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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerü tolmácsolásával törekszik 'segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén' Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit 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 megűihodását.



Pünkösd előtt.
Megtelének pedig mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más

nyelveken. amint a Szenilélek ád vala nékik szólniok. Ap. Csel. 2. 4.

Pünkösd ünnepére készülünk. Ismét visszatekintünk arra a nagy napra,
amikor csodás jelenségek közepette megmozdult a csüggedt nyáj, fellángol-
tak a szívek, megnyiltak az ajkak s felhangzott a dícséret és a b~z!Onyság:-
tétel Arról, akit megfeszítettek, de aki feltámadt és él: Jézus Krisztusról. Elz
a nap a keresztyén Anyaszente,gyház születése napja. Háromezer lélek vallja
Krisztust urának. Ezzel a háromezer lélekkel lép b:e a keresztyén Anyaszent-
egyház az emberiség történetébe. _Új korszakot nyit benne, él, hat és - bár-
mint igyekeznek is' tagadni, - olyan élő valóság ebben a világban, mellyel
akarva-akaratlanul számülni kell: '

Nem embertől, hanem Istentől lett ez. Azok a csüggedt tanítványok csak
úgy váltak alkalmasokká Isten nagyságos dolgainak hirdetésére, hogy «meg-
telének mindnyájan Szeritlélekkel és kezdének szólni más nyelveken, amint
a Szeritlélek ád vala nékik szólníok». Csoda történt velük. Es vajjon ki SZaTh-
hat határt Isten csodájának? Vagy kínek adatott, hogy a csodát megmagya-
rázza t Mi, akik még azt sem tudjuk megmagyarázni, mí az az élet, ami abban
a búzaszemben rejlik, hogyan tudnánk megmagyarázni a Lélek csodáit? Le-
borulunk és imádjuk a Teremtőt, aki kenyeret ád a búzaszemből s aki Lel-
kével újjáteremti a lelkeket. . Ez történt ott az első pünkösd ünnepén. Isten
tettének csak a hatását és eredményét Iátjuk, a gyümölcseit élvezzük,

Annyi azonban bizonyos, hogy az Anyaszentegyház, amelyet a Szent-
lélek hozott létre, ma és míndenkor csak a Szentlélek meg nem szűnő áldott
munkájából él. Es bízonyos az is, hogy aki valóban az úr Anyaszentegyházának
akar szolgální, annak meg NeU telnie az Ú;r Szeritlelkével. Magától az ernber
itt nem cselekedhetík semmit, Sokat kell tanulnunk. Fáradhatatlanul kell
gyüjtögetnünk az ismeret kíncseit, Vizsgálnunk kell az idők jeleit. Ossze kell
szednünk mínden erőnket. Ki kell használnunk minden tehetségúnket. Csak
így állhatunk meg az idők ostromaban. De sem: a tudás, sem a tehetség, sem a
szervezőképesség, sem a lelkesedés, sem az ékesszólás nem tesz még senkit
:az Úr Anyaszentegyházának igazi munkásává, valóban az Isten országá;"
nak építőjévé: hanem: egyedül a Szetitlélek. De ne várjuk a Szeritlélek új lill-
öntését, Ez megtörtént. A Szeritlélek itt van, kőzöttünk van és kész bennün-
ket is eltölteni, Csak legyünk készek a befogadására. Járjunk a Szeritlélek
iskolájába. Ez az iskola az Isten igéje: a Biblia. Ebbe kell elmélyednünk, Ezt
kell mindennapi kenyerünkké tennünk. Ebben kell élnünk. Ez az isküla
egyúttal az imádság iskolája. Tudsz-e, akarsz-e irnádkozni ? Imádkozol-e azért,
hogy imádkozni tudj? Ime, ez az útja a Szeritlélek megtapasztalásának, ei
a titka az Úr szolgálatában való áldott működésnek. Oh, mi szegény emberek
~S haszontalan szolgák, akik a magunk erejéből akarjuk elvégezni a szent
szelgálatot !

Igazi pünkösdöt szeretnénk ünnepelni. Pünkösdöt szeretnénk szerezni
híveinknek. Pünkösdihifuen, szeretetben, hűségben, urunkában szeretnénk
látni gyülekezeteínket. Oh, járjunk a Szentlélek iskolájába buzgó, ímádkozó
lélekkel és pünkösd leszen I

J ővel, Szentlélek úristen,
Töltsd bé szíveinket bőven
Mennyei ajándékoddal,

.Szívbéli szent buzgósággal
Melynek isteni ereje

(Pozsony).

Sok népet egy hitre vive,
Légy velünk s te népeddel,
Hogy teljünk meg dícséreted del.
Dicsőség légyen Istennek!

D. Prőhle Henrik.
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V. ft keresztyén család.
1. Minden társas együttélés alapsejtje a család.
2. A család alapja az Isten rendelte házasság: egy- férfiúnak és egy

nőnek egész életükre szölő, felbonthatatlan, teljes életközössége.
3. A házasság isteni életrendjét nem változtathatja meg és nem is

szüntetheti meg sem a társadalom, sem az állam, sem semmiféle földi
hatalom. Az állam kötelessége, hogy törvényalkotásával védje a családot
és elősegítse a házasság életrendjének helyes megvalósulását.

4. Erzékiségűnk, önző érdekeinket kereső bünös embervoltunk állan-
dóan veszélyezteti a házastársi szerétet igazi megvalósulását. Férfinak
és nőnek egyaránt tisztán és szemérmesen kell élnie házassága előtt.
Az Egyháznak pedig rangra és nemre való tekintet nélkül kell hirdetnie
a tiszta élet követelményét és a gyülekezetben fegyelmező hatalmával
kell gátat vetnie a közerkölcs lazulásának.

5. Keresztyén férfiak és nők a gyülekezet színe előtt kötik házassá-
gukat, hogy életútjukra Krisztus Szentlelkének megsegítő erejét kérjék.
Teljes életközösséggé aházasság csak ott lehet, ahc 1szülök és gyermekek
egyazon közös hitben könyörögnek Istenhez segedelemért. bünbocsá-
natért s ahol szóval és tettel erősítik egymást a kísértések és meg-
próbáltatások óráin. .

6. Isten, aki üdvözítő Fia által Atyánk, a házastársaknak leg-
nagyobb ajándékul a gyermekeket adja. Súlyos vétekkel terhelik magukat
és Isten áldását utasítják vissza, akik kényelemböl, önzésből kirekesztik
házaséletükből a gyermekeket.

7. Az a család, melyben csak egy gyermek van, csonka, mert
hiányzik belőle a testvér. A testvérek egymáshoz ragaszkodásukkal tanul-
nak küzdeni az egyéni önzés rombolás a ellen, hogy azután testvérek
lehessenek népük fiaihoz és mint egyazon Anyaszentegyház tagjai, a
szeretet keresztyén testvériségét tudják gyakorolni felebarátjukon.

8. Az Isten, aki az atyák vétkeit a fiakban is bünteti, a szűlöket
felelőssé teszi gyermekeikért, nemcsak azért, hogy ápolják és védjék
testük-lelkük egészséges fejlödését, segítségükre legyenek az élet útjára
indulásuknál, hanem azért is, hogy Isten félelmére és szeretetére nevel-
jék őket s megmutassák nekik az üdvösség útját.

9. A gyermekeknek Isten parancsolja az engedelmességet szüleik
iránt. Sem a szűlök fogyatékosságai vagy vétkei a nevelés munkájában,
sem a gyermekek önálló elhelyezkedése az életben nem szabadítja fel
őket e kételesség alól, sőt inkább tettekben nyilatkozó hálára kötelezi
őket szüleik iránt.

10. Az apostol a házasság képével példázza Krisztus és az Egy-
ház viszonyát (Ef. 5, 21-33). Istennek irántunk való szeretete nyilat-
kozik meg abban, hogy a házasság és család evilági életrendjét meg-
szenteli és az üdvösség rendjének hasonlatává teszi. Azért a családi
életet az Isten hamisítatlan igéjének az uralma alá helyezni: ez az igazi
családvédelem.
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Egyetemes papság.
A megreformált keresztyénség lényegéből folyik az egyetemes papság

elve. Ezt az elvet igen gyakran és büszke öntudatossággal halljuk hangez-
tatni, igazi megértésével azonban ritkán találkozunk. Az egyetemes papságra
való hivatkozás az egyházi sajtóban és gyűléseken, valamint egyéni vallási
állásfoglalás alkalmával rendszerint azt mutatja, hogy ezt az elvet ép annyira
félreértik, mint magát ~ protestantizmust. Még pedig nemcsak az ellenfelei,
hanem épen azok fl protestánsok is, akiknek az egyetemes papság eszméjét
a gyakorlatban meg kellene valósítaniok.

Leszögezzük tehát mindjárt, hogy mit nem jelent az egyetemes papság
elve. Nem jelenti elsősorban azt, hogy nincs jogosultsága a külön egyházi, ige!-
hirdetői, lelkipásztori hivatalnak és hogy ennek megléte visszaesést jelent
az egyetemes papság elvévei ellenkező hierarchiába. Nem jelenti tehát azt
sem, hogy amikor' az egyházi lelkipásztori hivatalnak sajátos, külön hatás-
köre elhatárolódik az egyház bármely hívének az egyházi életben való közre-
működésétől és elhárítja az ebbe a hatáskörbe való illetéktelen belenyúlást,
akkor sérelem esik j3.Z egyetemes papság elvén. Nem jelenti végül azt sem,
hogy bárki belsőleg függetlenítheti magát az Egyháztól, tagadhatja annak
üdvintézmény jellegét és lemondhat lelki szolgálatának áldásairól hivátko-
zással arra, hogy hisren míndenkí papjia lévén önmagának, lelki ügyeinek
intézésében nem szorul senkinek és semmiféle intézménynek ft gyámolítására.
Aki ilyeneket vagy ezekhez hasonlókat vall, annak ft «felvilágosodottságnaks
a hatása alatt teszi ezt, amely még mM'ig erősen érezhető hazai egyházunk-
ban és főképen az intelligens elem keresztyénségét teszi élettelenné és lélek-
telenné, Azonkívül az egyetemes papság elvének ilyen értelmezése meg-
reked a negatívumokban, amí már magában véve is bizonyítja, hogy nem
jutott el ennek az elvnek igazi lényegéig.

Pedig az egyetemes papság nagyon is pozitív valami. Megvilágosodik
ez előttünk, ha figyelemmel kísérjük, hogyan jelentkezett és érvényesült a gon,
dolata egyházunkban. Nem a reformáció találta ki, hanem benne gyökeredzett
már az őskeresztyénség élete is. Az egyház eIieKlle't!ialapvonalaitól való e1~
térés következtében azonban az egyetemes papság tudata is mindinkább
háttérbe szorult és csak Luther elevenítette fel újra. Számtalan nyilatkozata
közül, a'm!eHyel újra és újra hangoztatta mínden keresztyén «papi» méltó-
ságát, csak néhányat említünk mfeg. «A keresztyén ember szabadságáról»
szóló alapvető művében írja: «Amint Krisztusé az elsöszülöttség, tisztessé-
gével és méltóságával együtt, ugyanúgy közli is azt minden hívével, úgyhogy
a hitnél fogva Vele együtt ők is mind 'királyox és.papok lesznek, amint Szent
Péter (1. Pét. 2,~) mondja: Ti papi királyság és királyi papság vagytok>.
Ugyanebben a munkájában mondja még: «Mi papok vagyunk; s ez még
sokkal több, mint kírálynak lenni, mert papvoltunk tesz minket méltókká
arra, hogy Isten 'elé lépjünk és másokért könyörögjünk; mert Isten elé állni
és könyörögni, ez kízárólagos papi jog. úigy vásárolt meg mínket Krisztus,
hogy mí lelkileg szószólói lehetünk egymásnak és könyöröghetünk egymásért,
mint ahogyan a pap testileg szószólója a népnek és könyörög értes, A Ieís-
nigi gyülekezetet pedig egy írásában arra figyelmezteti, hogy amint mind-
nyájan Istentől taníttattak, úgy mindnyájan kötelesek az Isten igéjét vallani,
tanítani és terjeszteni.

Az egyetemes, mínden hívő keresztyént megillető papság mélt6sága és
felelőssége azután rövidesen megint feledésbe mJerült. Spener Jakab, a píetiz-

t~~----~----------------
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mus biblikus-gyakorlati keresztyénséget hangoztató mozgalmának megindítója,
mutatott rá megint erőteljesen, különösen "A lelki papságról» írt iratában
(1680.). Altalában azt lehet mondani, hogy az egyetemes papság elkötelező
tudata mindig akkor válik elevenné egyházunkban, amikor vallási ébredés
idejét éli és híveiben elmélyül a hitélet, Ez a körülmény tűnik ki abból is,
hogy új jelentőséget nyert ez az elv akkor, amikor egyházunk ráeszmélt bel-
missziói hivatására. Wicher,n 1. Henrik "A német ev. egyház belmíssziója» c.
korszakalkotó emlékiratában hangsúlyozza, hogy míndenkinek nemcsak joga,
hanem kötelessége is, hogy saját hatáskörében a belmisszió szellemében mű-
ködjék: a lelkész gyülekezetében, a családfő és családanya házi gyülekeze-
tében, a mesterember műhelyében stb., mindenki azon a helyen, ahova Isten
állította. Szerínte "ez a tevékenység jelenti az egyetemes papságnak azt a meg-
valósítását, amelynek a révén az Egyház Krisztusban, aki az egyesekben mint
megmentő Megválto dicsőíti meg magát, éli a maga Iényegszerű életét>. Manap-
ság, a keresztyenségre oly válságos időkben, megint homloktérbe került aZI
egyetemes papság igazi [elentősége .

.Mit kell tehát értenünk helyes és pozitív értelemben az egyetemes pap-
ságon? Kifejezésre jut benne az egyes hívő keresztyénnek Istenhez való ví-
szonya, amint az Jézus Krisztus megváltói munkája által lehetségessé vált és
kifejezésre jut benne az is, hogy ez az Istenhez való viszony az egyes hívő
életében hogyan érvényesíti hatását. A hangsúly azon van, hogy minden
megváltott keresztyén minden papi közvetítés nélkül állhat oda az Isten színe
elé és élhet Vele a Jegbensöbb személyes közösségben. De természetszerűleg
érvényesül az egyetemes papság eszmekörében a papi fogalom egy másik
vonása is. Ez pedig az áldozat fogalma. A papi hivatás lényegéhez u. i. ősidőktől
fogva hozzátartozik az istenséggel való kapcsolatnak áldozatok révén való
ápolása, amelyeket a pap az összeség nevében és helyett az istenség kegyé-
nek elnyeréséért, vagy hálából a tapasztalt kegyért, vagy haragjának kíengesz-
teléséért mutat be. Ez a papi szolgálat ma is megvan a keresztyénség terüle-
tén kívül, sőt azon belül a római egyházban is (rniseáldozat.l). "lz evangé-
liumi keresztyénségben Krisztus őrökérvényű áldozata értelmének helyes fel-
ismerése következtében az «áldozár» papság megszünt. De nem veszítette el
érvényességét és kötelezö jellegét az áldozat gondolata. Csak más jelentést
nyert és egyetemesen meghatározza minden igazi keresztyénnek életét, Isten-
hez való bensőséges, gyermeki viszonyából folyik, hogy «lícséretnek áldo-
zatát» , "azaz az Ű nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét» viszi min-
denker Ű eléje (Zsid. 13,15), hogy mínt az Ű tulajdona nem élhet önkényesen
önmagának, hanem az úrnak él (Róm. 14,7-8), azaz űnéki szánja oda tes-
tét, testi életét is «élő, szent és Istennek kedves áldozatul» (Róm. 12, 1). Dc
a keresztyén embernek Istenhez való viszonya meghatározza embertársai-
hoz való viszonyát is, amJelyet a felebarát sorsáért való felelősség tudata jel-
lemez. Ez a felelősségtudat magától értetődően «jótékony> es «adakozó. cse-
lekvésben jut kifejezésre, - amelyen távolról sem érfhetünk pusztán anyagi
természetű segítéstI -, «áldozatokban», melyekben «gyönyörködik az Istens
(Zsid. 13, 16).

Ha így áll előttünk az egyetemes papság pozitiv és vallási jelentése,
akkor kítűník -az is, hogy mílyen helytelen és jogosulatlan igen sok esetben
a vele való büszkélkedés es a reá való hivatkozás, Merf «egyetemes>, azaz
rninden keresztyénre vonatkozó elvről van ugyan szó, de olyan elvről, amely
csak akkor érvényesítbető, ha fentebb kifejtett gazdag hitbeli tartalma
megelevenedik az egyes keresztyén emberben. Ezért 'senki sem tekintheti ma-
gát az egyetemes papság elve hordozójának, csak azért, mert evangélikusnak,
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Illetve keresztyénnek született, Az egyetemes papság nem velünk született
erkölcsi tulajdon. De még az ú; n. egyháziasság sem azonos az egyetemes
papság megvalósulásaval. «Papnak» a kifejtett értelemben csak az az evan-
gélikus vallhatja magát, aki evangéliumi értelemben, az evangéliura szerint
hívő, kegyes ember, azaz eleven, keresztyénségben, Istennel bensőséges közös-
ségben él, '

Az elmondottakban benne foglaltatik az is, hogy az egyetemes papság
elvévei nem ellenkezik a külön egyházi (igehirdetői, 'lelkipásztori) hivatal
intézménye. Kitűnik ez az Ágostai Hitvallás V. cikkéből. amely az egyházi
'hivatalról a következőket mondja: «Hogy erre a hitre eljuthassunk, azért
rendelte Isten az egyházi hivatalt az evangéliuru hirdetésére és a szeatségek
kiszolgáltatására. Az ige és a szeatségek szolgálnak ugyanis azon eszkö-
zőkűl, melyek által a Szentlélek adományában részesülünk, aki hitet ébreszt,
ahol és amikor Istennek tetszik, azokban, '~l{ik hallJák az evangélíumots.
Az egyházi hivatalra tehát azért van szüksége az Egyháznak, hogy annak révén
«papokká. nevelje az Egyház tagjait az egyetemes papság helyes értelmében.
Az Egyházat és annak hivatalát azért nem nélkülözheti az Egyháznak egy tagja
sem, mert szelgálatára van utalva kívétel nélkül míndenki, hogy «pappá-
váljék.

Erre a szelgálatra evangéliumi felfogás szerínt elvileg ugyan mindenki
hivatva van, de nem szorul bővebb megokolásra, hogy valósággal kaotikus
állapotokra vezetne, ha az Ige evangéliumi hirdetését és a szeatségek kiszol-
gáltatását a hívekre bízná. Épen a ejó rend. (1. Kor. 141,40) és az egyház
isteni rendeltetésének minél teíjesebh mértékben való betöltése követeli meg,
hogy legyenek neki külön erre a célra rendelt,előkészített, kiképzett, kíil~n
felelősség mellett működő hivatalos szolgái. Ezért sem Luther, s,em Spener,
sem Wíchern nem gondolt arra, hogy csak valamit is változtassanak az Agost:ai
Hitvallás XIV. cikkének feltétlen követelményén : «Az egyházi rendről azt
tanítják, hogy az Egyházban csak annak szabad tanítania és a szentségeket
kíszolgáltatnía, akit arra rendes úton meghívtak ( ... nisi rite vocati) •.

Az Egyháznak mind a mellett valóságos sorskérdése, különösen manapság,
hogy az egyetemes papság mégis mind teljesebben érvényesüljön az egyház
nyilvános hivatásteljesítésében is. Már Luther felállította azt a követelményt,
hogy minden keresztyén hívő gyakorolja papi tisztét ott, ahol az embeneki
nem keresztyének és ott, ahol nincs az Egyháznak hivatalos szolgája. Ez ll:

követelmény ma annyiban különösen időszerű, mert egyrészt ma az Egyházon
belül is végzetesen elszaporodott a pogányság, másrészt pedig az Egyház hiva-
talos szolgáí épen 'ezért annyi feladattal találják magukat szemben, hogy kép-
telenek azoknak segítőtársak nélkül megfelelni. Itt helyszűke miatt nem szól-
hatunk részletesen arról, hogy milyen munkaterületeken és milyen módon
szükséges az egyetemes papság igazi képviselőinek munkába állítása. De hang-
súlyozzuk, hogy legyőzve mlilnden ídegenkedést, igénybe kell venni őket az
ifjúsági munkában, a vallásoktatás, sőt még a híblíaköri, szükség esetén akár
még a szorosan vett lelkipásztori és igehirdetői munka egyes ágaiban is. Egy-
szerűen azért, mert sok az aratni való gabona, de kevés a hivatalos arató-
munkás.

Mellőzhetetlen feltétele persze az egyetemes papság ilyen gyakorlati érvé-
nyesítésének, hogy igazán ra kifejtett értelemben vett '«papok» szolgálatát
vegye igénybe az Egyház, akiknek nincs ugyan egyházi hivataluk, de van-
nak karizmáik, lelki adományaik, amelyek őket a munkára predesztinálják'
és amelyeknek parlágon hevertetése, illetve a munkából hiúságból vagy fél-
tékenységből való kirekesztése bűn. Nem szabad azt mondanunk, hogy ilyen
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egyháztagj.aink nincsenek, egyházunk felett mondanók ki ezzel a halálos
ítéletet! Vannak, csak meg 1OO1lőket találnunk! Nekik pedig 'jelentkezniök
kell az áldott munkára, ha papi mivoltuknál fogva szeretik Istenüket és Egy-
házukat és érzik a felelősséget, amely őket ernbertársaikkal. azoknak lelki
sorsával szemben is terheli! A másik követelmény pedig az, hogy munkájuk
irányítása és ellenőrzése a jó rend kedvéért a legteljesebb mértékben az egyházi
hivatal kezében nyugodjék, amelytől esetről-esetre megbízatásukat is kapják.

.Hogy milyen fontos dologról van szó az egyetemes papság elvének a meg-
valósításánál a gyakorlati egyházi életben, arra, lia az elvi megfontolás nem
érteti meg velünk, megtalníthat a római egyház példája. Ez az egyház meg-
valósította az egyetemes papság «protestáns» elvét; mert a katolikus akció
nem egyéb, mínt a «laikusok apostolátnsás-nak hirdetése és az egyház mun-
kájában való érvényesítése. A «laikusok apostolátusa- pedig lényegileg azonos
a gyakorlati egyetemes papsággal. A katolíkus akció egész irodalma és le-
folyása tanuskodik erről, ha a hierarchia természetszerűleg bizonyos módo-
sításokat is végzett rajta. A sok rendelkezésre álló adat közül csak Bangha
Bélának arra a nyilatkozatára utalok, amelyben úgy határozza meg a laiku-
sok apostolátusát, hogy az. «a laikusok segítő munkájában áll, amelyet a lélek-
mentés, az Isten országa kiterjesztésének és védelmének nagy műve szelgála-
tában fejtenek ki>. Az összes egyháztagok mozgósítására vonatkozó igye-
kezetré pedig jellemző ugyancsak Banghanak az a kijelentése, hogy ebben
a munkában már a gyermekek is igénybevehetök és használhatók!

Azt akarjuk, hogy a római egyház saját fegyverünk kel verjen meg? Ha
nem akarunk ebbe belenyugodni, akkor eszméljünk rá arra, hogy csak min-
tául vehette azt, de meg nem foszthatott tőle, - még a míenk ! De legyen gon-
dunk rá, hogy az egyetemes papság evangéliumi elve igazán használható és
éles, ható fegyver legyen azáltal, hogy helyesen értelmezzük és helyesen
érvényesítjük! l' J •

(Sopron) Budaker Oszkár.

ft népvaUásosság felbomlása.
A tizennyolcadik századtól számítható legújabbkori civilizáció előretörése

és 'elterjedése gyökeres változást idézett elő a társadalom minden rétegében.
A legnevezetesebb jelenségek egyike, hogy megszünt a régi, patriarchális élet-
rend, mely még nem jelentett lényeges különbséget a falusi és városi életmód
között. Helyét az elvárosíasodás, a modern életstílus foglalta el. A főok a
tudomány eddig soha nem álmodott 'előretörése a valóságmegismerésben s
főleg a technika terén elérteredm:ényiek, mindezzel 'együtt pedig az Ú. n. fel-
világosodás szellemi mozgalma, mely a valóság új megismeréséhez akarta át-
formálni az ember világnézetét s erkölcsi életfelfogásának alapelveit. Hatásuk
nem csupán a társadalom felső rétegére, az intelligenciára és a polgáraágra
óriási, hanem gyökeresen átalakitotta a kőznép, főleg az egy tömegben élő,
többnyire földműves ernberek életét is. A kőznép életének a megváltozása
ugyan lassabban ment - és megy - végbe, mánt az infelligenciáé, de annál
feltartóztathatatlanabbul. Az intelligencia világnézeti és gyakorlati életrend:"
jének a változása, helyesebben az e téren észlelhető mozgás a széllel szem-
behaladó vitorlás ide-oda Iavirozásához hasonlítható. Az egyszerű nép tőr-
ténete a legutóbbi három évszázadban a lassan hömpölygő folyam képét
idézi elénk. Végeredményben azonban úgy az intelligencia, mínt a köznép
története ugyanazt a mozgási irányt tünteti fel.
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Ennek a haladásnak a hatása vallási téren tűnik szembe leginkább. Még
pedig a köznépí kegyességre gyakorolt mérhetetlen romboló munkájával.
Erre a jelenségre irányították figyelmünket Rurrupf Miksának, a nürnbergi
Hindenburgról elnevezett gazdasági és társadalomtudományi főiskola taná-
rának kutatásai, melyeknek eredményeit nemrégiben tette közzé egy testes
kötetben.*) Rumpf a legújabbkori civilizáció terjedésének a hatását a köz-
népre 'egyenesen katasztrófálisnak mondja. Legalább is Németországban sze-
rinte a szokásos értelemben vett köznép felbomlásban, sőt a felbomlás végső
stádiumában van. Róla már csak mult időben lehet beszélni. Ezzel együtt
tnJegszünt, felbomlott a speciális értelemben vett köznépi keresztyén vallá-
sosság is. Nem csupán az evangélikus, hanem; a róm!aiegyház körén belül is.
A katolikus népi kegyesség területén a bomlási folyamat legfeljebb fél-
századdal marad a protestáns mögött,

Magyarországon a helyzet lényegesen más, mint Németországban. Az
intelligenciát és a köznépet illetőleg egyaránt. Nálunk köznépről, egyszerű nép-
ről, mely alatt Rumpf az «irodalom elötti» (prelíterálís) «rnűveltségű» társa-
dalmi rétegét érti, jogosan lehet beszélni, színtúgy köznépi kegyessé:gről is.
Intelligenciánk és köznépünk mégis megtette már a Rumpf által felderített
s az imént jellemzett útnak első szakaszát. Főleg a háború óta az egyszerű
nép nálunk is erősen civilizálódik. Ennélfogva a keresztyén ség hazai helyze-
tének a tisztánlátására és megítélés ére néjzve is tanulságosakés jelentősek
Rumpfnak első sorban a némel viszonyokkal foglalkozó kutatásai.

A keresztyén vallás a legmagasabbfokú szellemi és kultúrjelenségek so-
rába tartozik. Kifínornodott lelkiség, erős absztrakció (szimbolizmus), továbbá
történetlesség jellemzi. Víszont a köznép ismertető jegye a műveletlenség,
az elvontságole megértésére való képtelenség s a történetíetlenség. Számára a:
keresztyénség legfőbb tanaiból, életnyilvánulásaiból, igazságaiból sok minden,
teljesen felfoghatatlan. Köznépi keresztyénség tehát csakis úgy jöhetett létre,
hogy a köznép, - illetőleg papsága - az eredeti keresztyénséget az egyszerű
ember szellemi nivójához mérten átalakította, sok esetben redukálta, leegy-
szerűsítette, külsőségessé, kézzelfoghatóbbá tette. A keresztyénség egyszeru
elfogadásáról nem lehetett szó, hanem kölcsönös adás-vételről, a vallás és
népiség kölcsönös egymásrahatásának igen bonyolult folyamatairól. Épen
ezért a protestantizmus sohasem tudott annyira népíessé lenni, mint a római
katolicizmus, - igaz, nem egyszer a keresztyénség eredeti nagy értékeinek
a feláldozásával, - bár a köznéppel szemben sok esetben a római egyház is
teljes kudaroot vallott. Kőznépi keresztyénségröl mégis első sorban a római
egyház körén belül lehet szó. A következökben is főként evvel foglalkozunk.

Mindenekelőtt azt kell vizsgálnunk, milyen a viszony a hivatalos kato-
likus egyházi tan (dogma) és a népi vallásosság közt. Erre nézve pedig hama-
rosan megállapíthatjuk, hogy a köznép nem képes arra a szellemi magaslatra fel-
emelkedni, ahol velük a leglazább kapcsolatba is juthatna. Mindjárt a keresz-
tyén islenfogalom legjellemzőbb vonásával, a szentháromságtannal egyszerllen
nem tud mít kezdeni. Az egyszerű emberek istenfogalma erősen ótestámentomí,
törvényszerű bélyeget visel magán: Isten, a világ s a természet alkotója és
ura, amennyiben az ember őt illő tiszteletben - adományokban - részesíti,
megvédelmezi s megjutalmazza benne hívő gyermekeit, főleg a földi életben,
de az egészen földi viszonylatok szerint elképzelt másvilágon is. Krisztus erőr-

*1 Rumpf Miksa: Religiöse Volkskunde, Stuttl!art, W. Kohlhammer kiadása. 1933.
XVI+475 lap; ára 12 Rm. Erre a rendkivül jelentős munkára különös nyomatékkal
hívjuk fel olvasóink figyelmét.
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sen a háttérbe szorul, A keresztyén - christianus - köznép tehát lényegileg
nem keresztyén, «krísztusi». Ennek egyik oka talán, hogy nincs emésztő bűn-
't'Uda'1ía:s nem érzi a megváltás szükségét. Krisztus inkább a számtalan mennyei
protektor - szentek - egyike, semmint az istenség egyik személye. Krisz-
tusnál nagyobb kedveltségnek örv-endhet egy-egy helyi szent, de főleg Mária.
Míg Krisztus ugyanis híveiért közbenjárva argumentumul a sebeit mutatja meg
az Atyának, addig Már:~aa keblét tárja fel, am~ a közné.p szemében sokkal
hatásosabb (1. Rumpf id. h. 123. Ip.). A!dogmák és a népi kegyesség összeegyes-
tethetetlenségén a római egyház a fides implicita tanával próbált segíteni. E
szerínt nem fontos, hogy az egyszerű nép érts-e vagy egyáltalán ismerje az egy~
házi tant. Elég, ha látatlanul elhiszi mindazt, amit az egyház tanít vagy taní-
tania kellene. Nyilvánvaló, hogy ezzel ill római egyház maga is elismeri az egy-
házi tatinak az egyszerű nép elötti felfoghatatlanságát. '

Sokkal nagyobb sikereket könyvelhet el a keresztyénség szociáleiikai
téren. A tízparancsolat szociáletikaí tartalma kiválóan megfelel a régi köz-
nép társadalmi szükségleteinek. Sőt első sorban csakis annak felel meg. Hi-
szen államról, nemzetről egy szó sincs benne. Főleg a magántulajdon és a mo-
nogám családi élet védelme, továbbá a felebarátok - szornszédok - egy-
máshoz való jó viszonyának a biztosítása és követelése az, ami színte tel}er
sen átment a köznép vérébe, mint elv és követelmény. Ez első sorban a római
katolikus és evangélikus patriarchalízmusra jellemző. Ez egyházak néples
kátéí úgyszólván csak a parasztot tartják szem előtt. A kálvinizmus - nem
a magyarországi - .ezzel szemben nagyobb teret biztosított az iparnak és ke-
reskedelemnek, a szabad foglalkozásoknak, amivel útegyengetöje a köznép
és a köznépi vallásosság felbomlásának. Erkölcsiség tekintetében nem az érzület
a fő, hanem a szociális megszokás. A környezet s a személyi hatás általában
döntő fontosságú a köznép életében s vallásosságában.

A ke(jyelmi eszközök közűl az oltári szentség tekintetében igen kedvezőt-
Ienek a római egyházra vonatkozólag Rumpf megállapításai. A köznép ennek
a szentségnek a tulajdonképeni átéléséből ki van zárva, nemcsak annak mély,
misztikus jelentéstartalma, hanem' már a latin nyelv kizárólagos használata
miatt is. A köznép, amelyet jellemez az erős cselekvési ösztön, legfeljebb a néző
szerepét játszhat ja s a fényes szertartások a legjobb esetben arra indítják,i
hogy magában" a m~e menetétől teljlesen függetlenül elmélyedjen s imád-
kozzék. Gyakori eset, hogy a misét az egyszerű nép gúnyos megjegyzések,
tréfa tárgyává teszi {nálunk: «Látjátok, de nem isszátok ls «Hókusz-pókuszs ee
«Hoc est corpus rneum»). A protestáns egyházak helyzete ezen a téren jóval
kedvezőbb. Viszont a fülbegyónásnak elsőrangú népnevelő értéke van. -
Míndennél jobbain megfeIel(nekazonban a népíes vallásos hajlamoknak és
szükségleteknek az Ú. n, sacramenialiák, megáldások. szentelések, régebben
az ördögüzés, amelyeknek a római egyház is harmadrendű fontosságot tulaj-
donít. Erek közelviszik s kézzelfoghatóvá teszik az egyház kincseít a paraszti
lélek számára, biztosítják s előmozdítják földi [ólétét, a jó termést, a család
s a házi állatok féltett egészségét. A római egyház idevonatkozó gyakorlata
egyenesen ezeknek a szükségleteknek megfelelően alakult ki.

Kiválóan megfelelnek a köznép vallásos hajlamainak a szentek tisz-
telete, fől-eg a velük kapcsolatos csodák s azok keresése a zarándoklatok során,
továbbá az ereklyék, amulettek, melyek gyógyítanak, .csapásoktól övnak,
egyszóval kézzelfogható gyakorlati hasznuk van. Mindebbe erősen belejátszik
már a nép babona-szeretete. A római egyházat elnéző álláspontja, sőt alsóbbi
papságának még előmozdító tevékenysége ezen a "téren igen rokonszenvessé
teszi a kőznép szemében. Viszont nagy fájdalmat okoz neki egy-egy emelke-
dettebb gondolkodású szerzetes vagy pap küzdelme a babonák ellen.
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A tisztítótűzben sínylődö, de onnan hazajáró «szegény lelkeb-ről szóló
közhit is nagyon megragadja az egyszerű nép érzelmeit és fantáziáját. A mű-
véletlen köznép szívesen foglalkoztatja képzeletet a kísértetekrői, «szelle-
meks-ről szóló «igaz történeteks-kel, A különben gúzsbakötött gondolat ezen
a téren szabadon burjánzik fel a fantasztikusabbnál tantasztíkusabb' légen-
dákban. .

A köznép -keresztyénsége» tulajdonképen a sacramentálíák, a szentek
csodái és a szegény lelkek kultusza terén van leginkább összhangban a híva-
talos katolikus egyházi tannal. Egyébként hatalmas szakadék tátong az egyházi
tan és a 'népuallásossáq között. Ez az objektív megállapítás azonban nem jelenti
azt, hogy a köznép ezt szubjektíve is érzi. Szó sincs róla. A különbség ész-
lelése már reflexlót tételezfel, amire azonban az állandóan egy helyben lakó,
a létért kemény küzdelmet vívő, a környezet folytonos szuggesztiója alatt

. álló egyszerű ember rendszerint képtelen. Szellemi nívójának. lelki hajlamai-
nak, a maga néples «keresztyénsége- tökéletesen megfelel. Kritikátlanul át-
vette az egyháztól azt, amit átvehetett, ehhez hozzátette a maga babonáit:
ebből állott a preliterális köznép keresztyénsége, amíg fel nem bomlott.

Ami a protestáns népvallásosságot illeti, első sorban az egyszerű népnek
a bibliához, a prédikációhoz és a gyülekezeti közének hez való viszonyát kell
megvizsgálni. A bibliaolvasáselengedhetet1en feltétele a protestáns vallásos-
ságnak. Kétségtelen, hogy a protestáns köznép lelkiségébe mélyen behatolt a
biblia szelleme, de mégsem úgy, amint kellett volna. Az igazi, bibliai protes-
tantizmus a nép írástudatlansága s műveletlensége miatt a köznép körében
színte lehetetlen. A protestáns kőznépi keresztyénség tehát lényegileg nem
sokban különbözik a katolikus vallásosságtél. Rumpf szerint a prédikáció
a köznépet mélyen lekötni nem tudta soha. A fáradt munkásnép a prédikáció
alatt általában szundíkál, Ellenben rendkívül mély hatást gyakorol a köznép
Lelkére az egyházi ének, mely kedvez az egyszerű néperíős tevékenységi hajla-
mának is. Az ének és a harangszó férkőzilk a Iegk özelebb a nép szívéhez.
Szép énekeink voltak azok, amelyek a népet ősi vallása mellett megtartották
akkor is, amikor papjai a felvilágosodás hatása alatt prédikációikkal maguk
is közrernűködtek a népvallásosság felbomlasztásán,

Mindez Rumpf szerint már csupán a mult történetének egy érdekes
fejezete. Ma Németországban ú. n. köznép és köznépi vallásosság nincs. Se
katolikus, se protestáns értelemben. Érdekes lenne Rumpf megállapításait ner
künk magyaroknak ellenöríznünk. Kétségtelen, hogy a szoros értelemben
vett köznépí vallásosság nálunk is letünőfélben van. Erre másutt volt alkalmunk
lélektani vizsgálati módszer alapján rámutatni. De méS találhátunk több
helyütt, ha nem: is teljesen prelíterálís, de ahhoz igen közelálló köznépet és
köznépi vallásosságot.

Befejezésűl m'ég csak annyit, hogy Rumpf végtelenűl sajnálja, hogy a
köznépí vallásosság megszünt. Bízonyos, hogy külőnösen az egy kissé romantiku-
san beállított szemüvegen át nézve az ősi népies patriarchalizmusban van valami
vonzó vonás. Másfelől a népi vallásosság elerőtlenedése nagy meggyöngülését
jelenti a keresztyénség kűlső hatalmának. Viszont ami a multé, legyen azé.
A keresztyénség nem kőtődhetik egyetlen korhoz s életformához sem. A «fel-
világosodott» embernek épúgy kell hirdetnie az evangéliumot, mint a régi
köznépnek. Sőt amennyiben a köznép mííveletlensége akadálya a keresz-
tyénség teljes elsajátításának, még örülnünk .kell Ietűnésének. Bizonyára Isten
gondviselése és kegyelme irányította úgy a történelmet, hogy a nép s az embe-
riség a maga egészében magasabb és mélyebb szellemi életet élhessen az
eddiginél. '

(Szolnok) Dr. Viszkok Lajos.
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Történelem és átértékelés,
Atértékelésen magyar protestáns körökben a katolikusságnak azt a törek-

vését értik, amely a nemzeti történelem előadását és iskolai tanítását a kato-
likus vallásra kedvező célzatossággal alakítja. Ez a törekvés a katolikusság
részéről míndíg megvolt, de a világháború utáni évek hatalmas katolikus
akciója révén annyira megerősödött, hogy több más tényezővel társulva a ma-
gyar történelemszemlélet válságát okozza.

1. A helyzetet csak akkor látjuk tisztán, ha nem elégszünk meg a
legutóbbi évtized jelenségeinek figydésével, hanem legalább egy félszázaddal
visszatekintünk a multba. Az 1883-ik esztendőben jelölhetjük meg az átértékelés-
nek nevezett folyamat legújabb lendületes kerszakának kezdetét. XIII. Leó pápa
1883. augusztus 18. kelt enciklikája ezt mondja: «A történet hamisítatlan
emlékei, ha azokat valaki nyugodt és elfogultság tól ment lélekkel tekinti,
önmagukban, önként és nagyszertien védelmezik az egyházat, a pápaságot. Szem-
lélni lehet azokban a keresztyén intézmények valódi terrnészetét és nagyságát;
erős küzdelmeken és fényes győzelmeken keresztül látható az egyház isteni
ereje és hatalma» Ugyanez a pápa ezt írja 1899. szeptember 9-i körlevelében:
«Akik a történelmet tanulmányozzák, sohase tévesszék szem elől, hogy a
történelem dogmatikai tények összeségét zárja magában, amelyek irányítóan
hatnak a hitre; s ezt ne vonják soha kétségbe» A páp a szerint tehát a törté-
nelem apológiája a katolikus vallásnak. Ezt ő ugyan tételként mondja, de
mível mint pápa mondja, nyilvánvaló programmszerűsége. A katolikus tör-
ténetíró, ha hű akar lenni a pápa tanításához, kénytelen mindig úgy formálni
előadását, hogy abban «látható", legyen «az egyház isteni ereje és hatalma s ,

A magy.ar történelemre vonatkozóan ennek a pápai parancsnak talán
első jelentősebb eredménye a milleníumi pásztorlevelek «történelemcsínálása •.
E szóval jellemezte egy kortárs a magyar nemzet történetének a katolikus
vallásra kedvező, irányzatos beállítását. Ezt írja Hévész Kálmán: «Mikor any-
nyira megy a történelemcsinálás, hogy nem elégszik meg egyes tények el-
hallgatásával, hanem azokat, melyeket tárgyal, nemcsak célzatos csoportosítás-
ban, hanem egyenesen hamis világításban, sőt meghamisítva adja elő; midőn
saját érdemeinek túlmagas palera helyezése mellett a mások érdemeit nem-
csak elhallgatja, hanJemj egyenesen hibákul és bűnökül igyekszik azokat
feltűntetni: akkor már helye és ideje van, hogy nem valami mellékes, például
felekezeti érdekből, hanern egyedül a történelmi igazság nevében és érdeké-
ben felszólaljunk.s (Protestáns Szemle 1896. 346.) Olyan szavak voltak ezek,
amelyek ma is változatlanul alkalmazhatók bizonyos törekvésekre. De amit
akkor Révész Kálmán, mínt éber őrálló megállapított, mélyrehatóbb változást
nem okozott.

A nagy tömegek elé az 1923-i budapesti katolikus nagygyűlésen ér el
az «átértékelés» mozgalma, s most már vádoló a jellege és gyakorlati a
programmja. Hanauer váci püspök - gróf Károlyi József támogatásával -
egyoldalúsággal vádolja meg a történészeket: «Lassankínt valóságos katolikus-
ellenes szellern kapott lábra történetírásunkban és középiskolai történettaní-
tásunkban, amely téves beállításban tűntette fel a katolicizmus hatását az ország
történetében». De aztán ő maga is egyoldalúságot követel, mert azt mondja:
«Arra kell tehát törekednünk, hogy objektív katolikus és vallásos szellemű
történelemoktatást vigyünk be legalább a katolikus középískolákba». A kato-
likus történetírásnak ez a követelése azóta mínd hangosabb és nyersebb lett.
A «katolíkus történetírók munkakőzössége» önálló folyóiratban, a Regnumban
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kíván együttdolgozni; olvasó-toborzójuk már egyenesen «magyar katolíkus
történettudornányról» beszél: Mintha a történetírásnak mértéke lehetne a kato-
likusság! Azonban a célzatosan «átértékelő» történetírás az utolsó évtizedben
sem önmagától volt erős és vált közüggyé, hanem az actio catholica szárnyai
alatt nőtt veszedelmessé. A katolíkus vallást igazoló történetírás folyamatának
kétségtelenül magas hullámhegye zajlik tehát most előttünk.

II. A magyar történelemszemlélet mai válságának míndez mégis csak
az 'egyik tényezője. A másik Legfontosabb az az átalakulás, amely a törté-
nettudományban végbemegy a módszer gyökeres kícserélődésével. E módszer-
változás voltaképpen a történettudomány legbensőbb ügye lenne, sőt még ma
is az, mert a kívülállók közűl csak igen kevesen képesek megérteni, hogy mi
is 'történt hát igazán. A «szellemtörténet» kifejezése nemhogy segítség volna,
ellenkezőleg fokozza a félreértést. Némelyek az emberi szellem történelmét
értik rajta; mások az eszme történettel azonosítják, holott éppen az eszmetörté-
netnek, például a mindent a szabadságeszme szempontjabél tárgyaló ú. n. Iíberális
~örténetírásnak hibáit igyekszik kíküszöbölni. A szellemtörténet a módszernek és
a történetíró Legbensőbb állásfoglalásának a kérdése, «A szellemtörténeti irány
igazán komoly és száz százalékig tudományos művelöi - írja Hévész Imre -
abból az alapaxiornából indulnak ki, hogy míndenféle emberi történet lényegé-
ben szellemi valóság és szellemi folyamat. Ennélfogva a történet tudományos
tárgyalása végcélját csak akkor éri el, hogyha a történetileg megismerhető
egyes mozzanatok összekötő fonalát, ered tető elvét, magyarázó fényforrását : az
alapjukat tevő szellemi életfolyamatot is főlderíti.» (Protestáns Szemle 1931..
508.) A szellemtörténész nem elégszik meg a történelmi adatok genetikus ösz-
szefűzésével vagy bízonyos szempontból való csoportosításával, de azt sem
teszi, hogya maga korából vetít vissza a multba reflektorként valamilyen
eszmét, gondolatot, hanem minden korszakhan annak sajátos szellemét kutatja,
mínden eseményt, személyt a maga korának lelkéből magyaráz. Az új irány.
jelentöségét akkor fogjuk teljesen méltányolni, ha összevetjük a 19. század
történelmi módszereível, leginkább a materializmusban gyökerezővel, amely
míndent anyagi, testi, gazdasági okokkal magyarázott.

A történetírásban végbemenő változást csakis örömmel lehetett volna
fogadni. Különösen a magyar protestántizrnusnak, Nyilvánvaló ugyanis, hogy
a szellemtörténeti módszer inkább képes a keresztyénség történetének fel-
tárására, mínt a korábhíak. Hogy ehelyett idegenkedéssel, sőt bizonyos ellenséges
érzülettel fogadták, annak az az oka, hogya fent jellemzett «átértékelési»
mozgalom es a szellem történetírás érvényesülése nálunk, Magyarországon időileg
egybeesik. Ez az időbeli egymás mellé kerülés okozza a még mindig nem
szűnő sötétséget a magyar történetszemlélet felett. Persze sok jelenség ad
tápot a naivul azonosítóknak. Félreértést okozhat például a legújabb törté-
nelemcsínálásí akció vezérének, Hanauernek említett 1923-i beszédéből ez a
.részlet: cA?: újabban divatossá vált és a mi történelemtanításunkba is befu-
rakodó történelmi materíálízmus és pozitivizmus a történelem rugói között
a szellemi rugókat, a lelki motívumokat figyelmen kívül hagyja. S figyelmen
kívül hagyja főleg a legfontosabb szellemi rugót, a vallást.s Ha a «katolikus
szempontú» történetírás 'ennyire a szellemtörténetre támaszkodik, érthető sokak ..
nak az elzárkózása magától II szellemtörténeti módszertől is. Még inkább növel-
kedett az idői egybeesés félreismerésének lehetősége, amikor a legújabb
standard-munkát, a szellemtörténeti eredmények ezideig legnagyszerűbb szin-
tézisét: Hóman és Szekfű hét kötetes Magyar Történetét a katolíkus történelmi
«átértékelés» teljesen ki akarta magának sajátítani. A Magyar Kultúra egyik
:dikke 1934-):lfennyil~an re Magyar Történet kivonatos ismertetéséből remél
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egy olyan kézikönyvet, «mely a történelmet katolikus szempontból írja meg».
Hogy ez a kisajátítás nem érinti a mű belső értékét. azt természetesen csak a
leghiggadtabb szetulélő tudja meglátni. Az a mohóság, amellyel bizonyos
katolíkus körök a Szekfü-kőteteknek estek, hogy kihányásszák belőlük a
vallásukra kedvező részleteket, érthető módon rontotta hitelüket azok szemé-
ben, akik eddig más szempontból nézték a magyar művelődés multját. A 18.
századot a magyar értelmiségeddig csak mint negativumot ismerte ; a 17. és a 19.
század fényforrásai vílágították meg számára; érdekességéhez a 19. század
adta a mértéket, Szekfű most magából a 18. századból igyekezett értékmérőket
alkalmazni előadásához ; a katolikus barok század vázlatában pedig termé-
szetesen csak elmosódottan' és elnagyoltan látszanak a «nemzetíetlen» kor meg-
szokott vonásai. Ezt a gyökeres szemléletváltozást a közönség csak nyugodt
légkörben tudta volna megérteni. * Végül hozzájárultak a helyzet elmérgesedé-
séhez azok, akik pusztán kényelmességből vagy divatból kezdtek «szellem-
történetnek» kikiáltott írásokat dobni az olvasóközönség elé; s a tájékozatlan
tömeg ezekről az utánzókról és élösdíekről Itélkezve akart pálcát törni a komoly
történetírás felett is. Kevesen figyelték meg, hogy az igazi történettudomány
ma is a pozitívadatok kutatásának verejtékes munkáján épül, sőt éppen a
mélyrehatolás érdekében míndenre kiterjeszkedő, tehát nehezebb, mínt a
korábbí módszerek idején volt.

Hl. Mi volna tehát a magyar történelemszemléletnek ekkora válságaban
az 'evangélikus keresztyénség feladata? Mivel járulhatna hozzá, hogy' a magyar
történetírás újra és zavartalanul a nemzet jövőjét szolgálja? ,

Semmiesetre sem az, hogya «katolikus szempontú» magyar történelem-
mel szemben, annak ellensúlyozására «protestáns szempontú» magyar törté-
nelmet produkáljón. Ez csak mélyítené a szakadékat a magyar és a magyar
között. Az sem a feladata, hogy minden esetben, amikor a célzatos történészek
polemíkusan és apologétíkusan élnek tudományukkal, reagáljon. Elfogult, bigott
emberekkel szemben a cáfolat és érvelés mitsem használ. Mindenféle ilyen
vagy hasonló eljárástói már azért is tartózkodnia kell, hogy energiáit igazi
hivatásának szentelhesse,

Az evangélikus keresztyénségnek legelőször is az itt a feladata, hogy
hirdesse a történettudomány isteni rendj-ét. Természetesen már ez a rövid
mellékmondat mosolyra deríti az embereket: ugyan ki hallott valaha ilyenrőL
Éppen ezért kell bátran hirdetnie az Egyházn-ak, hogy Isten a teremtésken
a történettudománynak is törvényt szabott. Ez egyrészt azt [elenti, hogya,
művelője n-em járhat el tetszés szerint, hanem köteles alkalmazkodnia bizonyos
belső törvényekhez, A történettudománynak ez a törvényszerűsége - ha nem
lenne veszedelmes a szó : autonomíája - kívülrŐl jövő hirdetés nélkül is meg-
állapítható volna.. ha az emberi gyarlóság mínduntalan nem akadályozna
érvényesülését. De másrészt azt is jelenti a történetírás teremtést rendje, hogy
művelője semmi máshoz sincs kötve, mint éppen az igazsághoz. Még a keresz-
tyénség sem igényelheti tőle, hogy polemíkus, apologétikus vagy pedagógiai
célzattal szolgálatába szegődjék. Amíkor tehát az evangélikus keresztyénség
határozottan hirdeti, hogy a történettudomány is beletartozik a Teremtő Isten
akaratának körébe, akkor nemhogy ártana a századok folyamán kikristályo-
sodott elvnek: a történelem önálló rendeltetése, a történész függetlensége
követelményének, hanem annak végső alapját veti meg.

De ugyanakkor az Egyháznak az is feladata, hogy a bocsánatnyujtó

* A Hóman-Szekfű: Magyar Történet jelentóségével egyik őszi számunkban külön
tanulmány fog foglalkozni.
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evangélium hirdetésében tekintettel legyen a történettudomány művel.őire. Az
ember nemcsak általánosságban, hanem ha tőrténész, történetművelő munká-
jában sajátosan is rászorul naponként Isten kegyelmére. A történetírónak,
bármennyire komolyan veszi is hivatását, bármennyire küzd is a kísértések,
például az elfogultság, vallasfelekezeti beállítottsága ellen, mégis újra meg újra
kérnie kell Istent, hogy bocsássa meg neki tévedését. Ha az Egyház nem hir-
detné neki a bocsánatot, vagy éppen biztatná, hogy maradjon meg hibáiban,
akkor hozzájáruina ahhoz, hogy megátalkodjék fogyatékosságáhan, ragasz-
kodjék makacsul korábbi tévedéséhez, akkor nem tehetné számára lehetövé a
folytonos tanulást, újrakezdést, a tudománynak tudományként való kezelését,

Az Isten teremtő akarata szerint való történelem és az emberi gyarló-
ságból élő «átértékelés» feszültségének problémája épp azáltal oldódik meg,
hogy 'Olyan ernberek veszik Kezükbe a történettudományt, akik engedelmes-
kednek az isteni törvényeknek. felszabadulnak gyarlóságuk rabságából és
emberi hatalmasságok alól, kivonják magukat vallási akciók bűvköréből és
vállalják a tudományosság lényegét: a szüntelen munkálkodást, mert «nincs
végleges tudomány, hanem csak folytonosan fejlődő tudomány van. (Mikola
Sándor). Mitől függ az, hogy ilyen legyen egy történész? Legkevésbbé attól,
hogy milyen vallásúnak van anyakönyvezve! Nagyon sok protestáns él vissza
a történettudománnyal. Viszont nagyon sok katolikus alázkodik meg a történet-
írás isteni rendje előtt és hárítja el magától a vallása köréből jövő igényléseket.
A történelmi igazságnak olyan hatalmas kényszerítő erőt adott az Isten,
hogy aki közel jut hozzá, varázsa alá kerül. Ezért is' botor dolog válaszfalat
emelni katolikus és protestáns történészek között, Nem szabad ingerléssei és
értékes művek felekezetivé bélyegzésével elrekesztení az utat a történet-
tudomány törvényeinek Isten rejtett módján való érvényesülése előtt.

A történelem műoelése magában foglalja tulajdonképpen a szüntelen át-
értékelést is, de ennek tiszta értelmében. A történelem művelőjének mindig
készen kell lenni arra, hogy az újabb eredményektől kényszerítve meg-
változtassa felfogását és újra értékélje korábbi IffiZlefu~1:.Amennyire nem
lehet kitűzni a történetírás elé az átértékelést, épp annyira szabadságot kelf
hagyni neki, hogy az igazságot még a korábbí értékelés csődje árán is
feltárja.

Mindebből a történelmi művek olvasóira nézve az kővetkezik, hogy nem
szabad hamis igényeket támasztaniok azokkal szemben. Nem kívánhatják pél-
dául, hogy épületesek, jellemnevelők és felfogásuk, pártállásuk. felekezetüle
igazelói legyenek, A protestánsok annál kevésbé igényelhetnek maguknak vala-
milyen «protestáns magyar történetírást», mert tisztában kell lenniök azzal,
hogy a keresztyén Egyház igazát nem a történelem tanúsítja, hanem egyedül
az Isten Lelke a szent Igében. Az evangéliumi keresztyénség önmagát tagadná
meg akkor, amikor a katolikus vallást utánozva az apologétika és polemika;
szekerébe akarná befogni a történelmet. A történelem éppen úgy elégtelen az
evangélikus egyház értékének megláttatására. mint ahogy az ész képtelen Isten
létének bizonyítására. Az olvasóknak is mindig késren kell lenniök arra,
hogy revízió alá vegyék ismereteiket és felfogásukat. Ahogyan a történettudo-
mány folytonos mozgásban van, úgy ken nekik is lépést tartaniok azzal.
Ha kevesen is lesznek közülük, a;kjik e kötelességeiknek eleget tesznek, ak-
kor is már hozzájárultak a magyar történetszemlélet válságának enyhíté-
séhez.

(Budapest) Dr. Sólyom JtlR6.
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KRONIKA
A kereszfyénség az üldözések tüzében.

Üldözés és elnyomás mindig hozzátartozott a keresztyén névhez, amint
ezt egyebek közt Luther Márbon is felismerte (1. pl. a f. évi márciusi számban
az 54. lapon közölt nyilatkozatát). Ha most napjaink keresztyénüldőzéseíről szó-
tunk, távol áll tőlűnk, hogy egyszerűen sopánkodjunk e jelenségek fölött;
vagy hogy az emberi «szabadság. nevében, emberbaráti szempontból felhábo-
rodjunk rajtuk. De távol áll tőlünk az is, hiogy keresztyén testvéreink már-
tíriumából magunknak dicsőséget vagy glóriás koszorút fonjunk. A helyzet
sokkal több komolyságot és sokkal több valóságos keresztyenséget kíván tő-
lünk, semhogy ilyesmit tehetnénk.

Világszerte támadás indult a keresztyénség ellen. A világháború, amely
felszabadította a színes népeket a fehér faj szellemi gyámsága alól, és a pro-
letárság forradalma, mely elindította a harcos istentelenséget hódító útjára,
adta meg rá a Jelet. A bolsevizmus számára éppen úgy, mint a távoli világ-
részek népeinek egyre erősödő nacionalizmusa számára a keresztyénség a kapi-
talizmusnak, ill. a fehér faj civilizációjának a függvénye s éppen ezért a leg-
hevesebb gyűlölet tá,rgya. A proletárság forradalmának az útját feldúlt temp-
lomok és legyílkolt lelkészek, szerzetesek százainak a vértanúsága jelzi. A «mű-
velt nyugat> hidegen vagy hitetlenül siklik el a szovjetpokolból érkező hírek
fölött. Amíg Lítvínov Genfben az emberi szabadságokról szónokol és a fran-
cia demokrácia ölelkezik a Kreml hatalmasaival, «kulakok» ezrei szenvednek
rabszolgasorsot a Jeges-tenger partvidékein és kulakoknak minősített nincs-
telen papok járják a mártírium útját. Eden lordpecsétőr ismeretes moszkvai
látogatása alkalmával az istentelenek szervezetének 2000 főnyi énekkara állva
énekelte az angol himnuszt: «God save the kíngs (elsien oltalmazza a királyt»),
de közben a keresztyénség üldözése töretlen erővel folyik tovább. Jaroslavsky,
az orosz ateista mozgalom ismert előharcosa, egy nemrég kiadott felhívásá-
ban írja: «Az egész világ összes templomait lángtengerré akarjuk felgyújtani.
Ateista mozgalmunk óriási mozgalommá lett, amely minden vallásos érzést ki-
árt. Ez a mozgalom vallásellenes osztályharcunknak egyik legfontosabb ága,
Meg kell még erősítenünk ateista munkánkat, mely a régi világ alapjait ássa
alá. Tudja meg mínden felekezet lelkésze, hogy semmiféle Isten, sem szentek,
sem imádság nem mentheti meg a kapitalista világot a pusztulástól b (dunge
'Kirche», 1935. május 18, 472. k, lap). Az aszturiai spanyol kommunista láza-
dás folyamán a mult év októberében sok katolikus pap és szerzetes halt vér--
tanú halált. Három papnövendék Oviedoban «J!:ljen Krisztus, a Király b ki-
áltással rogyott össze, míkor Icivégezték őket. Mexíkóban Diaz érseknek egy a
New York Tirnesben megjelent nyilatkozata szerínt egy év alatt a kormány
150 templomot foglalt elj 11 tartományból élűzték a püspököket és a klérust,
más tartományokban 100.0ÓO lélekre csak egy papot engedélyez a kormány,
Mexikó városban, amelynek körzetébe kb. egy míllíó lélek tartozik, csak két
papot akar engedélyezni. Mexicate városában az istentelenek élűzték a pa-
pokat, a templomot a nemzeti forradalmi párt elfoglalta s a vallásos képeket
politikai vezérek arckép évei cserélte ki, Durangoban a papnöveide tagjait
egyszer késő este tették az utcára s a papnöveldet bezáratták (v. ö. Furche,
1935, május, 206. lap),

De nem kísebb gyűlölettel indít támadást a keresztyénség ellen a pogány
nacionalizmus sem. Afrikában egyes már megtérttett törzsek fejedelmei nacío-
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nalísta jelszavak hatása alatt újra bevezetik a fetisizmust. Indiában egy
nacionalista csoport csak Gandhi személyes közbenlépésére állt el a bojkott
proklamálásátél a Gossner-féle kolsz-mísszió ellen. Gandhi titkára, Java-
harlal Nehru, a marxista szocializmus híve: Indiában' a keresztyénséget egy,
formán fenyegeti a nacionalizmus és a bolsevizmus. Hasonlóan leplezetlenül
lép fel a keresztyénség ellen a nacionalizmus Japánban s törekszik a nemzeti
vallásnak, a síntoízmusnak a megelevenítés ére (Furche, u. o. 202. lap).

Nem kísebb erővel indult mJeg a harc a keresztyénség ellen EUrópában
sem. Több-kevesebb nyiltsággal míndenfelé kezdi a nacionalizmus a pogány-
ságot proklamálni. A fasiszta Olaszországban; az örök város születésnapján,
mínden évben április' 21-én elhangzik a hivatalos ima: .Üdv néked, Róma is-
nő l Üdv néked azoktól, akik a multban, a jelenben s a jövőben fiaid lesznek
és készek arra, hogy meghaljanak hatalmadért és dícsöségedért b Németország-
ban az újgermán pogányság egész nyiltan toborozza híveit és nyilván többé-
kevésbbé a hatóságok támogatását is élvezi. A hitvalló evangélikus egyház
vezetősége, valamint az óporosz úniált egyház hitvallásos zsinata ez év feb-
ruárjában és 'márciusában felhívással fordultak a néphez, melyben Iígyel-
meztették az újpogányság veszedelmére. A felhívást a hitvallásos alapon álló
lelkészek nagyrésze felolvasta a szószékről, mire 500 lelkészt közülük elfogtak.
Viszont Hauer, a «német hítmozgaloms (.Deutsche Glaubensbewegung») ismert
vezetője a «német hitet», vagyís az újpogányságot nyiltan a harmadik biro-
dalom világnézetének proklamálja s a nemzeti szocialista párt hivatalos prog-
ramrajának ismert 24. §'-.á:t;, mely szerínt a párt a epozítív keresztyénség-
alapján áll, anémet hitmozgalomra vonatkoztatja.

Az evangélikus egyház azonban nemcsak ettől az egész világon a keresz-
tyénségellen megindult s jelentőségében alig felismert támadás alatt szenved.
Nehéz a helyzete, mint erre már ismételten rámutattunk, pl. Ausztriában, ahol
a katolíkus állam tőle telhetőleg kellemetlenkedik neki. Heinzelmann villachi
szuperíntendens, mint az osztrák protestáns egyház «bizalmi embere. kénytelen
volt ez év januárjában nyilt levélben Berger- Waldenegg külügymíníszterhez
fordulni, aki az osztrák evangélikusok elnyomásáról szóló híreket erossz-
indulatú kítaláláss-nak, «mesés-uek mondotta. .Az új ellenreformáció ról szóló
panaszok, - írja Heinzelmann, - nem annyíra az ország fővárosából, mint
inkább vidékről származnak. A vidéken egyszerűen elintézetlenül hagyták számos
állampolgárnak a nyilatkJozatát, amellyel a katolikus egyházból kilépni s az
evangélikushoz csatlakozni akartak, s így lehetetlenné tették egy törvénye-
sen jogosult elhatározás keresztülvitelét; itt a vidéken az ilyen nyilatkozatokat
egyszeruen «politikai demonstrációs-nak minősítették és fogsággal jutalmaz-
ták; itt vegyesházasságot kötni készülő köztísztviselőknek azt a bizalmas taná-
csot adták, hogy gondoskodjanak katolikus esketésről és gyermeknevelésről,
mivel az ellenkezőjének rossz következményei lehetnek ... ; itt jogosultnak
vélték evangélikus istentiszteleti helyek alapítását megtilthatni, mivel állítólag
nincs szükség rá; itt megtiltották lelkészeknek a vallásoktatást, mivel vala;
honnét ellenörízhetetlen gyanúsításokkal illették öket; itt kíméletlenül léptek
fel az evangélikus sajtó termékei ellen, [óllebet e fellépés tárgyilag semmir
képen sem volt igazolható. (Junge Kirche, 1935. márc. 16., 266. lap),

Ojabban az erdélyi szász evangélikus egyház köréből is riasztó hírek
jönnek. Az erdélyi szász evangélikus egyházat súlyos próbára tette már a ro-
'mán földreform is, melynek következtében vagyonának nagy részét elvesz-
tette. Ennek következtében kénytelen volt híveit magas egyházi adókkal meg-
terhelni, melyek általában elérik az állami egyenes adók 100 %-át, de helyen-
ként ennek három-, négy-, sőt ötszörösét is meghaladják. Most újabbveszély
fenyegeti az egyházat, amennyiben az állami költségvetés az eddig adott ál-
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Iamí támogatás 92 %-át törli, Ily módon a lelkészek eddig élvezett kongruájukat
egy csekély töredéktől eltekintve elveszitik és sok lelkészi állás fenntartása
kétségessé válik. A Nagyszebenben megjelenő evangélikus «Kírchlíche Blátters
ezévi húsvéti számában D. Glondys püspök nyilt űldözésről beszél. Felpana-
szolja az egyház iskoláinak súlyos helyzetét: az állam intézkedései <az ősrégi
egyházi iskolaügyet súlyos anyagi nehézségekbe döntötték, úgyhogy ezen egy-
házi iskolák, 'egykor egyházunk büszkeségel és Délkeleteurópa kultúrális ékes-
ségei, már csak nehezen tengődnek. Még alapíthatunk ugyan egyházi iskolákat,
de gondoskodnak arról, hogy ne tudjuk őket fenntartani vagy megfelelőképen
támogatnis. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kormány intézkedéseivel belenyul
az iskolák belső életébe is, azokat az oláh kultúrpolitika szolgálatába áll,ítja
és így mindinkább lehetetlenné lesz az ev.angélikus szász kultúra szolgálata.
«Egyre szaporodnak a panaszok, hogy csendőrök megakadályozzák egyházi
összejövetelek és rendezések megtartását. egY esetben a csendőrök feltett
sapkával 'egészen az oltárig hatoltak és széfkergették az összegyűlt gyüleke-
zetet: a püspök azonnali személyes panasza a kultuszminisztériumban nem
vezetett eredményre). -

Mindezek a jelenségek mutatják az egyre tornyosuló viharfelhő ket a ke-
resztyénség fölött. Nekünk, akik még viszonylag nyugodt légkörben élünk, lát-
nunk kell az idők jeleit, hogy felkészülhessünk a harcra, mely bennünket
sem fog elkerülni. Az üldözés, mely ma mindenfelől a keresztyénségre támad,
nemcsak az igaznak megpróbáltatása, hanem ítélet is. Mert sok romlás, emberi
bűn és gonoszság űli meg az egyházakat. Akik az egyházak szelgálatáhán áll-
nak, kiváltképen felelősek a bűnök elharapódzásáért, azért jól vigyázzunk,
hogy megtaláljuk a megtérés útját. Kűlönben az ítélet elsöpri az egyházakat.
Ez láB a mí magyar evangélikus egyházunkra is.

•Beköszöntött a megpróbáltatás órája a világkeresztyénség számára. Ep-
pen csak most kezdőrlőtt. Legyünk erősek, mikor ránk tekint Isten tüzes, meg-
próbáló, ítélő szemével l Ne akarj unk elszabadulni próbára tevő, erős, kény-
szerítő kezéből! Az Úr az egész világban azokat keresi, akik hagyják ma-
gukat vezetni végzésének legvégső mélységéig - az Isten bölcseségének és is-
meretének mélységeiig. Keresi azokat, akik felveszik keresztjét és mint kereszt-
hordozök belegyökereznek a vele való közösségbe. Ok azok a kövek, melyek
az eleven .szegeletkővel való éríntkezés által maguk is megtelnek élettel.
Ok azok, akikkel megépíti templomát, rnelyen a pokol kapui sem vehetnek dia-
dalt. Sem most, sem az vörökkévalöságban. A démonok hatalma nagy a m~
nemzedékünkben. De nekik is végeredményben Isten művének megvalósulását
kell elősegítenlök. A kísértés tüzében meg kell és meg is tud állni mindenkí,
aki .segítségül hívja az Ür' nevét, S aki mindvégíg megáll, az megtartaíjk-
(Müller Joachim" a «Furches-ban id. h. 212. lap). K.

Az idei hangverseny-évad Bach-megemlékezéseiröl.
Áldott jelentőségű volt az 1685. esztendő, amikor két örökké fénylő s

uralkodó szellemóriást adott a világnak: Bach és Haendel nagyságát. Amikor
250 év távlatában mindkettőben nemcsak névleg, hanem lelkük mélyén is iga-
zán evangélikus nagyságot látunk, kik az örök emberi értékek soha utól nem:
érhető kifejezői, természetes, hogy szinte magától vetődik fel az a kérdés, hogy
az idei hangverseny-évad mennyiben viselte magán Bach, Haendel s hozzá-
véve a 350. évét jubiláló Schütz-emlékezés gondolatát. .

. Az első' pillanatban 1s csalódottan kell megállapítanunk, hogy a Fil-
harmóniái- Társaság, mely központí helyet foglal el Budapest zenei életében,
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nagyon is szerényen ünnepelte meg Bach J. Sebestyén 250 éves [ubídeumát
r( 1935. márc. 18.). A tervezett műsor. mely a Pílharmóníaí- Társaság számára
sehogysem: volt méltó Bach nagyságához s emlékéhez, még váratlan akadályok
'(Sohuricht és Schumann Erzsébet lemondása) miatt meg is rövidült, úgyhogy
egyedül a Brandenburgí-keneert (G-dur) gyönyörű előadásával áldoztak Bach
szellemének.

Ugyanúgy hiába vártuk a Zeneművészetí Főiskola hivatalos, külsőségek-
'ben is ünnepi Bach-megemlékezését, Ezt a nagy hiányt s Bach minden idők
művész-ífjúságát nevelő nagysága elötti mulasztást csak részben enyhíti a fő-
ískola ének- és zenekarának Buxtehufde-Bach-Haendel estje Adám Jenő
vezényletével, valamint az idei évkönyv Bach-cikke Zalánfy Aladár tollából

Annál nagyobb lelkesedéssel s felejthetetlen élményt nyujtó mély tudással
áldozott Lichtenberg Emil Bach géniusza előtt. A Karácsonyi-oratórium, a
Máté-passió, Haendel Jozsua-oratóríuma az idei zenei évad kimagasló eseményei
voltak. Ugyanúgy nagy elísmerés illeti Adám Jenőt, aki a Palestrina-kórus élén
hódolt Haendel szellemének a Sámson-oratórium előadásával. Basílides Mária
Bach-Haendel estje külön eseménye volt Budapest zeneí életének.

A magyar rádió a Deák-téri templomban a Lutheránia- Vegyeskar és a
Fasori Evang. Énekkar által rendezett Bach-estet közvetítette. Kár, hogy a rádió
ezen egyetlen Bach-megemlékezésének csak a második hullámhossz jutott. Füg-
getlenül a templomi énekkarok jubileumi hangversenyeitől, a rádió saját maga
is áldozhatott volna egy Bach-estre időt.

A hangverseny-évadon valószínűleg sokkal jobban meglátszott volna, hogy
Bach emlék-évben járunk, ha mi, evangélikusok idejekorán érintkezésbe lép-
tünk volna .az arra illetékesekkel. Előre megszervezett megmozdulások, kő-
zönségűnk figyelmének sokkal nagyobb felhívása, a Bach-muzsikának hivatalos
úton is megindított ápolása, a megemlékezések egységes irányítása stb., mind
nagyobb eredményt mutattak volna fel. Ez esetben az egyházunkon kívül álló
hangversenyeket is sokkal jobban tudtuk volna ilyen irányú programmunkba
beleilleszteni s híveink érdeklődésébe vonni.

Lelkes iskolai és egyházi énekkarok azonban annál többet tettek a Bach-
muzsíka népszerűsítése és terjesztése érdekében. Külön szépsége volt a jubileumi
megemlékezéseknek a budapesti prot. középiskolák Bach-Haendel-Schütz
ünnepe, melyről más helyen bővebbet találhatunk. Egymásután hangzottak el
úgy Budapesten. mint a vidéki városokban a Bach-estek. Sajnálattal nél-
külöztük a mindegyiken hiányzó Zalánfy Aladár ma kétségtelenül egyedül álló
'Bach játékát. Az emlékbeszédek előadói ritkán voltak zenészek; éppen
ezért nem sokszor jutottak csak túl az életrajzi adatok üres felsorolásán s nem
igen lehetett észrevenni az új német Bach-kutatások eredményét.

A Bach-év még nem ért véget. Reméljük, hogy ősszel folytatódni fognak
az ünnepi megemlékezések. A Bach-rnuzsika népszerűsége rohamosan nő. A sok
németországi és más külföldi Bach-ünnep közül csak egyet kell még kiemelnünk
csodálattal, de büszke örömmel. A templomokat romboló Moszkva zenevilá-
gának kímagasló szenzációja volt: Bach h-moll míséiének és Máté-passiójának
az előadása . Kapi-Králik Jen6.

Bach-Schülz-Haendel zeneünnepély .
Evangélikus egyházi zenénkben az utolsó időben valami örvendetes és

értékes fellendülés tapasztalható. E lendület mozzanatai közt a legnagyszerűbb
s nemcsak művészi értékében, hanem egyháztársadalmi vonatkozásában is
szinte felejthetetlenül szép volt a négy budapesti protestáns középiskola: a
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Deák-téri evangélikus leánygimnázium, a Baár-Madas r-eformátus Ieányliceum,
a fasorí evangélikus fiúgimnázium és a Lónyay-utcai református fiúgimnázium
Bach-Schütz-Haendel emlékhangversenye május hóban a budapesti zene-
művészeti főiskolán.

Arokháty Béla, a hazai protestáns egyházi zenének fáradhatatlan munkása
gyűjtötte ÖSS2Jea négy iskola jóhangú s kultúrált előadást pro dukáló énekkarát
és énektanárait. Kapíl-Králik Jenőt, T. Szekeres Idát, Peschko Zoltánt és
Faragó Józsefet. Míndegyikük tiszta stílusismerettel és előrelátó gondossággal
érzi, hogy egyházi zenénk egyetlen életkérdése a régi (16-18. századbeli) hagyo-
mányok fáradhatatlan ápolása s mínél szélesebb körben való terjesztése. Az ő
érdemük, hogy művészí érzékkel mutatnak rá az igazi evangélikus egyházi
zenére, amely ma ---J a mostoha elbánás miatt - oly keves-ek előtt ismert.

A míísoron három, Magyarországon még elő nem adott Schütz-mű szere-
pelt. Schütz Henr-ik nev-e eddig ismeretlen volt a hazai evangélikus nagyközönség
előtt. Csak örülni lehet annak, hogy míívészeink, iskoláink észreveszik e nagy
német evangélikus mester kimeríthetetlen gazdagságát s egyháznevelő értékét.
Bach művészetét Kap~~Králik Jenő orgonaszáma : a g-moll preludium és
fuga, a Kreutzstab-Kantate és az «Oh Jesus Christ, meins Lebens Lícht» kantáta
képviselte. Haendel emlékének áldozott a Peschko Zoltán által előadott, zenekar-
tól kísért B-dur orgona-koneert, valamint egy kantáta, amelyben a «Szívem
szerínt kívánoms korál vonul végig.

A ritkán hallható szépségeket nyujtó műsor nagyszámú hallgatóság előtt
hangzott el. De kár, hogya vállalkozás élén álló védnökök közt kevesen érezték
át megjelenésük fontosságát. Feltűnő volt azoknak a távolmaradása is, akik
mint islrolabiwttsági tagok, egyháztanácsosok. gondnokok igényt tartanak arra,
hogy a hangversenyt adó intéz-etek ügyeit döntő szóval vezessék. Hogyan van
benső kapcsolatuk a kezükre bízott íntézményekkel, ha az összeforradásnak
ilyen kíváló alkalmait elmulasztják?

Viszont örömmel kell feljegyeznünk, hogy középískoláínk ének- és zene-
karai milyen helyes úton járnak, amikor evangélikus zeneművészetünk remekelt
szélaltatják meg. Évtizedek mulasztásait pótolja egy ilyen egyházi hangverseny:
műkedvelö kezeken elhaló egyházi zenénket egyszerre kiemeli az értéktelen,
stílustalan s lutheri karaktert nélkülöző állapotából, s új idők, új egyházzenei
kor hangjait ,hozza felénk, azt a kort, amelyben templomaink újra hajlékai
lesznek az evangélikus zenének. Lelkészképzésünk ez irány ú hiányait, templomi
közösségeink egyházzenei ízlésének fogyatékosságát csak ezen az úton tudjuk
megszüntetní: ha evangélikus ifjúságunk Bach, Schütz zenén nevelődik. Az így
felnövő egyháztag nem :llo:gj:amár unalmasnak találni Bachot; nem fog
megszédülni egy hangszíneket csillogtató, de üres orgonajátéktói; nem fog a
gyülekezeti énekkarokba szóló hívás mellett süket füllel tovább menní, :

Az éneklő egyház ma, sajnos, kevés érdeklődést és sovány támogatást
nyujt egyházi zenénknek. Pedig Bach, Schütz a miénk! A mi kötelességünk
hagyományaikat szerere~~el s hozzáértéssel ápolni s népszerűsíteni. Ezen az úton
hatalmas lépés az elmult zeneakadémiai hangverseny. A katolikusok céltudatos,
fokozott munkával nagyszerű templomi zenei reformot építettek ki. Ami feladatunk
sem lehet más, sőt történeti multunkból Bach, Schütz öröksége erre kötelez is.
A külsőségekben is imponáló, az énekkarok sorát ősszegyűjtő hangverseny, amint
halljuk, az egyházi zene még új s feltáratlan értékeivel többször meg fog ismét-
lődni. Ilyen neveléssel majd közönségünk is mindig nagyobb érdeklődéssei fog
erre nézni. S talán a magyar rádió is belátja, hogy ennek a közvetítése fonto-
sabb kultúrmísszíó, mint egy cigányzenekar játéka. M. S.
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SZÉLJEGYZETEK
"Hazánkat ismét naggyá,
nemzetünket megint boldoggá az or-
szág fiainak csak olyan összefogása te-
heti, amely felülemelkedve minden el-
választó irányzaton, - 'az egyetemes
magyar gondolat jegyében egyesít min-
den építőerőt. A vallás lehet legke-
vésbbé elválasztó fal magyar és ma-
gyar között, s bűnt követne el a nem-
zet ellen az, aki a hit szent eszmé-
lével igyekeznék politikai vagy tár-
sadalmi viszályt kelteni. Ezt elhárí-
tani kötelességünk». Az ország kor-
mányzója mondta ezt. Intelmét tisz-
telettel vesszük. Isten iránti hálával ál-
lapítjuk meg, hogy kormányzónk sza-
va nem csupán a nemzet létérdekének
felel meg, hanem egyezik Isten ki-
nyilatkoztatásával. Amit bűnnek mond
a nemzet ellen, az azért bűn, mert
Isten rendelés évei ellenkezik. A keresz-
tyénség nem ment fel minket az alól
a kőtelességünk alól, hogy szolgál-
nunk kell nemzetünknek. Semmiféle
kegyesség nem szabadít fel minket ar-
ra, hogy nemzetünk tagjait első és
és másodrendűek csoportjába sorol-
juk felekezetük szerint. Aki képes a
vallás miatt viszályt kelteni magyar
és magyar között, az Lehet ugyan «val-
lásos», de nem keresztyén. A viszály-
keltés vádját persze a keresztyénség
mindegyik tipusa elutasítja magától és
azzal védekezik, hogy csak önmagát
'erősíti. De éppen abban van a baj,
hogy a felekezetek önmagukat propa-
:gálják és vakon futják a versenyt
a dicsőségért. Nem veszik észre, hogy
az Egyház egészen más valami, mint
bármi ezen a földön, más tehát, mint
az állam, más, mint a nemzet, más
a hivatása: az, hogy szolgáljon. Nem-
zetünk mai állapotában, a felekezetek
közti feszültség telítődésének vészes
idején megbecsülhetetlen az evangé-
likus keresztyénség munkája, az, hogy
megalkuvás nélkül hirdeti a magyar-
ság között a tiszta evangéliumot és

Isten hamisítatlan rendelkezését a nem-
zet iránt való kötelességeínkröl.

A munka becsülete
címén olvashattunk néhány héttel ez-
előtt egy bátorhangú vezércikket az
egyik komoly napilapban. Talán nem
véletlen, hogya munka becsületéről
éppen evangélikus ember (ifjabb Bó-
kay János) ír, de ennél is fon-
tosabb és megszivlelendőbb, amit
mond: .A mi magyar életünkben túl-
zott jelentőségre tett szert a tár-
sadalmi szereplés. Közkedvelt ember-
nek lenni, míndenütt ott lenni, sokat
mutatkozni, forogni, szerepelni szalo-
nokban, banketteken, klubokban, párt-
körökben és persze megfelelő előszó-
bákban is, kis szivességeket tenni, hi-
bátlanul öltözködni, úgynevezett kitű-
nő összeköttetésekre szert tenni, mind-
ez úgyszólván kelléke volt a karrier-
nek. Ennek hármas kára mutatko-
zott: helytelen emberszelekcióra ve-
zetett, a társadalmi élet egészségtelen
és őszinteség nélkül való hípertrófíá-
ját vonta maga után, végül pedig gaz-
dasági, pénzügyi, sőt családi kihatá-
saiban is káros volt». .Az egyedül
üdvözítő társadalmi szereplésnek azon-
ban a legkárosabb következményeí
mégis csak az erkölcsiek: a komoly
munkától való elriasztás, az önképzés,
a továbbtanulás mellőzése, a csalá-
di élet, a gyermelrnevelés elhanyago-
lása. Mert a folytonosan előtérben
mozgó 'embernek nemcsak a közös-
ségre hasznos, önfeláldozó és produk-
tív hivatásbeli urunkára nincs ideje,
de nem marad ideje az otthoni mun-
kára sem, az olvasásra, a művelödés-
re, és percei sem maradnak a leg-
nagyobb és legnemesebb emberi mun-
kára: a családi összhang megterem-
tésére és utódnevelésres. «Jöjjőn hát
a reform, a legszebb, a legnemesebb,
a legemberibb és a legmagyarabb, az
új lelkiséget teremtő, amely megin-
gathatatlan pillére lesz a magyar élet-
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nek: a munka megbecsülésének a re-
formja. Ne azt kérdezzük ezentúl: ki
vagy, hol láttalak, milyen bölcsőben
ringattak, hanem azt: mit tudsz, mí-
lyen a munkád, mennyire fútja erőd-
ből, mit produkáltál ? És e szerint ítél-
Jünk>. cA munka becsülete jelentse a
magyar becsületet>. Amit itt orszá-
gos, magyar vonatkozásban olvasunk,
éppen úgy áll evangélikus egyházunk
területére is: mintha csak belső egy-
házi viszonyaink kritikája volna! Ide-
je, hogy megszünjön az az egyházias-
ság, amely csak egyháztársadalmi sze-
replésekben nyilatkozik meg vagy ige-
hirdetés helyett retorikai képességeit
gyakorolja. Ideje, hogy a nem látszatot
kereső, de komoly, hűséges munkáso-
kat valóban megbecsüljük, akkor is,
ha nincsenek vezető társadalmi pozí-
ciókban, vagy ha külőnben szerény he-
lyet töltenek is be a lelkészi karban.

A magyar napisajtó
bár pilátusi kézmosások közben,

de tényleges míndenre-kaphatóságával
- világgá röpítette a hírt, hogy egy
budapesti asszony azt állítja leányáról:
meghalt és egy spanyol nő lelke köl-
tözött bele. A szenzácíó már kíhült.
Nincs szükség többé, hogy világosságot
derítsünk a csodálatos rejtélynek ki-
dobolt valójában egyszerű esetre. Még-
sem megyünk el szó nélkül mellette,
Egyik megjegyzésünk a napisajtó ma-
gatartására vonatkozik. Újra nyilvánc
való bizonysága van annak, hogy egy
újságnak többet ér egy szerencsétlen,
beteg család belső, legfeljebb orvo-
sokra tartozó ügyének szenzációvá fú-
jása, mint hogy a közönséget a va-
lóság felől tájékoztassa. Az esettel elő-
ször foglalkozó lap riportere így fe-
jezte be nyolc hasábos cikkét: .Az
eset, aminek szem- és fültanúja vol-
tam, súlyos érthetetlenségével ránehe-
zedett agyamra és lelkemre. Izgatottan
és nyugtalanul taíálgatom azóta is,
hogy mi lehet a rejtély nyitja? Ha
<már az a helyzet, hogy a sajtó köz-
érdeknek tartja az ilyenfajta beteg-
ségek leírását, akkor legalább annyit
lehetne elvárni a szerkesztőségektől,

hogy a középískolaí érettségi színvona-
lának megfelelő, általános műveltségű
embereket bíz meg e munkával, Itt
könnyű volt ellenőrizni az eset érté-
két, mert a családtagok közléseít be-
csületes hűséggel ősszegyűjtő újság-
író cikke éppen elegendően meg is
világította az állítólagos lélekvándorlás
hátterét. De hányszor vagyunk abban
a helyzetben, hogy a fogyatékos, egy-
oldalú tudósítás megtéveszt bennün-
ket! Hetek mulva már késő helyre-
igazítani a felületes közléseket, Mind-
erről persze sokan gondolkodnak úgy,
hogy világbetegség a sajtó ilyen maga-
tartása; nincs más orvosság, mint erős
kritikával olvasni az újságokat. De va-
lóban képes-e és erős-e mindenki arra,
hogy bírálattal olvasson? - A másik
megjegyzésünk az okkultistákra vonat-
kozik. A beteg ídegzetűek - ember-
testvéreink ők is, nem nézhetjuk tétle-
nül sorsukat! - valóságos táplálékot
kapnak az okkultizmus változatos fa-
Jaiban. A spíritiszta szeánszok terí-
tett asztalok számukra, ahol kielégít-
hetik mohó fantáziájukat. A misztikus
összejöveteleken a szellemiség látsza-
(tába burkolhatják komoly munkára
alkalmatlan testüket. Az államnak vol-
na kötelessége, hogy véget vessen a
nemzet egészségére káros okkult üzel-
meknek, A keresztyénségnek pedig az
a feladata e téren, hogy valóban meg-
mutassa, mi az igazi, újjászűlt, az Is-
ten Lelkétől teremtett emberi élet. Re-
méljük, hogy csak kósza, felelőtlen hí-
rek, csupán durva, de alaptalan rágal-
mazások az olyanféle szóbeszédek,
amelyek szerínt még az igehirdetés
tisztében állók, az egyházi kőzéletben
résztvevők közt is akadnak, akik az
okkultizmus tévelygéseinek hódolnak
vagy velük kacérkodnak. Nem volna
'helyük az élenl Az egyházfegyelmet
pedig ebben az írányban is ki kel-
lene építeni. Nem lehet ugyanis, hogy
már az első parancsolat, az egyedül Is-
tenben való hit és bizodalom, s a
második parancsolat, Isten nevének
megszentelése felületes, szabados ér-
vényesítésben résresülj ön.



A nyár közeledése
újra a gondok özönét önti a szülőkre.
Hol, hogyan nyaraltassák gyermekei-
ket? Hova-merre küldjék őket idegen
szóra? Csak arra van kevésnek gondja,
hogyan segítsenek nekik a nyári élet
kísértéseinek legyőzésében! A legtöbb
szülő merőben tájékozatlan azok fe-
lől a veszedelmek felől, amelyeknek a
mai ifjúság ki van téve, pl. társas-
utazáson, a nyaralási alkalomra ősz-
szeverődött; megbízhatóságukban sen-
ki által nem vizsgált ifjak vagy lányok
körében. A legutóbbi évek nyilván-
valóvá tették, hogy a magyar társada-
lomnak, mindenféle szép jelszó elle-
nére, semmi érzéke nincs az ifjúság
érdeke iránt. A családoknak maguk-
nak kell helytállani hivatásukban. A
szülők nem háríthatják el maguktól
a felelősséget, nem hivatkozhatnak tár-
sadalmi kötelezettségekre, hanem mín-
den terhet magukra kell venniök, csak-
hogy átmentsék gyermekeiket az ifjú-
ság válságos évein, és hogy az Isten
parancsolatainak feltétlen megtartásá-
ra kényszerftsék őket. Nemcsak el-
méletben, hanem gyakorlatilag is mély-
ségesen tévednek azok a szülők, akik
azzal engedik szabadj ukra gyermekei-
ket, hogy hadd élvezzék az életet, ki
tudja, mílyen lesz az életük. Ma nem
azon panaszkodik az ifjúság, hogy.
haszontalan, céltalan kötőféken tart-
ják, han-em ha szíve szerínt kísírhatja
magát, nagy keserűséggel szól a felnőt-
tek magaviséletéről. Amit rnond, vád
a szülők ellen, hogy elvesztették hi-
vatásuk tudatát, nincs mértékük a sza-
-badra és nemszabadra, mert ők sem
akarnak alkalmazkodni Isten törvé-
nyelhez. Még jó, hogy az ifjúság e be-
széde nem tudatosan vád, csak gyötrő
sóhajtozás. Vigyázzanak hát a szűlők,
hogy nyári gondjaik között magukra
vegyék valóban a gyermek igazi gond-
ját!
Uj szellem
bontogatta szárnyait a Lelkészegyesület
májusi konferenciáján. Kiderült, hogy
a kérdések komolyabb, mélyebb meg-
ragadása is tud érdeklődést kelteni. es
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ha még most is akadt egy olyan nagy pá-
toszú megnyilatkozás, rnelyböla «tudo-
mányos filozofáláss-tél ( !) való idegen-
kedés hangzott ki, mégis az előadások
és megbeszélések azt az igazságot húz-
ták alá, hogy nem lehet többé eelmé-
leb és «gyakorlat» között ellentétet
konstruálni. Akik még ma is ezt cse-
lekszik és a gyakorlati egyházi mun-
ka szabályozójává azt az elvet teszik:
«én ezt így csinálom, próbálja meg
más is>, - azokat ma már nyugodtan
lehet felszínes és lelkiismeretlen di-
lettánsoknak minősíteni, akik elfelej-
tik azt, hogy mínden ú. n. gyakorlati
tevékenységünknek összhangban kell
lennie az Egyház lényegével és fe1-
adatával. Eppen így a teológia tudo-
mányos munkájának is az adja meg
az értelmét és jogosultságát, hogy az
Egyház szolgálatában áll, annak mun-
káját segíti a helyes irányba. Ennek a
két szempontnak minél teljesebb egy-
beforrását vannak hivatva megvaló-
sítani a lelkészi konferenciák. Ebből
a célból kívánatos lenne az egyes ta-
nácskozások témáinak erősebb kon-
oentrálása, hogy egy-egy kérdés több
szempontból is megvilágítást nyerjen,
a résztvevők nagy része pedig ne le-
gyen pusztán passzfv hallgató, akiknek
.jól esik egy szép előadás meghallga-
tásas, hanem minden egyes konferen-
cia aktív munkaközösséggé váljék. Re-
méljük, legközelebb sorra kerül az el-
nöki megnyitóban hangsúlyozott és va-
lóban fontos családvédelem kérdésé-
nek ilyen szempontú részletes megbe-
szélése. A hitvallás és egyház kérdése
sem szabad, hogy csupán egy em-
adás témája maradjon, hanem egyházi
életünk mínden kérdésében a Szent-
írás mellett megkapja iránytszabó he-
lyét. Erről is bebizonyosodott, hogy
nem csupán elméleti kérdés, hanem
rendkívül fontos gyakorlati konzek-
venciái vannak -s kell is, hogy legye-
nek. es ugyancsak nagyon lényeges
gyakorlati vonatkozásai vannak még
egy olyan elméleti, sőt egyenesen .fi-
Iozófíaís (!) kérdésnek is, mint pl. a tör-
téneti -átértékelés>.
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gálnak az egyházi munkának úgyszólván
minden ágára vonatkozólag, úgyannyira,
hogy minden lelkész és vallástanító vét-
kezik önmaga és egyháza ellen, ha elmu-
lasztja a könyvalapos áttanulmányozását.
De nagy haszonnal forgathatja azt min-
denki más is, mert nyoma sincs benne a
tudományos nagyképiiségnek, hanem stí-
lusa és gondolatfiizése annyira egyszerii,
logikus és világos, hogy könnyen követ-
heti és megértheti, s6t élvezheti az is, aki
a tudományos teológiában és lélektan ban
járatlan. Gy. D.

"Magyar Traaoscius .."
"Régi és újegyházi énekek"

cfmmel teljes fordítása jelent meg annak
az 1157 énekból álló nagy gyüjteménynek,
amely német, tót, cseh, lengyel szerzök
évszázadokon át megőrzött és elterjedt
legkedveltebb énekeit foglalja magában ...
Az énekeket dr. ~ietórisz József főigaz-
gató, az imákat D. Geduly Henrik püspök
fordította magyar nyelvre. Az ,énekszöveg
teljes megértésében és helyes értelmezésé-
ben Kello Gusztáv lelkész, a dallamok
megállapításában és alkalmazásában Kre-
csák László karnagy volt a fordító segít-
ségére. A 944 oldalra terjedő mii 3 pengő-
ért szerezhetö meg ifj. Kellner Ernő könyv-
nyomdájában (Budapest, V. Csáky-utca
10. sz.]. .

Ez a rövid bejelentés olyan hatalmas
munkának elvégzéséről ad számot, amely
mindenkiben őszinte tiszteletet kelt. Aki
ismeri a "Tranoscius"-t, a tót nyelvii gyüle-
kezetek évszázados patinájú és szinte pá-
ratlan gazdagságú énekeskönyvét, az úgyis
tudja, mit jelentett ennek magyar nyelvre
való átültetése; aki pedig az eredetit nem
is ismeri, azt csodálatra indítják a puszta
számok: 1157 ének, amelyek közt nem
ej!y 20-30, sőt 50 ströíás is van I Ehhez
még a 150 oldalnyi sürii nyomású Imád-
ság-függelék, mely a könyvet a templomi
használaton kívűl a házi áhitatok számára
is igen alkalmassá teszi. Különös jelentő-
séget ad a fordításnak még az a körűl-
mény is, hogy az éppen 300 évvel az
eredeti "Tranoscius" első kiadása után
jelent meg. Meglepő, hogy erre a körül-
ményre sem a fordítás előszavában, sem
az idézett bejelentésben nem ~örténik
utalás I De bátran elmondhatjuk, hogy a
fordító teljesítménye bizonyos vonatkozás-
ban felülmulja az eredeti munka össze-
állítójáét: Tranovsky Györgyét, mert hi-
szen egymaga végezte el az eredetinek kb.
háromszorosára növekedett gyüjtemény köl-
tői formába öntött fordítását.

ÚJ KONYVEK
Viszkok Lajos: A hit által

való megigazulás elve egy-
szedi ev. hivek lelki világában. Kisér-
leti valláslélektani tanulmány. Szolnok,
1935. 114 l. Ára a szerző nél l'SO P.

A szerző tanulmányában 10 "egyszerii" ,
közismerten buzgó ev. egyháztag lelki vilá-
gát vizsgálja meg az általa nagyon jól el-
sajátított, sőt bizonyos tekintetben tovább
fejlesztett Girgensohn-Gruehn-Iéle kisérleti
valláslélektani módszerrel, abból a szem-
pontból, hogy mennyiben található meg
abban a hit által való megigazulás elve.
Ennek megléte, vagy meg-nem-léte ugyanis
a szerző szerint feltétlen bizonyossággal
megmutatja, hogy mennyire evangélikus
az illető kisérleti személy vallásossága, s
igy az elért eredményből meglehetősen ha-
tározott következtetést lehet vonni az
evangélikus egyháztagok kegyességének
evangélikus voltára általában. A hit által
való megigazulás elvét azonban - lel!-
alább is dogmatikailag tiszta alakjában -
a megvizsgált, közismerten buzgó egyház-
tagok lelkében nem, vagy legalább is csak
igen csekély mértékben véli megtalálni,
amiből azután azt a szinte kétségbeejtően
súlyos következtetést vonja le, hogy még
legbuzgóbb egyháztagjaink sem evangéli-
kusok. Szerintem ez a következmény, még
ha különben megfelel is a valóságnak,
egyáltalán nem mondható a szerző által
exakt módon bebizonyítottnak. Nem csak
azért nem, mert a kisérleti jegyzőkönyvek
adatainak analizise korántsem teljes s azok
helyességéhez legalább is kétség fér (én
sokszor ugyanazon jegyzőkönyvekből éppen
az ellenkezőt analizáltam ki, mint a szerzö],
hanem azért sem, mert nem teljesen helyt-
álló az a feltevés sem, amelyre kísérleti
tervét felépíti, hogy 1. i, a hit által való
megigazulás elvének dogmatikailag tisztá-
zott alakban való megléte (pláne "egyszerű"
hivek lelkében) sine qua non-ja lenne az
illetők evangélikusságának.

Ha ilyen módon a maga elé tűzött célt:
a kísérleti személyek evangélikus, illetve
nem evangélikus voltának exakt kiderité-
sét nem éri el és - az emlitett és más,
itt fel nem sorolható okoknál fogva -
nem is érheti el, mégsem hiábavaló mun-
kája, mert jegyzőkönyvi adatai, azoknak
általa végrehajtott gondos, nagy tudomá-
nyos felkészültségről tanuskodó aaalizísei,
sőt szintézisei is, sokszor szinte meglepő
élességgel világítanak meg olyan tényeket,
amelyekre eddig nem is gondoltunk, vagy
amelyeket sejtettünk ugyan, de nem lát-
tunk világosan, s amelyek ezért szinte fel-
becsülhetetlen értékii tanulságokkal szol-



Itt nem bocsátkozhatönk az egész Iordí-
tás részletes méltatásába és birálatába. Ezt
különböző szempontok szerint többek
együttes munkája van hivatva elvégezni.
Nem is volna igazságos egyes feltünőbb
hibák kiragadásávál mintegy az egész
munka értékmérőjét nyujtani. Hiszen
őszinte örömmel kell látnunk számos igazán
költői lendűletű és a vallásos mélységet is
hiven tükröztető fordítást. Kétségtelen, hogy
Vietórisz József sok maradandó értékü
fordítással gazdagította magyar nyelvű ének-
kincsünket s ezért csak hála és köszönet
iileti meg.

Más kérdés azonban az, hogy érdemes
volt-e az egész Tranoseius válogatás nélküli
Jefordítására annyi szellemi, idői és anyagi
áldozatot fordítani? Erre a kérdésre hatá-
rozott nem-mel kell felelni. Ami még leg-
inkább indokolttá tehetné ezt a munkát,
az a körülmény, hogy annak "gazdagságát
egyházunk tót nyelven nem tudó hívő
serege számára is hozzáférhetővé kellett
tenni". Ez azonban nagyon elkésett dolog.
Egy irodalmi és vallásos emlék lefordítá-
sának csak akkor van igazán értelme, ha
a fordítás nyelvileg és szellemileg is minél
hivebben tudja megszólaltatni az eredetit.
Ez pedig a jelen esetben már azért sem
lehetséges, mert nemcsak az idői távolság
túl nagy, hanem a Tranoseius ú. n. bibliai-
cseh nyelve a mai élő tót (szlovák) nyelv-
től is lényegesen eltér. Egészen más hangu-
latot kelt az eredetinek sajátságos archaisz-
tikus csengése az azt éneklő gyülekezet és
hivők lelkében, mint egy akár legjobban
is sikerült modern magyar Iordítás. A
"Magyar Tranoseius" 1935-ben tehát egy-
felől anakronizmus, másfelől pedig szinte
képtelenség. A fordítás szempontjából
ugyanis igen súlyosan esik latba az a
körülmény, hogy a Tranoseius mai anya-
gának megközelítően a fele nem eredeti
alkotás, hanem túlnyomóan német énekek
s részben latin himnuazok forditása vagy
átdolgozása. Ezek közt is van ugyan számos
olyan értékes ének, amelyek magyar gyüle-
kezeteinkben ma ismeretlenek és Igy fel-
újításuk hasznos és szükséges, de csakis az
eredetiből való megfelelő fordításban, nem
pedig cseh-tót közvetítéssel. így tehát
igazán fontos és szűkséges csak a Tranos-
eius eredeti énekkincsének lefordítása volt
és pedig ez is abból a szempontból, hogy
az "ezután szerkesztendő magyar énekes-
könyvek számára forrásmunkául" szolgáljon.
De még itt is szűkséges lett volna a meg-
felelő válogatás, hiszen a fordító maga is
megjegyzi előszavában, hogy ezek közt is
van sok olyan, amely kisebb értéke vagy
túlságos terjedelme miatt bátran elhagyható
lett volna. 19y annál könnyebb lehetett
volna kiválogatní magyar nyelvű ének-
kincsünk gazdagítására Tranovsky György,
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Lányi Illés, Hruskovics, Csernyánszky,
Sina pius és mások eredeti énekeinek leg-
javát. Ez magában véve is elég fontos és
hálás munka lett volna s bizonyára még
nagyobb sikerrel végezte volna el a fordltó,
ha nem kellett volna erejét sok igazán
felesleges munkára is elíorgácsolnia.

Az elmondottak ban benne van a véle-
mény a könyv gyakorlati használhatóságára
vonatkozólag is. Nagyon meggondolandó,
hogy bármely tót-magyar nyelvü gyülekezet
akár csak átmeneti használatra is bevezesse
a "Magyar Trartoscius" ot. Lehet, hogy ezt
a régi Tranosciushoz ragaszkodő hivek sok
helyütt szive sen vennék. De ez annál
nehezebbé tenné a nélkülözhetetlenül szük-
séges s remélhetőleg éppen Vietórisz József
nagy munkájával is hatalmas ösztönzést
nyert egységes magyar énekeskönyv be-
vezetését. Inkább arra kellene gondolni,
hogy az átmeneti időre a tót-magyar gyüle-
kezetek igényeinek kielégítésére a jelen
fordltásból mintegy 100 válogalott és szük-
ségszerüen átsimltott éneket a Dunántúli
Énekeskönyvhöz függelékül kellene csatolni.
Ez volna, legalább egyelciíre, egyházunk
egyetemes érdekeivel is megegyező hono-
rálása annak az igazán nagy és fáradságos
munkának, amelyet Vietórisz József végzett.

W.D.

D. Julius Richter: Das Buch
der deutschen Weltmission.
Leopold Klotz-Verlag, Gotha. 1935. Ára
kötve 7'50 RM.
Noha a reformáció üzenetével megin-

duló misszió kezdetéül - az első siker-
telen klsérletektől eltekintve - az evan-
gélikus Zíegenbalg Bartholomeusz Indiában
való partraszállását kell tekintenünk (1706.
VII. 9.), kétségtelen, hogy a reformáció
egyházainak az egész földkerekséget átfogó
missziói tevékenysége, a világmisszió a ki-
csiny Herrnhutból indult ki (1732). Érthető
tehát, ha az erre való jubiláris visszaemlé-
kezés a missziói irodalom terén gazdag
termést eredményezett, amelyből azonban
mind terjedelem, mind a belső tartalom
értéke tekintetében magasan kiemelkedik
ez a Julius Ríchtertöl, a misszió tudomá-
nyának világszerte ismert müvelőjétől
szerkesztett tekintélyes gyüjteményes mű.
Sokkal többet ad, mint amit a cím igér.
Nemcsak anémet misszióról ad képet, ha-
nem tájékoztat a világmisszió összes fon-
tosabb területeiről. Kezdve Heim tübingeni
professzor elöszaván, aki rámutat arra,
hogy a misszióval szemben való állásfogla-
lás döntő kritériuma keresztyénségünknek,
valamennyi dolgozatot ez a szükebb német
szempont által egyáltalában nem korláto-
zott tág szempont jellemzi. S ha a misszió-
történeti és a jelen vallástörténeti helyzetet
ismertető fejezetek után sor kerül is a né-
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met miasziő munkaterületeire és az azokon
folyó munkára, a missziö egésze felé újra
meg újra megnyílik szemünk előtt a távlat
(igy pl az ízlámről szóló fejezetben). A
mű ilyen módon nemcsak anémet misz-
szióról ad részletes tájékoztatást, ami már
egymagában is számot tarthat az érdeklő-
désre, hanem kitünö alkalom arra is, .hogy
a kiváló munkatársak, a német missziói
tudomány és munka legjobbjainak a segit-
ségével megismerkedjünk a világmisszióval
a maga egész nagyméretúségében. Kűlö-
nösképpen jó szelgálatot tehet e tekintet-
ben az a sorozat. amely a misszió kűlőn-
bözö irányú (egyházi, pedagógiai, kultúrális,
tudományos, gazdasági stb.) feladatait is-
merteti s az, amely részint jellegzetes
vonásokkal megrajzolt életrajzokban, ré-
szint misszionáriusok szines beszámolóiban
a misszió eredményeiről számol be s ezt
szemléletes statisztikával egészíti ki. Az
életrajzok elvonultatják előttünk a misszió
munkamezején kibontakozó keresztyénség
vezető személyiségeit: a japán Ucsimurát
és Kagavát, a szerecsen Aggreyt és Har-
rist. S fokozza mindennek az értékét és
szószerint is vehető szemléletességét az a
hatalmas képanyag, amely a mű függelékét
alkotja. Ez a 138, a legkényesebb nyomda-
technikai, sőt mondhatnánk művészi igé-
nyeket is kielégitő kép eredeti, a legtöbb
esetben még soha máshol nem közölt
fényképfelvételekben megismerteti velünk
a nem-keresztyén népek vallásos életét
és a misszió munkáját a maga teljes vál-
tozatosságában. A szöveg életrajzait itt a
misszionáriusok és a missziói egyházak
kiváló egyéniségeinek pompás arcképei
egészftik ki. Mindezek után egész termé-
szetes, hogyalegmelegebben ajánljuk ezt
a munkát mindazoknak, akik érdeklődnek
a misszió iránt. S ajánljuk azoknak is,
akik nem érdeklődnek a keresztyénségnek
ez iránt a fönséges életmegnyilvánulása
iránt, vagy csak éppen rajongók hiábavaló
próbálkozásának, holmi "zugolyában lett
dolog"-nak tekintik. Ma ez a munka teheti
a legjobb szolgálatot a misszió barátjának
s a közönyöst, az elleniélt barátjává teheti.
Senki sem fogja megbánni, aki, ha áldozat
árán is, megszeral. Itt az ideje, hogy a
misszió a maga beszédes, apologetikai
erővel teli tényeivel megelevenitse igehir-
detésünket és vallásoktatásunkat. S ha a
lelkész, a vallástanár végkép nem tudja
megszerezni, talán megszerzi valamelyik
vezetése alatt álló egyesület, amely, ha a
német szöveget nem érti is, épülhet és
okulhat a gyönyörű képeken. Némelyik
életrajz, misszionárius beszámoló eredeti-
ben vagy Iordításban vallásos estélyeken
való felolvasásnak is alkalmas. P.

Althaus, Paul: Theologie der
OrdnuDgeD. Gütersloh. Bertels-
mann-kiadás, 1934. 39 1. 1'20 RM.
Amennyire elvont. elméleti témára gon-

dolunk e könyvcfm olvastán, annyira gya-
korlati, mindennapi életünkbe vágó a tárgy
maga. A tévedést az okozza, hogy a ma-
gyar nyelvhasználat legfeljebb a .,teremtés
rendje" és a "kegyelem rendje" kifejezé-
seket ismeri, de nem él az Ordnungen-
nek megfelelő többes számmal. E szó az
emberek együttélésének azokat a formáit
jelöli, amelyek az emberiség történeti éle-
tének elengedhetetlen feltétel ei. Ilyen "ren-
delések" például a házasság és az állam.
Hitünk a rendekben Isten teremtését is-
meri fel, de ugyanakkor meglátja a bűnnel
és halállal való összefüggésüket. A könyv
jelentősége abban van, hogy kiméletlenül
feltárja a teremtés és a bűnösség elméleti
és gyakorlati elválaszthatatlanságát j két-
ségbeejt a bűnnel nem számoló illuzioniz-
mus (idealizmus) és a "bünös világ" be-
rendezkedéseitől elkülönülő nihilizmus (ra-
jongás) leleplezéséveI. "A megbocsátás és
megváltás bizonyosságában harcol a ke-
resztyén a bűn ellen a rend ek keretén
belül és kapja egyúttal a szabadságot,
hogy a rendben maradjon. úgy, ahogyan
az van, és bár szenvedve és várakozva,
szolgáljon Istennek." Akik ma a családvé-
delern problémájávál kapcsolatban a há-
zasság etikájával foglalkoznak, azok semmi-
képpen sem nélkülözhetik Althaus fejtege-
téseit. S. J.

Folyóiratszemle.
Az "EvangeHsehe Theologie"

(~ai~er-ldadás, München) áprilisi: száma
kozh Thurneysen egy prédikációját Róm.
8, 11 alapján, továbbá Schlier Henrik ta-
nulmányát Isten megismeréséről a pogá-
nyoknál és Barth Károly tanulmányát a
felekezetek uniójának lehetőségéről.

A "Deutsehe Theologie"
(Kohlhammer kiadása, Stuttgart) ezévi má-
sodik és harmadik kettős füzete Fezer
Károly prédikációját közli Márk 10, 13-16
alapján. továbbá Riickert Jánostól Hirsch
Emánuel könyve ("Die gegenwartige geistige
Lage"] körül felmerült vitával kapcsolat-
ban, Ziegner Oszkártói a "teológiai be-
szélgetés't-ről, Cramer Károlytól a prófé-
tizmus eredetéről és jelentőségéről, Schmid
Lydiától a becsűletről a keresztyén meg-
váltás hitben, végül Hirsch Emánueltől a
történeti ismerésről közöl tanulmányokat.
Könyvismertetések egészítik ki a gazdag
tartalmú füzet et. K.

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

A folyóiral elfogadása előliZl/tisi kötelezetiséggel Jár.



Olvasóinkhoz.
Tisztelettel és bizalommal kérjük azokat az előfizetöinket, akik

előfizetésüket még nem rendezték, vagy csak az első félévi előfizetési
díjat küldötték be, hogy a jelen számhoz meIlékelt csekklap segítségé-
vel rendezzék egész évi, ill. hátralékos előfizetésűket. A kiadóhivatal
csak így tudja biztosítani folyóiratunk zavartalan küldését.

A "Keresztyén Igazság" kizárólag előfizetésekből tartja fenn ma-
gát. Ezért szűksége van minden előfizető támogatására. De viszont a
"Keresztyén Igazság"-ra szűksége van minden öntudatos, hithü evan-
gélikusnak, aki napjaink válságos, eIlenmondásokkal "teli, kűzdelmes
életében az evangelium alapján keres tájékozódást. A "Keresztyén
Igazság" az egyetlen evangélikus folyóirat, amely egységes, egyetemes
evangéliumi nézőpontból világítja meg egyházunk küzdelmes jelenét és
új utat mutat,

Olvasóink ragaszkodásáról és szeretetéről hónapról-hónapra sok-
szoros megnyilatkozásukból győződhetünk meg. Kérjük őket arra is,
hogy lankadatlan propagandaval szerezzenek új olvasókat és előfizetőket
a "Keresztyén Igazság"-nak. Minden új olvasó és előfizető erősíti egy-
házunkat a jelen küzdelmében és könnyíti a kibontakozás útjának a
keresését.

Hittestvéri üdvözlettel
a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala.

"Kapernaum" Lelkészüdülő Gyenesdiáson, a Balaton partján e
nyáren is szívesen várja falai közé mindazokat, akik csendre, lelki
s testi pihenésre vágyva meghitt családi jellegű közösségben óhajtanak
eltölteni néhány hetet. A "Lelkészüdülő" első sorban lelkészeknek áll
rendelkezésre, de nem-Ielkészeknek is, ha marad betöltetlen hely.
Lakás, teljes és bőséges ellátás napi háromszori étkezéssei napi 3.50 P,
gyermekeknek (10 évig) napi 2 P. A jelentkezés alkalmával elölegül
személyenként 10 IP_t kell beküldeni, mely összeg beszámíttatik az eset-
ben, ha. a .jelentkezö a jelzett időt "Kapernaum"-ban teljesen kitölti.
Jelentkezéseket elfogad dr. Deák János egyetemi tanár, Sopron, Fel-
kelő-út 42, aki szívesen nyujt bővebb felvilágosítást is az érdeklődöknek.

Olc~ó és kellemes nyaralás a Balaton partján, Ré'vfülöpön,
Zala rnegyében, az Orsz. E.v. Tanítóegyesület üdűlöházában. Vasút- és
hajóállomás, valamint posta és távirda helyben. Felvilágosítást nyujt
az Orsz. Ev. Tanítóegyesület házának gondnoknője Révfülöpön.

Jelen számunk melIékletét, a Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám-
intézet Lapját olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk.



.A Keresztyén Igazság Könyvtárá-
nak első kötete: I I

Líc, Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma",
az evangéliuru újfordításával 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 Bíbliát olvasó embernek.

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

kedvezményes árban rendelhetik meg a "Ker'esztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66, (Postatakarékpénztári csekk-
számla 45.031.) A könyv árának, valamintfüzött példányoknál 20 f,
kötött példányoknál 40 f portókőltség előzetes beküldése ellenében a
kiadóhivatal a könyvet bérmentve küldi.

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

szek és más érdeklődök részére régótd érezhető hiányon 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. 8 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 külön feltüntetésével.

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

,
SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


