
K[RESZTYÉN
'=' 1 GAZ SÁG ~

.~

~j - \

/ ,---
~

A N C, t l • .
E V 10( U S·E.C,V~ AZl'TA D S A nA L MI

. t 5 • U T V [DE.lM 1 '.f o l V •o I II A T .•

'-.. 1 A R T A L O M ,tili

A z Iga z s á g Le I ke. - D. Dr. Prőhle Károly.
Hit é s Éle t. IV. A gyülekezeti élet.
A f inn e van g éli ku s egy ház. - Loimaranta Yrjő.
Sor s é sis ten hit. -' Remete Lászlo.
A vár o s iif j ú s á gró 1. - Ittzés Mihály.
Kr ó n i ka: A képviselőválasztásokhoz. - Válságban a politikai

katolicizmus?
Széljegyzetek .
.új könyvek.

II. ÉV F. SOPRON -1935. MÁJUS 5. SZÁM



Főszerkesztő:

D. Dr. PRŐHLE KÁROLY
Felelős szerkesztő:

Líc. Dr. KARNER KÁROLY

, ,KERESZTYEN IGAZSAG
EVANGÉLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS HITVÉDELMI

FOLYÓIRAT

Belső munkatársak:

Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Gyarmathy Dénes, Dr. Hilscher.
Zoltán, Dr. Jánossy Lajos, Kapi-Králik Jenő, Dr. Sólyom Jenő,

Dr. Viszkok Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Wolf Lajos.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.

Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő, egyes szám 60 fillér
Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031.

Szerkesztő ség : Sopron, Honvéd-út 17.
Budapesti szerkesztőség : II. Iskola-ú. 36.

Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66.

Előre meg nem beszélt cikkek kőzlését a szerkesztőség nem biztosítja
Közlemények utánnyomás a a szerkesztőség engedélye nélkül tilos .

•••-------------------------- .•.-----------------------------....
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 megvilágít ja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arróf közérdekű tájékoztatást ad. Kűlőnős 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 Igazság Lelke.
Mikor pedig eljő amaz, az Igazságnak

Lelke, minden igazságra vezérel titeket.
János ev. 16,:13.

•Mikor pedig eljő amaz> - rejtelmes, csodálatos adventi hang, mely fel-
figyelésre késztet. Kicsoda 'az, aki eljő? Most nem a Krísztus eljöveteléről szél
a prófétai igéret szava, hanem magának a Krisztusnak az ajakáról hangzik a
Szeritlélek eljövetelének ígérete. Csodálatos. A Krisztus eljött. Véghez vitte,
amit az Atya reá bízott, Engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszt-
fának haláláig. A bünös világ megváltása «elvégeztetett>. «Jertek el, mert im-
már minden kész>. - Vagy mégsem? Van ennek még valami híja? Van ehhez
még mit hozzátenni?

Volt egy igen különös időszak a tanítványok életében: húsvét és pün-
kösd között. Azt már tudták, hogy az Úr feltámadott; de még nem tudtak és
nem mertek a Krisztus evangéliumával kilépni a nyilvánosság elé, hanem
zárt ajtók tnögött gyülekeztek - a zsidóktól való féltükben, Mi hidnyzoft még'!
Ha a tetté lett Igére, a Krísztus-történetre nézünk: semmi. Ha a tanítványok
lelki világára nézünk: minden.

Oh Isten szeretetének, kegyelmének végtelen mélysége és gazdagsága!
A kegyelem kinyilatkoztatása nem merült ki abban, hogy az Atya elküldötte
egyszülött Fiát ebbe a bűnös világba; nem merült ki abban, hogy a Fiú be-
lépett a bűnös emberiség hűnös történetébe és életét adta a mi bűneinkért
a golgotai keresztfán. A megválto kegyelemnek a bűnös világhoz leereszkedő
kinyilatkoztatása még ezen is túlárad. Isten Szeritlelke a bűnős lelkeket keresi,
hogy hatóvá tegye bennük a Krisztus evangélium:át, - hogy mint Lélek a
lélekben, mint Szellem a szellemben munkálkodjék és belülről, a lelkek
világából kiindulóan, teremtse újjá az életet, az embervilágot. Az élő egy igaz
Isten önkínyílatkoztatása a testté lett Igén keresztül valóságos, személyes
önközléssé teljesedik a Szentlélekben. Igy jön létre valóságos, személyes élet-
közösség a Szentháromság \egy igaz Istennel, így valósul meg a megváltott bűnö-
sök istenfiúságának és egymásközti testvériségének szent titka. Krisztus a Fiú,
az út, az igazság és az élet, de ezzé csak a Szentlélek által válik a mí számunkra.

A Szeritlélek az Igazság Lelke.
Igazság - van-e ennél dicsőbb eszme, szentebb fogalom? Oh, mi hitvány

emberek, vajmi nagyra becsüljük az igazságot, olyan nagyra, hogy még a
hazugságot, a hamisságot lS az igazság mezébe szeretjük öltöztetni. A hazugság
mínt képmutatás hódol az igazságnak. Ajkunk dicsőíti, viselkedésünk színleli
az igazságot, de 'életünk valósága ellene mond s ezzel véglegesen lehetetlenné
tesszük, hogy az igazság igazság legyen, hogy életünk igaz élet legyen. Pedig
ahol a hazugság, ott az ördög uralkodik. Mert az ördög a hazugság atyja, a nagy
em.bergyilkoló. János ev. 8,44.

Kicsoda szabadít meg minket az egész életünket megrontó hazugság szel-
lemétől, a hazugság atyjának uralma alól '1

Egyedül a Szentlélek, az I(JUzságnak Lelke és senki más.
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Isten Szent Lelke felfedi a /bűnt és nem: engedi többé hazugsággal Ieplezni,
Odavezeti a bűnöst a Krisztus keresztje alá és meggyőzően azt mondja neki:
Ember" a te bűnöd is ott van abban a rettenetes bűnteherben, amely alatt
Isten ártatlan báránya szenved és meghal. Ez a bún legteljesebb elítélését
jelenti, de egyúttal a búnös megmentését is. A szent szerétet Istene a Fiú ke-
reszthalálában föltétlenül elítéli a bűnt és egyúttal magához őleli a bűnöst:
es teszi ezt saját bűnének és mínden bűnnek elszánt ellenségévé. Igy választja
el, váltja meg a szent szerétet a bűnöst a bűntől és változt{atja 1íazugságtól
megrontott életét igaz életté, Ez az Atyának műve, aki elküldötte egyszülött
Fiát. Ez a P,i.ú műve, aki életét adta mi érettünk. Ez a Szeritlélek műve, aki
meggyőz bennünket az isteni szent szeretet valóságáról s életté és valósággá:
teszi számunkra azt, amit az evangéliuru szava mond, - amit nélküle csak
képzelődve képzelni, de bízvást hinni nem tudunk.

Amint a bűnt kárhoztató és a bűnöst megmentő szent Istenben az igazság
lés a szerétet egy, úgy a Krisztus-hívő lélekben is eggyé válik az igazság és a
szeretet, Ez a Szentlélektől ébresztett keresztyén új élet főjellemvonása. Az
Igazság Lelke és igaz keresztyén élet nem ott van, ahol az igazsággal megölik
a szeretetet, hanem: ott, ahol igazságot gyakorolnak a szerétet sérelme nélkül;
nem ott, ahol Játszatos szerétettel megölik az igazságot, hanem ott, ahol sze-
rétetet gyakorolnak az igazság sérelme nélkül. A szeretet örvendez az igaz-
ságnak (1. Kor, 13, 6) és az igazság a szerétetben válik teljessé, Ennek az igaz-
sággal egy szerétetnek az útján áradnak át a megváltáserői az emberi életbe
s ellen az úton vezérli a Szeritlélek az Igére hallgató és ImádkJo:zó1elkeket
ernínden igazságra».

Vajha folyóiratunk, mely alázatos lélekkel akarja viselni a Keresztyén
Igazság nagy igényű címét, valamelyes szolgálatot teljesíthetne abban az
irányban, hogy arneddig szava elér, utat törni segítsen az Igazság Lelkének!

Oh légy áldott, Szetitlélek ádventje l Jövel, jövel Igazság Lelke, Szentlélek
Úr Istent ; I D. Dr. Próhle Károly.

Félreértjük Jézus jelentőségét, ha az emberiség vallásos vezéreinek a
pantheonjában Buddha, Konhicius, Laotsze, Platon stb. mellett jelölünk
ki neki helyet s azt gondoljuk. hogy elsőben az emlitett vezetők éleiprogramm-
jait megküldethetjük magunknak "megtekintésre" s azután hioálaszthatjuh,
ami nekünk megfelel. Jézus egyáltalán nem kívánja, hogy a szellemi
hérószok pantheonjába felvételt nyerjen. Kiildetése ott kezdődik, ahol
minden vezető szükségképen csődöt mondott. Hozzánk szóló megbizatásá-
nak az értelme csak akkor lesz nyilvánvalóvá, ha beláttuk: Semmi sem
szabadíthat meg bennünket a bizonytalanságból, bármire is vállalkozott
az emberiség saját jószántából ama szellemi vezetők útmutatása ezerini a
létkérdés megoldása végett. A nagy vezetők programmjai, az életakarat
tagadása Buddhánál, Nietzsche dynamikus életmámora és viszont Kon-
fucius józan fegyelmezettsége éppen ellentétességük által mutatják, hogy
mi emberek mindig csak tapogatódzá kísérleteket tudunk tenni a szaba-
dulásra a sötét börtönből, melynek foglyai vagyunk. A vezetők egymás
közti egyenetlensége igazolja azt az ítéletet, melyet már János evangéliu-
mának bevezetése kimond az emberiség egyetemes állapota fölött, midőn
arról a sötétségről beszél, melyre csak akkor esik világosság, ha Isten
kezd el beszélni [Ján, 1, 4). Heim Károly: Jesus der Herr.

I
I
I~
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HIT É5 ÉLET
IV. fl gyülekezeti élet.

1. Az Anyaszentegyház a gyülekezetekben él i itt jelenik meg, itt
lesz látható és tapasztalható számunkra.

2. A gyülekezet elevensége nem lázas, kűlsö, szétforgácsolödő,
sokat markoló tevékenykedés, hanem a "szentek kőzösségének" épü-
lése. (L. e rovat II. és Ill. részét.)

3. Keressen a lelkész jó és hü munkatársakat I Ilyenek mindenek-
előtt a gyülekezet "vénei ", a tisztségviselők, de mindazok is, akik a
gyülekezeti munkára alkalmasak.

4. Egészséges gyülekezeti élet nincs egészséges keresztyén családi
élet nélkül. A keresztyén család is istentiszteleti kőzösséggé válik a
házi áhitatban.

5. Minden eleven gyülekezet munkájához hozzátartozik a miSSZlOi
a belső (itthoni, saját körében való) és a külső misszió egyaránt.

6. Az egyház tagjainak, a templomba járóknak is szűkségűk van
az ébresztő igehirdetésre, gyülekezeti napokra, u. n. népmisszióra,
konferenciákra, bibliakörökre. A híveket rendszeresen látogatják a
lelkész, az egyháztanécsosok, a diakonissza, diakonus és az ezzel
megbízottak.

7. A gyülekezet hitének gyümölcse a szeretetszolgálat, A hála
Isten megtapasztalt irgalmasságáért magától értetődően végzi az árva-,
szegény-, beteg- és öreggondozást.

8. A testvéri kőzősség ápolása nem történhetik az Egyház hivatá-
sához méltatlan eszközökkel. A szeretetvendégség, gyülekezeti énekóra,
imaóra, nő- és ifjúsági egyesületi összejövetel, ének-, zene-, harsona-
kar, kirándulás, szórványok és szomszéd gyülekezetek kölcsönös láto-
gatása kellőképpen lehetövé teszi egymás megismerését és fejleszti az
összetartozást.

9. Az egyházi közigazgatásnak az az értelme és iogosultsága, hogy
a gyülekezeti életet a jog eszközeivel lehetövé teszi, védi és serkenti.
A gyülekezeti fegyelem: a hűtlenség és a botrányos élet számonkérése
is az Anyaszentegyház életét szolgália.

10. A gyülekezeti élet elevensége és teljessége nem emberi szabá-
lyozás, mesterkedés és erőfeszités eredménye, hanem a Szeritlélek
szüntelen munkája.



ft finn evangélikus egyház.
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A keresztyén hit belépése Finnországba. A fínnek, a finn..ugor népcsalád
legészakibb törzse, a XII. század második felében lettek keresztyénekké. A ke..
resztyénséget főleg Svédországból római katolikus formájában hozták Finn ..
országba. Az első mísszíonárius, Henrik püspök azonban angol származású
volt. Csak az ország Iegkeletíbh vrészébe jutott el ugyanakkor a keresztyén
hit kelet felől, 'Novgorodból stb. görögkeleti formában. Az utóbbinak a hatása
azonban mindig igen csekély volt. Az ország lakosságának csak 1-2 % ••a tar ..
tozott és tartozik ehhez a valláshoz. Finnország mostani határának keleti
oldalán (Oroszországban) még míndíg 2-300.000 görögkeleti finn él. Azonkívül
a film határtól délkeletre, Inkeri földjén, Szentpétervár közvetlen környékén
kb. 200.000 evangélikus finn lakik.

A római katolikus egyháznak sohasem volt szilárd alapja Finnországban.
Ennek oka részben az, hogy az utakban szegény, de erdőkben és tavakban gaz..
dag ország lakossága akkoriban igen ritka volt, részben pedig az, hogy a nép
nagy szer·etettel ragaszkodott 'az ős Kalevala hőseinek imádásához.

Retormáciá. Amikor a XVI. század elején a Luther Márton által meg..
indított reformáció tért hódított egész Németországban, nagyon gyorsan és
említésre méltó ellenállás nélkül terjedt el Finnországban is. A középkor vége
felé finn egyetemi hallgatók és más egyházi férfiak szorgalmasan tanultak né-
met egyetemeken és részben Franciaországban is, ahol egy finn férfiú, ké-
sőbbi finJn püspök, Olavi Maununpoíka (t 1460), a párisi egyetem rektora is
volt. ; '~{'W·

A reformáció kezdetén is több finn egyetemi hallgató volt Németországban
Luther Márton buzgó tanítványa. Egyik közülük jelen volt akkor is, amikor
Luther a wittenbergi vártemplom ajtajára kíszögezte híres 95 tételét 1517.
okt. 31-én.

Luther tanítványai közül a Iegkiválóbh volt Agricola Mikael, egy szegény
finn halász fia Finnország déli partjáró1. Ű lett Finnország reformátora*), s
1557-ben mint turkui püspök halt meg. Agricola teremtette meg a finn irodalmi
nyelvet és készítette az első finn bibliafordítást. Köréje gyülekeztek a finn
fiatal katolikus papok legjobbjai és az összes egyetemi hallgatók, akik .égö
lélekkel gyökereztették az evangéliumi hitet a népbe, olyan gyorsan és sikie..
résen, hogy Agricola halála idején az egész országot teljesen protestánsnak
lehet mondani.

A hitvallás ilyen gyors megváltozásának magyarázata, - mint már rá
is mutattunk, - a katolíkus egyház gyönge gyökérzetében és a már akkor észlel..
hető finn nemzeti éhredezésben rejlik.

Agricola halála után a finn egyháznak ügyes, a protestáns hitben eleven
vezetőférfiai voltak, akik erejükkel nem takarékoskodva terjesztették a meg-
tisztított tant, bejárták az egész országot, tanították a népet, többek kö..
zött az olvasás tudományára is. Bizonyosnak lehet mondani, hogy már a XVIII.
században az egész nép tudott olvasni és nagyrészt írni is. A Szeritírás ma
is a legtöbb finn parasztotthon legjobb könyve és még most is sok helyen
XVIII. századbeli kiadású bibliákat találni mindennapi használatban.

A finn egyház a X/X. században. Az 1809. esztendő fordulópont Finn-
ország történetében. Eddig Finnország Svédországhoz tartozott és onnan nyerte,

*) Téves tehát az a felfogás. mintha Finnország a reformációt Svédországon
eresztűl kapta volna. [Ford.]
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Németországót kívéve, a legnagyobb kultúrálís és vallásos hatásokat. A svéd
egyházi berendezkedés ésaz 1686. évben közzétett egyházi törvény érvényes
volt nálunk is. 1809--ben azonban egy szerenesétlen háború után Finnorszá-
got önálló tartományként Oroszországhoz csatolták. Szerencsére népünk vezetői
között ekkor is voltak lelkileg és vallásilag éber férfiak, akik az evangélikus hít
erejét népünk minden rétegében megőrizték. Megérezték. hogy Finnországnak
most egyházi viszonylatban kell önállóan fejlődnic. Már az 1817-ben tartott
reformációi jubileumi ünnepségek idején lerakták egy további önálló egyházi
fejlődés lehetőségének az alapját. Ezen a [ubileumí ünnepen 1. Sándor cár,
Finnország nagyfejedelme megengedte, hogy a finn egyház részére készítsenek
új bibliafordítást, új egyházi könyveket (agendákat) az istentiszteletek céljaira
és új egyházi törvénykönyvet

Ezek a nagy ígéretek azonban! csak a XIX. század közepén teljesültéld
amikor megjoelent az új templomi kézikönyv (agenda), új bibliafordítás és új
egyházi törvénykönyv. A templomi agerida nem sikerült teljesen, úgyhogy
később kétszer is megújították, 1886-ban és 1913-ban. A legutóbb említett évben
jóváhagyott templomi agenda feladatának teljesen megfelel, viszont a XIX.
század közepe táján éskevéssel azután készült bibliafordítások sohasem nyer-
tek hivatalos megerősítést. Csak 1913-ban engedélyeztetett ideiglenes hasz-
nálatra az Üjtestámentom új, jó irányszövege.*) Az ótestámentom véglegesen
elfogadott szövegét 1933-ban adták ki. A század fordulóján, 1886, 1893 és
1923-ban hagyták jóvá az új énekeskönyvet és a konfírmációí és a vallásos
népoktatás tankönyvét. Mindezek a könyvek lutheri lélektől vannak áthatva
és pedagógiai szempontból is megfelelnek az aránylag magas követelmé-
nyeknek.

Az ú] egyházi törvény. Magyar barátainkat talán legjobban érdekli 1869--i
új egyházi törvényünk. Már 1809--tőlfogva előkészítés alatt állt, de csak 1845-
ben jelent meg az új egyházi törvény javaslata, majd 1863-ban követte azt
egy hasonló tárgyú javaslat. M:égez a javaslat is változásokon ment keresztül
Az egyházi törvénykönyvet 1867-ben hagyta jóvá a finn országgyűlés, 1868-ban
a nagyfejedelem szentesítette és 1869. január 1-én életbelépett. Ezért nevezzük
1869--ikiegyházi törvénynek.

Ez a törvény még a mai napig is megfelel mindama kővetelményeknek,
amelyeket a finn evangélikus egyház kitűzhetett a multban és jelenben magai
elé. Sokszor tapasztaljuk, hogy pl. skandináv egyházi férfiak eszményinek
nevezik azt a formát, ahogyan az egyház - mi magunk szívesen nevezzük enép-
egyháza-nak, ellentétben az államegyházzal, - és az állam egymáshoz való
való viszonyát rendezi.

A finn egyház bizonyos tekintetben az államtól függ. cAz egyház leg-
felső kormányzata az egész országban a kormány feladata. - mondja az
egyházi törvény, de ezt a .megállapítást nyomban követí a másik: «le azt
(t. i. az egyházkormányzatot) külön szabályok szerint kezeli•. Ezek a «külőn szabá-
lyok> mind fel vannak sorolva az egyházi törvényben, megváltoztatásnkat csak az
egyház kezdeményezheti. Megjegyzendő tehát, hogya finn egyházi törvény
még olyan módon sem változtatható meg, mint. pl. a finn kormányzati forma,
vagy az állam alaptörvényei. Az egyházi törvény megváltoztatásához feltét-
len követelmény magának az egyháznak a kezdeményezése.

*) Még véglegesen el nem fogadott, de tevábbi fordítási munkának irány-
szövege, (Ford.)
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Egyházi gyűlés (Zsinat*). A finn egyházi törvény szerínt az egyháznak
saját képviseleti intézménye van: az egyházi gyűlés, amelynek ugyanolyan
törvényalkotó jogköre van egyházi téren, mínt az országgyűlésnek az állam
életében.

Az egyházi gyűlés rendesen minden ötödik esztendőben űl össze. Ezen-
kívül azonban a szükséghez képest rendkívüli gyűlés is tartható. Ezen utóbb
emlitett jogával azonban csak egyetlenegyszer, a jelen esztendőben élt, 1935-
márciusában, amikor a zsínat az állami kormányzat részére az egyházi föld-
birtok és vagyon igen fontos kérdésében hozott határozatot. Tulajdonképen
az egyházi gyűlés tehát minden ötödik esztendőben ül össze és ez az aránylag
hosszú ötéves szünet a feladatoknak megfelelőnek látszik. Mert amiegyházi
törvényünk az egyes gyülekezeteknek széleskörű önkormányzatot biztosít, ame-
lyet csak az egyházi kormányzat, a püspök veretése alatt levő püspöki káp-
talan korlátoz. Ezért gyors törvényváltoztatásokra -níncs szükség, Minden
törvényváltoztatásnak két egyházi gyűlésen és a második ülésen legalább Sli
szótöbbséggel kell keresztülmenníe, 10 év szükséges tehát mínden törvény-
változtatáshoz vagy újításhoz. Bízonyos esetekben ezt a lassú törvényalkotási
módot kerékkötő tehernek lehetne tartani az egyházi fejlődésre nézve. Azonban,
bár a finn egyház a nemzeti függetlenség óta aránylag gyorsan fejlődött,
a szóbanforgó lassú törvényhozási berendezkedés mégsem volt akadálya az
egyház helyes fejlődésének. Sőt ellenkezőleg, a Iassú újítási lehetőség igen
sokszor nagy hasznára volt az egyháznak. Ennek a legjobb bizonyítéka épen
az, hogy nagyon sok egyházi törvényt változtató javaslat, amelyet az egyik
gyűlés tárgyalt, - a következő gyűlésen nem kapta meg a jóváhagyást.

Az egyházi gyűlés (zsinat) tagjainak a száma valamivel több száznál,
ülési időszaka nem lehet hosszabb egy hónapnál. Ennek is nagy jelentősége van.

A zsinat tagjai egyharmad részben lelkészek, kétharmad részben vilá-
giak. A lelkészek képviselőiket püspőkségenkínt közvetlenül választják. Az öt
püspök hivatalból tagja, az érsek pedig hivatalból elnöke az egyházi gyűlés-
nek. Az egyetem teológiai fakultása a maga kebeléből választ egy képviselőt.

A «világi> képviselet a következő: a kormány küld egy minisztert, az
egyetem jogi kara, a legfelsőbb bíróság, ügyészség és a három udvarbíróság
(kúria) a maguk kebeléből egy~egy. képvíselöf, Végül a hatvan esperesség
ugyancsak egy~egy képviselőt küld. Ezeket közvetett választással választják,
még pedig úgy, hogy minden, az illető csperességhez tartozó gyülekezet vá-
laszta maga kebeléből egy választói. Erek az egyes gyülekezetekből kikül-
dött választók választják meg az esperesség világi képviselőjét. Több esperes-
ségnek az így választott képviselői értékes, kegyes földművesek, gondnokok s
többször kántorok is voltak. Gyakran választanak világi képviselőnek köztísz-
teletben álló hivatalnokokat, mínt tanfelügyelőket, népfőiskolai igazgatókat
stb., néha világi képviselő egy~gy egyetemi tanár, de aránylag nagyon ritkán
országgyűlési képviselő. i;

Az egyházi gyűlés hatáskore kettős: 1. Az egyházi gyűlés hagyja jóvá
véglegesen és az államhatalomtói teljesen függetlenül az ősszes egyházi köny-
veket: új bibliafordítást, templomi agendát, énekeskönyvet és a hittantaní-
tásban használatos egyetemes hittankönyveket stb. Mint fentebb említettük,
mindezeket két gyűlésen kell tárgyalni. A két gyűlés között az egyházi könyvek
megújítása végett az előbbi gyűlés által kiküldött bizottság működik. Javaslatait

*) A finn egyháznak a mi egyetemes és kerületi gyűléseinkhez hasonló közígaz-
gatási fóruma nincsen. Az ötévenkint tartott egyházi gyűlésnek részben közigazgatási,
részben törvényhozó joga van. (Ford.)..
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minden egyes gyülekezetnek és a lelkészek gyűléseinek véleményeznic kell a
kővetkező gyűlés számára, amely azután véglegesen jóváhagyja a javaslatot,
legalább is 3/ 4~es szavazattöbbséggel.

2. Az egyházi gyűlés javasolja a törvényváltoztatásokat. Az eljárás
ebben az esetben is az, mint fentebb említettük. Amikor a gyűlés véglegesen
jóváhagyott valamilyen törvényváltoztatást, érvényre jutása előtt a nemzet-
gyűlésnek és a köztársaság elnökének meg kell erősítenie. Az országgyűlés
vagy jóváhagyja vagy elveti a törvényváltoztatást, azonban az egyházi gyűlés
által hozott törvényszövegen semmiesetre sem változtathat.

Eddig az országgyűlések és a mostaní nemzetgyűlés is mindig jóváhagy-
ták az egyházi gyűlés által végbevitt törvénytervezeteket. A nemzetgyűlésnek
ez az egyház iránti lojalitása abból származik, hogy majdnem az egész nemzet
("96 0jo-on felül) az evangélíkus-Iutherí egyházhoz tartozik, amiért is bátran
nevezhetjük népegyháznak. A nem evangélikus országgyűlési képviselők az
evangélikus egyházat érintő kérdéseket nem tárgyalhatják. ,

Megemlítjük végül, hogy az egyházi gyűlésnek kísebbmértékű önadóz-
tatási joga is van az egyház közös szükségleteíre, Többet, mínt évenkíntí 20
penny fejadót az egyháznak nincs jogában kirónia. I

A helyi gyülekezet gondozása céljából szükséges fedezetet mínden gyü-
lekezet saját adókívetése alapján teremti elő. Ez az adőkivetésí mód részben
az állam saját kezdeményezése, részben az egyházi gyűlés és az államhatalom
közös munkája révén jött létre. Túlmessze vezetne ennek részletesebb tár-
gyalása.

Végül néhány szó az egyháznak az államhoz való viszonyáról. Előbb már
említettük, hogy az államnak felügyeleti jogköre van az egyház felett. A fel~
ügyeleti jog azonban majdnem kivétel nélkül kormányzati-kőzigazgatási, vagy
gazdasági természetű kérdésekre vonatkozik. Ezeknek a kérdéseknek a tár-
gyalása is az ország kormányánál az egyház részéről biztosítva van, amennyibern
mínden, a kormányzat döntő jogkörébe tartozó ügyet az evangélikus egyház
kötelékébe tartozó lelkész (az egyházügyi államtitkár) készít és terjeszt elől.
Ez a berendezkedés a finn 'egyház számára igen előnyös.

Az egyház saját ügykörébe tartoznak a teljesen vallásos természetű kér-
dések és ugyancsak csekély kivétellel a püspöki káptalanokra tartoznak a
kínevezési ügyek. A papi hivatalokra való jelöléseket is ezek eszközlik, pon-
tosan meghatározott módon a gyülekezeti választás előtt. *) Mindenesetre mond-
hatjuk, hogya tényleges egyházi igazgatás, valamint az egyház lelki irányt-
tása a püspöki káptalanra, tehát magára az egyházra tartozi,k s nem az állam-
hatalomra.

Hogy a pűspökí káptalanok ezt a hatalmukat hogyan gyakorolják és hogy
'a finn nemzeti egyháznak jelenleg nevelésűgyi és szociális téren milyen muni-
kamódszereí vannak, ezek a kérdések bizonyára érdeklődésre tarthatnának szá-
mot magyar testvéreinknél. Róluk, ha Isten engedi, talán később írunk néhány
szót.

Hosszúra nyúlt írásom talán már fárasztóvá is vált.

Loima,anta y,jó, viipurii püspök.
v. egyházügyi államtitkár.

*) A lelkészválasztásoknál pályázók közül a káptalan arravalóság szerint jelöl
hármat, akik közül a gyülekezet választ. [Fordító.]
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Soes és istenbit.
(Heim Károly életmunkája.)

1. Heim Károly tübingeni teológiai tanár nem osztható be a mai teo-
lógiai irányok egyikébe sem maradéktalanul. Atfogó tisztánlátása, amellyel
szem előtt tartja es mérlegelí korunk szellemi mozgalmaít, megóvja attól,
hogy bármelyik irányt egyoldalú túlzásaiba kövesse. Ez az egyik meggondolás,
amely indokolttá teszi, 'hogy róla megemlékezzünk

Heim azonban nemcsak bízalomraméltó, hanem korszerű is. A XX. szá-
zad nyelvén, gondolataival és érzéseível fejezi ki annak a hitnek az örök
tartalmát. amely a mult asztronómiai világképének megfelelően fl. föld felett
szilárd égbolton trónoló Istenről beszélt. Nem akarja a keresztyén ember hitét
észszerűvé tenni, vagy annak észszerű alapot adni, hanem a mai asztronómiai
és általában véve tudományos világképünknek megfele ően akarja kifejezni
ait a tartalmat, amelyet az Istenbe vetett hitünk magában foglal.

Hangsúlyoznunk kell Heim kiválóságának egy formális vonását is: művei
szemléletességét és érthetőségét. Nehéz gondolatmeneteket könnyen követhetünk
a felépítés világossága és tisztasága folytán. Nem vereti az olvasót teológiai,
fogalmak rengetegébe, hanem maga keresi fel őt olyan kérdések körében, amelyek
minden ember életében felmerülnek. Hatalmas valóság-érzéke, amely ebben
a tényben is megnyilvánul, mindig aktuálissá teszi s az emberi akarat- és
érzés-világot megeleveníti. *)

2. Heim állandóan a tapasztalatból, korunk emberének valóságokkal
teli életéből indul ki. Szépen és ma is aktuális an elevenedik meg a helyzet
Claudius Mátyás közel 200 éves soraiban:

•.. , oly világban folyik éltünk, hol minden vasat rozsda mar,
Hol kunyhókban, trónok körül minden pusztul csakhamar,
Hol indulásunk bizonytalan s éji utunk ködbe vész, !
Tetteink káprázat, csalódás s fénybe szemünk vakon néz,
Hol sötétben hull a könnyünk s sötétben mosolyg a szánk,
Hol körülöttünk mínden, minden, bárhogy ragyogjon is ránk.
Hiú fény csak és üresség ... »

Heim a mélyére néz ennek a szenvedésnek és keresi az okát. Sívár,
céltalan és üres életek tárulnak a szeme elé. Hiányzik az életöröm, mert az
örömöt önmagáért hajszolja az ember. Korunk erotikája jó példája a határ-
talan őrömkeresésnek. Fékevesztett szornjúság, amely lecsíllapíthatatlan és
ki nem elégíthető, Viszont eleven, életerőt adó öröm azoknak az életeknek
állandó, spontán megnyilatkozása, amelyek egész sorsukat egy oly világfőlé-
nyes hatalom kezében látják, akivel a szeretet viszonyában állanak. Ez a
viszony meghatározza életük egészét s értelmet ad annak. Kipótolja azt
a hiányt is, amely ott rejtőzik minden válság mélyén, a cel-gondolat hiányát.
A céltalanság érzésének a hordereje leghatalmasabban a munka válságában
nyilatkozik :meg. Elvesztette a munka azt a vonatkozását, amely Schiller
soraiban oly szépen jut kifejezésre - «a munka a polgár dísze, áldás a
fáradozás j utalnia» ~ s a céltalanság átkos súlyával nehezedik az emberre.
Minden munkásforradalom a munka örök veszendőbe ment értelme után való

*) Főmunkái: Glaubensgewissheit, 3. kiadás. 1923; Glaube und Leben, 2. kiadás.
1934; Glaube und Denken. 3. kiadás. 1934 j Jesu, der Herr, 1935.
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kétségbeesett segélykiáltás. Az emberi együttlét és együttmunkálkodás mínden
formájára (család, nép, állam) érvényes az, amit a munkára és az oromre
vonatkozólag megállapítottunk. Szükség van itt is arra a gyujtópontra, amely
nélkül érdekszövetség minden közösség s tovább folyik a emíndenek harca
míndenek ellens. Még az Isten létezését tagadó német filozófus, Vaihinger is
hangsúlyozza, hogy úgy kell vennünk, «mínthas Isten tényleg Iétezne, mert
az <Isten-fikció. nélkül jogállam nem exisztálhat már az eskü miatt sem,
amely nélkül törvényszéki eljárás el .sem képzelhető. Pozitíve fejezi ki
'Ugyanezt a gondolatot az a középkori tétel: «Wer Gott minnet, minnet Rechtb
Az erkölcsről ugyanez áll. Az emberfölötti ember hirdetője, Nietzsche írja:
«Naivitás azt hinni, hogy az erkölcs fennmarad, ha a szentesítője, Isten
nem létezík.s (.Wille zur Machb, 253. szakasz.)

örömünk, rnünkánk, közösségi életünk teljesen egy túlvilági, világfölényes
hatalom kezében van s ennek nem kerekedhetünk fölébe sem gondolkozá:-
sunkkal, sem akaratunkkal. Ezt a hatalmat többféleképpen tapasztalhatjuk
meg. Mint rejtélyes, sötét hatalmat, véletlent, önkényt, értelmetlensgéet, amely-
nek rettenetességét az ídö feltartóztathatatlansága és életünk határoltsága, a
halál ajd'jameg. Ev a sors. De ha átéljük, hogy teljesen tőle függünk és teljesen
tehetetlenek vagyunk vele szemben, ha menekülést keresünk létünk önkénye
ellen, szent szükségszerűség, üdvös rendelés tárul elénk Istenben.

Az Isten-keresés ma mélyebb és sürgetőbb, mínt a multban, amikor
hatalmas, tekintélyes világnézetek adtak feleletet az ember kérdéseire s ezek
a feleletek az abszolút igazság igényével léptek fel. Ma leomlottak már a
hatalmas világnézetek palotái s emberi igazságaik nem takarják el az isteni
igazságot. Adám már nem rejtőzhetik édeni világnézetek fái közé - Isten elől.
Hosszú, történelmi fejlődés előzte meg a mai helyzetet. Egymás után jöttek,
egymás kezéből vették ki a zászlót a kűlönbözö irányok s ezen irányok> mínd-
egyike valamelyik tudomány alapján állt: teológia, filozófia, természettudomány
váltakoztak. Ma a földön hever a zászló és nincs ki felemelje. cA világnézetek
kora lejárt.» Már abban sem hiszünk, hogy a valóság nagy talányát egy világ-
nézet térképére felrajzolhatnők úgy, hogy az útmutató lenne «ködbe veszö.
ctunkon.s Az életküzdelem folyik tovább s ez a küzdelem még nehezebb,
mint a multban, ködösebb, kilátástalanabb. Amig annyira-amennyire bizto-
sitva látjuk életünket, amíg úgy érezzük, hogy szenvedésünknek van valami
célja, elbírjuk azt. Értelem nélkül szenvední azonban erőnkön felül áll;
szenved!ni a szenvedésért, kínosan elpusztulni csak azért, hogy belezuhanjunk
egy feneketlen semmiségbe, ez a gondolat kétségbeesésbe' visz.

Az elejtett zászlót a teológiának kell felemelnie, mert neki van mon-
danivalója. De mondhat-e egy tudomány, mint az emberi igazság- és valóság-
kutatás rendszeres formája egyáltalán valamit arról, ami nem tartozik ennek
a világnak a körébe, ami világfölényes; van-e egyáltalán létjoga a teológiának,
mint a kinyilatkoztatás tudományának ? Sokan tagadólag válaszolnak erre
a kérdésre azzal a megokolással, hogy miként a kőnyvtárbaní a lkönyvek egymás
mellett állanak s ugyanazon időpontban ugyanazon könyv csak egy helyen lehet,
vagy itt, vagy ott, úgy az, am). e világban van, nem találkozhatik azzal, ami:
e-világon túl van: a túlvilágíval, s nem mond hat ki róla itéletet. Ez a szem-
léletmód, «a vagy-vagy szemléletmódja», nem az egyedül lehetséges. Vegyünk
szemügyre egy kockát, amelynek éleiben két-két lap találkozik. Az élben
mind az egyik, mind a másik lap benne VOOl s nem vagy az egyik, vagy a
másik. A .~ind szemléletmódjas nem a teológia sajátja '> jelentősége
éppen egyetemességében van.
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En-Te viszonyába. Két tárgy közelségét kífejezhetem méterekkel, de két sze-
mélyét nem. Két személy állhat egymás mellett és viszonyuk lehet mégis
két párhuzamos egyenesé, amelyek sohasem találkoznak; viszont világrészek
választják el őket és mégis találkoznak a szó útján, helyesebben a meg-
szólítás útján, mert hiszen a pusztában elhangzott szó csak hang. A meg-
szólítás visszhangot vár, Isten megszölította az embert és várja a feleletet,

(Pécs) Remete László.

fl váresi ifjúság~ól.
E sorok feladata, hogy a ;12-18 évesekröl, a kamaszkorú és az ifjúvá ser-

dülő mai városi ifjúságról szóljanak. Ehhez alapul ennek az ifjúságnak a meg-
figyelése és a vele való foglalkozás közben szerzett tapasztalat szolgál.

Egyéneiben és összeségében súlyos válságban van a mai városi ser-
dülő ifjúság. Valami keveredés van benne. Szinte felismerhetetlen az, ami a
sajátja, ami igazán őmaga, de az is, ami idegen benne, Semmi határozott színe,
jellegzetessége nincsen és egészen kilátástalan, hogy lesz-e belőle valami.
Ezért figyeljük meg a helyzetképet, mely egyúttal feleletet ad arra a kérdésre,
mik e súlyos válság okai, azután lássuk az ifjúság lelki képét, ami a válság
mibenlétét tárja elénk és arra a kérdésre felel, mi tulajdonképen az alapter-
mészete ennek az ifjúságnak; végül tárjuk fel az ifjúság hivatásának képét,
amí a válság megoldását köti a lelkünkre s arra a kérdésre felel, melyek a
megújhodás lehetőségei.

Szocíális, nemzeti és egyházi tekintetben egyaránt nagyon szomorú a
helyzetkép. A mai városi ifjúságot befolyásoló körülmények nemcsak a világ-
háborúval kezdenek hatni, hanem már az azt megelőző korszellem szocíálís,
nevelési, családi, stb, tényezői is gyengéknek, sőt rosszaknak bizonyultak ll!
világháború s az azután következő nehéz idők megpróbáltatásaiban. Nem a
szülők, nevelők, intézmények képviselőinek jóhiszeműségét és buzgóságát von-
juk kétségbe, hanem emberi elméletek és erőlkődések csődjét kell felismernünk.
Ebből a csődből s ennek fel nem ísmeréséből, takargatásából és be nem val-
lásából állott elő ifjúságunk szomorú helyzetképe.

Szociális téren a megélhetés, a kenyér-kérdés tárul elénk. E kérdésben
van ugyan ellentét a diák és a nem-diák ifjúság között, de van sok hasonlóság
is. A diák ifjúság legnagyobb részben biztos fizetésű szülők gyermeke, meg-
kapja a legszükségesebbet otthon: kenyeret, ruhát. De a diákok között is akad
elég nyomor, Vannak köztük, akik heteken keresztül csak hideg ételhez jutnak.
Az ilyenek könnyen belefáradnak abba a küzdelembe, amit a tanulás, ínstruá-
lás ésa kenyérgond jelentenek, bár a tanulás örömükre volna. Sok köztük ki-
tűnően halad,. de egészsége fogytán van. Legjobb szeretne felhagyni mini-
dennel és valami iparba állani, de hova?! Viszont maguk a fiatalok is számon
tartják az olyan eseteket, mikor pI. egy gazdag ügyvéd fia autóra, mozíra,
meg ki tudja, míre költi a város ösztöndíját. Azoknak a fiataloknak a meg-
élhetése és kenyérgondja meg épen kérdéses, akik szüleikkel együtt mint munka-
nélküliek· csak itt-ott dolgozhatnak éhbérért. Ezeknek rendezik a szembekötő
inségakciókat, amik ideig-óráig segítenek, de hogy mi lesz azután, azzal keve-
sen, dehogy - egyszerűen nem! törődnek. A legszomorúbb, hogy épen ezeket
nem táplálják lelki kenyérrel sem. Vannak városok, ahol diakonisszák, szoeíá-
lis nővérek _felkarolják az ilyen családokat. Két év leforgása alatt sok mín-
dent tettek e téren, de a serdülő fiúk tovább élnek lelki kenyér nél'k'lit Bol-
dogok, ha a testit megkapták. I
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Szorosan összefügg a megélhetés kérdésével a munka kérdése. A diák
és nem-diák ifjúság sorsa itt is találkozik bizonyos mértékben. A diákot
agyonsanyargatja a mai iskola. A jelszó mintha az lenne, ha már iskolába
Járhatsz, hát szenvedj meg érte. A nem-diák ifjúságot, ha munkához jut, akkor
reggel héttől, sőt hattél este nyolcig hajszolják és mível manapság sokáig
inassorban tartják a fiúkat, ezt még fokozottabban megcselekszik. A diák-
nak legalább van vakációja, de merjen csak az inasgyerek hosszabb vakái-
ciót kérni, például cserkész-táborra, felmondanak neki. A középiskolában
majdnem míndegyík tanár úgy tesz, mintha csak az ő tárgyát kellene tanulni
és sokszor nincsenek tekintettel arra, hogy például valamelyik kitünően
rajzoló diák képtelen nyelvek tanulására. Igaz, hogy nemcsak a tanárban
van a hiba, hanem a tantervben és módszerben is. A nem-diák ifjúság meg
épen az elhelyezkedés érdekében kénytelen itt is, ott is próbálkozni. Ismerős
bördíszműves fiú pl. kénytelen volt a vasesztergályosságot kitanulni, mert
'Ott kínálkozott hely, amott meg kilátástalan volt minden törekvése. A ké-
pesség, a hivatástudat ma háttérbe szorul, holott épen a 15-17 éves fiúk-
ban már erősen 'dolgozik a hívatásérzet s bizonyosak szeretnének lenni,
mi lesz, mi lehet belőlük. - A munkanélküliségre meg mintha intézményesen
nevelődnék az a diákság, amelyiket roskaszt a sok munka, mert nem készülhet
el sem szellemileg, sem fizikailag. Rászokik az «ameríkázásra-, csal, sikkaszt,
mással dolgoztat. úgy, ahogyan eredményesebb. A nem-diák fiú ma már
sokszor akkor boldog, ha nem kell dolgoznia, mert hiszen ingyen is megél
8. segélyekből, ha vékony kenyér kerül is belőle.

A családban nagyon sok helyen nyüg a gyermek, kivált a serdülő.
Abból látszik ez, hogy ezeket a fiúkat hagyják leginkább szabadjukra, de
egyúttal irántuk a Iegkérlelhetetlenebbek is a szütők, ha rossz fát tesznek 'a
tűzre. Mícsoda következetlenség! Színte öntudatlanul, sőt szeretetből és jóhisze-
műen ilyenek a szülők. Nemcsak Budapesten, hanem vidéki városokban is
előfordul, hogy internátusba adják a serdülő gyermeket, mert a szűlők sza-
padon akarják folytatni szórakozást hajszoló életüket. A sok munkával, anyagi
gonddal terhelt szülök, különösen a szegényebb körökben meg feldúlt lelki
állapotukban, van rá eset, játékra hajszolják el hazulról a gyereket. Ez a
játék persze a külvárosok szélén, nagyobbaknát lopott cigaretta és lopott
bor mellett folyik. A szülő erről nagyon sokszor nem tud, csak azt érzi, hogy
Ilyenkor jó, mert csend van körülötte. S 'Olyan kevesen törődnek azzal, hogy
míkor verődik haza a gyerek. Hol jár, nem nagyon firtatják. A fontos, hogy
szórakozott egy kicsit.

A társadalmi osztály-ellentét is nagyon szomorú képet mutat. Nagyon
mély, színte áthidalhatatlan szakadék van a diák és a nem-diák 'ifjúság
kőzött, pedig mennyi rokonság van sorsukban! A különbség csak az, hogy
a diák jobb kűlső helyzetben, a nem-diák kedvezőtlenebb viszonyok között
él, de ugyanúgy nyomorúságban, válságban tengéti életét inindkettő. Mégis
színte lehetetlen egy közös ifjúsági mozgalom kereteiben elhelyezni ésegyütt-
munkálkodásra birni őket.

Nemzeti szempontb6l természetszerűleg inkább az idősebb fiúkkal kap-
csolatosan kell vizsgálnunk a helyzetet, Talán sehol sem érzékelhető nemze-
tünk mai belső helyzete annyira, mínt a felserdült ifjúságban. Megtalálhatö,
sőt kié1eződöttebb az ifjúság keretében az a sokféleség. bizonytalanság és
ellentét, amely nemzeti életünket jellemzi. A tlzenhat=tízonnyolc évesek kö-
zött vannak szeeláldemokraták épen úgy, mint legitimisták. Legtöbb a faj-
védő, nyilaskeresztes. akik között akad anarchista hajlandóságú is. Ez ugyan
az ifjúság képét mutatja, de tjelzi, hogy mennyire felkavarja a nemzet
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belső élete és helyzete ifjúságunk életét és pedig annál inkább, 'minél
közelebb látja, mint sötét árnyat annak az előrevetődését, ami rávár az
állásszerzés idején. A helyzet valójában az, hogy a remélt feltámadásban
csalódott. Arra nem eszmélt még rá, hogy a trianoni béke után az volt 3;

bajunk, hogy valami csodaváró hittel elképzelhetetlennek tartottuk megcson-
kíttatásunk maradandóságát, de a feltámadást nem Istentől vártuk. Csak a
szájunkon volt, hogy «hiszek egy Istenben». A remélt revízióban - úgy
érzi az ifjúság - még nem csalódott. Sokat vár tölle, de öntudat alatt ott
szunnyad a csalódástói való félelem is. Belső megújulást is várnak. Vezért
keresnek, aki új és igazabb kor határmesgyéjére vezet el bennünket, dc
az ifjúság is látja, hogy most nincsen, kire nézzünk. - Az ifjúság városon,
különösen diákok között új háborús :ifjúság, Mindenből azt olvassa ki,
hogy háború előtt vagyunk. És lelkesedik érte ...

Er;yházi, hitéleti szempontból egyházunk harca és belső élete hatá-
rozza meg a városi ifjúság helyzetér. Az előbbi tekintetében inkább a diákság
van nehéz helyzetben, az utóbbi vonatkozásban a nem-diák ifjúság. Talán
nincs napirenden, de átlag negyedévenként van valami felekezeti békétlen-
ség. Állami iskolai csérkészzászló avatások ügye, diákszövetségi munkákbia.,
bibliaórákba való' beavatkozások, történelem-órai előadások állandóan fel-
színen tartják a felekezeti kérdést. A jieIenlegiviszonyokra éles napvilágot
vet annak a középískolai tanárnak négyszemközti nyilatkozata, aki azt mondta,
- míkor kifogásolták és feljelentették az állami iskola vegyes vallású cser-
készcsapata zászlójának pusztán róm. kath. mísén való megáldatását -: «Ne
élezzék ki úgy, kérem, a felekezeti kérdést, mert épen a tanítványaik isszák
meg a levét a bízonyítványaikban.s A diákokat azonban még védi és támo-
gatja egyházunk a hitoktatók és a díászövetségek révén. A blaa i«csak. az,
hogy a lelki vezetők a hittant többnyire tantárgynak tekintik és nem ige-
hirdetésnek. Pedig a hittanóra alkalom igehirdetésre és bizonyságtételre! A diák-
szövetségek inkább őnképzőkörök és nem kísgyülekezetek, melyekben az egy-
ház közösségi életébe éli bele magát a diák. A ;úem:-diák ifjúság találn
nincs olyan veszélyes helyzetben felekezeti szempontból, de az egyház belső:
életétől nagyon távol esik. Ifjúsági egyesülebeínk megelégszenek önmaguk-
kal és missziói felelősségérzésük alig van a nem-tagokkal szemben. Azok
a fiatalok, akik nincsenek benn az ifjúsági egyesületekben; Alig tudnak
valamit az egyházról, die annál előbb tudnak a vasas otthonokról. keresmák-
ról, mozikról, a - ki kell mondanunk - homoszexuális kerítökröl, a nyil-
vános házakról! Szornorú, hogy épen erről a pontról lehetne a Legtöbbetírni.

Még sötétebbé válik a- mai -városí serdülő ifjúság képe, ha az ifjúság
lelki képét nézzük. Csak az a vígasztaló, hogy tud már nyilt, őszinte Lenni
bűnei felől, Persze nem míndíg minősíti bűnnek azt, ami bűn, inkább nélkü-
lözhetetlen szükséges valaminek. Még ha szívében, lelkiismeretében más is
a felfogása, kifelé keresi a mentséget. Igaza vü~1annak, aki azt írta, hogy
a mai ifjúság a vér és arany nemzedéke. Valóban, mintha Ady lenne előfutára
és vezére. Mínden kor serdülő ifjúsága ilyen volt és ilyen lesz, dc.:li maíé és
a városé különösképen ílyea, Az említett cikkíró írta e folyóiratban, hogy

• a mult ifjúsága takargatta, titkolta bűnét, a. mai ifjúság azonban nem faril.
zeusoskodík. Reméljük, épen ezért könnyebb segíteni is rajta.

Elevenen dolgozik benne a két nagy emberi ösztön: a táplálkozás és a
fajfenntartás ösztöne. Ez összefügg teste fejlődésével, Ma, amikor olyan súlyos
megélhetési, kenyér- és munkagondok nehezednek az ifjúságra, sokkal fokozet-
tabban sóvárog a kenyér és a pénz után. Kenyértelenségben és pénztelen-
ségllen pedig búfelejtőt keres az ember s ezt különösképen a rózsaszínűen
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látni szerető ifjúság óhajtozza. Szinte reszket azért, amiért Róma népe kiál-
toU: panem et círcenses, Ott, ahol a kenyér és a szörakozás után való só..
várgás találkozik, üti fel fejét a nemi kicsapongás kigyója is. Narkózis, mámor
és kábulat után lót-fut ma, a legtöbb ember, de külőnösen a város serdülő
ifjúsága, diák és nem-diák egyaránt Ami kevés pénz-e akad, azt mind ilyes-
mire sz6r'ja.

Ennek az ifjúságnak a szíve nincsen a helyén. E világot szeréti és
nincsen meg benne az AtyaJszeretete, (1. Ján. 2, 15.) Azt szeretí, ami érzéki
gyönyörűséget szeréz. Ez összefügg ugyan újonnan felfedezett fejlődő szer-
vezetével és lüktető vérével is, de még inkább kiváltják belőle a kívülről ható
ingerek Evilág szeretetét át meg átszövi a nemisége. Valami borzalmas képet
nyujt sok serdülő fiúnak a fantáziája, a gondolatvilága, a szíve. A mozt
vászna, a plakátok, az újságképek (Szinházi Élet stb.), a táncórák. a báltermék ..
a klOl'Z;ó,a strand, de épen úgy az iskolai félreeső hely, meg a: iSajáEhálóágya
mindmegannyi állomáshelyei csapongó és kielégülést kereső Iantáziájának és
nemi életének. Ez a mai városi ifjúságnak nem egyéni, hanem tömegjelensége.
Néhány évvel ezelőtt megbízható forrásból hallottam olyan középískolaí osz-
tályról, melynek nem volt egyetlen tagja sem, amelyik ne elégítette volna ki
magát valamelyik osztálytársán. Az olyan szépre és nagyra hivatott csérkész-
táborok között is akadt már ehhez hasonló eset. A műhelyek, diákínternátusok
néma falai is hangosan beszélnek az ifjúság förtelmes lelki világáról. Nagyobb
fiúk előszeretettel temetkeznek a borba. Középiskolás diákok tesznek ször-
nyűbbnél szörnyübb bűnvallást erről, ha a Szeritléleknek átadják szívüket.
Kitűnik ilyenkor, hogy valójában mindegyik utálja önmagát és bűneit, titkon
mindegyik szabadulni szeretne, de ki törődik ezzel? Vannak, akik úgy igyekeznek
menekülní bűnös gondolataiktói, hogy egy leány-ideálhoz való tiszta vonzó-
dással törekszenek méltóvá lenni szívük választottjához. Ez persze legtöbbször
ábrándozásba ringatja a diáklelkeket. de azért vannak, akik ezen az úton
maradtak tiszták a házasságukig.

Míndennek a következménye, hogy szellemi, értelmi tekintetben is nagyon
nívótlan a városi serdülő ifjúság. A diák rengeteget tanul és olvas, de nin-
csen áttekintése, mert dIOIgát nem örömmel, hanem kényszerből végzi. A
nem-diák pedig legtöbbször diáktestvéreivel egyetértőleg a ponyvairodalmat
habzsolja. Rémdrámák, detektívregények az olvasmányai.

Mindebben a legfájdalmásabb az, hogy bár míndezekről tud az ifjúság,
mégis olyan nehezen törik össze bűnbánatban. A neveltetése, családi kö-
rülményei folytán tisztább lelkiségű fiúnak meg sokszor épen az a veszte,
hogy képesnek tartja mfagát a saját ereje által való menekedésre, Bizonyos
erkölcsi sikerei után aztán megvetéssei néz társaira, hűlott ezeknek szüksége
volna valakire, aki velük imádkozik és küzkődík.

Ennek ellenére az ifjúság mégis tudatában van annak, hogy ő a jövő.
Tud meg lelkesedni, vannak szép törekvései, tervei itt-ott. Csak még nem
tudja, hova, merre menjen. I

Mi az ifjúság hivatása'! Hol az új élet kivezető útja és a válság megol-
dása'f Az ifjúság a jövő! Ez a hivatása az ifjúságnak. Ezt a hivatást az; dönti
el, hogy mi lesz a jövő hite és a jövő cselekvése. A jövő nem forradalmi
úton máról holnapra valósul meg, hanem csák szolgálat révén. Szolgálat
vár a vezetőre, nevelöre, szülőre, de magára az ifjúságra is.

A jövő hite csak Isten-hit lehet, mert míndenben csalódott a mai ifjúság:
körülményekben, vezetőkben, evilágban s leginkább önmagában kell csalódnia.
€pen ezért ez a hit Krísztus-hit, a Megváltóban való hit. Krisztushoz kell vezet-
nünk ifjúságunkat. A Szeritlélek nélkül ez lehetetlen, de a biblia-olvasás és
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az imádkozás mégis csak Jézus parancsának való engedelmesség, ami ál-
tal Isten gondviselő szeretete és kegyelme felől Leszünk bizonyosakká: .Keresl-
sétek először Isten országát ... ) De az imádkozás és bibliaolvasás csak úgy,
lesz gyakorlati értékűvé, ha odaülünk a fiúk közé s velük együtt cselekesszük
ezt meg. Nem-lelkész emberek, diákszobákban, cserkészotthonokban, szűlők
pedig családi áhitatok révén már előre láthatják e téren az eredményt.

Afiúkra a jövő cselekvése vár. Amai fiatalság különösképen készen van
a cselekvésre, Azt szeretí, ha önkéntes vállalkozásból végezhet valami szolgá-
latot. Rá kell azonban vezetni, hogy erre a szelgálatra is fel kell előbb készülnie,
mert vele a jövőt építi. A fiúkat kell bevonni a fiúk szolgálatába s ezért keH
komolyan készülni és önmagunkat is komolyan előkészíteni nemcsak a vezetésre,
hanem az lsten Lelkétől való vezettetésre is. Külön előkészítő órákat kell
tartanunk vezetőképességű fiúkkal, hogy őket útraindithJassuk. Eddig a leg-
lelkibb és legalkalmasabb ilyen munkakörnek a bi blíakörök bizonyultak.
Nyolc-tíz bibliás, megváltozott szívű és életű fiú kell ahhoz, hogy az ifjúság
között a mentőszolgálatot megindíthassuk. Ez' a magja a szolgálatunknak,
Majd mindegyik alkalmas fiúra bizhatunk öt-hat fiút. Arról már nem kell
írnunk, hogy ifjúsági egyesület, diákszövetség, csérkészcsapat továbbalakítása
miként törtJéD;l,ks 'm'i a módszere, mert hiszen erről az említettek központi szer-
vei adnak felvilágosítást. Különösen figyelembe ajánljuk a cserkészetet, mint
a serdülő fiú kalandokra vágyó, csapongó fantáziájú természetének legmeg-
felelőbb módszert.

Epen a csérkészettel kapcsolato san, de különben is szép szolgálatot jelent
a városi ifjúságnak a falu látogatása sennek ifjúságával való megismer-
kedés, általában a misszió, hogy minél többen hódoljanak meg .az Úr Jézus
Krisztus előtt. . .

Ilyen alapokon valami csodálatos módon jut el az ifjúsághoz az Isten
Szentlelke, mert ez a fentvázolt szolgálat nem más, mint igehirdetés és pedig,
a törvény és evangélíum hirdetése. Például a csérkészetben épen a tíztörvény
nem más, mínt a tízparancsolatnak II gyerekek nyelvén való megfogalmazása.
Nem teszi nélkülözhetövé a tízparancsolatot, a Kís Kátét, hanem inkább
gyakorlati úton megy segítségére. Igyacserkészet és minden hasonló ifjúsági
munka tulajdonképen nem más. mint a Krisztusra vezérlő mester. .A vezető
hítén és kegyelemben való életén múlik most már emberi oldalról, hogy rá-
eszmél-e a reá bízott fiú a maga bűnösségére s Krisztus váltságára, mint
élete örök fundamentumára.

Ezeknek a soroknak nem volt semmi más céljuk, mint, hogy megsze-
rettessék az ífjúságot és felelősséget ébresszenek a hívatalosakban s a
választottakban egyaránt hazánk és egyházunk jövőjévei szemben.

(Győr) lttzis Mihály.

• Odvösségünkre "két grádics vagyon. Azaz a penitenciának két része
vagyon: a törödelmesség, ez magunknak ismerete, a hit, Krisziusnak is
merete, kit az Atya Isten irgalmasságából üdvösségünkért adott. A törö-,
delmesség, azaz bűnünknek ismeretéből való félelem megrettent, kétségre
viszen, megöl, kárhoztat, pokolra vet, mint Judást és Kaint, A hit vidá-
mit, megvigasztal, bizodalmat ad, életre viszen, lstennek fiává tészen,
mint szent Pétert és öröktől fogva való keresztyéneket. Azért atyámfiai,
ismerjük meg magunkat, Istenünket Krisztusunkat, kinek ismerete üdv.ö-
zit csak. Dlvai MátyálJ, 1538.

/
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KRÓNIKA
ft képviselóválasztásokboz.

A nemrég lefolyt országgyűlési választásokhoz nehéz úgy hozzászólni,
hogy ne kerüljünk az egyoldalúság vádja alá. Bármilyen megjegyzés azt a
látszatot keltheti, hogy tetszik, ill. nem tetszik az eredmény. Pedig folyó-
iratunk az egyetemes magyarságnak óhajt szolgálni s ezért óvakodik attól,
hogyapártokba csoportosult olvasóiban elhídegülést okozzon. Bizonyos kér-
désekben mégis megállapíthatjuk felfogásunkat, mert nem érinti a pártok
küzdelmét,

Fájdalomrnal értesültünk arról, hogy több helyen a gyülekezeti életben
munkálkodó lelkészek tevékenyen - jelöltséggel. agitálással - résztvettek a
választási harcokban. Teljesen közömbösnek tartjuk e tekintetben, hogy mílyen
párt mellé állottak, milyen vallású jelöltet támogattak. Míndenképpen károsnak
ítéljük a lelkész nyilvános polítizálását, mert szakadást támaszt hívei közőtt,
elídegenedést okoz prédikációjával szemben. Már pedig a lelkésznek első
sorban gyülekezete életére kell néznie. Elismerjűk, hogy nagyon nehéz vissza-
húzódnia a kőzéletből ; a község lakói elvárják tőle, hogy a politika terén is
hallassa irányító szavát. Fokozza a nehézséget. hogy a felekezetek papjai álta-
lában szintén részt kérnek a szereplésből, s ha például a jelölteket azok
üdvözlik, igen kényes dolog éppen az evangélikus egyház lelkészének távol
maradnia. Ezt rögtön pártállásnak veszik, ha még oly nyilvánvalóan a pártat-
lanság bizonysága is. Mégis az a véleményünk, hogy"egyházunk megújhodásának
fontos eszköze s egyúttal eredménye lenne az aktiv lelkészek pártpolitíka-
mentessége. Ez természetesen a lelkésztől nagy önmegtartóztatást kíván, fel-
tételezi a szereplési vágy legyőzését; el kell viselnie a vádat, hogy kűlőnckődik:
s a szektás prédikátorok módján elzárkózik a «világi. dolgoktól. Altaláblan
egész evangélikus egyházunknak is a nagy' haszon mellett jelentős hátrányt
kellene elszenvednie. De sem itt, sem más kérdésben nem szabad félnűnk
a megszólástól, az időleges kártél. Vállal!ni kell a megvetést. a félreértést,
csakhogy zavartalanul hangozzék az evangéliuru.

Ugyanakkor azonban, amikor míndezt lerögzítjük,elismerjük a lel-
készek pártpolítíkamentességének hátrányait s a vele járó veszteségeket. Kívá-
natos volna, hogy' teológiailag is képzett fők részt vegyenek a magyar törvény-
hozásban, s az még inkább, hogy a néppel szoros érintkezésben levő lel-
készek, - tanultságukat s bölcseségüket közkinccsé téve, - tanácsokkal szol-
gáljanak a rájuk bízott magyar testvéreknek. De mível az ilyen tevékenységgel
szemben általában nincs a híveknek megértésük, s mivel nem tudják meg-
bocsátani az esetleges tévedést s a harci tűzben esett sérelmet, jobb, ha a
Ielkész lemond arról a jogáról, hogy a- polátíkában szerepeljen. Az egyházi
munka új módszerei olyan változatosságban kínálkoznak a serény lelkészek
számára, hogy nem szükséges aktívításukat és temperamentumukat a párt-
politika küzdelmeíben levezetníök,

Felettébb sajn;álnók, ha az, amit a lelkészekről papírra vetettünk, úgy
tűnnék fel, míntha a lelkészek számána íródott volna.' Sokkal inkább szól
azoknak,akik a Ielkészektől aktív pölítízálást várnak, őket - barátságra,
protektori készségre hivatkozva hizelkedéssel vagy fenyegetéssel a párthar-
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cokba bevonják, vagy éppen tekintélyük mögé rejtözködve kisded politikai
játékaikat űzik. A lelkészek politizálásának problémája véleményünk szerínt
rögtön meg fog oldódni, ha a hívek nem támasztanak velük szemben harnis
igényeket. .

Hogy ez nem egyszeruen lelkész-probléma, annak jellemzéséül röviden
arra a visszaélésre is felhívjuk a figyelmet, hogy az Ú. n .• vílági» tisztségvise-
lők, pl. felügyelők, gyakran át akarják játszani a nekik egyházi téren juttatott
bizalmat a pártpolitika rnezejére. Reméljük, hogy egyházunk mindjobban ki-
bontakozó megújhodása az itt tapasztalható visszásságokat is meg fogja szün-
tetní,

Míndezzel ellentétben sajnálattal állapítjuk meg, hogy intelligenciánk
általában illem veszi komolyan politikai kötelességeít. Nem emelkedik felül
a napisajtóból táplálkozó politikai ismeretein, s noha minden társaságban
hamarosan a politika kerül a beszélgetés középpontjába, mégis megmarad
a felületes véleménynyilvánítás és felelőtlen szenvedélyesség színvonalán. Ez ak-
kor is veszedelmes dolog lenne, ha valóban csak egyeseknek kellene a politikával
behatóan foglalkozni. De ma, amikor hazánkban majdnem általános a válasz-
tójk>'~s a törvény kötelezövé teszi a szavazást, mindenkínek kötelessége, hogy
politikailag is iskolázott legyen.

Ho.gy e tekintetben a feladatot tisztán lássuk, két irányba mutatunk.
Kettős ugyanis a szükség. Egyrészt helyre kell állitani a politika becsületér,
Másrészt ki kell ábránditani az embereket a politikai idealizmusból. Nérne-
lyek megvetően, unottan, fölényesen elfordulnak a politikától, mert csak
a szennyes oldalát, a politikusok hatalmi vágyát, törtetését, önzését és hiúságát
látják. Némelyek pedig csak az ideális oldalát nézik a politikai életnek, és
semtráképpen sem hajlandók észrevenni a politikusok bűneit. Az előbbiek
csak az esetben készek politízálni, ha kitisztul a helyzet, megszűnnek a vissza-
élések, «érdemes lesz élni a közért», az utóbbiak viszont máris úgy élnek e
világban, míntha bűn és kísértés se lenne.

Mindenekelőtt az szükséges tehát, hogy a politikában is relismerjük
Isten rendelését. Az állami életben való részvétel hozzátartozik kötelességeínk-
hez, mert maga az állam is Isten teremtést rendjébe tartozik. Tudnunk kell
azonban, hogy az állam élete is át meg át van szőve gyarlóságainkkal. Amint
Althaus mondja, az állam Isten teremtése és egyúttal te1e van sátánisággal
(démonisággal). Az a véleményünk, hogya politika megromlott, nemhogy fel-
mentene minket a politízálástól, hanem inkább szolgálattételre kell, hogy
serkentsen. Ha nem mi politizálunk, akik keresztyén mivoltunkban megláttuk
Isten rendelését és akik valljuk, hogy egyedül kegyelemből van bocsánat polir-
tikai működésünket illetően, - akkor politizálnak majd olyanok, akik Isten
törvényével mit sem törődnek. «A szolgálatnak - írja Althaus - nincsen mora-
tóriuma. Szolgálnom kell népemnek és államának, nem a paradicsomban, hanem
ebben a gonosz, hamis világban; nem angyalokkal, hanem ezekkel az embe-
rekkel, úgy, amint vannak. űriznem kell az atyák örökségét, mégha vétek van
is beleépítve. Képviselnem kell népem ügyét, jóllehet tudom és érzem, hogy
az összeszövödött a gonosszal, amely ellen küzdök» (e Theologíe der Ordnun-
gens). Sem illúziókban nem szabad vesztegelnünk, mintha minden jól volna a
politikában, éppen csak helyes eszméket kellene kitűzni és szabadságot kellene
biztosítani a szép eszmék kibontakozásának ; sem pedig a fölényes, farizeusi
elkülönülésre nincsen jogunk, míntha míndenestől bűn lenne a politízálás
s a társadalom polítíkamentesítése hozná meg a jobb jövendőt.

Világos ebből, hogy a politika Ilyenszerű igazolása nem igazolja egy-
úttal a magyar intelligencia mostani polítizálásí módját. Röviden úgy lehetne
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megfogalmazni a diagnózist, hogy hamarább van véleményünk, mint ismere-
tünk. Pártállásunk van, a nélkül, hogy vizsgálnők az ország állapotát. Az isme-
retek gyarapításának önmagán kívül még az a nagy haszna is van, hogy sze-
rénységre kényszerít. Ma a magyar politikában a tudás és a szerénység egyaránt
fehér holló számba menő, ritka jelenség. Ha a polítízálók nagyon ismernéle
az ország viszonyait, egész bizonyosan szerényebben szólnának magukról,
ellenfeleikről és programmjukról, és nem zárkóznának el az újabb ismeretektől.
Ez irányban, sajnos, nagyon rosszul állunk. Pártpolitikai gondolkodásra,
a kormánypártiság és ellenzékiség pólusaira vagyunk beidegződve. Az újságok:
is mind pártok szolgálatában állanak, kormánypártiak, illetőleg ellenzékiek;
mégha váltig hangoztatják is függetlenségüket, 'akkor is egyoldalúak, ha
másért nem, azért, mert egy bizonyos ideológiát képviselnek, például a libe-
ralízmusét, I

Mindezért a valóság tisztelete a keresztyén politikus első törvénye. Uj
korszak kezdődnék nemzetünk életében, ha ez az első törvény teljesülne.

Sovány tanítás ez. A világ mindig jelszavakat és szép, kerek programmct
vár. Ezt várja a keresztyénségtöl is. Sokszor halljuk a panaszt, hogy egyházunk
hallgat a polítíka területén felvetődött kérdésekben. Az az igény a teológiai
etikával szemben, hogy adjon kész gazdasági, kűlpolitíkaí, családvédelmi stb.
programmct. De hadd halmozódjék a vád! Nem egyéb e vádaskodás, mint az
ember rnenekülése a személyes felelősségtől és az egyéni fáradságtóI. Az em:"
berek be akarnak ülni egy jól berendezett világba, a nélkül, hogy ők maguk
megújulnának. S az fáj nekik, hogy az Egyház hirdeti bűnösségüket, azt, hogy
az ő .hűneik is részesek a világ gonosz állapotában, a gazdasági élet leromlott-
ságában, a szocíálís élet igazságtalanság aiban s az állam súlyos helyzetében.
Az Egyház azonban mínden panasz, szemrehányás, türelmetlenkedés, zúgolódás
és gúny ellenére halad ill (m'agahivatása útján; úgy győzi le a hitetleneket, hogy
a politikusok, a politizálók számára is hirdeti az evangéliumban Isten gazdag
kegyelmét. mj.

Válságban a politikai katolicizmus?
Még ez év februárjában Ernszt Sándor, a «Keresztény Gazdasági és Szo-

ciális Párt» egyik vezére a «Katolikus Szemlés-ben hadat űzent a «politikaelle-
nesség» «dívats-jának, Ugyanott a márciusi számban Mihelícs Vid a katolikus
politika problémáját ; fejtégetve szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy
Ernszt Sándor «a polítíkaellenességet kárhoztatva tekintélyes számban, ha ugyan
nem kizárólag, katolikusokra is gondolt». A két cikkíró már akkor, .mí-
Imr a parlamentet mjég fel sem oszlatták, érezte a válságot, melybe az
egykori néppárt utóda, a «kereszténypárt» jutott s hogyapolitikaellenesség
tulajdonképen a katolíkus polítíkal párttói való elfordulást jelenti, Ennek'
Míhelícs Vid elég nyilt kifejezést is ad. A politikaelleneseket a fiatal kato-
likusok közt keresi, akik levonva az olasz es német politikai katolicizmus
(centrum) bukásaból a következményeket, hajlandók a magyar politikai kato-
licizmussal is felszámolni. A fiatal katolikusoknak «ez a része tudatosan, de
meglehetős egyoldalúsággal a francia katolicizmus szellemében kiván ha-
ladni, már pedig ez a katolicizmus ... meg sem kísérlí a politikai szereplést».
Míhelics Vid ezzel a gondolkodással szemben oltalmába veszi a politikai kato-
licizmust, mert «a katolicizmus a maga ídőfelettíségét nem választhatja el az
időlegestől, . .. nem maradhat közömbös a világi dolgokkal szemben s nem
érheti be kontemplácíó val és misztikával. Igenis helyénvaló és szükséges a
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politikai katolicizmus, vagy szebb kifejezéssel élve: a katolikus akció. A kato-
likum - örök polítíkum». Viszont ennek a politikai katolicizmusnak csak a
demokrácia koráhan, a líberális kapitalizmus és szocializmus ellen harcoló
formái a «párt és a szükségszerűen politikai jelleggel is bíró szindikális moz-
galom •. Ezeket «szervezni és vezetni providenciális, de szükségszerűen drámai
szerep. Tragédiának csak azért nem mondható, mert a hős nem vétkeiért bukik
el, hanem eszméi győzelme míatts. A katolikus pártnak a többi pártok közt
a kovász szerepét kell betölteni, hiszen «az eszme más pártok és más mozgalmak
útján is> győzhet, «mert az igazságnak nem feltétlenül kell katolikus kön-
~ösbe öltöznie». Viszont a kovász szerepét ca párt csak akkor töltheti be, ha
a szó teljes értelmében igazi reformpárt, ha megbirkózik az elöregedés vesze-
delmével s mandátum-taktíkázás helyett folytonos rostálással és felfríssüléssel
a katolíkus társadalom elitjét juttatja a parlamentbe •.

E sorok úgy hangzanak, míntha a szerző a ekereszténypárt- hattyúdalát
írná s letűnését az eszméért szenvedett mártírium dicsfényébe kívánná öltöz-
tetni. Annak ellenére azonban, hogy nyilván a politikai katolicizmus egyes
irányzatai is kezdettek felszámolni a háború utáni «keresztény politika» párt-
jával, ennek a pá;r1ln(akfa válsága - úgy látszia - magát a politikai! katoliciz-
must is válságba sodorta. Legalább is alig lehet másnak mondani azt, hogy
a kereszténypárt hívei és a fiatal katolikusok közt nyilt szakadásra került
a sor, A «Korunk Szava» szerkesztőségéböl a tokaji választás után kiváltak'
Aradi Zsolt és Balla Borisz, magára hagyva így a kereszténypártí programmal
tokají képviselővé választott gróf Széchenyi Györgyöt s közvetlenül húsvét
előtt új folyóiratot indítottak «Új Kor» címmel. Az új folyóirat keményen és
szenvedelmes hevességgel számol le az «úgynevezett keresztény politikás-val.
•Veled együttműködni - írják gr. Széchenyi Györgynek, - képtelenség volna
tovább. Mi megyünk a magunk útján előre. Azért a magyar katolicizmusért
küzdünk, amelyet nem tekintünk néhány régi időből itt maradt és régi szel-
lemmel szaturált kíváltságos ember családi domíniumának. Hisszük és vall-
juk, hogy Krisztusnak is kedvesebb az, aki (ha nem is hangoztat kegyes jel-
szavakat) a szegény népet fel akarja szabadítani, aki hírtokreformot akar,
modernebb társadalmi rendet, 'gyökeres változást a magyar életben. Mi régen
látjuk azt, ami ma már bekövetkezik: ha a katolíkus politika rozoga feudális
klikkekhez köti ma;gáts ma már nevetségesen elavult ideológiákkal tart 110,-

konságot, akkor :az új kor el fogja gázolni. . .. Mínden törekvésünk szerény
erőnkhöz képest: átmenteni, fenntartani, sőt sokkal nagyobbra fejleszteni
a katolicizmus örök értékeit, egy új néples irányú és szociális Magyarországban •.
Balla Boriszék harcot indítanak a «spanyolfal-katolikusok», ce báránybőrbe
bújt farkasok» ellen, «akik nem átallják még azt sem, hogy Krísztus palástja
mőgé bújtassák önző érdekeiket». Tiltakoznak az ellen, hogy valamely párt
«nagyhangú kízárólagossággab magát a katolikus politika képviselőjének mí-
nősítse s ca katolikus érdekek, illetőleg a keresztény politika szent [elszavás-val
akarja elgáncsolni és agyonütni «az elkerülhetetlen reformokat», mert cökölbje.
szorul» a kezük a fölött: «míesoda egészen más érdekek rejtőztek itt a keresz-
ténynek nevezett érdekek mögötts. Keresve a kereszténypártnak Közí-Hor-
váth József által már 1931 karácsonyán a győri «Dunántúli Hirlapr-han meg-
jósolt bukása okait, ugyancsak Közí-Horváth József megállapítja, hogy ca
Keresztény Párt elvesztette a katolicizmus {politikai védelmének monopó-
líumát», de «ennek ellenére megtarthatta volna vezető helyét, ha olyan mér-
tékben beállott volna a szociális kérdések megoldásának munkájába, amint
azt a «Quadragesimo anno» es a magyar katolíkus milliók nyomorult helyzete
megkívánta volna, Ehelyett a párt «szinte szisztematíkusan mellőzte a fia-
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talságots és «okos öregurak latolgató, míndent megfontoló, de határozni nem:
merő területévé válts. Tiltakozik egyúttal a szerző Mihelics Vid fentebbi be-
állítása ellen, mely a kereszténypárt bukását «némi vértanúi nimbusszab
akarja megszépítení, cA magyar Centrum általános részvéttől kísérve csendesen
elhunyt aggkori gyengeségben•.

Ernszt Sándor tévedett, amikor azt gondolta, hogy a «polítíkaellenességs
ellen kell küzdeni: a fiatal katolicizmus nagyon is erősen érzi, hogy a «katolí-
kum - örök polltíkum-. Számára a politika «szentségi művészeb , az ember s
következőleg a nemzet boldoggá tételére. Ez a megfogalmazás alig mondható
világosnak s talán mutatja, .hogy a fiatal katolikusok megmozdulása első
sorban a reíormpolítíkához való csatlakozásban határozott és világos, de
nem tisztázta még kellőképen a saját alapjait és elöíeltevéseít, Világos csaki
az, hogy megelégelte a keresztény jelszavak alatt űzött polítíkát, $t .ú~l.
huncutságs-ot s talán inkább ösztönösen, mint világos megfontolásból meg-
érezte annak a felemás, immár nálunk is kiöregedett keveréknek a tart-
hatatlanságát, melyet «keresztény politikás-nak neveznek. A politikai katoli-
cizmus válságát éppen ezért tettük itt szóvá. Mert nem szenvedhet ugyan két-
séget, hogya katolicizmus megint meg fogja találni a maga politikai formá-
ját, mely több-kevesebb ekizárólagosságs-gal ismét kisajátítja majd a katolikus
vallás politikai védelmét, de számunkra tanulságos és a tapasztalat mutatta
igazság a «keresztény politika. belső ellenmondásessága. Az, amit «keresz-
tény politika. cimén forgalomba hoznak, vagy politika a szó tulajdonképeni ér-
telmében s akkor nem keresztyénség, vagy keresztyénség. azaz az Evangélíum
hirdetése és Jézus követése s akkor nem - politika. r,

Nem vagytok, amik voltatok, hanem új emberek. Ez nem cselekedetek
által jött létre, hanem sziiletés kellett hozzá. Mert az új embert nem
csinálhatod, hanem magától kell nőnie vagy sziiletnie. Az ácsmester sem
csinálhatja a fát, hanem annak magától kell a földből nőnie. Az apostol
tehát azt akarja mondani: Mivel új teremtmény vagytok, azért most másként
kell viselkednetek és új életet kell élnetek, ahogy azelőtt gyűlöletben éltetek,
úgy kell most szereteiben járnotok.

Hogy lehetséges ez? Igy: lsten elküldi az igét, evangéliumát és a
magot elhinti az emberek szioében, Ha ez megfogamzik a sziuehben, úgy
ott van a Szenilélek és új embert hoz létre, egészen más ember támad,
más gondolatok, más szó és cselekedet. Igy teljesen megváltoztat tégedet;
amit előbb keriiltél, azt most keresed, s amit előbb kerestél, azt most
kerülöd. Mert így kezdesz égni az isteni ezeretetben és lész új emberré,
egészen újjászületvén. Minden megváltozik, ami benned van. Ekkor oly
nagy kedved van a szűzi tisztasághoz, mint amilyen nagy kedved volt
előbb a kicsapongásra. S így lesz mindeniéle kivánsággal és hajlammal.

Luther.
*

Minden ember e világon alperes, felperes az ördög, bíró az isten,
ki előtt meg kell magunkat tisztítanunk és igazítanunk, ha üdvözölni
akarunk, az isteni harag ellen, ördög ellen, pokol, bűn és örök halál
ellen. Egy szószólónk van, a Krisztus Jézus, ki atyjának engedvén, éret-
tünk meghala, nekünk szent halálával atyját megengesztelé, a bűnnek,
pokolnak, ördögnek, halálnak kegyetlenségét megiiiré, Azért az Atya Isten-
nek csak ő vele adhatunk számot, csak ő általa igazíthatjuk magunkat,
mert csak ő bűnünknek bocsánata. Dévai Mdtyds, 1538.
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5ZcLJEGYZETEK
A legrégibb keresztyén írás-

beli emlék.
A napilapokat is bejárta nemrégi-

ban a hír, hogy a londoni British
Museum újabban a keresztyénség
szempontjából rendkívül értékes pa-
pyrusok birtokába jutott. Egyes hír-
/adások egyenesen egy új, «ötödik»
evangéliumról szólottak, Ez a híra-
dás ugyan valószinűleg helytelen, de
ennek ellenére a H. Idris Bell, a Bri-
tish Museum kézirattárának igazgató-
ja által elsőben a londoni «Times»
ezévi január 31-Í számában ismerte-
tett papyrus olyan tudományos szen-
záció, mely jelentőségében talán még
az Ú. n. Chester Beatty-kéziratokat
(1. folyóíratunk mult évfolyamában,
93. lap) is felülmulja.

A szóbanforgó papyrusokat a Bri-
tish Museunn a mult év nyarán Egyp-
tomban vásárolta, Két töredékes lap-
ról és egy kis darab papyrusról van
szó, melyek a kézírás tanusága sze-
rínt kb. a második század közepéről
valók s tartalmuk szerint visszanyúl-
nak a közvetlenül az apostolok utáni
korszak elejére, úgyhogy ezek jelenleg
a keresztyénség legrégibb eredeti írás-
beli emlékei. Azelső papyruslap egy ne-
hezen érthető történetet közöl, mely
szerint Jézus a Jordán partjain egy
talán Ján 12,24-hez hasonló «saját-
ságos kérdést» intéz tanítványaihoz.
lUgyanennek a lapnak a második 01-
dalán arról van szó, hogy némelyek
- talán farizeusok és Heródes-pár-
tiak - kérdést intéznek Jézushoz:
«Mester Jézus, tudjuk, hogy Istentől
jöttél, mert azok, amiklet Te cselek-
szel, többről tanuskodnak, m,int apró-
féták», - a jelenet további folyása
azután Márk 12, 13 kk-re vagy Márk
13,6-ra emlékeztet, Jézus a kérdésre
egy v;iszontkérdéssel felel: «Miért ne-
veztek engem mesternek, ha nem hall-
gattok arra, amit mondok nektek? -

A második papyruslap tartalma fel-
tűnő módon egyezik János evangéliu-
mával: Ján 5,39 és 45, azután 9,29
vannak egymáshoz kapcsolva, majd a
szöveg egy jelenettel végződik, mely
'Márk 1,40-44-re emlékeztet: «De Ő

maga, az Or, átmenve közöttük, eltá-
vozott. S íme odajön hozzá legy bél-
poklos s azt mondja: Mester, Jézus,
lPélpoklosokkal utaztam s velük ét-
'keztem a vendégfogadóban sén is
bélpoklos lettem. De ha Te akarod,
megtisztulok. Ekkor az Or azt mon-
dotta neki: Akarom, tisztulj meg! S
azonnal letisztult róla a bélpoklosság.
(S az Or azt mondotta neki): Menj
el (és mutasd meg magadat a papok)
nak. .. »

A talált kéziratok nem illeszkednek
bele jelenlegi evangéliumainkba. Min-
den esetre feszült várakozással lehet
várni a pontos szöveg közzétételét: ve-
'le talán evangéliumaink keletkezésére
is új fény esik. Ali ez különösen János
evangéliumára, mellyel a papyrusok
szövege valamilyen szorosabb kapcso-
lathan van. K.

"Üzennek az ÜDnepek."
Ez volt a címe az egyik budapesti

evangélikus ifjúsági egyesület virág-
vasárnapi előadásának. Nem hivatá).
sunk a hírszolgálat, mégis megállunk
nnellette, mert az új idők jelét lát-
~uk benne. Örvendetes, hogy az ifjú-
ság egyik csoportja az egyházi eszten-
dő megelevenítésére vállalkozott, s ez-
zel a művészi élmény kiváltásán túl
jó szolgálatot tett az egyházi évvel
alig törődő evangélikusságnak. De még
örvendetesebb, hogy példát állított
társegyesületei elé, miképpen lehet az
ifjúság tevékenységét nemes irányba
terelni. A vezetők találékonysága s a
sajátos egyházi teladatok szemmel tar-
tása míndenütt új életet vihet ide-
odakapkodó, céltalanságba vesző gyü-
Iekezetí egyesületeinkbe.
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ÚJKONYVEK
8erdjajev Nikolaj: Az új kö-

zépkor. Szemlélödések Oroszország
és Európa sorsán. Budapest, 1935. Pro
Christo Diákszövetség Szövétnek kiadó-
hivatala. 124 lap. Magyarra fordították
Lotz János és Sebestyén Géza.
Berdjajev neve a háború után tünt fel,

de írásai elég hamar ismertté tették a ne-
vét. A nagy orosz összeomlás okait vizs-
gálva, az állami, társadalmi és keresztyén
élet gyökérbajait élesen állítja oda az ol-
vasó elé. Ebben a könyvében nem tudja
az ember, mit csodálion jobban: az éles-
szemű történetfilozófust-e, a szociológust-e,
vagy a hívő keresztyén embert-e? Legfőbb
érdeme, hogy megállapításai a forradalom-
ról. egyházról, keresztyénségről stb. nem-
csak radikálisak, - hanem dinamikusak is.
Gondolkodásában a keresztyénség ismét
"Isten hatalma" (Róm. 1, 16). Olyan könyv,
amelyet nem lehet röviden ismertetni -
mindenkinek el kell olvasni. Zyl.

Heim Károly: Glaube undDen-
ken. 3. kiadás, 1934. ára kötve 6 RM.
Jesus, der Herr. 1935. ára kötve
6 RM. Berlin, Furche-kiadás.
A Glaube Und Denken c. kötet már

harmadik kiadásban jelenik meg. *) Az első
két kiadás abban az időben került a kö-
zönség kezébe, amikor még a kultúrbolse-
vizmus végezte romboló munkáját és le-
targia jellemezte a kor hangulatot. Ma
milli6k ébrednek új éleUartalom tudatára
és mindent készek feláldozni ennek a meg-
valósftásáért. Azelőtt, mint a hajótörött a
mentöövbe, úgy kapaszkodtak Istenbe, ma
az új élet lendületében a végső szentesí-
tést keresik nála. Ma, amikor az újger-
mán pogányság egyik vezetője, Bergmann,
tömegek hitét fejezi ki tételével : "Egy in-
ternacionalis Isten fantom" ... "Talán már
megáldotta az ellenség fegyvereit is, akik
szintén hozzá imádkoztak": akkor nem
felesleges választ keresni arra a kérdésre,
hogy a nemzet, a faj tényleg végső való-
ságok-e, vagyis önmagukban hordják-e a
küzdelem szentesítését. A kérdés köze-
lebbről úgy hangzik: "Isten a néplélek
ereje" - mint Bergmann mondja? Isten
tehát a tapasztalati világ egy jelensége,
vagy pedig "túlvilági" hatalom? Mit jelent
ez a szó "túlvilág"? Erre a kérdésre keres
elsősorban feleletet ez a könyv. Husserl
phanomenologiai módszerével vizsgálja a
világvalóságot és mélyreható bevezetések
alapján szűri le az eredményt: Isten "túl"
van ezen a világon, amelynek fő jellem-
vonása a polarítás, az állandó változás és

viszonyulás. Mint teremtő Isten, Ö a végső
valóság és cselekedeteink szentesftését
csak tőle várhatjuk.

Ha Isten túl esik tapasztalásaink körén,
akkor hogyan kerülhetünk vele mégis kap-
csolatba? Erre ad feleletet a "Jesus der
Herr" c. kötet. Heim rámutat arra, hogy
minden emberi erőfeszítés hiábavaló. Bál-
ványokat alkothat magának az ember.
tisztelheti öket Isten gyanánt, de az élő
Istent sem értelme, sem érzelme, sem
akarata erejével nem ragadhatja meg.
Krisztus az egyetlen út, amely Istenhez
vezet. Ö a vezér. A vezér hatalmában áll,
töle függ nemcsak cselekvésünk, hanem
~ondolkodásunk és tudásunk is. A vezér
akaratától függ, hogy mennyire ismerjük
meg az okokat és a célokat, amelyek éle-
tünk folyását meghatározzák. Fenntartás
nélkül át kell adnunk magunkat vezeté-
sének.

Akik a jelenkor szellemi életének zűr-
zavarában keresztyén tájékozódást keres-
nek, alig találhatnak jobb vezetöt, mint
Heim Károlyt: említett két könyvét külö-
nös nyomatékkal ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. &L

Török István: Egyház és po-
litika. Pápa 1935. 23 lap.
Politika az állam élet külsö és belső ala-

kításának legfontosab tényezője, ezért na-
gyon sokszor hangzik el az a követelmény,
hogyakeresztyénség, amelynek a lénye-
géből folyik az egész élet meghódítása és
keresztyénné tétele, vegyen részt a politi-
kai tevékenységben és érvényesítse a ke-
resztyén normákat a törvényhozásban és
kormányzásban. Ezzel a keresztyén akti-
vizmussal, melynek alapjait egy Kuyper,
Coliin vetették meg, akar beszélgetést foly-
tatni a dialektika teológia egyik magyar
képviselője, Török István. Szerinte nincs
keresztyén pártprogramm. Isten az Egy-
házban, a maga Igéjében mutatja meg ma-
gát, de nem azért gyüjt ígéjével közösséget,
hogy ez a kőzősség a szervezettségében
rejlö eröt a politikába dobja (13) s vele
közéletet formáljon, hanem azért, hogy
egyedül Istennek szolgáljon. Az Egyház po-
litikai sikerekkel, az azzal járó harccal és
szenvedélyekkel csak az univerzalizmusra
való elhívatottságát játssza el. Az Egyház
minden párthoz szől, az Ige mindenütt éb-

°l Jelen számunk egy külön tanulmányban foglalko-
zik Heim Károly tübingeni professzor. a jelenkor
egyik legkiválóbb evangélikus teológusának gondolat-
világával. Oe két új munkájára külön i. fel kell hív-
nunk- a fillyebnet.



128

reszti a politikai lelkiismeretet és a fele-
lősségtudatot s ez az igehirdető Egyház
politikai kihatása. Olvasóink figyelmét fel-
hívjuk erre az értékes tanulmányra. L. F.

Sasse Hermann: Kirchliches
Jahrbuch für die evangeliseben Lan-
deskirchen Deutschlands. 61. évfolyam,
1934. Gütersloh, Bertelsmann kiadása.
142 lap, ára 4'50 RM.
A több mint 60 év óta megielenő, egy-

kor Schneider berlini professzor által meg-
alapított s szerkesztett német egyházi év-
könyv, az egyházi élet minden vonatkozá-
sának alapos, tárgyilagos és megfontolt
megvilágitásával nélkülözhetetlenné lett
mindazok számára, akik tájékozódni akar-
tak a német evangélikus egyházak belső
helyzete és viszonyai felől. Az előttünk
fekvő évfolyam csonka kötet, az utolsó
ajándéka ennek a nagymultű vállalkozás-
nak. A nemet evangélikus egyház belső
átalakulásának áldozatul esett ez évkönyv
is, - mindazoknak őszinte fájdalmára, akik
valaha is kézbe vették és Iorgatták az egy-
házi évkönyv egyre gazdagodó tartalmú
köteteit. Az utolsó kötet a jelenlegi német
egyházi viszonyokat rendkívül jellemző
előszó után a Troschke által feldolgozott
egyházi statisztikát tartalmazza: az általá-
nos népességi statisztika után a szorosabb
értelemben vett egyházi statisztikát, majd
a kriminál- és morálstatisztikát, végül pedig
az 1933. évi népszámlálás eredményeinek
eddig közzétett felekezeti adatait dolgozza
fel. Az adatok részletes ismertetésére itt
nincs hely, de olvasóinkat mégis érdekeI-
heti pl. az az adat, hogy áttérések tekin-
tetében .az evangélikus egyházak Németor-
szágban évről-évre emelkedö nyereséget
mutatnak fel, 1932-ben (az utolsó tárgyalt
évben) a nyereség 8512 személy volt,
1910-től fogva pedig összesen 89.776 sze-
mély. Ugyancsak állandó nyereséget mu-
tathatnak fel az evangélikus egyházak a
katolikusokkal kötött 'Vegyesházasságokból
származó gyermekek tekintetében. K.

Vischer Vilmos: Das Christus-
zeugnis des Allen Testa-
ments. 1. Das Gesetz. Chr. Kaiser
Verlag. 1934. München, 320 lap, ára
fűzve 5, kötve 6'20 RM.
Ez a könyv a most meginduló ótestá-

mentomi teológiai [és nem vallástörténeti 1)
irodalom nagy nyeresége. Gazdagon tárja
fel az ótestámentomi messiási ígéreteknek
az újtestámentomi Krísztushoz vezető útjait.
Igen értékes a könyv alapvető bevezetése,
ahol az Ige "testté" lételéről, a biblia
"emberi" voltáról, a betű és lélek viszo
nyáról szól. Éles szemmel állítja elénk az
egyes bibliai történetek messiási jellegét

és biztosan mutat rá a Krisztushoz vezető
ösvényre. Egyes ótestámentomi történetek
beállítása megdöbbentő élménnyel hat
reánk. (pl. Izsák feláldoztatásának törté-
nete.) Néha talán túlbecsüli az Ótesjárnen-
tom teológiai tartaimát, amikor az Ujtestá-
mentomot az Ótestámentom aktualizálásá-
nak mondja. Az a szempontja azonba
helyes, hogy sem Jézus, sem az apostolo
nem akartak "mást" és "másképen" szölnik
mint ami az Ótestamentomban "meg van
írva". Azon nagy érdeme mellett, hogy
bátran rámutat az Ótestámentom teológiai
értékeire, gyakorlati haszna is igen nagy,
mert azokat a bibliai történeteket állítja a
krisztusi megváltás vonalába, amelyeket
épen ilyen szempont szerint kell a hit-
oktatásban kezelnünk. Minden lelkésznek
és hitoktatónak el kell olvasnia ezt a
könyvet. Zyl.

Dr. Módis László: Rövid bib-
liai ~éber nyelvtan. Debrecen
1933. Ara 6'- P.
Nyelvtanírónak világosan kell látnia fel-

adatát: gyakorlati haszn ú könyvet, vagy
tudományos, a nyelv lelkébe kalauzoló
könyvet akar-e írni. Módis nyelvtan a rö-
vid, tudományos, de ugyanakkor sok he-
lyen gyakgrlatiasságával a könnyebb útat
választja. Ebben rejlik a könyv vázlatszerű-
sége, mert ilyen röviden két szempontot
is figyelemben tartva nem lehet másképen
nyelvtant írni. Ahol vezető irányítja a hé-
ber nyelv tanulását, ott igen nagy haszon-
nal forgatható. Magyarnyelvű nyelvtaniro-
dalmunk számára mindenesetre nyereség.

Zyl.

Folyóiratszemle.
A Lutherlum (Deichert kiadása,

Leipzig) áprilisi számában Elert erlangeni
professzor az evangélikus teológiai fakul-
tások jövőjéről ir, Karner Károly pedig a
magyar és bécsi öngyilkossági statisztika
újabb adatai alapján kűzd az ellen a be-
állítás ellen, mely az öngyilkossági sta tisz-
tikáből a protestantizmus kultúrális és er-
kölcsi erejének alacsonyabbrendűsé,gére
következtet. Schomerus végül Jézus "hősi-
ségé"-nek helyes értelmét fejtegeti.

Az ;,Evangelische Theologie"
(Chr. Kaiser kiadása, München) a márciusi
számban közli Asmussen egy prédikációját,
Niemöller az egyháznak a népen végzett
szolgálatát fejtegeti s annak tulajdonképeni
értelmét az evangelium hallgatásában és
hirdetésében állapítja meg. Diem pedig egy
ugyancsak a müncheni Kaiser kiadásában
megjelent tanulmányához kapcsolódva az
Egyház "szubsztanciájá"-ról ír, ugyancsak
az Egyház problémájával foglalkozik Hans
Fischer "Abscheidung" c. tételsorozata is.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic:.Dr. Karoer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa kőnyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A foly6irat tIlfogadása tllőfiutisi köttlltlztlttséggtlljár.



Leve 1 e s 1 ,
a d a..

Olvasóink kör éből valaki felhívta figyelmünket arra a körülményre, hogy a kor-
mány által evangélikus középiskoláinkhoz kiküldött érettségi kormányképviselők közt
ismét van olyan, aki házasságkötésekor egyházunk kárára reverzálist adott. "Helyes-e.
hogy evangélikus iskola ifjúsága előtt olyan emberben tiszteljék a miniszter biztosát,aki
evangélikus egyházát reverzálís-adással megbántotta? Ha az illetőnek nincs annyi
jóérzése, h"gy. addig, arníg hűtlenséget jóvá nem teszi, ilyen feladatot elhárít magától,
nincs-e rá mód, hogy evangélikus iskoláink vezetőit kényes helyzetükből kiszabadítsák 1"

A kérdés magában hordozza a feleletet. Valóban iskoláink nevelő munkája, mely-
lyel evangélikus tanulóinknak a lelkébe vésik, hogy egyházuk iránti hűségűketreverzá-
lis-adással meg ne szegjék, súlyos léket kap, midön a tanulők látják,' hogy az iskól~
igazgatósága és tanári kara - természetszerűleg - tisztelettel és megkülönböztetett
figyelemmel veszi körül azt a kormány képviselőt, aki egyházunk kárára reverzálist
adott. Egyetemes egyházunknak, vagy pedig azon középiskola egyházi jőhatóságának,
melyhez ilyen korrnány képviselő kíkűldetett, kellene tiltakozni a kultuszkormánynál az
illető kormányképviselő kiküldése ellen. Nem kivánhat juk a közoktatásűgvi kormánytól,
hogy saját hatáskörén belül vegye figyelembe a kiszemelt kormányképviselők egyházi
magatartását, annál kevésbbé, mert hiszen az illető, a törvény keretei közt, "jogszerűen"
járt el, ellenben bizonyosra vehető, hogy a kormány megérti és honorálja az egyház
tiltakozását.



Lic. Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma",

A Keresztyén Il!azsál! Könyvtárá-
nak első kötete:

az evangéliuni új fordításával és részletes magyarázatával.
Az első magyar munka, amely közérthetően, kor szerűen magya-

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

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

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

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

szek és más érdeklődök részére régóta érezhető hiány on akar segíteni
a most kiadásra kerülő

Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
amely nagy zsebnaptár formában jelenik meg. D. Dr. Daxer György
néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéziratos szővegét az újabb szótár-
irodalom "alapján átdolgozta Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár. - A könyv
előreláthatóan hamarosan megjelenik. - Bolti ára kb. S pengő lesz. Elő-
zetes jelentkezés esetén 6 pengő. A szótár felöleli az egész Újszövetségre
terjedő szókincset. A fontosabb szavaknál, viszony- és határozó szóknál
gazdag íráshely-utalásokkal, a nehezebb igealakok kűlön feltűntetésével.

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

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


