" nem teszik
meghaladottá a jelzett tanulmányban foglaltakat, mert ha egyes kifejezéseket tompítanak
vagy mellöznek is, mégis ugyanabból a meggondolásból indulnak ki. mint a Niederland-
féle stb, javaslatok, hogy t. i. az u. n. paritás elvét a tanítóságnak mint a lelkészi és
nem-lelkészi elem mellett harmadik elemnek az elfoj!adtatásával meg akarják szüntetni.
Nem az a lényeges, hogy az egyes egyházközigazgatási testületekben milyen százalékos
arányban kívánják az eddigi helyzetet megváltoztatni, hanem az, hogy a tanítóságnak.
mint harmadik elemnek az érvényesítésévei a paritás elvét valóban meg akarják szűn-
tetni s hogy ezt olyan szempontokra ("számarány") hivatkozva teszik, melyek a libe-
rális demokrácia alapelvei lehetnek, de nem egyeztethetők össze hitvallásainkkal. A
mellett a tanítóság megfeledkezik arról, hogy nem az egyetlen tanító-nevelő munkát
"égző "osztály" egyházunkban, ha számarány tekintetébe'n a legnagyobb 'is. Más fokon
ugyan, de hasonló munkát végeznek a kőzép- és felsőfokú tanintézetek tanárai is. A
tanítóság csak velük együtt alkothatna egy közös "elem"-et, - ha ilyen csoportosulá-
sokra egyházunkban általában véve alap volna, 2. A tanítók - sajnos, - teljesen
félreértették a tanítói hivatal jellegére vonatkozó' fejtegetéseket s azokat egyszerüen
a "népiskola és tanító" "lekicsinylésé" -nek minösítik, Holott az említett tanulmányban
csak arról volt szó, hogy az Egyház' nem lehet el a "lelkészi hivatal" nélkül, azaz,
hogyamíg Egyház van, addig kell lenni az Ige hirdetésének, a szeatségek kiszolgálta-
tásának. Ellenben lehetséges Egyház iskolák nélkül, aminthogy van is (Oroszország stb.].
Természetes, hogy ez egyházunkra nézve nem kívánatos állapot. Mi is átérezzük, amit
Luther az iskola és nevelés jelentőségéről írt, s igen nagyra becsüljük egyházunknak nem-
csak az elemi iskolai, hanem minden fokozaton' (középiskolák stb.) végzett nevelő és
oktató munkáját. De ez nem hömályosíthatja el a tényleges helyzetet. Kívánatos volna,
ha ezt a tanítók is nyilt, őszinte mérlegelés tárgyává tennék, mert ezzel megmutatnák,
hogy munkájukat valóban az Egyház szolgálatába akarják állítani.

"Nyolc!fzázezer pengő" kezdetü, februáti számunkban megjelent széljegyzetünk a
fővárosi templomépítési segélyek kérdését is érintette. E zárómondatokra nézve folyó-
iratunk egyik olvasója kérdést intézett szerkesztőségünkhöz, mivel úgy gondolta, hogy
az a székesfövárosí bizottságban egyházunk egyik jelentős képviselőjére vonatkoztatható.
Félreértések elkerülésére ki kell jelentenünk, hogy az említett célzás nem a mi egy\lá-
zunk képviselőjére vonatkozott, - ami a januári szám 19. oldalán található s ugyancsak
a templomépítési segélyekkel kapcsolatos megjegyzésekből is nyilvánvaló.

Most jelent meg:
Viszkok Lajos: A hit által való megigazulás elve egyszerű evan-
gélikus hívek lelki világában. Kísérleti valláslélektani tanulmány.
Ára-P~-3'-5G.-Megr-en-tlelhető -a szerzőnél [Szolnok, Apponyi-u, 61.).

Hibaigazítás. Folyóiratunk második, f. é. februári számában 'a
30. lapon a 17. és 18. sorban "birtokolni" h. "bitorolni" olvasandó.



Lic. Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma",

Megjelent..
a Keresztyén Igazság Könyvtárá-

nak első kötete:

az evangelium új fordításával és részletes magyarázatával.
Az első magyar munka, amely közérthetően, korszerűen magya-

rázza Máté evangéliumát. Fontos segédeszköz lelkészeknek, hitoktatók-
nak, vallástanítással foglalkozó tanítóknak, bibliakörök vezetőinek, vala-
mint minden Bibliát olvasó embernek.

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

kedvezményes árban rendelhetik meg a "Keresztyén IgazságU kiadó-
hivatalában, Sopron, V~rkerület 66. [Postatakarékpénztári csekk-
számla 45.031.) A könyv árának, valamint fűzött példányoknál 20 f,
kötött példányoknál 40 f portókőltség előzetes beküldese 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 teológiaij[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 szótár
felöleli az egész Újszövetségre terjedő szókincset. A fontosabb szavak-
nál, viszony- és határozó szóknál gazdag íráshely-utalásokkal, a nehe-
zebb igealakok külön feltüntetésével.

ÉrdekI-ödni, illetve jelentkezni leh~t: < Dr. Kis s Jenő, egyet.
tanál'nál' Sopron" Hittudományt Kar.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


