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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuru 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 közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra. hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkália evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megüihodását.



Igaz keresztyén igazság és imádság.
"A vámszedő pedig távol állván, még szemeit
sem akarja vala az égre emelni, hanem veri
vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas
nékem bűnösnek '" Lukács 18, 13.

E példázatban minékünk az Isten előtt .való igaz keresztyéni igaz-
ságnak és imádságnak ábrázatja vettetik előnkbe a nyilvánvaló bünös
emberben, ki igaz penitencia-tartó ember, mert az ő büneinek ismere-
tiből megrettent és az Istennek haragjától megijedt. Amint Krisztus
Urunk mondja, nem merészel a farizeussal egyetemben az isteni felség
eleibe menni a templomnak felső részébe, hanem úgy mint méltatlan és
bünös ember, nagy távol megáll és az ő bűneinek undoksága miatt, nem
hogy dicsekednék magában, de még az ég felé sem meri szemeit fel-
emelni. Ez az igaz penitenciának és Isten előtt való megigazulásnak
kezdete. De ez még nem elég, hogy Isten haragját értse az ember és
csak fusson Isten elől. Hanem tusakodni is kell a hűtlenséggel és a
Krisztusban való hit által győzedelmet venni, mint e nyilvánvaló bűnős.
Noha az ő bűneinek ismeretiből és igaz töredelmességéből veri az ő
mellét, de nem futa el Isten elől és nem folyamodék semmi teremtett
állathoz, sem érdeméhez, hanem csak az egy Istenhez. Csak annak ke-
gyelmére hagyá magát és úgy kéré tőle bűneinek bocsánatját ingyen
való irgalmasságából. Mert ezt mondja vala: Ur Isten, légy kegyelmes
nékem bűnösnek! Mintha mondaná: Jól ismerem, Ur Isten, az én bünös
voltomat, melyekért örök kárhozatot érdemlek. De azonközben a Te
igéretedhez híven a Te nagy kegyelmességedhez folyamodom, hiszem,
hogya penitencia-tartó bűnösöket el nem veted Tőled, de Hozzád fo-
gadod, mikor a Te szent Fiadban való hitnek általa Hozzád folyamod-
nak, mert csak ő a mi bűneinkért való igaz engesztelő áldozatunk. Légy
kegyelmes azért nékem és üdvözíts a Te szent Fiadnak igazságáért,
mert ő a mi tökéletes igazságunk.

E nyilván való bűnösnek példájából azért három dolgot tanulunk.
Először az igaz penitenciának és keresztyén igazságnak rendit. Mert
amint az az igaz penitencia, mely a bűnért való töredelmesség, aképen
a keresztyén igazság a bűntől való megszabadulás a Krísztusban való
hit által. Másodszor, minéműnek kell lenni az igaz imádságnak. Mert
szűkség, hogy nem tetetésböl, hanem a szívnek belső részéből, istenfé-
lelemből származzék és Krisztusnak érdeméhez támaszkodjék. Harmad-
szor, megtanuljuk az igaz alázatosságot követni mind Isten s mind ernber
előtt. Mert amint a farizeus nem a külső cselekedetekért, amelyekben
foglalatos volt, utáltaték meg Istentől, de a kevélységért. hogy abban
bízik vala, aképen a nyilván való bűnös is nem az ő bűneiért dicsér-
tetik és vétetik Istennek kedvébe, hanem az igaz alázatosságból szár-
mazott penitenciájáért.

Kulcsár György = Postilla. 1574.
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HIT É5 ÉLET
VII. flz ifjúság nevelése.

1. Isten kőtelességűkké tette a szűlöknek és helyetteseiknek, hogy
neveljék gyermekeiket, még pedig az Ö "tanítása és intése szerint"
(Efez 6, 4). Isten akaratát szegik meg, akik a saját emberi gondolataik
szerint nevelik, vagy ösztönére hagyják az ifjúságot.

2. A nevelés jogát és kőtelességét a családtól nem veheti el sem
az állam, sem a társadalom, sem semmiféle más emberi közösség, De
kötelessége az államnak, hogya szűlöket a nevelés munkáiában támo-
gassa és őket hivatásuk betöltésére szorítsa.

3. A nevelők és a gondjaikra bízott növendékek egyaránt bűnős
emberek. Ezért minden emberi nevelés tele van hibával és bűnnel. Az
Egyház feladata, hogy ezt hirdesse a nevelőknek, szűntelen emlékeztesse
őket az Úr tanítása és intése szerint való nevelésre és vigasztalja őket
Isten kegyelmével, aki a megtérőknek bocsánatot ad a gyermekeken
elkövetett bűneikért is.

4. A nevelés célja, hogy mindenki - tálentomainak hű sáfár-
kodásával - betölthesse feladatát élete minden viszonylatában.

5. A keresztyén nevelők tudják, hogy nevelői munkájuk a bűn ereje
miatt korlátozott. Azért nem önkényes emberi elvekre, vagy a világ
bölcseségére támaszkodnak, hanem Isten törvényének engedelmeskednek.
Munkájukban annyira ismerik el az egyén és közősség jogát, a hagyo-
mány és erkölcs követeléseit, a család, nép és állam igényeit, amilyen
helyet azoknak Isten rendel az életben.

6. A keresztyén gyülekezet egyik fontos életműködése az ifjúság
iskolai nevelése. Magyar evangélikus egyházunk sürgős feladata őseink
áldozatos egyházszeretete által megteremtett és fenntartott iskolaügyünk
korszerű ujjászervezése és fejlesztése.

7. Evangélikus iskoláink hivatásteljesítésének elemi feltétele, hogy
minden tanítója és tanára a gyülekezet [s ennek keretében az istentisz-
teleti kőzősség] élő tagja legyen. Szűkséges továbbá, hogy az egyházi
hivatal viselői és a gyülekezetek a tanítók s tanárok sajátos munkáját
megbecsüljék. Igy lesz az evangélikus iskola egész munkájával szerves
része az evangélikus keresztyénség életének.

8. A vallástanítás külőnleges feladata, hogy - emlékeztetve a
keresztségben kapott kegyelemre, bizonyságot téve Isten hozzánk is eljö-
vendő királyságáról - az ifjúsággal a Szentírást, a keresztyénség tör-
ténetét és az Egyház tanítását megismertesse s e közben kiváltképen Isten
Igéjét tanítsa. Egyházunkban sürgősen szűkség van a vallástanitás reform-
jára, a tantervek korszerű átdolgozására és modern tankönyvek készítésére.

9. A vallastanítással társulni kell az iskolán kívűli egyházi ifjúsági
munkának: az Ige hirdetésének az ifjúság számára az ifjúsághoz szabott
módon s ennek a révén az ifjúság begyökereztetésenek a gyülekezet
eleven életébe.

10. Egyházunk halaszthatatlan teendője, hogy a falusi és városi
iskolán kivüli, továbbá az egyetemi ifjúság gondozását mindenütt elkezdje
és jó ifjúsági vezetők képzésévei, ifjúsági lelkészi állás ok szervezésével,
jó ifjúsági lapokkal s irodalommal kifejlessze. Igy kell teljesítenie a missziói,
szeretetszolgálati, szociális és gyülekezetépítő feladatát ifjúságunk iránt.
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fl lutheri keresztyénség jelentősége
a társadalmi rend szempontjából

A szociális kérdéssel való foglalkozás ma divat.
Aki ennek az ircdalomnak csak egy kis részét is is-
meri, megdöbbenheteU a rengeteg dilettantizmusen és
felszínességet eláruló [rázison, különösen a keresztyén-
=éqnek: és egyházaknak a szociális kérdéshez való vi~
szonyát illető megállapításoknál. Annál szűkséqeseb lJ.-
nek véltük, hogy olvasóinknak egyházunk elvi felfogá~
sáról komoly alapvető tájékoztatást adjunk. Orűlűtik,
hogy most itt közölhetjük Ele rt Wer ner erlangeni
egyetemi professzor folyóiratunk számára írt kiuálá
iikkét, melyben «Morpholoqie des Luthertums» című

alapvető műve (ismertetését l. folyóiratunk mult évi
júliusi számában) második kötetének főgondolataU és
eredményeit foglalja össze határozott, de mégis vilá-
gos tömörséggel. Miuel Elert széleslátókörű és egyete-

mes szempontú fejtegetés ei a mi viszonyainkra nézve
is sokat mondanak, azért k ülö n ö sen is fel h í ~
juk erre a c i k k r e olvasóink figyelmél.

Szerk.
I. A lutheri keresztyénség szervezett formájában míndenekelőtt egy ke-

resztyén részegyház, az Ágostai Hitvallás egyháza, melynek lelkészei, gyüleke,
zetei, egyházi hatóságai vannak, továbbá meghatározott kultusza és határozottan
formulázott egyházi tanítása. Mint szervezett egyház, a tévtanítások és visszar-
élések elleni küzdelmében elszakadt a középkorí egyháztól. Amiben mínt egy~
ház más keresztyénegyházakkal egynek s amiben azoktól külőnbőzőnek tudja
magát, azt megmondta a hitvallásokban s általuk ezt érvényes egyházi tanít.
tássá tette.

Reformátoraink azonban éppen úgy, mint az evangélikus egyház kér
söbbí tagjai is, egyúttal saját népeik s ezek társadalmi rétegeinek tagjai vol-
tak, belehelyezve bizonyos állami szervezetbe, gondolkozásukban és érzé~
sükben összekapcsolódva környezetük világnézetévei és életérzésével. Ok tehát
éppen úgy, mint mindeti keresztyén egyház tagjai - akár tudják és akarják;
ezt, akár nem, - mindig egyszerre egyházi és világi emberek voltak. Még ha
elvileg éles határvonaLat próbálunk is vonni, gyakorlatilag az egyházi rend·
és a világi rend mindig és mindnyáj unkban valamiképen összeütközik. Ezért
a kettőt megfelelő viszonyba kell hoznunk egymáshoz. Az egyes személyekben
eképen létrehozott viszonynál fogva egyik hat a másikra: az egyház a környezö
világra s a környezö világ az egyházna. Ilyenformán a szervezett egyházat
szélesebb hatókör veszi körül, amely túlmegy a szorosabb egyházi szervezeten.
Ebben a körben hatások fejlődnek ki az általános világnézetre, az általános
életérzésre, a politikára, a társadalmi rendre s ezek a hatások Illem korlátozódl-
nak csupán a tudatos egyháztagokra. Ez éppen úgy áll az egész keresztyén egy-
házra, nrínt az egyes részegyházakra. Ilyenképen lutheri keresztyénségen má-
sodsorban a lutheri 'egyházközösségnek azt a szélesebb környezetét értjük,
amelyben ennek szellemi dinamikája hatékonnyá lett.

A szervezett egyházközösségnek és az' általa befolyásolt tágabb környezet-
nek ebben a megkülönböztetésében találjuk .meg az első kiindulópontot, amely-
hűl a lutheri keresztyénség szocíálís jelentőségének megítéléséhez eljuthatunk.
Ennek klasszikus ellenpéldája a rÓDI~ katolicizmus. Erre jellemző az, hogyt
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a szervezett egyház maga akarja a világ társadalmi berendezését kezébe venni',
vezetni, vagy legalább is felügyelete alá vonni. Ennek az igénynek a követ-
kezményei az 'európai áUamok,a tudományok és a társadalmi rend történetében
- ismeretesek. Ha az alapelv helyes volna, akkor persze a keresztyéneknek
nem kellene a következményektöl megijedniök. De a lutheri reformációnak
egyik lényeges felismerése, hogy ez az alapelv hamis. A keresztyén egyház
Krísztustól azt a megbizatást kapta, hogy az evangéliurnot hirdesse, azaz a
Krisztus országáról szóló üzenetet, amely ország nem e világból való s amely
a keresztyéneket «Krisztus testévé- fűzi össze és ennek realitása egészen más
jellegű, mint e világnak mínden realitása. Mivel az egyház ezért és csak ezért
van, azért követeli az Ágostai Hitvallás, hogy a püspökök mint Krisztus egy;'
házának pásztorai sohase gyakoroljanak világi uralmat. A Schmalkaldení Cik-
kekben pedig Luther felveti a középkori egyházban szokásos Ú. n. «nagy átkot»,
vagyis a polgári következménnyel is járó egyházi büntetéseket, ami által az
egyházi hierarchia a polgári társadalomra hallatlan nyomást gyakorolt.

De amikor a lutheri keresztyénség a szervezett egyházat sajátos egyházi
tevékenységére korlátozta, ezzel nem akarta a keresztyéneket valami «szent»
területre bezárni, amelyen belül kizárólag «Krisztus testének» földöntúli kÖ:J
zösségéhez tartoznának. Ilyen irányban a középkorí egyház szerzetessége tett
kísérletet. Ugyanezt a reformáció korában is megismételték egyes «rajongók»,
akik számos szektában napjainkig megmaradtak. Csakhogy ezt gyakorlatilag
nem lehetett keresztülvinni. Akik mégis azt hitték, hogy ezt megvalósították,
azok hihetetlen önámításnak estek áldozatul. Mert ez a kísérlet mindig a «szen-
tek gyülekezetét> akarja ebben a világban kiábrázolni. Ezeknek a «szentek••.
nek a «szentsége» azonban, amíg csak húsból és vérből való emberek vagyunk,
szükségképen mindig világias formát kénytelen ölteni, amelyhez hozzá tapad
a korlátozottság és a hibára való hajlamosság, aminek minden emberi dolog
alá van vetve. Ijesztő példa erre a reformáciö vkorában Münster városában
kikiáltott «Krisztus királysága», amely véres bolsevizmussá fajult, - vagy
«lsten uralma választott népe fölött», amelyet az északamerikai puritánusok
csináltak meg és többek között az indiánoknak «az ördöghöz pártolt fajzatábóh
egyetlen napon ezer férfit, asszonyt és gyermeket mészároltak le Isten dicső-
ségére. Ezek a .példák világosan mutatják, hogya «szentek gyülekezete», amely
a maga szentségét egy társadalmilag elhatárolt területen akarja megvalósítani,
szinte önmagától beleesik abba a szentségtelen világiasságba, amelyből pedig
azt hitte, hogy kiszabadult,

Ezzel szemben egyházunk reformátoral világos felismeréssel a keresz-
tyéneket, akik az egyház által «Krisztus testének» tagjaivá lettek, nem emel-
ték ki a polgári-világi rendből, .hanem ellenkezőleg, abba beleutálták őket.
Erre nézve három alapgondolat volt irányadó. '
f Először: a hitből, amely bennünket az egyházhoz köt, az «újengedel)-
mességs-nek kell születnie, amint az Ágostai Hitvallás mondja. A keresztyé-
nek «új engedelmessége» pedig a szerétet parancsának teljesítésében való-
sul meg. Ezért a keresztyén ember nem kűlönülhet el környezetétől, még ha az
nemkeresztyénekből áll is. A szerétet parancsa minden embertársunkkal szem-
ben kötelez. Még pogány felsőbbséggel szemben is fennáll az engedelmesség
kötelezettsége, .

Másodszor: reformátori felismerés szerint a hit eritbere is emberi-erkölcsi
oldalán alá van vetve Isten, ítéletének. Élete végéig «bűnbánat-.ban kell élnie,
Ennek következtében mindvégíg alá van vetve Isten törvényének is. Ez viszont
alárendeli őt minden világi rendnek Js: a világí-állami rendnek, a világi há-
zassági rendnek, a világi birtok-rendnek. Ha a keresztyén embert akár az Is-
tenhez fordult oldalán mínt a hit emberét tekintjük, ·akár a világ felé fordult
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oldalán mínt «bűnöst», sem az egyik, sem a másik esetben nem lehet őt a
környező világi rend alól kivonnunk.

Harmadszor: éppen a reformáció törölte le a világi rendekről az alsóbb-
rendűségnek azt a bélyegét, .arnelyet a kőzépkori tanítás nyomott rájuk. Az
államot és állami szolgálatot, házasságot, polgári hivatást s az azzal össze-
'függő minden vonatkozást hitvallásaink «Isten jó alkotásais-nak, vagy «Isten
jó rendjér-nek mondják. Atermészdes ösztönű embert, aki minden rend ellen
lázadozik, a mindnyájunkban benne rejtőző «ó-Adáms-ot, ezek a rendek persze
szükségképen féken tartják. Ű ezeket élete fölé kiterjeszkedő idegen hatalomnak
és ezért büntetésnek érzi. A hit embere azonban Teremtője kegyelmének meg-
nyilatkozásait ismeri fel bennük, amelyekkel földi létünket megalapozza (szü-
lők, család) és fenntartja (állam, hivatás).

2. A lutheri keresztyénség erkölcstanának ezek az egyszerű alapgondolatai
az egész modern világ számára rendkivüli jelentőséget nyertek. Teljes átütő
erejüket éppen azért fejthették ki, mivel a polgári világot felszabadították min-
den kleríkális gyámkodás alól és ezzel szabad utat biztosítottak a lutheri
keresztyénség etikai dinamikajának a polgári világ egész területén.

Ezt legegyszerűbben a politika területén figyelhetjuk meg. A kőzép-
kori egyház az egész emberiség egységes társulását akarta létrehozni. Arnény-
nyiben itt az egyházról éppen mint egyházról van szó, annyiban ez a szán-
dél. kétségtelenül megegyezik az Cjszöv,etséggel. Pál apostol azt mondja, hogy
Krisztusban «nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi,
sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban- (Gal. 3,28).
A római egyház azonban a népeket világi.politikai vonatkozásban is a maga
uralma alá akarta vonni. Megkísérelte tehát az egységes emberi társulás gon-
dolatát politikailag is megvalósítani. A pápa alatt egyesített monarchíkus egy-
házi közösségnek ilyenformán megfelelt volna a szent Római Birodalomnak
a császár alatt monarchikusan egyesített univerzális közösségi szervezete, Nyil-,
vánvaló, hogy ezt csakis az egyes népek nemzeti önállóságának az árán lehe-
tett volna megvalósítani.

A középkor vége felé ezért egyre inkább erősödőtt az ellentállás a hier-
archikus legfőbb vezetés 'alatt álló politikai univerzális birodalom eszméje
ellen. Nemzeti okokból kezd az angol egyház Rómától elszakadni. Ugyanezen az
úron halad a huszita mozgalom is. De csak Luther mutatja ki világosan a
római 'egyházpolitika hamis kiindulópontját. Az emberiségnek egyes népekre
való tagozódása megszünt a Krisztusbati, annyiban t. i., amennyiben minden
néphez tartozó emberek Isten előtt csak Krisztus által igazulhatnak meg. Viszont
ez a tagozódás mint világj-politikai rend gyakorlatilag nem szüntethető meg,
r- a fehér emberek mindig fehérek maradnak, a feketék minjdig feketék, a
férfi mindig férfi marad, a nő míndig nö, - sőt ezt nem is szabad megszün-
tetni, mert ez «Istennek jó rendje», amellyel az emberek földi létének határo-
zott tartalmat ad és azt fenntartja. Csakis ezzel a felismeréssel fejthettek ki
lutheri politikusok erőtelj-es nemzeti politikát anélkül, hogy keresztyén meg:"
győződésükkel ellentétbe kerültek volna. Számos kiváló német, magyar, svéd,
dán állam férfit lehetne említeni, akik a lutheri keresztyénség hívei voltak és
akik Európa nemzeti államtörténetében döntő jelentőséghez jutottak.

Ugyanez áll belpolitikai vonatkozásban is, pl. a joglörténet területén.
A középkori egyház az egyetemes emberi közösséget minden tekintetben egyet-
len általános szociális közösséggé akarta formálni. Vezető egyházi tanítói ehhez
a régi sztoíkus filozófia emberiség-fogai mát vették át. Ennek alapja pedig
az a nézet volt, hogy minden ember természettől fogva egyenlő. Minden em-
ber egyformán birtokában van az értelemnek, amely megkülönbözteti őt az
állatoktól. Ebből következtették ki mínden ember jogegyenlőségét, mivel az
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azonos értelem minden népnél azonos jogi felfogást is kell, hogy eredményez-
ren és mert az azonos jogtudat az azonos jogigényt alapozza meg.

Ez a sztoikus tanítás kitűnő eszköz volt a középkori , egyház számára
abban, hogy az egyes nemzeteknek a célul kitűzött egyetemes emberi szövet-
ségbe való beolvadását elősegítse. De ennek a sztoikus tanításnak bibliai meg-
alapozást is igyekezett adni azzal, hogy a keresztyéneknek Krisztusban való egy-
ségét úgy tűntette fel, rmnt az azonos értelemben való 'egységnek egyszerű
beteljesedését, A mínden 'emberrel veleszületett természeti jogról és jog-
birtokról szóló felfogást azonban később átvette a felvilágosodás. Ebbena íel,
fogásban aztán kálvinista teológusok és jogászok összetalálkoztak a rómaiak-
kal. Ebből a felfogásból nőttek ki a nagy francia forradalom ismert eszmét,
melyek a 19, század egész liberális államfelfogását és politikáját irányították,

Ezzel szemben a ,lutheri keresztyénség területén a jogi felfogást lényegé-
ben az határozta meg, hogy a népeket a Teremtőtől megszabott sajátosságaik-
kal «Istennek jó alkotásais-ként tartották tiszteletben. Ennek megfelelően a;
nemzeti sajátosságoknak olyan lényeges vonását, mint amilyen a jogtudat és
a jogbírtok. nem volt szabad feláldozni holmi állítólag keresztyén, elle a való-
ságban pogány-sztoíkus tanítás kedvéért. Luther például azt követelte, hogy az
egyes országok jogszokásait (s Landrechte») az univerzális császári birodalom'
jogelveivel szemben előnyben kell részesíteni. Olaus Petri svéd reformátor és
bibliafordító egyúttal a svéd «bírói szabályok» megalkotójává lett, amelyeket
még ma is minden svéd állami törvény elé nyomtatnak.

Végül emlékeztetni lehetne még azokra a hasonlíthatatlan szolgálatokra,
amiket a luthert egyhÜjz az iegyes népeknek tett azzal, hogy bibliafordítá-
'SOkkal, énekeskönyvekkel, istentiszteleti rendtartásokkal, : kátékkal, prédikációs
könyvekkel elsőnek teremtette meg a nemzeti nyelvű irodalmat. Ez a lutheríí-
egyházi irodalom egész sor kisebb népnél egyenesen a saját irodalmi nyelv-
nek a .kezdeményezőjévé lett. '

3. A lutheri keresztyénség állásfoglalása a szorosabb értelemben vett szo-
ciális kérdésekkel szemben legkönnyebben megérthető a kálvinizmus gyöke.-
résen más kiindulópontj ával való összehasonlítás révén. Ennél az egész teo-
lógia középpontjában a predesztinációról szóló tanítás áll. Az örök üdvösség
kérdése itt mindig ebben a formában jelentkezik: vajjon én az Isten kiválasz-
il:ottjaihoz tartozomí-ev A lutheri keresztyénség e tekintetben Krisztusra utal,
aki mindenkiért meghalt. A kálvinizmus ellenben az embert, akit ez a kérdés
nyugtalanít, önmagára utalja. Saját cselekvésén kell felismernie, vajjon ter-
mí-e a «hit gyümölcseit». Ha a gyümölcsökről arra a meggyőződésre jut, hogy
eleven hite van, úgy remélheti, hogy Isten választottaihoz tartozik.

Ez az alapgondolat a kálvinista világ számára mindenekelőtt az angol-
szász népeknél jutott a legnagyobb jelentőséghez. A kálvinista embernek egész
gondolkozását és akarását a cselekvésére kellett összpontosítania. Ennek jól'
ismert kifej-ezése Carlyle Tamás jelszava: «Dolgozz és ne ess kétségbe!- Min-
den időpazarlás veszélyezteti az üdvbizonyosságot. A világi szórakozások
kedvelése már annak a bizonyítéka, hogy az illető elveszíti örök üdvös-
ségét, A purítánízmusban éppen ezért minden luxus, mínden e világi öröm szigo,
rúan tilos volt. Ezért nem volt ott sem idő-, sem pénzpazarlás. Amit a szünet
nélküli munkával kerestek, azt meg lehetett és meg is kellett takarítani. Ennek
az etikának az alapján keletkeztek Nyugateurópában az első tökehalmozásek.
Ehhez járult még, hogy minden új nyereséget egyúttal Isten áldásának tekintet ..
tek, amely csak fokozta az Isten választottaihoz való tartozás reményét. Az már
teljesen közömbös volt, hogy .a nyereség a munkából, vagy a tőke kamataiból
eredt. Ebben a légkörben a gazdagság szükségképen polgári tekintélyt is biz-
tosított. Eszakarnerika puritánus gyülekezeteiben a templomi helyeket a kor
mellett a gazdagságraés házbirtokra való tekintettel is osztották ki.
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Lehetetlen fel nem ismerni, hogy a kálvini etika nagy befolyást nyert
a kapitalista fejlődésre. De a lutheri keresztyénség vszempontjából azt kell
mondaní, hogy ~tt szdnte észrevétlenül igen erős önzés is csúszott bele a
gyakorlati magatartás ba. Bizonyos, hogy azért más motívumok is hatottak.
Amikor a nagytöke és az azzal összefüggő nagyipari fejlődés következtében'
Angliában a legszörnyűbb szociális nyomorúság is jelentkezett, megmozdult
a keresztyén Ielldísmleret, A «belrrrisszió» Lett arra 'hivatva, hogy segítsen
azokon a szerencsétleneken, akiket ez a szociális fejlődés valósággal legázolt;
De nyilvánvaló, hogy ez csak amolyan kényszerű szociális segítség.

A lutheri keresztyénség tulajdonképen minden ponton másképen visel-
kedett. Lutheri felfogás szerínt cselekvésünk erkölcsi értékét nem az 'eredmény,
hanem az indító ok, a motívum határozza meg. Bizonyos, hogy a hitnek gyümöl-
csöket kell teremníe, De ezek csak akkor igazán a hit gyümölcsei, ha olyan szív-
ből fakadnak, amely semmiképen sem önmagára gondol, hanem csak felebarátjára.
A lutheri etika alapmotívumai : a mások iránt való szeretet, szolgálat, az erre
való készség. A szociális rend itt nem olyasféle alkotmány, amit úgy kell létre-
hozni. Mi már beleszületünk «Istennek jó alkotásais-ba: a családba, népbe,
államba. Isten világkormányzása révén meghatározott helyre hivatunk el egy
bizonyos szociális renden belül, amelyet mi már mindig készen találunk mar-
gunk előtt.

Minden szociális rend feszültségeket rejt magában, amelyek az egyesek
önzéséből erednek. Ez a rend hagyományos formájában teherré is lehet, ame-
lyet az életet fenyegető nyomásnak érzünk. A lutheri keresztyénség azonban.
ilyen esetben sohasern kérdezte, hogyan lehetne az egyetemes emberi értelem;
szabályai szerint új ideális rendet létrehozni. Mivel a szükségest és az állandót
éppen míndenkinek mindenkível szemben való szolgálatkészségében látta, ezért
a szociális rend külső formáját mindig rugalmasnak tekinthette. Minden szo-
ciális rend elismerést nyerhetett itt, amennyiben valóban szociális volt. A re-
formáció /lmrában a lutheri városok sok esetben ú. n. közpénztárakat (<<g~
meíne Kastens ) létesítettek, amelyekbe a gyülekezeti tagok önként juttatták
adományaikat és ezekből fedezték az egyház és iskola kőzös kiadásaít, vala-
anínt a segítségre szorulóknak és betegeknek nyújtott támogatást és ahonnan
iparosok szükség esetén ,kamatmentes kölcsönt kaphattak. A jótékonyság,
amelynek alapja a középkorban a «mennyei jutalom. önző motívuma volt.
itt csakugyan az igazi közösség szociális ügyévé lett.

Ezeket a szorosabb értelemben vett szociális feladatokat később az
állami kormányzatok vették át. .Nem véletlen, hogy a «szociális állam» esz}
méje a lutheri keresztyénség területén keletkezett, Luther mondta ki először
azt a !gondolatot, hogy az ország fejedelme népének szolgája kell legyen. Abban
az időben, amikor Franciaországban az abszolutizmus az alattvalókat csak
adótárgyakként kezelte és az udvar céljaira annyira kifacsarta, hogy végül
is a nagy forradalomnak kellett jönnie, - Seckendorff Vitus Lajos német állam-
férfi, aki meggyőződéses lutheránus volt, megírta «Keresztyén állam--át. Eb-
ben olyan szavakkal, hogy azokat akár ma lehetne leírni, arra figyelmezteti
a fejedelmeket és alattvalókat, hogy mindnyájan egy népnek a tagjai, akik!
az egymásért való kölcsönös szelgálatra s a nép egészéért való örömtelj-es
önodaadásra hivatottak. Az ő uralkodója tényleg eszerint is cselekedett. K~-
gyes Ernő szász-góthái és altenburgi herceg volt ez, aki a fejedelm ek közt;
elsőnek vezette be országában az általános iskohakőtelezettséget. Halálakor'
nem is volt országában analfabéta. Nem voltak prostítuáltak sem. Az egész
orvosi és szülésznői kérdés államilag volt rendezve. Nem volt kolduLás sem.
És 'ez a 117.században volt. Hasonlítsuk össze ezzel az akkori Spanyolországot
vagy Lengyelországoti
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Ilyen szociálís rendben, amelyben az egyes tagok arra voltak kénysze-
rítve, hogy magánérdekeiket az egészért végzendő szolgálat után helyezzék,
természetesen alig volt Lehetőség nagy töke gyűjtésére. Lutheri területekre
csak igen későn s akkor is kívülről hatolt be a nagykapitalizmus. De azért
a lutheri hitű népek egészben véve mégsem voltak szegényebbek, mint mások.
Igaz, hogy csak kevés országban fejthette ki a lutheri keresztyénség akadály-
talanul egész szociális erejét, így Leginkább Europa északi országaiban. A
lutheri keresztyénségnek olykor szociális maradiságot, a politika terén pe-
dig holt konzervativizmust vetettek a szemére. Aki ma meglátogatja Svédor-
szágot, Norvégiát, Dániát, ahol a lakosság 95 Ofo-aa lutheri evangélikus egy-
ház híve, az csakhamar ennek az ellenkezőjéről győződik meg. Svédországnak
Gusztáv Adolf és XII. Kiároly személyében olyan államférfiai voltak, akik
Európa legnagyobbjai közé tartoznak. Dánia volt az első ország (nem Anglia),
amely gyarmatain megszüntette a rabszolgaságot. Míndhárorn országot el-
kerültéka súlyos 'szocíális válságok.

A lutheri keresztyénség szociális jelentőségét számos ponton lehetne
még kímutatní. De már a mondottakből is nyilvánvaló, hogy milyen irányban
kell ezt keresni. Számos egyes hatás, amelyet eredményezett, ma már kirnerűlt,
vagy túlhaladottá lett. De ahol a lutheri keresztyénség eleven, ahol igazi lutheri
hit él, ott mindig készen áll új önodaadásra, A felvilágosodás korának libe-
rális állami és szociáfís felfogása ma a legtöbb országban halott. Ez egész
népeket a romlás szélére juttatott. Ha a keresztyén egyház ma újból érvé-
nyesíteni akarja erkölcsi befolyását, úgy ez ma éppoly kevéssé történhetik
a világi-polgári rendeknek hierarchikus gyámság alá vonásával. Mi hisszük, hogy
éppen itt a lutheri keresztyénségnek még nagyobb küldetést kell betöltenie,
mint 'eddig barmikor. D. Dr. Elert Werner.

Amikor Pál apostol azt írja: "Ne nézze kiki a maga hasznát, ha-
nem mindenhi a másokét is" (Fil. 2, 4), a keresztyén életet egész világo-
san úgy állítja elénk, hogy minden cselekedetével a felebarát javát kell
szolgálnia. Mert a maga számára hineh-hineh elegendő a saját hite s
minden egyéb cselekedete és egész élete arra való, hogy vele felebarátjá-
nak szabad szeretetből szolgáljon.

Nos, Isten engem érdemetlen, kárhozatra méltó embert minden
érdemern nélkül, teljesen ingyen és csupa irgalmasságból Krisztusban és
Oáltala megajándékozott minden kegyességnek és üdvösségnek teljes gaz-
dagságával, úgyhogy immár semmi másra nincs sziihségem, mint hogy
higgyem, hogy így van. Azért önként és örömmel kedvében járok annak
az Atyának, aki ennyire eláraszt gazdag ajándékaiual, és ingyen megcse-
lekszem, ami tetszésére van. Felebarátom számára is .Krisztussá" aka-
rok lenni, ahogyan számomra Krisztus azzá lett és semmit sem teszek,
csak azt, amiről látom, hogy arra rászorul, hasznos és üdvösséges neki.
Hiszen hitem által Krisztusban bőségesen van mindenem.

lme, így árad ki a hitből a ezeretet és hajlandóság lsten iránt s a
szeretetből a szabad, szolgálatkész és örvendező élet, mely ingyen szolgál
a felebarátnak. Luther.

Senki se legyen egyedül a Sátán elleni harcban. Azért rendelte lsten
az Egyházat és az Ige hirdetését szolgáló hivatalt, hogy kezünket nyujt-
suk és segítsünk egymásnak. Luther.
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ft bázassági jog ú] szabályozásának kérdése.
A r. kat. egyház magyarországi prímása, Serédi bíboros úr a mult év

őszén felvetette a házassági jog tekintetében jelenleg fennálló törvényhozás mó-
dosításának kérdését s részéről erre vonatkozó törvényjavaslat kidolgozását
jelezte.

Hogy törvény javaslata elkészült-e, s hogy mí a tartalma, arról még nem
értesültünk. de hogy a szóban forgó törvényhozás módosítását mily írányban
óhajtja, arra nézve megtett nyilatkozatai tájékozást nyujtanak.

Két vagylagosságot vetett fel a hercegprímás úro Az egyik szerint az egy-
vallású házasulandókra nézve megszünnék a polgári házasságkötés formája
s helyébe jönne ismét az egyházi házasságkötés. Ép úgy az ily házasságok ér-
vénytelenítése és felbontása tekintetében a polgári bíráskodás helyébe az egy-
házi bíráskodás lépne,

A vegyesházasságok tekintetében e vagylagosság szerint maradna a je,.
lenlegi jogál1apot, vagyis a kötelező polgári házasságkötés és a polgári bírás-
kodás.

A 'második vagylagosság szerínt az egyházi házasságkötés formája és a
házassági ügyekben való egyházi bíráskodás az egész vonalon, vagyis vegyes-
házasságok esetében is visszaállna.

E vagylagosság szerínt a kűlőnbőző vallású házasulandók bármelyik fél
egyháza előtt megköthetnék a házasságot s az érvénytelenség vagy felbontás
tárgyában az az egyház határozna, amely előtt a házasságot kötötték.

E két vagylagosság közül a másodikat protestáns egyházi szempontból
semmi esetre sem lehet elfogadni, az elsőnek elfogadása egy «oonditio sine
qua non» mellett protestáns egyházi szempontból elfogadható volna, állam-
polgári szempontból azonban nem ajánlatos.

Hogy 'mindjárt a második elfogadhatatlan vagylagossággal jöjjünk tisz-
tába, 'meg kell állapítani, hogy' az a protestánsokra nézve kedvezőtlenebb álla-
potot teremtene nemcsak a mostanínál, hanem még annál is, amely azelőtt
fennállott, mielőtt a polgári házasságot behoztak és épen amelynek türhetőbbé
tétele volt a célja a polgári házasság behozatalának.

A polgári házasság behozatalának egyik legfőbb indoka és célja ugyanis
annak a protestánsokra nézve kedvezőtlen helyretn-ek kiküszöbölése volt, amely
vegyes házasságok esetében előállott az Ú. n. «elkeresztelések» által még annak
dacára is, hogy az 1868: Lill. t-c-riek a gyermekek vallására vonatkozó ren-
delkezései szerínt míndeníéle reverzális jogilag semmis és érvénytelen volt.

E törvény szerint a házasságra lépő felek megegyezhettek bármiként és
kötelező ígéretet tehettek bármily egyházi hatóság előtt az iránt, hogy szüle-
tendö összes gyermekeiket az egyik vagy másik fél vallásában fogják nevelni,
ennek semmi jogi ereje és érvénye nem volt, és a születendö gyermeket bármi-
féle ily megállapodásra vagy ígéretre, vagyis reverzálisra való tekintet nélkül
nemük szerint k-ellett szüleík vallásában nevelni.

E törvényes rendelkezés mellett is elég gyakran előfordult, hogy revere
zálisokat adtak s hogy ezeknek következtében, vagy anélkül is, vegyes házasság-
ból származó gyermeket nem abban az egyházban kereszbeltek meg, amelyhez
törvény szerint tartozott, hanem a másik fél egyházában és ezáltal lehetövé
tették, hogy a gyermeket törvény szerinti vallásának sérelmére a keresztle-
vélben tanusított vallásban nevéljék. Ennek kiküszöbölése céljából előbb Tre-
tort Agoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1884-ben, majd midőn az Ú. n.
elkeresztelési esetek szaporodtak, később, 1890. február 26-án gr. Csáky Albiti
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míníszter a törvény rendelkezéseinek foganatosítása és kijátszásának megakadá-
lyozása végett rendeletet adott ki, amely a keresztelő lelkésznek kötelességévé
tette, hogy' ilyen esetekben a megtörtént keresztelésről azon egyház lelkészét,
amelybez a 19y,ermektörvény szerint tartozott, értesítsék és ennek elmulasztására
pénzbüntetést állapított meg.

Ezek voltak az Ú. n. elkeresztelésí rendeletek,
Az 1868: LIll. t.-c.rlltek a gyermekek vallására vonatkozó rendelkezése

teljesen megfelel a vallások közötti egyenjogúság és viszonosság követelmé-
)nyének s kízárja azt, hogy a gyermekek vallására vonatkozó megállapodá-
sokkal egyik egyház a másik rovására túlsúlyba kerüljön. E törvény végre-
hajtására vonatkozó rendeletek pedig csak ugyanazt a célt akarták megvaló-
sítani, amelyet a törvény is elvként elfogadott. '

Miután azonban a r. katolikus egyházpolitikának iránya és követelménye
épen az volt, hogy, ha másként nem, a reverzálísokkal és elkeresztelésekkel
is szaporítsa hívei számfát és az általa eretnekségnek minősített protestantiz-
must gyengítse, a törvény és annak végrehajtására irányuló törekvés valóban
a protestantizmusnak volt kedvezőbb, s az elkeresztelési rendeleteknek külö-
nösen büntető rendelkezései a katolikus' egyház fanatikusai és alsó papsága
előtt nagy ellenszenvet keltettek, noha a felső papság előzetesen megkérdez-
telve, nem ellenezte, amint ezt gr. Csáky Albin miniszter megállapította.! A ren-
delet megszegése miatt büntetéssel sújtott katolikus lelkészek hitvalló martírckká
minősíttettek, az országgyűlés két házához számos kérvény érkezett az 1868:
LIll. t-c, módosítása iránt és a jelzett rendelkezések az országgyűLésen a szél-
sőséges felekezeti irányzatnak csekély hívei részéről erős támadásokban ré-
szesültek, de törvényesség szempontjáhól is kifogás alá kerültek.

Ez, valamint az a körülmény, hogy különösen a nemzetiségek nyelvén
vezetett egyházi anyakönyvek körül is nem .egy visszásság és szabálytalan-
ság merült fel, vezetett már 1890 novemberében arra a gondolatra, hogy a
születésí, házassági és halálozási anyakönyvek vezetését az állam vegye át, s
azután, hogy a házassági anyakönyvek vezetésével kapcsolatban a házasság
megkötése is az anyakönyveket vezető polgári tisztviselő előtt történjék, vagyís
a polgári házasság gondolatára, amelynek megvalósítására 1867 óta több kez-
deményezés történt, de azok míndíg elodáztattak.

Míndez azután magával hozta azt a gondolatot, hogy a házassági anyagi
jogot is állami törvény állapítsa meg és a házassági ügyekben eljáró hatóságok
is az állami bíróságole legyenek. Ezt különösen indokolttá tették és szükséges-
nek mutatták azok a vísszásságok.iamelyek abból keletkeztek, hogy az egyvallású
és vegyes házasságok hat keresztyén vallásfelekezet, illetve egyház törvényei:
szerint voltak köthetők s azoknak érvénytelensége és felbontás a ugyanannyi
törvény szerínt s részben egyházi bíróságok által volt elbírálható.

Igy állott elő az 1892-ben megalakult Wekerle-kormány, - melynek bel-
ügymíníszterc Hieronymí Károly, vallás- és közoktatásügyi minísztere gr. Csáky
Albin s ígazságügymínísztere Szilágyi Dezső volt, - azzal a programmal, hogy
a polgári anyakönyvvezetés és a polgári házasság tárgyában törvényjavasla-
tokat fog benyujtani.

A polgári házasság behozatala tulajdonkép régebbi állapothoz való visz-
szatérés volt.

Az a szokás, hogy il keresztyének házasságát az összegyűlt hívek imái és
a püspök áldása által megszenteljék, már a keresztyénség első századaiban ki-
fejlődött s a házasságok egyházi «benedictíox-jának szokása azután a közép-

I SZILÁGYI DEZSÖ : Beszédei Il. 143. 1.
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kerban is fenntartotta magát, az akaratmegegyezés közvetitésévé, «copulatíos-vá
is kifejlődött, de az egyház közreműködése nem volt a házasságok létrejövete-
lének feltétele s a házasság megkötésének módját azon népek helyi szokásaí
és szabályai állapították meg, többé-kevésbbé jól vagy rosszul, amelyek a ke-
resztyénségre tértek át,' a) ilyenek hiányában pedig az egyház által elfogadott
császári római jog. Magyarországon Kálmán király idejében az 1112 táján ülé-
sező második esztergomi zsinat kimondta, hogy a házasságot az egyház színe
előtt pap jelenlétében kell megkötni, máskülönben az nem házasság, hanem
paráznaság, és ez a szabály a Magyar Törvénytárban (0JrJJus Juris) mint Kál-
mán király végzentényei II. könyvének 15. fejezete szerepel. De ha valóban
volt is ilyen törvény, az úgy látszik, Magyarországon sem érvényesült abban
az értelemben, hogy a nem így kötött házasság érvénytelen volt s a házasság
egészen az 1545-től 1563-,igtartott tridenti zsinat határozatáig itt is az egyház
által szem előtt tartott császári római jog elvei szerint a felek megegyezése-
vel jött létre s létrejöhetett világi szervek előtt tett kijelentéssel az egyházi
bármily kőzreműködése nélkül. 2

A tridenti zsinat ezen a jogi helyzeten annyiban változtatott, amennyir
ben kirnondotta, hogy ezentúl minden házasságot a parochus lelkész előtt
két vagy három tanú jelenlétében kell kötni s amely házasság nem így köttetik,
az nem lesz érvényes. Ezt a szabályt különösen az ú. n. titkos «clamdestín»
házasságok kiküszöbölése céljából afkották meg, tehát célszerűségi, egyház-
politikai s nem dogmatikai szemponthól.

Ezóta vált a házasság Iétrejöttének jogi feltételévé egyházi tényező előtti
megkötése. A házasság mínt jogi viszony azonban ezután is a felek akarat-
megegyezésévei és annak kinyilvánításával jött létre sannak létrejötténel az:
egyház mint jogilag szükséges tényező csak mtnt a kellő formában tett s
esküvel megerősített akaratnyilvánítás átvevője, megállapítója és közhiteles-
séggel tanúsítója szerepelt,

Ezzel szemben a polgári házasságkötés azt jelentette, hogy a felek aka-
ratnyílvánítását átvevő, megállapító és közhitelességgel tanúsító tényezőként
az addigi egyházi szerv helyébe államilag alkalmazott világi szerv lép, ami,
elvileg nem zárja ki, hogy a házasság viszonyának erkölcsi jellegére való te-
kíntettel az egyházak is áldásban részesíthessék és annak megkötése alkalmi,
val a maguk részéről szükségesnek talált vallásos jellegű cselekményeiket meg-
tegyék, úgy, rnínt az már a keresztyénség kezdete óta a tridenti zsinat határo-
zatáíg történt.

Erre az álláspontra helyezkedett a magyar kormány is, midőn az emlí-
tett törvényjavaslatokat 18'93-ban benyújtotta.

A polgári házasság intézményének behozatala tehát tulajdonkép az egy-
házakra vallási szempontból sérelrnes nem Iehetett, mert csak olyan tevékeny-
ségnek visszavételét jelentette világi hatóságok részére, amely vallási jelleggel
nem bírt, amelyet, amint láttuk, igen sokáig nem is tartott az egyház saját
hatáskörébe tartozónak s amely csak az idők folyamán került abba nem hit-
elvi szempontok míatt, hanem célszerűségi okokból Az azonban bízonyos,

la) GIDE pAL: A nők joga. ford. Tóth Lőrinc, Bpest, 1886., I. k. 341. Iap. - Edw.
WESTERMARCK; The history of human marriage, 5. kiadás, London, 1925., II. 573.
s kÖv.lap.-KOVATS Gy.: A házasságkötés Magyarországon, 3. és 4. lap. - REINER J.:
Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlődése, IV., 18. s köv. Iap. - HANUY F. :
A jegyesség és házasságkötési forma kifejlődése, 48. s köv. 89.-98. Iap.

2 KOVATS"Gy.; i. m. 19. lap. - Br. ROSZNER E.: Régi magyar házassági jog.
HÓMAN--SZEKFU: Magyar történet, 1. 313. s köv. lap.
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hogy az egyházaknak befolyását a társadalmi életre, tekintélyét, hatalmi hely.
zetét az egyházi házasságkötés jelentékenyen emelte és a polgárt házasságkötés
behozatala alkalmat adhatott arra, hogy ez a befolyás, tekintély és hatalmi
helyzet esőkkenjen. Ha és amennyiben tehát valamely egyház ebefolyás, te.-
kíntély és hatalmi helyzet megtartására súlyt helyezett, annyiban az a polgári
házasság behozatalát sérelmesnek tekinthette. '

A polgári házasságnak a magyar kormány kezdeményezte behozatalát
189'-'bíen a r. kat. egyház és az egyház hiveinek szélsőséges része erősen kifo-
gásolta és ellenezte és azzal szemben onnan nagy mértékű agitáció indult meg..

Az előadottakra való tekintetbel ez érthető, hiszen ennek az egyháznak:
hatalmi helyzete a Legerősebb volt, arra a legnagyobb súlyt helyezte, s CI

hatalmi helyzet csökkenésévei a legtöbbet veszíthette,
A protestáns egyházak visront megbarátkoztak vele, mert hatalmi hely-

zetükből, melyre különbem ,sem fektettek olyan súlyt, kevesebbet veszif-
hettek. Másrészt azonban a katolíkus egyház híveinek nagy része is pártolta,
amit tanusított az a nagy népszerűség és jóformán általános lelkesedés, amely
a kormány ténykedését kísérte és amely úgy a törvényjavaslatok tárgyalásának
megkezdésekor, mint annak folyama alatt 1894. március 4-én tartott, százezret
meghaladó főre menő országos nagygyűlésen is megnyilvánulf. E nagygyűlésről
a katolikus Rákosi Jenő veremse alatt állott s a reformokat különben ellenző
Budapesti Hirlap így írt: «Minden párt és törekvés a világon, amely magá,
mellett ily óriási tüntetést létrehozni tud, ezt ügye igazsága, helyessége és jogo-
sultsága mel1ett döntő bizonyságul méltán kiaknázhatja». '

A katolikus egyháznak nem is volt oka a polgári házasság behozataláért
elégedetlenkedni, mert annak .fejében sikerült neki jóval nagyobb ellen-
értéket nyernie. Az ellenérték a gyermekek vallására vonatkozó 1868: LIll.
t-c-nek olyan megváltoztatása volt, amely szerint a gyermekek vallására nézve
a szülők «szabadon» megegyezhetnek. A «szabad» megegyezés jelszava hamis
volt, mert előre Lehetett látni, hogyaszülőknek előretes megegyezése, mihelyt
formasághoz kőttetik, a házasság létrejöttének elébe tétetik és utólag meg-
változtathatatlannak minősíttetik, egyáltalán nem lesz szabad, hanern nagyon
is lelki kényszer hatása alatt létrejövő, minden szabadságot mellőző és tel-
jesen megkötött.

E tekintetben igen találóan mondta az elkeresztelésí ügyek tárgyalásakor,
az országgyűlés 1890.nov. 26-i ülésében Szilágyi Dezső akkori igazságügyminisz-
ter : «A szülök szabad egyezkedése csak frázis; ezt igazán megóvni nem tudta
senki s akik azt oly nagyon sürgetik, inkább az állami rend korlátozásában
fekvő akadály elmozdítását akarják a szabad befolyásolás, mínt a szabad
egyezkedés érdekében. - Ahol több confessio van és azoknak viszonyai kűz-
delmek eredménye, az egyenlőség és paritás biztosítása köz béke szüksége és
ott nagyo II jó az, ha az államnak rendje alkotja bizonyos nemét a nyugalom:"
nak és békének a különben harcra hajlandó felekezetek közötts.!

Lényegileg ugyanezen az állásponton volt gr. Csáky Albin akkori vallás-
és köroktatásügyi miniszter is, aki 1892. február 19-én tartott beszédében ki-
jelentette, hogy az 1868: LIII. trc. természetes és logikus kifolyása azon
rendszernek. mely hazánkban az állam és egyház közti viszonyokat szabá-
lyozza. Régi harcok befejezését, végstádiumát képezi, Egyenlő mériékkel mér
minden felekezetnek. A revízió nem szüntetné meg a bajokat, hanem új ba,'-
jokat teremtene. A revíziótól azért idegenkedik.s

Sajnos, a még ugyanazon év őszén megalakult Wekerle-kormány, noha
tagjai nagyrészt az előbbi miníszterek voltak, nem maradt meg ezen az állás-
ponton, se kormány képviselőházi bemutatkozásakor, 1892. nov. 21-én We-

3 SZILÁGYI DEZSÖ: Beszédei, ll. k. 194. lap. - 4 Ugyanott, 305. Iap. -
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kerle míníszterelnök már jelezte, hogy az 1868 : LIll. t-c. abbeli rendelkezései,
melyek a szülőket azon jogukban, hogy gyermekeik vallási hovatartozása iránt
rendelkezhessenek, akadályozták, hatályon kívül szándékozik helyeztetní.s

Nyilvánvaló, hogy a kormány ezzel az engedménnyel meg akarta köny-
nyíteni a polgári házasságra vonatkozó tervének megvalósítását, és az 1868:
LIll. t.-c. elveit, mint később egy szónok, Polónyi Géza nyersen kifejezte, bár
fordított víszonylatban, keneként dobta oda.

A gyermekek vallására vonatkozó új törvény, az 1894: XXXII. t.-c,
ama fentebb jelzett, minden szabadságot meghiúsító megkötöttséggel jött létre
és ezzel a reverzállsoknak az uralma, mely ellen a protestantizmus, majd
később az egész felekezetileg elfogulatlan ország száz éven át valláskülönbség
nélkül küzdött és amelyet e hosszú küzdelem után az 1868 : LIlL t.-c. eltörölt,
ismét vísszaállt a vallásfelekezetek közöttí egyenjogúságnak és békének ki-
mondhatatlan kárára.

Az 1894. éví egyházpolitikai törvények e szerint az egyházaknak és ezek
között első sorban a r. kat. egyháznak hatalmi helyzetét a polgári anyakönyvek
és polgári házasság behozatalával csökkentették ugyan, de nem oly nagy
mértékben, amilyenben azt előre gondolták. A gyakorlatban ugyanis a házasság-
nak polgári tisztviselő előtti megkötését rendszerint követi az egyházban való-
megkötés, s az általános felfogás ez utóbbira jóval nagyobb súlyt helyez s
az előbbit jóformán csak üres formaságnak tekinti, melynek lefolyása gyak-
ran - elég helytelenül - nem is megfelelően méltó keretekben tőrténik." A
eprestíges-ben, hatalmi helyzetben tehát az egyházak így alig vesztettek valamit.

Másrészt azonban a gyermekek vallására vonatkozó reverzállsok révén
a r. kat. egyház a protestánsok rovására nagy mértékben terjeszkedik. A vég-
eredmény tehát az, hagy 3;Z .1'894. évi egyházpolitíkaí törvények által a r.
kat. egyház, mely azt eredetileg ellenezte, igen sokat nyert, s a protestáns
egyházak, melyek azokat legalább részben pártoltak, igen sokat vesztettek.
Ennek oka azonban nem a polgári anyakönyv és polgári házasság behozatala
volt, melyet eredetileg azért terveztek, hogy az 1868 : LIll. t-c. végre nem haj-
tásából, illetve kijátszásából a gyengébb egyházakra származó sérelmek ki-
küszöbőltessenek, hanem kizárólag az, hogy az 1868 : LIll. t.~c.'-et oly értelem-
ben módosították, hogy azokra a sérelmekre, melyek azelőtt csak a törvény
megkerülésével állhattak elő, most a törvényes út adja ~g a lehetőséget s az
inkább csak szórványosan előfordult törvényellenes elkeresztelésí esetek he-
lyébe a formailag törvényes úton létrejött tömeges reverzállsok léptek.

A hercegprímás úr második vagyíagosságának megvalósulása esetén a
r. kat. egyház hatalmi helyzet és terjeszkedés szempontjából megtartaná mínd-
azt az előnyt, amelyet jelenleg bír, de ahhoz még mindaz hozzájárulna, amivel
az 1894. éví egyházpolitikai törvények és az 1868: LIll. t-c. előtt bírt, míg
a protestáns egyházak még a jelenleginél is hátranyosabb helyzetbe jutnánakl
s többé a vallásfelekezetek egyenjogúságáról szó sem lehetne.

A vallásfelekezetek egyenjogúsága és békéje szempontjából a mai állapo-
ton változtatui kellene, de nem úgy, hogy az még kedvezőtlenebb legyen, ha-
nem épen az ellenkező irányban.

Ezen az állapoton változtatní nem a polgári házasság eltörlésével és az
egyházi házasság visszaállításával lehet, hanem csakis úgy, hogy visszaté-
rünk abba az irányba, amelyet eredetileg akart a magyar kormány követni a
keresztyén vallásfelekezetek közötti egyenjogúság és béke biztosítása végett,

5 Ugyanott, 210. Iap. 6 Van olyan nagy város, ahol a polgári házasság megkötés ének
színhelyéül használt helyiség a hátulsó folyosón elhelyezett, legkopottabb butorzatú és
padlójú szoba.
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de amelytől később egyik vallásfelekezet részéről jövő nyomás folytán hamis
[elszá alatt olyan irányba tért el, amely az eredetileg elérni kívánt célt nem-
csak hogy meghiúsította, de azzal épen az ellenkező veredményt érte el.

Az az irány, amelybe vissza kell térni, a polgári anyakönyvek és polgári
házasság fenntartása, de egyúttal a gyermekek vallására vonatkozó «szabad»
megegyezés hamis jelszavával leplezett elv 'elhagyása és visszaállítása az
1868 : LIll. t..c. eredeti rendelkezésének, mely szerínt a gyermekek nemük
szerínt követik szüleík vallását s ezzel ellenkező mínden reverzálls semmis
és érvénytelen.

Ennek a szabálynak természetesen a vegyesházasságoknál van külö-
nös jelentősége. Egyvallású házasoknál a polgári házasságnak es polgári anya-
könyvezésnek nincs meg az a jelentősége és így a hercegprímás úr első vagy-
Iagossága, amely szerint az ily házasságok ismét csak egyházilag köttesse-
nek meg es egyházi bíráskodás alá essenek, protestáns egyházi szempontból
is elfogadható volna, de míndenesetre csakis azzal a feltétellel, hogy a ve-
gyesházasságokra vonatkozólag a polgári házasság megtartassék s a gyer-
mekek vallására nézve az 1868 : LIll. t-c. eredeti rendelkezése visszaállíttassék
és a reverzállsok ismét eltöröltessenek.

Az egyvallásúak házasságára nézve azonban a polgári házasság eltörlése
inkább csak hatalmi, «prestíges-kérdés, amint az előrebocsátottakból kitün-
hetik s vallási és erkölcsi szempontból aránylag csak kisebb je1entőségű, tekin"
tettel arra, hogyalegtöbh házasság, kb. 87 0/O, mégis megköttetik egyházilag
is, amint ez Kérészy Zoltán pécsi egyetemi tanártrak a Protestáns Szemle f.
évi júniusi számában megjelent cikkéből kitünik.

Tekintettel 'erre, valamint arra, hogy ily módon az 1894. óta egységes
házassági jog és bíráskodás helyébe ismét a házassági jogok és eljárások tar-
kasága lépne, ami ismét különféle bonyodalmakra vezethetne, s hogy vég-
eredményben a házasság műnden erkölcsi jellege mellett elvileg mégis az
állam szabályozási körébe tartozó jogvli,swny, nagyon kérdéses és meg-
gondolandó, vajjon a házassági jog es bíráskodás mai egysége megbontassék-e r

Míndenesetre törekedni kell a polgári házasságnak az egész vonalon
fennállása melett is arra, hogy a házasságok egyházilag mind megköttessenek es
hogy a könnyelmű válások megakadályoztassanak s e célból a házasságok
felbontására vonatkozó bíráskodás szígoríttassék.

Hogy az elválások szaporodása és a gyermekáldás csökkenése nem a pol-
gári házasság intézményének a következménye, azt statisztikai adatokkal
Kérészy Zoltánnak emlí tett Protestáns Szemleebeli cikke meggyőzően kímu-
tatta. A családvédelem szempontjaival való érvelés tehát a polgári házas-
ság ellen 'ezek szerint komolyan többé alig jöhet számba.

(Szeged) Dr. Polner Ödön.

Vajjon mi lehet utálatosabb és elvetettebb lsten előtt, mint félelem
nélkül ily nagy Felség eleibe járulni és ilyen hatalmasság előtt dicsekedni?
Mert azt kiáltja az Irás: "Az ártatlan Te előtted nem ártatlan". Az ar
Isten úgy akar igazán tiszteltetni, hogy minden jókat Őtőle kérjünk, bűneink-
nek bocsánatját és a jókra való igazítfatásunkaf és oezérlésiinhet is.

Kulcsár György: Postilla, 1574
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Németországi benyomások.
Amikor e címen kívánok néhány heti délnémetországi üdülés közben

szerzett tapasztalatairnról szólni, tudatában vagyok annak, hogy sehol sem
olyan könnyű .az elhamarkodott ítélet, az egyoldalú beállítás, és kevés tapasz-
talat alapján való téves általánosítás, mínt úti benyomásoknál. De viszont
mégis a személyes tapasztalat tekinthető az ellentraondó újságközleményekkel
sz-emben a megfigyelés és így a kővetkeztetés helyes alapjának, ha kellő ala-
possággal és tárgyilagossággal történik. Belőle kellő óvatosság mellett mégis
csak lehet bizonyos megállapíLásokat levonni.

Mi az első benyomása az embernek, ha a mai Németországba kerül?
A Harmadik Birodalomban semmivel sem kevesebb, sőt a másodikhoz viszo-
nyítva sokkalta több a rend, a nyugalom; a fegyelem és a munka. Hogy az irá-
nyított külföldi sajtókőzlemények e tekintetben nem helytállók. arról rövid
néhány heti ott tartózkodás alatt is meg lehet győződni. Arnerre az elmber
csak néz, míndenütt a legnagyobb rendet és nyugalmat látja és tapasztalja a
65 míllíós «közös nevezőre. hozott népnek hatalmas, imponáló egységét, a
nemz-eti fellendülés, a szebb nemzeti jövendő, az egész világ által elismert és
tiszteletben tartott Németország ideálja felé való törést. Falvak, városok állandó
építkezései, országutak, hatalmas autóutak építése, ezernyi autó száguldás a és
milliósembertömegek szorgalmas munkája, ez jellemzi a Harmadik Birodalom
kűlső képét. A kötelező «Arbeitsdienst» légiói versenyeznek a hivatalosan íog-
lalkoztatott munkanélküliek százezreível, sziklás hegyi legelőket tesznek ter-
mékennyé, mocsarakat szárítanak, csatornákat, utakat építenek, szóval fo~
Ialkoztatják és így a nemzetielőnehaladás szolgálatába állítják a mult év~
tizedben kikapcsolt munkátlan embermilliókat az erősebb, mint 'mondják,
boldogabb Németország ideálj ának megvalósítása céljából.

A második benyomás anémet nemz-eti öntudatnak erőteljes feléledése.
E tekintetben jórészt csak a háború utáni évtized 'szocialísta.kommunísta
uralmának a nemzeti életet és lelket romboló hatását kellett kiküszöbölní,
mert hisren egyébként a német patriotizmus, anémet nemzeti öntudat meg-
léte az egész világ előtt ismert tények voltak.

Ez az épen, ami a világ tiszteletét a nérriet nép irányában újból kívívta,
de ez lehet az is, amely helytelen túltengése esetén más népek jogos érzékeny-
ségét közelről érintheti. Lehetségesnek, sőt valószínünek tartom, hogy ellen
erőteljes nemzeti irány hatása alatt egyes túlzék vagy álmodozók a nyelvi és
országhatárok egységéről beszélnek. A nemzetkőzi zsidó sajtó éipen ezen a
ponton támadta meg és igyekszik gyengíteni, sőt dezavuálni anémet állás-
pontot, mint hogyha hivatalos német álláspont volna a más országokban élő
és ott vendégszeretettel befogadott nérrietségnek abirod aLomba való beol-
vasztása. E ponton tényleg sikerült a Németországot környező államokban
bizonyos nyugtalanságot és bizalmatlanságot előidézni, de hogy ez nem ko-
moly, felelős tényezők álláspontja, azt épen Hitlernek f. évi május 23l-i híres'
beszéde bizonyítja, amely az ilyen irány ú támadókkal szemben világosan és
határozottan állást foglalt, hangsúlyozván, hogy a Harmadik Birodalom tisz-
teletben tartja más történeti népek országhatárait, amint ezt követeli a maga
számára is.

Ha e tekintetben, amint azt nem kétlem, a világos és határozott nyilatko-
zatokat tettek kővetík, úgy a magyarság továbbra is azzal a megbecsüléssel
és bizalommal tekinthet hatalmas nyugati szomszédjára, amely a Bísmarck-
féle elgondolások alapján - a történeti kapcsolatokon felül - vált jogosulttá ..
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Egy másik, az előbbi vel összefüggő benyomás: a faji öntudatra felrá-
zott népnek érzékeny reagálása minden külső nem «arteigen» ténnyel és meg!-
nyilvánulással szemben. E tekintetben első sorban a zsidókérdés radikális meg-
oldása a legszembeszököbb tény. Arról lehet beszélni, hogy opportunus volt-e,
igazságos volt-ei de hogy ezen koronként feltörő és mínden népet foglalkez-
tató problémát a m1agu,ikszempontjaból jó időre elintéztek, az kétségtelen,
Közhívatalnok zsidó nem lehet, diplomát nem nyerhet; sárga lappal ugyan
tanulhat az egyetemeken, de vizsgáról és állásról szó sem lehet. Azt mondják ,
Ankarában csoportosult közel száz, Németországot elhagyni kényszerült zsidó
származású egyetemi tanár, aminek következtében ezen egyetemnek jelentő-
sége nagyban emelkedett, de ez nem tántorította el a hivatalos körőket a meg-
kezdett út folytatásától. Tisztában vannak azzal, hogya kérdés ilyen meg-
oldása nemcsak pénzügyi, hanem szellemi tekintetben is erős érvágást jelen-
tett, de ezzel leszámoltak. Inkább választották a pénzügyi összehúzódást, rész-
ben a kűlföld bojkottját és lemondtak egy s más amúgyis kétes értékű tudo-
mányos eredményről, de a maguk porfáját tisztára akarták söpörni, és a
«vendégjogons náluk élő zsidóság ma már a szabad pályákori is csak a leg-
nagyobb szerénységgel és csendességgel boldogulhat.

Ezzel jutok a tulajdonképeni főkérdéshez, a Harmadik Birodalomnak a
valláshoz való víszonyához.

A nemzeti-szocialista programm egyik pontja határozottan kimondja,
hogy a pfárt a pozitiv keresztyénség alapján áll. Tény az is, hogy az egyházi
élet élénk, a templJomok látogatása jó, a vallási kiéjrdések, szemben a szo-
eialista állam gyakorlatával, megint a középpontba kerültek. De tudott dolog
másfelől, hogy épen a valláshoz, illetve egyházhoz való viszony a Harmadik;
BirodalJom egyik legsúlyosabb kérdése, amelynek higgadt, tárgyilagos megoldás
sától függ véleményem szerint az egyébként teljes elismerést érdemlő irány-
zat jövője.

Amíg az egyházi sajtó közléseí révén módunk volt e vallási kérdésekbe
beletekinteni, addig nyiltan állott előttünk a helyzet, világosan a szembenálló
irányzatok, ezeknek felfogása és erőssége. Ismert dolog azonban, hogy egy
belügymíníszterí rendelet megtiltotta a vallási kérdéseknek a sajtóban való
tárgyalását, és ettől fogva áttekinthető, az egész birodalomra vonatkozó egy-
séges képünk a vallási helyzetre vonatkozólag nincsen. Ha egyébként na-
gyon tiszteletreméltó körök azon meggyőződésnek adtak is kifejezést, hogy a
vallási differenciák már elsimultak, sajnos, ez nincsen így és szemközt, élesen
szemközt állanak egymással a «hitval'lási front» és a «Deutsche Christen-
mozgalma, a biblliiai és .evangélikus egyházi hitvallási iratok alapján álló
irány és a történeti egyházak sok életbevágóan fontos ekmJélt félretevő és a
felekezeti különbségeken felül álló, «fajszerü» vallást propagáló felfogás, Az
évtizedeken át szabadon garázdálkodó - kénytelen vagyok e szót használni -
«Iíberális» teológiának, amely a keresztyénségnek úgy elvi alapjait, mint tör-
téneti kialakulását a legnagyobb lelkiismeretlenséggel támadta, az átkos gyü-
mölcsei érielődnek most. Ehhez járul a hitetlen szocialista.kommunista világ.
nézetnek az elmult rezsim idején a lelkekbe való felszívódása. Ha feltéte-
lezzük is azt, hogy a volt szocíalísta-kommunísta gondolkozású emberek nagy
többsége meggyőződéssel vált nemzeti szocialista irányzatúvá, a beidegződiött
lelki felfogástól máról-holnapra szabadulni nem lehet, és ez, mivel más téren,
nem: volt lehetséges, a vallási téren keresett kivezető utat, hogy ne mond-
jam, kirobbanást.

Áll tehát erősen a harc a hitvallási' irány és a német faji keresztyénség
közt, Délnémetországban az előbbi még úgy látszik, túlsúlyban van; nagy
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lelki épüléssel, de egyúttal nem: kis csodálkozással hallgattam az egyik híres
német nyaralóhelyen az istentisztelet végén a hitvallási irány egyik vezető:
embere részéről a legerőteljesebb és öntudatosabb állásfoglalást, Világosan
mondta a templomot betöltő hívő közönség helyeslése közben, hogy a «német
keresztyének. a nemzet jövőjének sírásói. Megható volt egy másik helyen,
a lelkész nyaralóhelyén - templom nem volt - tartott istentisztelet allealmá-
val az ősz lelkész bátor hitvallása és apológiája az egyház belmíssziói tevéi-
kenysége mellett azon váddal szemben, hogy az elmult nehéz években, ami-
Imr az országot a romboló irányzatok a pusztulás szélére sodorták, az egyház
hallgatott voltna. Nem hallgatott, hallatta intő, figyelmeztető hangját, de a
politikai hatalom akkor is ellene volt.

Szóval folyik az elvi harc. A hatahnas alpesi hegyóriások csúcsán ott,
áll ugyan mindenütt a kereszt, de már a jún. 23-i napfonduló alkalmával fel-
gyúltak a hatalmas hegyormoken az Ú. n. «Sonnwendfeuers.ek - János-tüzek,
A szédítően meredek sziidafalakon hatalmas horogkeresztek gyulladtak 'kt
égő fáklyákból. 1500-2000 m magasságban, és az ifjúság már lelkesen éne-
kelte a birodalomban szerte tartott ünnepeken a pogány germán elődök em-
Iékét őrzö ünnepi énekeket.

Ha a sajtóban nem is szabad egyházi ellentétekre vonatkozó közlemé-
nyeket leadni, azt igen hamar észre lehet venni, hogy a lelkeket e kérdés
nagyon is foglalkoztatja.

h. kezemben egy könyv, mely ebbe a differenciáha élesen bevilágít. Kün-
neth berlini professzortól való és a címe: «Antwort auf den Mythus », Mint a
cím: is mutatja, a könyv felelet, és pedigalapos, 216 oldalas felelet evangélikus
hitvallási alapon Rosenberg Alf'rédnek, a nemzetí-szocialísta irányzat egyik
vezető emberének a «Der Mythus des 20.;.sten Jahrhunderts» c. könyvében ki-
fejtett felfogására. Nagyon tanulságos könyv. Aki a 'Harmadik Birodalmat
mozgató politikai-nemzeti és vallási kérdésekről akar tájékozódni, az Hitler
«Mein Kampf's-ja, Rosenberg «Mythus»-a mellett Künneth könyvét olvassa el.

Maguk a nemzeti szocíalísták is kijelentették, hogy 'Rosenberg véle-
ménye magánvélemény, tehát egyelőre még ők maguk sem akarják vagy merik
szankcíonální azt, amit mond. De egyfelől kőnyve már több százezer példány-
ban terjedt el, másfelől Rosenberg hivatalos vezérember. 'aki propaganda-
beszédeiben nem igen enyhítette a könyvében elfoglalt ~felfogást, amelyet
épen ezért nem lehet egyszerűen magánvéleménynek nyilvánítani.

Ez a körülmény annál súlyosabb, mert Rosenberg támadása, amelyet lJ
vallási felfogásnak nevez, az utolsó harmino-negyven esztendő legélesebb és,
leghatalmasabb támadása a pozitív keresztyénség ellen, amely, ha diadalra
jut, úgy anémet evangélikus, de a katolikus egyház számára is igen nehéz
idők, a létért való harc próbáratevő ideje következik el.

Rosenberg eklektikus felfogásának megértése céljából szem előtt 'kell
tartanunk erősen túltengő és már színte álmodozó nemzeti önérzetét és ön{-
tudatát, és ami ezzel összefügg, izzó zsidógyűlöletét. An:ű teológiai felfogását
illeti, ez a liberálls teológia gondolatköréből táplálkozott, így érthető meg:
az a sajátságos tény, hogy bár a racionalizmusnak 'nemzetközi romboló határ
sát maga is kiemeli, valóságban maga is annak sekély és áporodott vizein evez.

Szó sincs róla, teljes elismerést érdemel, hogy ez a végeredményben nem
is németországi, hanem balti német a világháború tanulságait nemzeti szem-
ÍJlOntból abba az irányba ronta le, hogy az egy hatalmas, utolsó figyel-
meztetés anémetség összefogására, Ha a hatalmas germánság összefog és
eredetéhez hűen az «északi. embertípust, annak sok kiváló erényével együtt
újból megvalósítja, akkor a vesztett háború ellenére is ő lesz a győztes, mert
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megtalálja önmagát és önmagában az évezredes mult sok kikristályosodott
drága nemzeti és faji értékét. Oszinte szimpátiával olvashatjuk .azért a nemzeti
alapnak szemben a nemzetközi irányzattal való ezen erőteljes hangsúlyozását.
De már ezen gondolatkörben is csodálkozva látjuk, hogy milyen messzíre
megy, helyesebben mondva, milyen jogtalan következtetéseket von le a nem-
zeti felfogásból. A minden más faj felett álló és azokkal való keveredést a faj
tisztasága és m:éltósága szempontjából meg nem engedő északi germán tipus
az ideálja, amelynél a becsület, önérzet, bátorság a főerények. Az átkos zsidót
hagyományok által megterhelt keresztyénség csak az általa megreformált, illetve
megreformálni kívánt formájában tarthat számot arra, hogy a német nép,
a jövendő hatalmas német népe, megtartsa. ezért a hegyibeszéd etikájának,
mely az alázatot, a türelmet, az ellenség szeretetét hirdeti, és így férfiatlan,
nincs helye az új birodalom vallási felfogásában.

Itt ütközik ki épen felfogásának egyik legerősebb rugója, a zsidógyíí-
lölet, amely azonban megérthető annálfogva, mert a szociáb.kommunizmust
a maga érvényesülésére felhasználni tudó zsidóság a .vesztett háború után
jogtalan túlsúlyra tett szert a birodalomban. A vezető hivatalnokok, egyetemi
tanárok, újságírók, és politikusok az ő soraikból kerültek ki. A bankokban
6ka vezetők és nemzetközi összeköttetéseik folytán elfojtának minden, cél-
jaiknak meg nem felelő megmozdulast. Es amikor a hatalmas, nemzetközi
erőkkel szemben hallatlan erőfeszítések után mégis sikerűlt a nemzeti szeeia-
lizmusnak célt érni, érthető, hogy a visszahatás ebben az irányban volt
a legnagyobb. Bosenbergnek, de az általa képviselt egész irányzatnak korlátok
nélküli leplezetlen haragja és szenvedélyes gyűlölete támad mlnden ellen, amil
zsidó. Rosenberg elvakultságában annyira megy, hogy a mai zsidósággal együtt
a történeti zsidóságnak is ellensége lesz, sőt gyűlöletében még az Oszövetség
szent könyvét is sutba akarja dobni. Megdöbbentő egyfelől ez az elvakult har
rag, amellyel az Oszövetség ellen támad, másfelől az a szomorú tájékozatlan-
ság, amelyet az ellene való harcban elárul, Csak a haragvó, és mégis népét
bűneiben is segítő népistent látja ott, csak a csaló Jákobról, a parázna Dávid-
ról, az alattomos és vérszomjas Saulról akar tudni, tehát az Oszövetség által,
is feltárt. de leplezetlenül elítélt nemzetí és faji bűnöket látja meg, a sötét
árnyoldalt, mintha csak Celsusnak, a keresztyénség egyik legrégibb ellentelé-
nek támadásai újulnának meg nála. A prófétai beszédek lenyűgöző erejét és az
Újszövetség idejéig egyedül álló vallási mélységét, a zsoltárok megrendítő bűn-
tudatát és ístenísmeretét, az Oszövetség kijelentési jellegét egyáltalában nem
ismeri. A liberálls teológia támadásaiból ismeretes érvekkel, de izzó gyűlö-
lettel támad az Oszövetség ellen, sőt tovább menve az Új,szövetség ellen is
mindenütt, ahol ószövetségi kapcsolatokat sejt.

Mivel végeredményben a különös isteni kijelentés valóságát nem Is-
meri el, és így természetesen nem érti meg az O:..és Ojszövetség üdvtörténeti,
összefüggését sem, azért akarja az ószövetséget egyszerűen félretenni és az
Újszövetséget is csak általa «javított>, valójában a felismerhetetlenségig eltor-
zított formájában elfogadni. Szerínte Jézus alakját is ezen zsidó premisszák
egyfelől és az ezek hatása alatt álló őskeresztyének, főként Pál apostol más-
felől, torzították el Fő kötelességünk tehát ennek a «nagy emberbarátnalo , és
«tanítónak. az alakját ezen rárakott nem eredeti rétegektől megszabadítani
Az lesz az igazi nemzeti próféta, az új nérrietség vallásának megalapítója, aki
ezt meg tudja tenni és ennek alapján a faj által megvont határoknak és feltéte-
leknek megfelelő vallást létrehozni. Bár Rosenberg látszólagos szerénysége
folytán magát nem tekinti ilyen prófétának, mégis irányelveket ad, amelyeket
a nemzeti vallásban szem előtt kell tartani. De ezen irányelvek, mivel a különös
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megtalálja önmagát és önmagában az évezredes mult sok kikristályosodott
drága nemzeti és faji értékét. Oszinte szimpátiával olvashatjuk -azért a nemzeti
alapnak szemben a nemzetközi irányzattal való ezen erőteljes hangsúlyozását,
De már ezen gondolatkörben is csodálkozva látjuk, hogy mil,yen messzire
megy, helyesebben mondva, milyen jogtalan következtetéseket von le a nem-
zeti felfogásból. A minden más faj felett álló és azokkal való keveredést a faj,
tisztasága és méltósága szempontjából meg nem engedő északi germán tipus
az ideálja, amelynél a becsület, önérzet, bátorság a főerények Az átkos zsidót
hagyományok által megterhelt keresztyénség csak az általa megreformált, Illetve
megreformálni kívánt formájában tarthat számot arra, hogy a német nép,
a jövendő hatalmas német népe, megtartsa. ezért a hegyibeszéd etikájának,
mely az alázatot, a türelmet, az ellenség szeretetét hirdeti, és így férfiatlan,
nincs helye az új birodalom vallási felfogásában,

Itt ütközik ki épen felfogásának egyik legerősebb rugója, a zsídógyíí-
lölet, amely azonban megérthető annálfogva, mert a szociál-kommunizmust
a maga érvényesülésére felhasználni tudó zsidóság a vesztett háború után
jogtalan túlsúlyra tett szert a birodalomban. A vezető hivatalnokok, egyetemi
tanárok, újságírók, és politikusok az ő soraikból kerültek ki. A bankokban
6ka vezetők és nemzetközi összeköttetéseik folytán elfojtanák minden, cél-
jaiknak meg nem felelő megmozdulást, Es amiküra hatalmas, nemzetközi
erőkkel szemben hallatlan erőfeszítések után mégis sikerült a nemzeti szeeia-
lizmusnak célt érni, érthető, hogy a visszahatás ebben az ir:ányban volt
a legnagyobb, Rosenbergnek, de az általa képviselt egész irányzatnak korlátok
nélküli leplezetlen haragja és szenvedélyes gyűlölete támad mlnden ellen, amil
zsidó. Rosenberg elvakultságában annyira megy, hogy a mai zsidósággal együtt
a történeti zsidóságnak is ellensége lesz, sőt gyűlöletében még az Oszövetség
szent könyvét is sutba akarja dobni. Megdöbbentő egyfelől ez az elvakult har
rag, amellyel az Oszövetség ellen támad, másfelől az a szomorú tájékozatlan-
ság, amelyet az ellene való harcban elárul. Csak a haragvó, és mégis népét
bűneiben is segítő népistent látja ott, csak a csaló Jákobról, a parázna Dávid-
ról, az alattomos és vérszomjas Saulról akar tudni, tehát az Oszövetség által,
is feltárt. de leplezetlenül elítélt nemzíeti és faji bűnöket látja meg, a sötét
árnyoldalt, mintha csak Celsusnak, a keresztyénség egyik legrégibb ellentelé-
nek támadásai újulnának meg nála. A prófétai beszédek lenyűgöző erejét és az
Újszövetség idejéig egyedül álló vallási mélységét, a zsoltárok megrendítö bűn-
tudatát és ístenísmeretét, az Oszövetség kíjelentési jellegét egyáltalában nem
ismeri. A líberális teológia támadásaiból ismeretes érvekkel, de izzó gyűlő-
lettel támad az Oszövetség ellen, sőt tovább menve az Új.szövetség ellen is
mindenütt, ahol ószövetségi kapcsolatokat sejt.

Mivel végeredményben a különös isteni kijelentés valóságát nem Is-
meri el, és így természetesen nem érti meg az O:..és Ojszövetség üdvtörténeti,
összefüggését sem, azért akarja az ószövetséget egyszerűen félretenni és az
Újszövetséget is csak általa «javított>, valójában a felismerhetetlenségig eltor-
zított formájában elfogadni. Szerinte Jézus alakját is ezen zsidó premisszák
egyfelől és az ezek hatása alatt álló őskeresztyének, főként Pál apostol más-
felől, torzitották el Fő kötelességünk tehát ennek a «nagy emberbarátnalo , és
«tanítónak. az alakját ezen rárakott nem eredeti rétegektől megszabadítaní.
Az lesz az igazi nemzeti próféta, az új németség vallásának megalapítója, aki
ezt meg tudja tenni és ennek alapján a faj által megvont határoknak és feltéte-
leknek megfelelő vallást Iétrehozni, Bár Rosenberg látszólagos szerénysége
folytán magát nem tekinti ilyen prófétának, mégis irányelveket ad, amelyeket
a nemzeti vallásban szem előtt kell tartani. De ezen irányelvek, mivel a különös
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isteni kijelentést nem ismeri el, keresztyén eredetük ellenére is pusztán csak:
szimhólumokká, nemzeti célokat szolgáló jelszavakká válnak. Félre az alá-
zattal, a megbocsátással, a türelemmel, az ellenség szeretetével, a szenvedéssel;
míndezek egy bátor népet megalázó és lealacsonyító és csak szolganéphez illő,
illetve szolgaságra nevelő gondolatok. A faji öntudat és erő, a faji géníuszba
vetett hit a fontos. Es mível szerinte az őskeresztyénségben meglevő fenti ele-
meket Pál apostol csempészte bele a keresztyénségbe, azért teljes haraggal
fordul ellene, mínt a zsidó farizeizmus e legveszedelmesebb képviselője ellen,
aki kétezer esztendőre - Rosenberg úgy vélí, hogy neki sikerült végre leszár
molní vele, - megrontotta az emberiség egészséges vallási felfogását. Féilire
hát a kereszttel, a Golgota lealázó történetével, hiszen az az erőszakot tűrö.
gyávaságot hirdeti és a szánalom érzetét kelti fel; eljön az idő, amikor az;
útszélen álló keresztek helyett, sőt a templomokban levő feszü1etek helyett
a hősiességnek, a nemzeti erények képviselőinek szobraí, a hősi halált halt
katonák emlékei fognak álLani, és ezek kőrűl gyülekeznek össze az új bíroda-
lom fiai, hogy az elhalt hősöknek áldozva, példájukból merítsenek erőt a jö-
vendőhöz,

Ha a keresztyén ség lényege és örök királya ilyen torz formában jelenik!
meg előtte, nem csodálkozhatunk azon, hogy a pozitív keresztyénség hatalmas;
történeti képviselői Ágostontól Lutheríg és a reformációtói a jelenkorig,
hasonlóan teljesen ferde, torz megítélésben részesülnek, mint akik egy párat-
lanul álló történeti csalás áldozatai és épen ezért felfogásuk nem: lehet irány-
adó az új birodalomra nézve. Egyfelől ugyan imponál neki Luther nagy alakja,
de másfelől ő is az átkos «zúgvalfásnak», a zsidóságnak a megrontó hatása:
alá került, amelytől meg kell tisztítard az ő tanítását, meg kell re.formáJhi
a reformációt. Anémet misztikusban, Eckhartban véli az elmult történeti
nagyságok sorában feltalálni azt, akinek felfogása az övéhez és igy a jÖl-
vendő német vallás felfogásához a legközelebb áll, akit ezért joggal lehetne
a faji alapon álló vallásosság egy korai prófétájának tekinteni.

Mosolyogni lehetne felfogásának naivságán, vallási, vallástörténeti, egy-
háztörténeti és filozófiai tájékozatlanságán, ha túláradó nemzeti önérzete,
és fajszeretete, amelynek mindent alárendel, és ékesszólása nem figyelmeztet-
nének bennünket arra, hogy személyében, illetve fel fogásában a jelenkori
keresztyénségnek egyik legelszántabb és mondhatjuk, legelvakultabb támadó-
jával állunk szemben. Ha felfogása diadalra jutna, úgy ennek szomorú követ-
ldezményei éppen úgy meglennének, mint megvoltak a felvilágosodás, a
.racíonalizmus, a vallási indifferentizmus idejében.

Ezért érthető, hogy hitvallási, oldalról a legerőteljesebben és legalapor
sabban vették boncolókés alá felfogását és épen az említett Künneth könyvében
nyomról-nyomra követí és mutatja ki felfogásának ellenmondás-teljességét,
belső tarthatatlanságát és ürességet. A hitvallási front helyzete azonban nemi
könnyü. Mert egyfelől a sajtó nem az ő szolgálatában áll, másfelől az ellen'"
fél egyéb érvek hiányában igen könnyen előáll azzal a váddal, hogy a hit-
vallási front emberei a reakcio szolgálatában állanak ésa Harmadik Birodalom
biztonságát veszélyeztetik. Erre pedig egy-kettőre kirójják a fogságot vagy
kényszermunkát. De ha követ kell is törni, ha meg kell is némulni sok helyen
a pozitiv keresztyénség képviselőinek, a gályarabok népe, mi magyarok, tud-
juk, hogy ilyen erőszakos eszközökkel az Igét elnyomni nem lehet, sőt ellen-
kezőleg, ez lesz a rugója az új, hatalmas vallási fellendülésnek, vallási meg-
újhcdásnak. Sok biztató jele van már ennek Nem is lehet kétséges, hogy a re-
formáció népe ezt a vihart is kiállja és a nemzeti szociálizmusnak egyébként
nagyértékű uralma alatt' is megerősödve fogja szolgálni Isten rendelte örök
h,ivatását, az evangéliumnak tisztán és igazán való hirdetését.

(Sopron) Dr. Kiss Jen6.



Egy falusi jellernképző-tanfolyam mérleqe.")
Sok szó esik mostanában falusi felnőtt ifjúságunk neveléséről. Nem két-

séges, hogy ennek az ifjúságnak a helyes nevelése, erkölcsös jellemének a kI-
fejlesztése egyike a legégetőbb kérdés-eknek. Mindnyájan érezzük, hogy e
kérdés becsületes megoldása egyházunknak és hazánknak egyaránt fontos
érdeke. De hát nem tettünk-e meg eddig is míndent a falusi ifjúság nevelése
érdekében? Hiszen mennyit foglalkoztunk az ·iskolát elhagyó ifjúsággal: le-
vente-egyesületben, ifjúsági egyesületben! Téli estéken hallgatják a népmű-
velésielőadásokat. Mégis érezzük, hogy a sok fáradságos munkának nincs
meg a várt eredménye. A szép felvonulások, a nagyszerűen előadott magán-
és páros jelenetek közt valahogy elsikkad a lényeg. A célt gyakran elhomá-
lyosítja, sőt legtöbbször felcseréli az eszköz. Hol van hát a hiba? Azokban,
akik a falusi ifjúság nevelését irányítják? Vagy az ifjúságban? Vagy tán a
sokat emlegetett korszellem a sikertelenség oka? Nehéz volna eldönteni. Nem
célom, hogy azt firtassam. Inkább csekély tapasztalatomra támaszkodva azt
kutatom, miként lehetne munkánkat eredményesebbé tenni. Vari-e mód, hogy
az igazi célt megközelítsük? Egy dolog világosan áll előttünk: a lélek műve-
lése fontosabb a test fejlesztésértél. Bár a testnevelés fontosságát nem von-
juk kétségbe, mégis mfnden ifjúsági munkánk középpontjába a lélek mű-
velését, a jellern fejlesztését kell állítanunk. AUalánosítani nem lehet. Sok
helyütt teljes a harmónia a kétféle nevelés közt, Példa lehet egyházunk
ifjúsági munkája, Mégis most az a sorsdöntő, mennyire sik-erül majd a ma-
gyar falu felnőtt ifjúságának nevdési problémáját megoldani. Hiszen ez nem
csupán a falu ügye.

Hivatásom szerint már több év óta végzek falun ifjúsági munkát. Ve-
zettem levente-egyesületet. Az ifjúság részére kűlön is tartottam népművelési
előadásokat. Mindig igyek-eztemérdekesen, közvetlenül 'előadni. De az ered-
ménnyel nem voltam megelégedve. Én is tapasztaltam, ha az ifjút a kényszer
hozza az előadásra, vagy összejövetelre, nem tudom igazán megf.ogni a lelkét.
Pedig ez volna a fontos. Ifjúsági egyesületet is alakítottam. Enekeltünk, szíu-
műveket adtunk elő Minden szépen, jól ment. De ezzel ki is merült a mun-
kánk, Éreztem, hogy másként kell a dologhoz fogni, mert az efféle munká-
nak csekély az értéke.

Töprengésem közt ért a veszprémvármegyei népművelési bizottság fel-
hívása, hogy községünkben rendezzék ú. n. jetlemképzö-tantotqamot, Kísér-
letképen több helyütt szerveztek ilyen tanfolyamot. Meglehetősen új dolog
volt nekem. Kísérletről lévén szó, csak általános irányelveket kaptam.

Községünk javadfjúságából kíszemeltem 18-at, 20-30 éveseket. Magam-
hoz hívattam őket. Megkérdeztern tőlük, hogy volna-e kedvük a téli hónapokban,
hetenként háromszor este az iskolában összejönni. Beszélgetnénk, olvasgat-
nánk és szórakoznánk is. Hogy jeIlemképző"tanfolyamotakarok velük csinálni,
arról nem beszéltem. A cím egyébként sem fontos, magam is inkább önképző-
körnek nevezném.

Mível eredményes munkát csak rendszeres összejövetelektöl varhattam.
megkértem őket, csak az vállalkozzék, aki tudja, hogy pontosan eljár majd
'iozzánk. Hivatkoztam korukra, komolyságukra. Szébakerült egyszerű beszél,
getés formájában a szótartás erénye. Mindnyájan örömmel vállalkoztak. -

*) Ez a beszámoló technikai nehézségek miatt maradt ki tavaszi számainkbóI.
Most az ősszel meginduló munkaidény új jelentőséget ad neki. Szerk,
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Vitatható, hogy míért csak a javát válogattam össze az ifjúságnl\k Hiszen
nekünk mínden ifjúra szükségünk van. Különösen is gondunkba kell fogadnunk
azokat, akik nem tartoznak a java.ifjúság kőzé l Megkezdeni mégis amazokkal
kellett, hogy rokonszenvessé tegyük a munkát mások előtt is. Főtörekvésem
volt, hogy az összejöveteleket megszerettessem. Es ez sikerült is, mert a ld..
maradottak szívügyüknek tekintik a következő tanfolyamba való bejutást.

Röviden vázolom a munka menetét. Néhány intelligens családtól napi ..
lapokat és folyóiratokat kértem. (Szívesen adták!) Szereztem társasjátékokat is.
A nép könyvtár helyben volt. Az összejöveteleket olvasással kezdtük. Mindenki
azt olvasott, amit akart. Közben beszélgettünk az olvasmányokról. Szóba ke..
rültek a rérnregények okozta álmatlan éjtszakák is. Sok érdekes gondolat ve-
tődött fel. Nem is hinné az ember, milyen kelete van a ponyva.drodalomnak
a falvakban. - Az ősszejövetel középpontjában a megbeszélés állt. Ez volt
magva a munkának. A témákról tervezetet készítettem, de nem ragaszkod tam
okvetlenül hozzá. Az alkalom, a hangulat sokszor más kérdés tárgyalását tette
szükségessé. Egy...két példa a beszélgetések anyagából: Az adott szó. Meg..
bízhatóés megbízhatatlan ember. A szülők megbecsülése. Isten. Az ember
lelkének gondozása; a .vallás ; a szerétet. Kötelességteljesítés. Káromkodás.
Köszönés. A nőkkel való bánásmód. En és az egyházam, hazám. Miért kell adót
fizetnem ? Stb. Miként említettem, nem előadások voltak ezek, inkább beszélge-
tések. Ok is elmondtálc a véleményüket, tapasztalataikat. Bizony, nem könnyű
feladat az ilyen. Sok téves felfogás él és sok rossz szokás is meggyökeredzik
"1 falusi nép között. Azokhoz sokszor csak óvatosan lehet nyúlni. Ezért igye-
keztem a dolgokat mélyehben szemléltetní. Sok elgáncsolt jó szándék és félr-e-
értett jóakarat került ilyenkor napvilágra. Igen örültek s jól esett nekik,
hogy elmondhatták, ami lelküket foglalkoztatta. Ha kétségük volt, bátran
előálltak vele. - \ 1"

Munkánkat változatossá tettük müsoros.estek rendezésével, De ez nem
volt többé célo A sikernek, mínt közös munkájuk eredményének, örültek, de
az 'előadások után nem hagytak faképnél, mint régebben. Megemlítem, hogy a
műsoros.estek jövedelmét szegény iskolás ..gyermekek felruházására fordítottuk.
Mondanom sem kell, hogy 'ezzel a község lakosságának munkánk iránt való
rokonszenvét csak fokoztuk.

S ha most azt kívánja tőlem valaki, hogy konkrét eredményekről számol-
jak be, s azt kérdeznék, volt ..e értelme annak a három hómapi munkának,
azt felelném : volt értelme, bár nagy eredményeket emlegetni hiú dolog volna.
Hiszen még csak az első lépést tettük meg. Mégis, egy,..egyeset vagy jelenség
meggondolásra késztet. Régebben az előadásokra szinte berendlelt hallga;
tóság érdeklődése igen ingadozó volt. Tanfolyamunkon soha senki nem bó..
lógatott. - Az egyik földbirtokos érdeklődéssei kérdezte, mit csinálunk mi
ott az iskolában? Csodálkozva újságolta, hogy béres-e, akinek eddig nunden-
második szava káromkodás volt, egészen megváltozott. Szinte elfelejtett ká..
romkodni, munkáját is sokkal pontosabban végezte. Otthon meg éjfélekig ar ..
ról beszélt, amit az iskolában látott és hallott. - A másik meg egy alkalommal
eljött hozzám és megköszönte, hogy visszavezettem a szüleihez. Mint mondta,
ő csak most látja, mít köszönhet szüleinek s csak most eszmélt rá, hogy eddig
mennyíre méltánytalanul bánt velük, Több kisebh jelenséget is megfigyelhet ..
tem, amelyek jőleső érzéssel töltöUekel. Mégis, legfőként a búcsú-estéri győ..
ződtem meg arról, hogy nem végeztem hiábavaló munkát. A meghatott, őszinte
tekintetekből láttam, hogy a 18 ifjú megértett engem. Éreztem, hogy kedves
emlékként viszik magukkal az együtt eltöltött esték tanulságait, örömeit. Tu ..
dom, hogy erre a 18 Iegényre minden jó munkámban számíthatok.
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Ha most azt vizsgálom, mit tanulhattam én ebből a tanfolyamból, azt
látom, érdekes tapasztalatokat gyüjtöttem. Meggyöződtem, hogy jellernre hatni
pusztán erkölcsi igazságok előadásával nem lehet. A belátásnkat kell helyes
irányban elindítanunk s erkölcsös cselekvések kiváltására fejlesztenünk. A
falusi nép s ifjúsága is, őszíntén megbecsüli azt, aki törődik vele. Nagyon
hálás a szeretetért, megértés ért. Szerétettel Lehet legjobban megközelíteni.

Közhely már, mégis megemlítem, mert meggyőződtem róla: a példa a
jellemképzés legfontosabb 'eszköze. Nemcsak a nevelőé, hanem egymásé is.
Egy-egy komoly fiút önkéntelenül is utánoznak a többiek: szóban, cselekedet-
ben. Ezért jó, ha megnyerjük azokat, akiket a többi is becsül. Azok a Iiúk,
akikkel a köszönésről beszélgettünk, kivétel nélkül megemelik a kalapjukat,
ha köszönnek. Természetesen nekem sem szabad kalapban szalutálnom. Annak
'\ másik fiúnak megéreznie kellett, hogy a szülői szeretetröl nem frázisokat
mondtam, Ereznie kellett, hogy én is nagyon szeretem a szüleimet. Es így
tovább. i . ,

Sok helyütt szokásban van, hogy az iskolában dohányoznak a felnőttek.
(Természetesen a vallásos összejövetelekre nem vonatkoztatorn.) Nem kell
bizonyítgatni, hogy nuermyire .helytelen szokás ez. Sajnos, kiirtani is igen
nehéz. Már régen megtiltottam az iskolában való dohányzást. S talán többé
nem dohányoztak? Addig nem, míg én is ott voltam. Most, a tanfolyammal
kapcsolatban érdekes eset történt. Még az első napokban szépen megértettük,
hogy az iskolában sohasem szabad dohányozni. Néhány nappal később, az
összejövetelről el kellett távoznom. Azzal búcsúztam, hogy vissza már nem
mehetek. Mégis visszamentern. Az iskolában cigarettafüstöt éreztem. Nem ku-
tattam, ki dohányzott, csak azt mondtam csalódottan: Fiuk, igen csodálkozom.
Másnap ketten eljöttek hozzám és bocsánatot kértek. Mint mondták, igen ne-
héz volt ellenállni, mert erős dohányosok. Természetesen örömmel megbocsá-
tottam. Sohas-em fordult elő többet ilyen eset. -

Hasznos volt a sok együttlét azért is, mert megismertük egymást. öszín-
tén, kölcsönösen bevallottuk, hogy eddig egyikűnket-másikunkat alaposan
félreismertük. - Még valami ide kívánkozík. A 18 hallgató kőzött két katolikus
ifjú is volt. Nagyon örültek, hogy kőzénk jöhettek. Az egyik április t-éri haza-
ment kat. községben lakó szüleihez. Eljött hozzám búcsűzni. Bevallotta, igen
csodálkozott, hogy kőzénk fogadtuk. Hogy miért, most ne firtassuk. De míkor
elment, az volt az érzésem, hogy ő lesz az első, aki otthon, náluk először nyújtja
kezét az ott élő egy-két evangélikus legénynek.

Eredmények ezek? Azt hiszem, igen.
Tudom, lesznek, akik azt kérdezik tőlem: mit tudsz te, amit mi nem tn-

dunk és mit értesz olyant, ami nálunk nem volna meg? Azt felelem: semmit.
Nem szégyenem, hogy csak most ismertem meg azt az utat, amelyen tovább
haladhatok. Tudom, sokan vannak, akik már mcsszebb járnak. De ki merné
tagadni, hogy még sok a tennivaló! É,s itt igazán találó aszólas : inkább ké-
sőbb 'elkezdeni, mínt soha. Az első lépés a helyes úton többet ér, mínt a hely-
telen utakon való céltalan barangolás.

A falusi ifjúság jellernnevelésének módjairól és eszkőzeiről lehet vitat-
kozni, de míként fentebb már érintettük, egy dolog világosan áll előttünk:
az ifjúság lelki életével többet k-ell foglalkoznunk.

(Marcalgergelyí) Csoknyay József.



215

KRÓNIKA
fl scndersbausení Lutber-Fíkadémía

folyó évi augusztus 4-17~ig tartotta negyedik egyetemes teológiai konferen-
ciáját, melyaz ifjú intézmény munkáját folytatólagosari emelkedő irányban
mu'tatta be. Az intézet vezetősége, első sorban Stange göttíngeni professzor,
most is mindent megtett a koníerencía egyetemes jellegének kídomborítására
s éppen ez az, ami a hitvallásukhoz ragaszkodó evangélikusokat úgy Németr
országból, mint a kűlföldről egyaránt vonzza. Ezt mutatja az, hogy úgy a
németországi, mint külföldi résztvevők száma a különféle nehézségek ellenére
emelkedett. A Luther-Akadémia hivatalosan természetesen nem foglal állást a
nérriet protestantizmus belső harcával szemben, mert csak így biztosíthatja a
mai viszonyok között német területen való fennállását, viszont kétségtelen,
hogy 'egész munkájával a hitvalláshű lutheri-reformátori alapon álló evangé-
likusság ügyét szolgálja és erősíti úgy Németországban, mint annak határain
messze túl. !

A konferencía egyetemes jellegét szépen domborította ki már a meg-
nyító ünnep. Az ünnepi istentiszteleten Eidera upsalai érsek, az Akadémia
elnöke hirdette az Igét Máté 5, 43-48. alapján. Az «olyanok lesztek mint az
Isten. (Gen 3,5.) démoni gondolatával hatásosan állította szembe az Istennel
való hasonlóság jézusi követelését, mely az istenfiúság viszonyában valósul
meg és foglalja egy minden kerlábon felül álló közösségbe Isten gyermekeit,
Az Akadémia ünnepi termében a megnyitó beszédet Torm kopenhágaí pro-
fesszor tartotta Pál apostol nyomán finom és mégis markáns vonásokkal dom-
borítva ki a Krisztus anyaszentegyházának eleven és átfogó realitását. Az első;
hét előadói közül a hallgatóságra legnagyobb hatással voltak Aulén, volt lund-í
egyetemi tanár, most straengnaes-i püspök, aki a feltámadásról való őskeresz-
tyén, az Ige testté-Ievéséröl való ó-egyházi és a hit által való megigazulásrój
szóló reformátorí három hitvallás belsőegyüvétartozását fejtette ki a nála
megszokott éleselméjűséggel, - Ztinker hreslau.i püspök, aki az ige és az
egyház 'egymáshoz való viszonyát fejtégette a bibliai igazság erejével és Mül'-
ler Frigyes nagyszebeni lelkész, püspökhelyettes, aki a keresztyénségnek a kü,
lőnféle népiségek kialakulására vonatkozó [elentöségét ismertette rendkívül
széleskörű történeti áttekíntéssel, De elismerés illeti a többi előadót is, kik-
nek mindegyike értékes tanulságokkal szolgált az értekezletnek; - Frővig, az
újszövetségi tudományok komoly munkása az oslói egyházi fakultáson (<<Hités
es történet Pál apostolnál»), Molland, az osloi állami fakultás nagy reményt
keltő fiatal egyháztörténésze (<<Azevangélium Origenesnél»), Strasser hildes-
heimi szuperintendens (<<Bugenhagen mint egyházszervező» ), továbbá azok,
akik egyes országok evangélikus egyházait, vagy általában vallási mozgalmait
ismertették. Igy a norvég egyházról Molland, a fínnegybázról Ruuth (Helsinki),
a kanadai lutheránus egyházról - a magyar evang. bevándorlottak gyüleke-
zeteiről is szerétettel emlékezve meg - Reble hamiltoni lelkész, a görögkeleti
egyházról Müller, az ukrajnai evangéliumi mozgalomról Werner erlangení lel-
kész, Ulmer munkatársa adott szemléltető képet. Mindez alkalmas volt arra,
hogy a résztvevőknek necsak látókörét tágítsa, hanem, hogy bennük a nagy
távolságok és különféleségek ellenére is a benső együvétartozás érzését erő-
sítse. - A konferencia második hete szintén sokat ígérően kezdödött Grünberg
rigai (lett) érsek prédikációjával (<<Jézusa viharban-, Máté: ev. 8.) és H. E.
Weber bonni professzornak Martin Kaehlerről, a 100 évvel ezelőtt született
hírneves hallei teológusról tartott emlékbeszédével, mely találóan emelte ~
Kaehler teológiájának maradandó értékű vonásait. A második hét munka-
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programmjaból már 'előre a legnagyobb várakozást keltették Deissmannak az
Una Sancta-ról és>Starujénak a hit bizonyosságáról bejelentett előadásai, -
de e hét elején már hazahív tak itthoni kötelmeím. Raftay püspökünk, sajnos,
betegség miatt nem tarthatta meg a konferencía elejére hejelentett előadását
a hitvallás jelentőségéről, - ami általános sajnálkozást keltett. Igy magyar
evangélikus egyházunkat ez alkalommal is csak alulírott képviselte, aki küt-
lönben mínt az Akadémia elnökségének tagja, hivatalosan vesz részt a kon-
ferenciákon. Hogy mégis ne legyek bár hivatalos, de néma résztvevő, ez alkar-
lomra «Die Tragödie des Menschen von Emerich Madách. Eine ungarische
Weltanschauungsdichtung» címen jelentettem be előadásomat, mely az első
hét végére esett. Természetes, hogy a főgondot az Ember Tragédiája gondo-
latmenetének és világnézeti jelentőségének feltárására kellett fordítanom. Az
idézeteket Mohácsi Jenő új fordításából vettem. Örömmel állapíthatom meg,
,hogya magyar költői géniusznak ez a legegyeteme.sebb emberi alkotása eb•.
ben a rövid, kivonatszerű ismertetésben is erősen megragadta a nagyszámú
előkelő német és más nemzetiségű hallgatóságot. Ez a '.tapasztalásom újra
meggyőzött arról, hogy az Ember Tragédiája ma aktuálisabb. mint valaha"
mert a mai kor Iétküzdelmében elfoglalt embernek mondhat és jelenthet leg-
többet az az égi magasságokból hangzó üzenet: Ember küzdj és bízva bízzál!
- Mint a «német alaposságras jellemző vonást megemlíthetern azt is, hogy
találkeztam olyanokkal is, akik a Reclarm.féle Universalbihliothekből előre
beszereztékaz E. Tr. német fordítását, hogy az előadásra felkészűljenek.

Ha az ernber manapság Németországban járt, itthon természetesen lép-
ten-nyomon megkérdik, mit mondhat az ottani egyházi viszonyok felől. Itt
nincs a helye annak, hogy erről részletesebben nyilatkozzam. De egyet sze-
retnék minden érdeklődőnek a lelkére kötní s ez a következö. Ha a némel:"
országi egyházi és vallási viszonyok iránt érdeklődünk, akkor ne csak azt'
nézzükés pécézzük ki megvetően, hogy anémet pogányság mozgalma mí]-
csoda «bolondgombákats terem, vagy hogya «német keresztyének» (Deutsch-
Christen) hogyan dobják el a sulykot nemcsak hatalmi, de hitbeli k~é}-
sekben is; hanem figyeljünk míndenekelött azokra, akik az ár ellen úszva
a meg nem hamisított lutheri hitvallás zászlaját emelik a magasha és - ve-
zetők és hívek serege, ~ a vértanusághoz közel járó hithűségét, állh!atatosságot
és olyan áldozatra készséget tanusítanak, amely a keresztyénség legszebb
példáira emlékeztet. Itt 'Im a «nérnet protestantizmus. magva, lelke, ereje,
- azoknál, akik nem hajtottak térdet a Baal előtt. Ezekkel találkozni lelki
lépülés és ha ezek kérik külföl'du híttestvéreíket: «Imádkozzatok értűnlo , -
ne tagadjuk meg kérésüket. D. Dr. Próhle Károly.

Keresztyén Szövetséges Világgyúlés.
Budapest 1935.

A nagy szervezkedések korát éljük. Természetes tehát, hogy felfigyelünk
a hatalmas arányú keresztyén világmozgalmakra. Ha kezdjük is napjainkban
meglátni a kísértéseket, amelyek egy ilyen tömegalakulatban a keresztyénség
nagy ügyét, az evangélium tisztaságát fenyegetik, annál halaszthatatlanabb a
'kötelességünk, hogy kimozduljunk jóakaratú megfigyelő helyzetűnkből és tevő-
leges részvételt és felelősséget vállaljunk bennük. Az eleven életet élő egyház-
ban nincs helye a közönyösségnek ezekkel a mozgalmakkal szemben. Ameny-
nyire áll ez a kötelességünk a keresztyén egyetemességet oélzó hitelvi és gya-
korlati mozgalmakra, a nagy missziói összefogásokraés az evangéliumi moz-
galmakat védő szervezetekre, sokkalta inkább ez a dolgunk az ifjúsági vilAg-
mozgalmakkal szemben. Ha nem ezt tesszük, nem értjük meg az egyháztörténe-
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lern újabb szakaszának törekvéseit és lemaradunk, megíeneklünk egy nyárs-
polgári életkeretek közé zsugorodott, elmaradt szellemű, elposványosodott ál-
keresztyénségben. Minél öntudatosabban tör elő a szándékunk, hogy élni akar-
juk a hitvallásaink-jelezte keresztyenséget és megalkuvás nélkül akarunk har-
colni az Ige egyre teljesebb és igazabb megértéséért, annál kevésbbé helyez.
kedhetünk a kívülről fölényesen bírálgató kényelmes álláspontjára, {annál
inkább kell résztvennünk ezeknek a vílágmozgalmaknak a sodrában, közösséget
vállalva velük, igazi felelősségben állva irántuk. Ilyen módon, belülről kell
mindent elkövetnünk, hogy megszabaduljanak esetleges téves szellemüktöl,
keresztyénnek látszó emberi vallásosságuktól, hogy Isten ügye győzedelmes-
kedjék fölöttünk is.

Ennek a budapesti seregszemlének első üzenete számunkra, hogy félre-
téve minden eddigi félénk és ügyefogyott kísérletezést, komolyan oda kell tor-
dulnunk az ifjúságunkhoz. Nincs ennél sürgetőbb és fontosabb teendő! Bele
kell állítani az ifjúságunk iránti felelősséget érdeklődésünk és munkásságunk
középpontjába és nem szabad többé engedni, hogy másod- és harmadrendű
dolgok kiszorítsák onnét. Amíg megelégszünk tengődő ifjúsági munkákkal;
ahol az ifjúságunk elenyésző töredéke vesz csak részt és ami a legtöbbször-
táncmulatságok,m.eg műsoros teák rendezésében merül ki, addig ne
áltassuk magunkat azzal, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. Elszán-
tan, lendülettel, nagyvonalúan és mégis hűséges, gondos előkészülettel meg
kell indítanunk az egész vonalon az ifjúsági munkát.

Éppen ez a világmozgalom világos tanúságát adja, hogy lehet jó és de-
rekas munkát végezni, lehet igazi mozgalmat támasztani az ifjúság között.
Egyházunknak egyszerűen el kell sajátítania mindazt, amit tapasztalatban',
szervezetben, módszerben ez a mozgaíom felülmulhatatlant adott a fiatal-
lok világának és hozzá kell kezdenie, hogy nálunk is, városi és falusi gyüleke-
zetekben egyaránt, megindítsuk a keresztyén szövetséges munkát, Két meg-
[egyzést szeretnék még ehhez fűzni. Az egyik az, hogy sokak szemében leküzd-
hetetlen nehézség a mozgalom magyar mult ja. A Bethánia-Egyesület szinte ki-
zárólagossággal tekintette a maga munkájának, a mozgalom alapelvei ellenére.
Itt azonban nem nehéz új helyzetet teremteni. A norvég példára mutatok rá
többek között. A közösségi mozgalmak keresztyén szövetségesei mellett, pár-
huzamosan, attól függetlenül" csak a világszövetséggel tartva kapcsolatot,
virágzik a norvég evangélikus egyház keresztyén szövetséges munkája. Ezt
nálunk hasonlóképpen megtenni nem jár semmi nehézséggeL A másik meg-
jegyzés az, hogy van már egy szépen haladó KIE evangélikus munkánk; minek
ide új dologgal előhozakodni ? Ahol megy szépen a KIE munka, világért sem
szabad mással belerontaní. A magyar ifjúság elég nagy terület ahhoz, hogy
megbírjón két bevált módszert. De a legfőbb tekintet, amit nem szabad szem
elől téveszteni, az, hogy. a KIE m'ínt egyesület, ha az egyházon belül is, mégis
önálló, kűlön életet éL A keresztyén szövetség ellenben teljesen egyházi, sőt
gyülekezeti mozgalom, Agyülekeretben él a lelkipásztor irányítása alatt és
éppen a lelkész legbuzgóbb, Legalkalmasabb segédcsapata, munkatársi gár-
dája lehet nagy munkája elvégzésében. Hogy mílyen kínálkozó nagy lehetősé--
geket állít elénk ez az ifjúsági világmozgalom, az kítűnik a jelszavából, ami,
legfőképpen mozgatja életét és munkásságát: Az ifjúságot Krisztusnak és az
Egyháznak I '

Rövid pár sorban szeretnék még ennek a mozgalomnak mivoltáról ké-
pet adni. Idézek az «Emmaus felé. 1. évf. 347. oldaláról: «A konfirmált ifjú-
ságnak akar e mozgalom alkalmat adni az egyházi életben való részvételre,
Annyi tettvágy és lelkesedés lobog el haszontalanul vagy hiába, mivel nem
nyílik tér a hasznos cselekvésre. Ezen a hiányon segít eza mozgalom. A kon-
firmációi fogadalom sokaknál puszta hangulat, kedves emlék. Ez a mozgalom
állandóan ébren tartja az ifjúságban a konfirmáció ált,W.kapott szent köte-
lességeít, elkötelezését és igy szervesen beleépül az egyház az ifjú lelkivilá-
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gába. Ma igen sok esetben a konfirmációval megszakad a 'belső kapcsolat
az ifjú és az egyház közőtt. Ha .külsöleg tagja is az egyháznak, belsőleg nem
jelent sokat számára. Buzgó egyháztagnak tartják, de Isten nem használ-
hatja fel az egyház építésére. Ez a mozgalom k'im(é~yítiazt a belső kapcsol
latot is, amikor megismerteti az ifjúsággal elevenen egyháza történelmét, hit-
vallási iratait életének szerves értékévé teszi, ,egyháza:l!eladatait, helyzetét
eléje tárja és így öntudatos, buzgó, áldozatkész munkás egyháztaggá neveli»..

Sokatmondó üzenete volt ennek a világgyűlésnek a magyar evangélikus
keresztyénség számára az is, hogy rámutatott a gyakorlati keresztyén élet
és szolgálat nálunk teljesen parlagon heverő nagyalkalmaira. Mínden téve-
dés és sokszor megütköztető kifejezések ellenére álmélkodva kellett látnunk,
hogy az angol-szász keresztyénség mennyivel komolyabhan veszi hitét, mint
mí. Milyen felelősséggel tekintenek a szociális kérdésre, az élet nyomorúsága
alatt szenvedő tömegek rettenetes lelki inségére. a népek és nemzetek egy-
máshoz való viszonyára, ahol olyan féktelenül és korlátlanul uralkodík a Sá-
tán, mert a keresztyének, mí magunk, kisújjunkat se mozdítottuk, hogy Isten
teremtési rendjét érvényesítsük és keresztül vigyük mínden akadály ellenére,
A mí nyugalmas, békés keresztyénségünknek nagy szüksége volna arra, hogy
a Szentlélek feltámassza bennünk a reformátorok elszánt akarását és szándé--
kát, hogy Isten törvényeinek érvényt szerezzünk. Hiszen ezért nincs sokszor
visszhangja a mi evangélium-hírdetésünknek, mert a törvény hirdetése és a
törvény szolgálata az új engedelmességben annyira kiveszett köreinkből.

Végül nagy szolgálatokat tett ez a nagy gyülekezés a világ mínden tá;-
járól a tekintetben is, hogy nyibogatta a szemünket, Annyira hozzászoktunk,
hogy politikában és egyházi életben a magunk bajai és feladatai körül forog-
junk, hogy elvesztettük az eleven tudatát annak, hogy Isten világhódító hadjá-
ratának csak egy kis szakasza vagyunk. Hányszor csüggedeztünk, amikor
nehézre fordult egyházunk helyzete, holott talán éppen akkor nyomult előre
Isten ügye diadalmasan szerte az egész világon. Meg kell tanulnunk a keresz-
tyénség egyetemességeben gondolkozni, a mi törekvéseinket, feladatainkat nagy
távlatokban látni. Isten kiszélesítí látóhatárunkat, hogy meglássuk, mi keresz-
tyének ősszetartozunk. összefüggésben állunk egymással. Az az oka szükkeblű-
ségünknek és szűklátókörúnknek, hogy valahogyan egy fogalmi, elméleti ví-
lágban éltünk, a keresztyén igazságokkal törődtünk, nem pedig a keresztyén.
gyülekezetekkel. az egyházzal, amit Isten míndenütt teremt, épít és megújít,
Amilyen mértékben a valósággal, az istenadta valósággal számolunk, olyan
mértékben nő meg számunkra is a keresztyén összetartozás tudata.

Befejezésül csak arra akarok rámutatni, hogy ezen a gyűlésen talál-
kozott egymással az angol-szász gyakorlati irány ú keresztyénség anémet pie-
tista kegyességgel. Termékeny az .ílyen kölcsönös adás-vevés, lelki aján-
dékok kicserélése. Erdékes megjegyezni azonban azt, hogy igazi reformátori
tartalmú <előadásokat éppen a magyarok tartottak. Itt látható, hogy milyen
értékes szolgálattal tartozunk míndannyian, akik a reformátori hit és éllel
részesei vagyunk. Azért tartották éppen nálunk, Budapesten ezt a világgyűlést,
mert Kelet kapujában vagyunk. Milyen nagy a felelősségünk, hogy az igazi:
reformátori keresztyénséget szolgáljuk az alakuló keleti 'keresztyén -egyhá-
zakhant .

Ez a keresztyén szövetséges mozgalom egy nagyszerű, bevált ifjúsági
munkamódszert, pompás keretet és alkalmas szervezetet kínál nekünk, magyar
evangélikusoknak. Magunkra vessünk nyomorúságunkért, ha semmibe vesz-
szük. Meg kell kezdenünk sorainkhán is a keresztyén szövetséges munkát és
a [ó angol-szász gyakorlatiassággal megtalált életrevaló kereteket reformá-
tort-hítvallásos tartalommal kell megtöltenünk. Akkor megindultunk egyhá-
zunk ifjúságának szolgálatában a helyes úton!

(Budapest) : Urbán Ernő,
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SZÉLJEGYZETEK
Kulcsár György,
akitől [elen számunk bevezető elméle
kedése való, az 157~es években a
zalamegyei Alsólendván volt lelkész.
Életéről nem sokat tudunk, 1577-ben
már meghalt. Nagy buzgóságot fejtett
ki a lutheri reformáció érdekében, egy
bécsi nyomdászt is hozatott Alsólend-
vára, akivel három munkáját nyomat-
ta itt ki. Az egyiket (<<Azördögnek.
a penitenciatartó bűnössel való veteke-
dése. ) Zrinyi Györgynek, Kristófriak
és Miklósnak ajánlotta, akik akkor a
reformáció hívei voltak. Főpártfogója
Iőldesúra: Bánffy Miklós zalai Iöis,
pán volt. Neki ajánlotta legnagyobb
művét, prédikációs kötetét, amely
«Postílla, azaz evangyéliomoknak, me-
Iyeket 'esztendő által a keresztyének
gyülekezetibe szoktak olvasni és hm.
detni, Prédikáció szerínt való magya-
rázatja. címen 1574-ben jelent meg s
később még két kiadást is ért. Ez a
körülmény is mutatja, hogy nagyon
szerették a heves polérniát kerülő, de
annál mélyebb, építő tartalma miatt.

Evangélikus Egyházunk
belső helyzetére rendkívül jellemző az
a vita, mely most indult meg az
«Evangélikus ÉLet»hasábjain. Dr. Visz-
Irok Lajos azt a tételt állította fel,
hogyakeresztyénség jelenkori súlyos,
szinte halálos betegségének az oka:
«evangélikus egyházunk letért a lu-
theri alapról, megtagadta önmagát, el-
feledkezett Legfőbb kíncséről, a ke-
resztyénség lényegéről magáról: a hit
által való megigazulás elvéröl». Mí-
vel azután Viszkok a «legfőbb egyházi
munkás-nak a hitoktatást tekinti, s
mivel szerinte «mai hitoktatásunk nem
hitoktatás, hanem cselekedetoktatáss ,
azért érthető a diagnózis: «egyházunk
siralmas helyzetének az a főoka, hogy
a hitoktatás nem; a hit által való meg-
ígazulás elvi alapján álló, azaz nem
lutheri szellemű vallástanítás». Bár

Viszkok indokolása sok tekintetben hi-
báztatható, - talán erre gondolt az
«Evang. Élet» szerkesztősége, mikor
a cikkhez megjegyezte, hogy «nem
mindenben ért egyet a cikkíró fej-
tegetéseiveb , - annyi bizonyos: he-
lyes az a felismerés, hogy egyhá-
zunk munkája, jelenkori gyakorlatát
tekintve, letért az 'eredeti lutheri (he--
lyesebben: biblikus) alapról. Nem he-
lyes ugyan azt mondani, hogy ha bib'-
liai történeteket vagy éppen egyház-
'történetet tanít a hitoktató, akkor
szükségképen «cselekedeteket», azaz
emberi magatartást, Isten előtt is em-
beri érdemekre támaszkodó erkölcsisé-
get tanítunk. Mert a bibliai történeteki-
ben az a lényeg, amit Isten cselekszik
s az egyháztörténelemben is Isten Lel-
kének vezérlő erejét kell felmutatnunk
tanítványainkelőtt. De a hozzáértök
előtt alig lehet kétséges, hogy a való-
ságban, a gyakorlaiban nemcsak az el-
ső sorban hitvalló hőseink hithűségét,
hősiességét stb. kidomborító egyház-
történettanításunk. hanem a bibliai
történetek tanítása is sokszor «csele-
kedettanítássás lesz.

Viszkok Lajos cikke - úgy lászik -
széles körök nyugtalankodó ellenmon-
dását váltotta ki, de jellemző, hogy
az ellenmondás nem a megokolás és
levezetés valóban helytelen mellékté-
teleire irányul, hanem a főmegállapí-
tás ellen, hogy t. i. egyházunk letért
a biblikus alapról. «A hit által való
megigazulás tanát nem szabad tú~
hajtani» (1), - írja az egyik cikkíró.
Mintha ez a «túlhajtás» nálunk, vagy
általában megvolna s mintha túlhaj-
tás volna, ha' egyszer megint meg-
próbáljuk komolyan venni és követ-
kezétesen érvényesíteni, amit Luther
Pál apostol nyomán tanított s amit
Pál apostol valóban egészen a hajt,
hatatlanságig menő «túlhajtással» ér-
vényesített a galáciai gyülekezetekben,
átkot kiáltva mindazok ellen, akik «el
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akarják ferdíteni a Krisztus evangyé-
liomát. (Gal 1,6). Tessék elolvasni az
egész levelet a galáciabeliekhez s meg-
látni, hogy Pál apostol még sokkal
nagyobb túlhajtással hirdette a hit
által való megigazulást, mint Viszkek
Lajos. A cikkírónak persze «nem im-
ponál» a Víszkok által felhozott «Lu-
ther 110. kötetéből vett. idézet sem,
melyet egyszerűen «kíszakítotts-nak
mond. De a helyett, hogy e «kíszakí-
tott» idézet helyett más, alaposabb idé-
zetekkel mutatná meg pl, Szőnyi Ben-
jámin általa idézett versének teológiai
helyességet, a megszokott liberális frá-
zissal «éppen a mi hitelveink szerint
Lutherrel szemben is felhívja bíró-
ként magát az üdvözítőt». Azt akarja
mondaní ezzel a cikkíró, hogy Lu,
ther -- mást tanít, mint az Üdvözítő?!
Vagy nem veszi észre, hogy ezzel a
mondattal maga is odaáll «Luther ul-
tramontán ócsárlói» közé?! Egy má-
sik cikkíró «Lutherünk» idézett mon-
dásának az élét azzal veszi el, hogy
Jézus tanításának ilyen módon való
hangsúlyozása «akkor> szükséges volt:
ma tehát nyilván már nem szükséges,
hiszen szerinte Luther «csak a hang-
súly miatt mondta ezt>! Mintha Lu-
ther is - szónok lett volna (tegyük
hozzá: a legrosszabb fajtából való),
aki a «hangsúly>, azaz szónoki hatá-
sok, vagy talán holmi újságírói reklá-
mok kedvéért «hangsúlyozott» volna
egyes dolgokat! Persze, ha ennek a
cikkírónak igaza volna, akkor a hit
által való megigazulás tanítása is az
«akkor» szükséges, de ma már meg-
haladott tanok kőzé tartoznék, mert hi-
szen - szerinte - azt, hogy mi a hit,
«cselekedetek tanítása» nélkül még csak
megérteni sem lehet. Valóban minden
katolikus ' olvasó szíve szerínt örülhet
annak, hogyan nem tudnak a cikkirók
mit kezdeni Luther Mártonnal és ho-
gyan állnak teljesen - a legvulgari-
sabb katolicizmus alapján, de nem
az igazság, azaz az Evangélium alap-
)ján s hogyan tagadják meg a Luthert.
rel szemben bíróként felhívott üdvö-
zítőt, ha t. i. evangéliumaink a való-

sághoz híven rajzolrák meg tanítását
és ha, mint fentebb említettük, Pál
apostol helyesen tanította a kereszi-
tyénséget. Minden esetre erek az ellen•.
vélemények mutatják legjobban, hogy
mennyire igaza van (a főtételben) -
Viszkeknak.

Végezetül az ember csak azt kérdi,
hogy vajjon az Országos Luther-Szö-
vetség által kiadott egyházi lap arra
való-e, hogy az ilyen, Luthertől mesz-
sze elszakadt egyéni véleményeknek
helyt adjon, ha mindjárt a cikkírók
százszor is esperesek vagy szónoki
képességeiket nagyra tartó lelkészek.
Vagy még mindig nem látjuk be, hogy
egyházunkat s vele együtt a keresz-
tyénséget destruáljuk, ha a «gondolat-
szabadság» jegyében a lehető legel-
lentétesebb «véleményeket> tálaljuk fel
híveinknek s ily módon csak mind
jobban megzavarjuk őket a tekintet-
ben, hogy mit jelent az evangéliumi
keresztyénség?! Valóban itt volna az
ideje, hogy egyházunk merjen «túl;
hajtássals tanítani, de az evangéliumi
igazságot tanítani s hogy erre szorít
sa, ne pedig egyéni vélemények «hang-
súlyozására. szoktassa - espereseit és
lelkészeit.

Kőszegi leánynevelőintéze-
tünk

díszesen kiállított, illusztrált értesítő-
ben számolt be az 1934-35. iskolai
évről. A bennlakással kapcsolatos le-
ánylíceum nevelő- és oktatómunkájá-
ban olyan jelentékeny újítások történ-
tek, hogy érdemes azokkal foglalkez-
nunk. Az egész értesítő a karácsony
után bevezetett szakteremrendszer és
a vele kapcsolatos újítások jegyében
készült. Az intézet igazgatója részletes
tanulmányban ad tájékoztatást az új
berendezkedés pedagógiai elgondolá-
sairól és a megvalósítás 'érdekében
tett intézkedésekrőL Az a gondolkodá
rugalmasság és tettrekészség, amely
minden előbbrejutás feltétele és amely-
lyel egyházunknak ez az iskolája ki-
tűnik.. az ország középiskolái közül
itt először vitte keresztül az újításo-



kat. A kőzépiskola legnagyobb prob-
lémáit igyekszik az intézet vezetősé-
ge a megoldás felé segíteni. Ezek a
problémák: az elemi iskolával szem-
ben beállott természetellenes szaka-
dékok áthidalása, a túlterhelés jelenté-
keny enyhítése és a modern nyelvek
tanítási eredményének fokozása. Eze-
ket a célokat a szemléleten és cselek-
vésen alapuló tanítás, a szakterenn-
rendszer, a napközi iskola rendszeré-
nek bevezetése és magyarul nem tudő
német anyanyelvű növendékek meg.
hívása szolgálja,

A szakteremrendszer gondolata nem
új, hiszen több tárgy tanításában már
régóta érvényesül. Új a következetes
keresztülvitel minden tárgy számára.
Az intézetben eddig az ev. vallástan,
a mennyíségtan és a történelem-föld-
rajz termét rendezték be. A jövőben
magyar, német, francia termeket fof!!-
nak kiképezni. Orvendetes, hogy az
újításokkal kapcsolatban megnyilatko-
zik a szükséges mérséklet és óvatos-
ság is. Az értesítőből sok vomatko-
zásban kitűnik az, hogyarendszer ..
nek megvannak a maga kétségtelen
nehézségei, tehát az eredmény nem
százszázalékos. Az osztályoknak nincs
egyetlen saját terme, a tanulőknak
nincs saját külön helye, melynek tisz-
taságáért, rendjéért egyénileg felelő-
sek. A termeknek állandó változtatása
lelki hatások szempontjáhól is két-
oldalú. A különböző korú tanulők szá-
mára minden terembe több bútorzat
kell. Az órarend készítése igen nagy
nehézségekkel jár. A rendszer beveze-
tése szinte leküzdhetetlen akadályokba
ütközik nagy létszámú osztályok ese-
tén. Viszont a szemléltető eszközök
beszerzésénél megtakarításokat lehet
elérni. I I I I I

Az újítások jelentős pedagógiai elő-
nyeinek vázolására elegendő .terünk
nem lévén, be kell érnünk egy-kél
főbb kérdés felemlítésével. Az érte-
sítő II. része 17 szép képben mutatja
be a szaktermek vonzó, ízléses, lele-
ményes és valóban szakszerű beren-
dezését és a bennük folyó cselekedte-

tő, érdeklődést lekötő tanító és nevelő
eljárást. A tanárok munkaköpenyben
vannak a növendékek kőzőtt a tante.
remben s igazán a vezető, megértő
munkatárs szerepét töltik be. Az in-
tézkedéseknek a tanulők életre való
előkészítésére, az önálló szellemi mun-
ka megszerettetésére és elsajátítására,
a helyes időbeosztásra és idökihasz-
nálásra való nevelésében rendkívül
nagy a hatása.

A kőszegi ev. leány líceum szeren-
esés helyzetben van, mert osztályai
nem népesek. A VI. osztályba pl. csak
4 tanuló járt. Az intézet benépesülésé-
nek statisztikája is azt mutatja, hogy
a létszám következetesen apad s igy a
szakteremrendszerrel járó nehézségek
valószínűleg tovább csökkennek. - A
nehézségek általában azzal is enyhís-
hetők volnának, ha egyes, arra kínál,
kozó tárgyak termeit összevonj uk. A
szintén bevezetett napközi iskola-rend-
sz-er lényege az, hogy a tanulők az ís-
kolában d. u. 5 óráig minden más-
napi leckéjüket elvégzik. Azonban a
tanuláshoz szükséges időtartam egyé-
nenkint meglehetős nagy határok kö-
zött ingadozik s egészen .uníformí -
zální itt sem lehet. Nem minden nő-
vendéle tud ebédután munkához fogni
s 2-3 óra alatt 'elkészülni a leckéjé-
vel, ha d. e. 8-1-ig fáraszto órái vol-
tak.

Az 'egyelőre kísérletképen bevezetett
rendszerről még a fővárosi nagy lapok
is hoztak részletesebb tudósításokat.
Bölcseségre mutat, hogy az intézet ve.-
zetösége a napi sajtó kritikáját ilyen
kérdésekben nem értékeli a kelleté-
nél többre.

Az újításokról az illetékes egyházi
és tanügyi hatóságok elismeréssel nyi-
latkoztak. Az egyházi főhatóságnak
az úttörő munkával szemben máskor
is megnyilatkozó igazán szerenesés pe-
dagógiai érzéke, tudása és minden jó
törekvés megértő támogatására siető
készsége tette lehetövé azt, hogy ép-
pen evangélikus iskola lehessen az or.
szág első milieu-ískolája, melyben jó-
zan, egészséges, modernűl-konzervativ
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nevelő munkát végezhetnek. A nevelés
külső keretei egyáltalán nem mellé-
kések! A kőszegi intézdben történ-
tek eszünkbe juttatják a nevelés tör-
téneténekazt a tényét, hogy a mar-
gyar nevelésűgyi kérdésekben egyhá-
zunk mindig elől járt. R.

A nyugdíjazások
pontos végrehajtása ügyében kereste
meg a kultuszminiszter a hítfeleloe-
zeteket. Az iskolai autonómiából fo:-
lyik, hogy mint más tárgyban, úgy eb-
ben is "hasonló eljárásras kűlőn kérte
fel őket. A nyugdíjazasok .kérdése
azonban éppen azért, mert meghatál
rozott személyekről és pénzről van
szó, mai helyzetünkben fokozott súly-
lyal bír. Nagy érdeklődés és harc kí-
séri. Nem fogadjuk el azt, hogy egy
rnunkakőr abbahagyása és új embe-
rek munkábaállítása annyi, mint az
öregek és fiatalok szembenállása. A
nemzedékprobléma ilyen kiélezéséhez
senkinek sincsen joga. A nemzedékek
határvonala sem kűlönűl el élesen
s a felváltás állandó. Az egyes nem"
zedékek nem saját maguknak, hanem
az ősszeségnek. a jövőnek tartoznak
engedelmes és igaz szolgái lenni. Aki
tehát a munkát elvégezte, adjon hálát
az érdemetlenül elvett jókért és men-
Jen el igaz benső békességgel. Az el-
menés törvénye nem emberi törvény.
Attól ne féljen senki, hogy ha [öve-
delme valamit megcsappan, nem tud
majd megélni. Ne is szaladgáljon sen-
ki új jövedelmek után. Azt se kérje,
hogy addig hagyják hivatalában, míg
családi hajlékot épít. Ne kívánja, hogy
okvetlenül a fiával töltsék be a helyét.
Menjen el bizonyos magától értetődő
és az élet munkája után megszerzett
bölcseséggel.

Az újoncok pedig ne a zsoldért tüle-
kedjének. Az eddig végzetteket tiszte-
lettel vegyék át s hálaadással fogad!"
ják, hogy a szelgálatra nehéz ídőkt
ben hívta el őket az Úro

Helytörténelmi társulatok
szervezéséről adott hírt a közelmult-
Iban a magyar sajtó. A közlemény sze-
rínt a vidéki magyar történetírók nagy
része elhatározta, hogy városonként és
megyénként történelmi társulatokat
szervez, minden társulat évkönyvet ad
ki, amelyben évről-évre közlik az egyes
városok és megyék történetének ujab-
ban feltárt részleteit. Örömmel üdvö-
zöljük a kezdeményezést. A magyar-
ság mult jának mínden irányban való
feltárása nagy mértékben fogja meg-
könnyíteni jelenünk tisztán látását.
Mindenkinek hozzá kell tehát járulnia
a terv sikeréhez és fokozottan köteles-
sége a munkában való részvétel van,
nak, aki felelős állást tölt be nem-
zetünk szellemi életében. Nem szabad
engedni, hogy esetleg egy klikké váló
társaság foglalja le magának a ma-
gyar multat. Különösen arra kell vi-
gyázni, hogy semmiféle kűlső érdek
ne befolyásolja a helytörténetírókat.
Ilyen irányú óvatosságat az a körül;
mény tesz szükségessé, hogy Jelenleg a
magukat katolikus történetíróknak ne-
vező kutatók, a katolíkus történetírók
munkaközösségének tagjai törnek a
feladat vállalásának érdemére. Szomo-
rú dolog, hogy mindjárt a kezdemé.
nyezés idején utalni kell a történelmi
igazsághoz való hűség feltétlen köve-
telményére, Mégis kérnünk kell az
illetékeseket, hogy résen legyenek és
támogassák azokat,akik egyedül a
valósághoz ragaszkodnak és elfogultság,
célzatosság nélkül, igazán helytörté-
nelmet fognak írni. A megbízható szak-
emberek támogatása, sajnos, ma egy-
általában nem magától értődő dolog,
ezért kell hangsúlyoznunk ezt a párt.
fogást. A szőban levő sajtóközlemény
szerínt a hely történelmi társulatok
szervezésének egyik célja az is, hogy
olyan méltatlan támadások, mint amí-
nők az utóbbi években Budapest, Geg-
léd, Szeged, Kőszeg, Miskolc, Eger
stb. városok egyes érdemes hely tör-
ténészeit érték, a jövőben megfelelő
szervezettséggel méltó visszautasítás-



ban részesülhessenek. úgy látszik te-
hát, hogy már a kezdeményezőket
megkísértette az elfogultság ördö-
ge, mert a felsűrolt városok mono-
grafusai közt egyesek tudvalevően ép-
pen nem méltánytalanul részesültek
kritikában, - tájékozatlanul, ,a hŰL
ség fáradságos útját kerülve, sőt «el,-
vakultan» járták be hely történelmi mo-
nográfiájuk területét. Mi lesz később,
ha már most kezdik a «szervezett»
védelmet? Az ilyen szervezkedésekkel
sz-emben van szükség arra, hogy a
hely történelmi társulatokban végül is
a történelmi igazság «barátait» (és
Ille a «barátokat» ) segítsük eredmé-
nyes munkához,

Munkatáborokat
rendezett re nyáron két ifjúsági csapat.
A sárospataki református teológusok
egy útszakaszt készítettek el. Harminc
diák pedig néhány kubikussal együtt
azoknak a gátaknak a kijavításához
fogott hozzá, amelyeket a Maros part-
ján átlopódzó rornán parasztok sza-
kitottak át, hogy eltereljék az árvíz-
veszedelmet a maguk földjéről. Az
útépítö és gátat emelő ifjúságban
könnyű lenne megérezni a jövendő
hatásos és örvendezést szító szimbó-
lumát, de túl ezen a megnyugtató ré-
vedezésen a. valóságos értékeket kell
meglátni. Nemcsak azt, hogy megta-
nulta néhány ifjú megbecsülni a testi
munkát és megízlelte annak örömét.
Nemcsak azt, hogy ebben a stílsze,
rű környezetben a pihenés órái fel-
vonultatrák előttük a magyar szocíá-
lis nyomorúság ez'er irtózatat. Hanem
mindenek előtt azt, hogy ez a kezdete
a magyar értelmiség egyik legsúlyo-
sabb sebe, a merevség, a tehetetlen,
ség és az ebből folyó kíszolgáltatott-
ság gyógyulásának Az élet egyik teré-
ről a másikra való átváltásnak lehe-
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tőségei csillannak itt meg, feltetszik a
szamárlétrába vetett hit alkonypírja
és az egyik legnagyobb rabságtól, a
holnapért történő szüntelen aggodal-
maskodástól való felszabadulás.

A budapesti diákolimpiász
pontv-ersenyének megnyerése volt a
magyar főiskolai ifjúság másik nagy
nyári fegyverténye. Egy maroknyi nép
fiai a testi erőben és ügyességben való
vetélkedés terén elébe kerültek a nyu-
gati nagy nemzetek hasonlíthatatlanul
kedvezőbb életkörülmények közt élő,
ősi sportkultúrájú ifjúságának. A ma-
gyar életerőnek felvillanyozó megnyi-
latkozása 'ez. Megrázó cáfolata annak,
amit barát és ellenség annyira hir-
det és amit az elernyedés kietlen pil-
lanataiban már-már magunk is hi-
szünk, hogy a magyarság fáradt fajta.
Az ilyen jelenségek azt mutatják, hogy
Illem a test nyűtt -el, nem az ídegrend,
szer petyhüdt el és nem a vér fá'-
radt meg, hanem a léleknek vannak
nagy meglankadásai. Emberi erő és
szuggesztivitás itt nem segítség. Abu.
dapesti diákolimpiász eredményei fi-
gyelmeztetnek mindenkit, aki a diák'.
ságért felelős, hogy a sz-ellemi élet
táplálásán, a szociális bajok orvoslá-
sán és a testi erő s ügyesség ápolás
sán túl meg ne feledkezzék a lélek
táplálásáról az élet kenyerével.

Szeptember
a szellemi élet területén új lendület
ideje szokott lenni. Folyóiratunk idén
kűlőnös mértékben reméli, hogy az
őszi lendület meg fog látszani mun-
káján. Munkatársainak meghitt konfe-
renciája számadást végzett, program
mot szőtt és azzal a reménységgel szé-
Iedt szét, hogy a Keresztyén Igazság
által végz-ett szolgálat Isten kegyet.
méből a közel jövőben erősödni füg.

A keresztyén tökéletesség nem a polgári rendeléseknek (azaz: a
polgári hivatásnak) tneguetésében és utálásában vagyon helyheztetoén,
hanem a szívnek indulataiban, az Istennek nagy félelmében, a hitben.
Amint Ábrahám, Dávid, Dániel a nagy gazdagságohban és birodalmak-
ban is nem alábbvalóul voltanak tökéletesek, mint valamely remete.

Egy XVL 8zázadeleji evangélikus Kátéból.
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való hivatkozással. Könnyű lenne kimu-
tatni, hogy szerzőnk a két német teológus
művét, eltekintve a már említett kritikát-
lanságtól, kissé egyoldaluan használja és
csak az evangélikusségra vonatkozóan talál
bennük megrovó vagyelitélő megállapítá-
sokat. De minden vitatkozás helyett ki
kell jelentenünk, hogy a szerző egyáltalá-
ban nem ismeri az e kérdésre vonatkozó
nagy irodalmat, nem ismeri első sorban
magának Luthernek állásfoglalását, legfel-
jebb egyoldalú közvetítések által.

De hogy a tények mennyire ellentmon-
danak a könyv ilyenféle megállapításainak,
azt a szerző maga is bizonyítja. amikor pl.
anémet evangélíkusság szociális tevékeny-
ségét és Söderblom munkásságát ismerteti.
Vagy az ••Egyházunk szociális munkája a
multban" círuű fejezetben a református
egyház szociális munkássága történetének
ismertetésénél elsősorban evangélikus lel-
készek neveit kénytelen felsorakoztatni.
Még több ellentmondó tényt soroIna fel
a könyv. ha nem hiányozna belőle az északi
evangélikus egyházak szociális tevékenysé-
gének bemutatása. Különösen érezhető fo-
gyatékossága a munkának a népfőiskolai
mozgalom ismertetésének teljes kihagyása.
Pedig az Evangelium társadalmat formáló
ereje itt mutatkozik meg a le~hatalmasab-
ban és ez a módszer jelenti a magyar re-
formátus falusi papság számára is a leg-
könnyebben járható és a legcélravezetőbb
utat. Érdekes lenne azt is megvizsgálni,
hogy ez a tipikusan evangélikus eredetű
és szellemű mozgalom hogyan hatott re-
formátus területeken.

Mindezeket pedig csak az igazság kedvéért
írtuk és azt is nagyon jól tudjuk. hogy az
igazsághoz tartozik, hogy az evangélikus
egyháznak csakugyan rengeteg mulasztás a
van ezen a téren, de ezek. hangsülyozzuk:
mulasztások, nem pedig lényegében hor-
dott hibák.

A könyv végigvezet a társadalmi moz-
galmak törlénetén, megrajzolja a keresz-
tyénség tanításait a fontosabb társadalmi
kérdésekről és bemutatja az ••evangéliumi
egyházak" társadalmi tevékenységének egy
részét.

Nincs terünk, sajnos, arra, hogy részle-
tesen foglalkozzunk a könyv értékeivel és
hiányosságaival. Az utóbbiak kőzűl is csak
futólag emlitjük meg, hogy a könyv olva-
sóinak egyik legfontosabb kérdését. az
agrárkérdést, épen hogy csak érinti az író.

A könyv által megnyilt problémakörrel fo-
lyóiratunk jelen s legközelebbi számaiban kű-
lőn tanulmányokban foglalkozunk, ezért
most az alapvető kérdések közül csak a leglé-

ÚJ KONYVEK
Kováts J. István: A keresz-

tyénség és a társadalmi
kérdések. A Magyar Református
~gyház kiadása. Budapest, 1933. 620 1.
Ara 10 P.
E hatalmas kötet kézzelfogható bizony-

sága annak a társadalmi felelősségérzet-
nek. amely a magyar ref. egyház mai ve-
zetőségét betölti. E szorongató érzést sze-
retné e könyv által belesugároztatni lel-
készei lelkébe és egyúttal "gyakorlati út-
mutatást kíván nyújtani arra, miként kell
a szociális bajok ellen az igehirdetés és a
lelkipásztori szolgálat során az evangélium
fegyvereivel küzdeni".

A könyv rendeltetésének megfelelően
inkább összefoglaló és tájékoztató jellegil.
A szerző szerényen és bölcsen elhárítja
magáról az eredetiségre való törekvésnek
még a látszatát is. Épen ezért a könyv
értékének megállapttásánál elsősorban arra
kell figyelemmel lennünk. hogy az író
milyen mértékben ismeri a rendelkezésre
álló anyagot, milyen szempontok szerint,
mennyi tárgyilagossággal használja fel, ho-
gyan rendszerez és hogyan sugalmaz a
rendkívül szuggesztív erejű tények segít-
ségéveI.

A szerző anyaggyűjtő buzgalma és sok-
oldalúsága elismerésre méltó. Sok kérdésben
bámulatos olvasottsággal és alap os gyakor-
lati tájékozottsággal rendelkezik. Néhol
azonban megelégedett néhány, nagyobb-
részt összefoglaló kézikönyv vagy a kér-
déseket egyoldalúan szemléltető mű meg-
ismerésével, a legtöbbször fel sem vetve
velük szemben a korszerűség kérdését és
elmulasztva a feltétlenül szűkséges kritikai
értékelést. Nehéz lenne megállapítani, hogy
itt munkamódszerbeli hiányossággal, vagy
pedig elhamarkodott formábaöntésseI van-é
dolgunk. Különösen kinos számunkra a
munkának ez a fogyatékossága ott, ahol a
szerző az evangélikusság és a társadalmi
kérdések viszonyáról íro Troeltschnek tör-
téneti emlékekké vált munkáira hivatkozva,
megállapítja az evangélikusság "szociális
tehetetlenségét'": úgy látja, hogy az evan-
gélikus egyházban alapjában és lényegében
véve hiányzik a kőzösség iránt való szűk-
ségérzet és idézi a német professzor hir-
hedté vált mondását, hogy az egyházban
az elméletben Krisztus és a Szentírás, a
valóságban az ország urai és a teológusok
uralkodtak. Megkockáztat ja a szerző -
ugyancsak Troeltsch nyomán - azt az
állítást is, hogyha volt szociális érzék az
evangélikus vezetőkben, az a "kálviniz-
mustól befolyásolt szellem eredménye".
Megtoldja még mindezeket egy-két W ünschre



nyegesebbre térünk ki. Semmiképen sem
tudjuk elfogadni a szerzőnek a szociális
kérdés megoldhatőságáről vallott nézetét.
Alapvető tévedésnek tartjuk Peabody sza-
vait, amelyeket szerzönk a "mélységes igaz-
ság" revelációinak tekint, hogy t. i. "a ke-
resztyén vallás egyetlen próbája, amelyet a
modern világ megfelelőnek fog tekinteni:
alkalmas volta a szociális kérdés megoldá-
sára." A modern világnak a keresztyén-
séggel szemben csak egy feladata van: a
bűnvalló megalázkodás. A szociális kérdés
pedig végeredményben a bún kérdése,
amelyet emberek megoldani sohasem tud-
nak. Ez a tény persze sem az egyént, sem
a kőzösségeket, különösen pedig a keresz-
tyén közösségeket nem menti fel a szere-
tetszelgálatok odaadó, rendszeres és szer-
vezett végezésa alól. A könyv hibái elle-
nére is minden erejével erre ösztönöz, épen
ezért nagy szelgálatot jelent nemcsak a
református egyháznak, de az egész magyar-
ság számára is. H. Z.

Az Orsz. Ág. Bitv. Ev. Tanár-
egyesület Evkönyve az 1931
-32-33-34. évekről. Szer-
kesztette: Dr. Losonczi Zoltán titkár.
47 lap.
Az előttünk levő, három évről beszá-

!poló füzet közli az egyesületnek Oravecz
Ödön által írt 25 éves történetét, Losonczi
Zoltán tanulmányát Bél Mátyás tudomány-
és neveléstörténeti jelentőségéről és Oppel
Imrének egészen közvetlen hangú, kedélyes
egyéni élményekben bővelkedő előadását
"Mire jó a rajz?" Az egyesület műkődé-
séről az utolsó évek jelentései és kőzgyű-
lések jegyzőkönyveinek kivonata tájékoz-
tatnak. Az évkönyv az egyesület céltuda-
tos munkájának bizonyítéka. Nevelésügyünk
mai állapotában, a mai áramlásnak meg-
felelően még fokozottabban kell az egye-
sületnek arra törekednie, hogy "általában
a hazai, de különösen az ev. középiskolai,
tanító- és tanítónőképző-intézeti és polgári
iskolai oktatás, nevelés és közigazgatás
egész körét kölcsönös összetartás és tá-
mogatás által emelje." (Alapszab. 2. § aj.
Az erőket és hatásaikat valóban jobban
kellene egyesíteni f R.

Incze Gábor szerkesztésében "A
reformáció és ellenrefor-
máció korának evangéliumi
keresztyén (református és evangéli-
kus) egyházi írói"sorozat Il. kötete

Alvinczi Péter irodalmi munkásságát tárja
elénk, részben szemelvényekkeI. részben
egy irat teljes közlésével. E tíz ívnyi kötet
a híres kassai pap és vitázó halálának 300
éves fordulója alkalmából jelent meg méltó
emlékül. (Ara 3-12 P.)
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A sorozat 1.kötete Szemelvények címmel
96 lapon XVI. és XVII. századi egyházi
íróktól ad izelítőt. A szerkesztő gondos
válogató munkáján kívül Csikesz Sándor,
B. Pap István, Payr Sándor és Zoványi
Jenő tanulmányai teszik a kötetet érté-
kessé. (Ára 1'32 P.) Mind a két könyv
becses eszköz a jelzett korszak megismeré-
séhez, s már e rövid ismertetés is figyel-
meztetés mindenki 'számára, hogy aki a
mai történelmi érdeklődésben az igazság-
hoz ragaszkodik, tartsa kőtelességének a
szokványos külső történeti tudáson kívül
a korabeli irók forgatását is. s. J.

Van der Leeuw G.: Phaeno-
menologie der Religion. 1933.
Tübingen, J. C. B. Mohr kiadása. 6691.,
ára: 15 RM.
Az általános vallástudomány művelésé-

nek alapfeltétele, hogy a vallás jelenségei-
vel, tehát ahogyan és amiben a vallás je-
lentkezik, tisztában legyünk. Erre törek-
szik a vallás íenomenológiája, ielenségtana,
amint azt van der Leeuw műveli. Nem a
történeti, sem a bölcseleti vagy teológiai
szempontok játsszak a vezető szerepet, sőt
azok lehetőleg kikapcsolandók. Nem is a
vallás "titkai" -nak a megfejtése és meg-
magyarázása a Iö, hanem hogy a vallás
jelenségei minden tér· és időbeli differen-
cia kikapcsolásával álljanak a szemünk
előtt úgy, ahogyan azok mindig és min-
denűtt előfordulhatnak. Nyilvánvalóan szo-
ros kapcsolatban áll a vallásfenomenológia
az összehasonlító vallástudománnyal, de
különbség is van a kettő között, mert a
vallásjelenségtannak a hasonlóság szem-
pontját is ki kell kapcsolnia, hogy igazi
fenomenológia lehessen. Talán leginkább a
leíró földrajzhoz, vagy a természetrajzhoz
lehetne hasonlítani.

Kétségtelen, hogy a fenomenológia és a
többi általános vallástudományi szak közt
az éles határt megvonni nem könnyü. Még
nagyobb nehézséget idéz elő a fenti szem-
pontoknak az érvényesítése s a teljesen
tiszta, objektív fenomenológia művelése.
Van der Leeuw példája mutatja ezt legin-
kább. Kífogásolhatnánk mindenekelőtt,
hogy a dialektikus teológia csillan át itt
is, ott is akkor, amikor módszerét ismer-
teti. Hibáztatni lehet azt is, hogy túlságo-
san a primitiv vallások állnak kutatásai
homlokterében, amivel persze a magasabb-
rendü vallásokon esik sokszor jogos sére-
lem. Mindennél érdekesebb azonban észre-
venni, hogy van der Leeuw nem tud le-
mondani az objektiv jelenségleíráson túl-
menő megfejtésről. Ebben pedig igen
elavult irányelvek érvényesülnek. Igy a
dinamizmus, ami azonban csak új neve a
régi mana-teóriának, azután a természet-
misztika , majd valami különös szekszualiz-
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mus ("Der erste Heiland ist der Phallus"
84. o.]. Sokat beszél a vallásos jelenségek
élményi alapjáról is, amivel azonban már
a valláslélektan berkeibe téved át a nél-
kül, hogy abban különben óriási olvasott-
ságához méltó tájékozottsággal rendelkez-
nék. Otto-n és Freud-on alig jut túl ezen
a ponton.

A fenti hibák igen sajnálatosak, amit
még tetéz az a körülmény, hogy a mai
ember tapasztalati vallásosságát nem veszi
szemügyre, továbbá, hogy nincs világos és
biztos módszere. Az utóbbi tekintetben
megelégszik módszerének a többi tudomá-
nyokétói való negativ elhatározásával a
nélkül, hogy különösebb pozitivumot nyúj-
tana. Ha ehhez hozzávesszük, hogy stílu-
sában a dialektikus teológia paradoxonos-
kodása teszi könyvét nehezen érthetővé,
fájlalnunk kell, hogy egy akkora tudásról,
olvasottságról tanuskodó tudós, mint Leeuw,
munkájaban nem tudja azt nyújtani, amit
tőle méltán várnánk. VIszkok.

Vo lz Pál: Die Eschatologie der
jüdischen Gemeinde im neu tes-

. tamentlichen Zeitalter. Tübingen, I. C. B.
Mohr kiadása, 1934. XVI és 458 lap,
ára 21 RM.
Ez a testes kötet tulajdonképen 2. ki-

adása egy 1903-ban megjelent műnek, melyet
azonban szerzője erősen átdolgozott és új
címmel bocsátott közre. Volz, a tübingeni
egyetem professzora, rnunkájában a késői
zsidóság eszchatológiáját, vagyis az ítélet-
ről, örök életről és kárhozatról szóló tanítást
s az ezen dolgokkal kapcsolatos váradal-
makat és reménységeket állítja össze és
dolgozza fel rendszeres formában. Jézus
fellépése és munkálkodása a zsidóság olyan
életszakába esett, amikor a nép lelkisége
telítve volt a túlfeszített eszehatologikus-
apokaliptikus váradalmakkal. Ezt különösen
a messiási reménység eleven lüktetésében,
sorozatos forradalmakban s a végül is Je-
ruzsálem pusztulásával végződő nagy palesz-
tinai háborúban érzékelhetjük. Ebből is
látható, hogy Volz könyve nemcsak a zsidó
szellem és élet történetének egy feszült-
ségekben gazdag időszakát eleveníti meg,
hanem - ami ránk nézve sokkal fontosabb,
- feltárja azt a légkört és gondolkodást,
melyben Jézus fellépett és tanított. A Jézus
korabeli zsidó vallásnak és hitnek minden
része és vonatkozása tele van eszchatoló-
giai vonásokkal s igy ennek a könyvnek
a tanulmányozása nélkülözhetetlen annak,
aki igazán meg akarja érteni Jézus korát
s vele együtt az Evangélium üzenetét is.
Hogy rnit jelentett Jézus hallgatói számára
"Isten országa" vagy mit vártak a Messiás-
tól, kinek, minek gondolták őt, az Volz
könyvéből sokszínű változatos gazdagság-
gal tűnik ki. Mutatja egyuttal azt is, amit

egyébként az evangéliumok figyelmes olva-
sása is tanusít, hogy a zsidóság a Messiás-
tól sokkal többet várt, mint a római rab-
igából való felszabadítást, nevezetesen várt
spirituális javakat is. E tekintetben, de
igen sok más vonatkozásban is e könyv
olvasása után lehetetlenné válik számunkra
Jézus munkájának a hátterét azokkal a
vonásokkal megrajzolni, amelyek pl. az át-
lagos igehirdetésben olyan közkeletüek.
Nemcsak a történeti igazság kedvéért (mely
végre köti az igehirdetöt is II) van szükség
a zsidóság hitéről alkotott képünk revizi-
ójára, hanem azért is, mert e nélkül az
Evangelium alapvető fogalmai és tanítása
sem tudnak számunkra igazán megeleve-
nedni. Volz könyve persze nem könnyű
olvasmány, mert a késői zsidóság irodalmi
emlékeinek a bőséges, sokszoros ismétlé-
sekkel járó állandó idézetei fárasztóan hat-
nak. De gazdagon kárpótolja azt, aki nem
sajnálja a reá fordított munkát és a szerző
útmutatása nyomán igyekszik behatolni a
késői zsidóság szellemi életének, gondol-
kodásának bonyodalmas útvesztőibe. K.

Korkérdések az Újszövetség
világításában.

A lipcsei egyetem ismert nevű professzora,
Leipoldt János "Gegenwartsfragen in
der neatestamentliehen Wissensehaft"
címen (Lipcse, 1935, A. Deichert ki-
adása, 133 lap, ára 3,80 RM) egy ta-
nulságos füzetet adott ki, melyben Jézus
"hősiességé" -nek, "zsidó" -voltának, vala-
mint a fajszerű keresztyénségnek Német-
országban manapság az érdeklődés homlok-
terében álló kérdéseit az Ujszövetség vilá-
gításánál mutatja be. Avval a váddal szem-
ben, hogy a keresztyénségben s vele együtt
Jézusban is túlsúlyban vannak a passziv,
nőies vonások, Leipoldt találóan emeli ki
Jézus férfiasságát, mely nemcsak életének
aktivitásában, hanem szenvedésében is
mutatkozik: elfogatása és halála nem mint
tragikus sors szakad rá, hanem az utolsó
pillanatig maga tartja kezében és alakítja
sorsát. Különös érdeklődésre tarthat számot
az a fejezet, mely avval a kérdéssel foglal-
kozik, hogy Jézus "tanítása", munkája
mennyiben tükrözteti a "zsidó jelleg" -et.
A szerző szerint t. í. Jézus fölötte áll a
zsidó és görög (árja) karakternek egyaránt.
Végül a harmadik fejezetben Leipoldt arról
beszél, hogyakeresztyénség, mint minden
egy népiségen felülemelkedő világvallás,
hogyan ölt már az Ujtestámentom korában
"zsidós" és "görögös" formát, vagyis lesz
a szó helyes értelmében velt "fajszerű"
keresztyénséggé, Leipoldt hihetetlenül gaz-
dag tájékozottsága az ókori vallástörténet-
ben, valamint szokatlanul éles szemlélete
a keresztyénség különböző árnyalatairól
rendkivül tanulságossá teszik írását.



Ugyancsak egy il!en fontos kérdéssel fog-
lalkozik Wiadisch Jáaos hallei pro-
fesszor "Paulas _d das JudeaIam"
cimű tanulmányában (Stuttgart, 1935, W.
Kohlhammer kiadása. 93 lap. ára 2,40
RM). A mai német egyházi harcokban
ismételten lehet hallani azt a véleményt.
hogy Pál apostol töltötte meg a keresz-
tyénséget a rabbinisztikus zsidóság gondol-
kodásával s hogy csak ettől megtisztítva
juthatunk el ismét Jézus istenhitéhez. Win-
disch kimutatja ennek a gondolatmenetnek
a keletkezését az utolsó száz év gondol-
kodásmunkájában s vizsgálat tárgyává teszi
azt a Cselekedetek könyvének, valamint az
apostol leveleinek az alapján. De ezen túl-
menőleg szól arról, hogy Pál tanftása az
üdvösségről milyen viszonyban van a
rabbinisztikus zsidó gondolkodásboe, s hogy
mi a jelentősége az Oszövetségnek Pál
keresztyénsége számára. Vizsgálódásai ból
kitűnik, hogy Pál gondolkodását és teoló-
giáját nemcsak hogy nem lehet egyszerűen
zsidósnak mondani, hanem az egyenesen
a zsidó gondolkodásmód, tanítás ellen irá-
nyul. Pál jelentősége egyenesen abban van.
hogy Jézus evangéliumát kiszabadltotta a
zsidóságból és igy megszüntette azt a vesze-
delmet, hogyakeresztyénség zsidó szektává
legyen. Még az is, aki nem tudja minden
ponton elfogadni Leipoldt vagy Windisch
állításait. nagy haszonnal forgathatja e
füzeteket. K.

Két Kálvin-tanulmány.
Göhler AUred: Calvins Lehre

von der Heiligung. (Forschun-
gen z, Gesch. u. Lehre d. Protestantis-
mus, VII. Reihe, Band Ill.) München,
1934. Chr. Kaiser-VerI. 1361. 2'SO RM.

Engelland Hans: Gott und
Mensch bei Calvin. München
1934. Chr. Kaiser-VerI. 155 1. 4.50 RM.
A mai teológiának egyik legfőbb vonása

a reformátorokkal való beható foglalkozás.
Hosszú ideig csak Lutherra voltak tekin-
tettel, még a dialektikus irány is míndun-
talan őreá hivatkozott. Csakhogy éppen a
dialektikus ok Iővezetői, Barth-tal az élü-
kön a Lutherra való hivatkozás mellett is
erősen hangsúlyozzák kálvinista voltukat.
Elkerülhetetlenné vált tehát. hogy a dia-
lektikus teológiának Kálvinnal való meg-
egyezését is igazolni próbálják. Igy kezd
mostanában az érdeklődés erősebb mérték-
ben Kálvin felé is fordulni.

Az említett két tanulmány jelentős mér-
tékben ellentétes képet ad Kálvinról.
G6bler munkája inkább a jóigyekezetii
kezdőt árulja el, aki a kiszabott témát ko-
moly lelkiismeretességgel dolgozta fel. ki-
mutatván először is a megszentelödés lé-
nyegét Kálvin felfogása szerint, azután a
megszentelödésről szóló tanításnak Kálvin
teológiai rendszerének egyéb pontjaival,
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elsősorban a megigazulással való szerves
összefüggését. Ha itt-ott fedez is fel némi
feszültségeket Kálvin teológiai gondolko-
zásában. ezeket könnyen elsimíthatóknak
látja s ezzel aláhúzza a Kálvin gondolko-
dásának kiváló rendszerességéröl és egysé-
ges zártságáról való közkeletű felfogást.

EagelIaad tanulmánya azonban ép-
pen ezt vonja kétségbe. Engelland. aki
eddig legfőképen Melanchthonról írt ha-
talmas monográfiájával alapozta meg tudo-
mányos hírne vét, azt a kérdést veti fel,
vajjon Kálvin csakugyan olyan hii és kö-
vetkezetes hirdetője-e Isten abszolut fen-
ségének. a "fínítum non est capax infiniti"
elvének, mint ahogy ezt általában állitják
r6la. Ebből a szempontból meglehetősen
éles kritikát gyakorol Kálvin gondolatrend-
szere fölött és több ponton mutat rá an-
nak következetlenségére. amikor elfordulva
alapelvétöl, az emberi ész, logika útján
mégis hidat próbál verni az embertől Isten-
hez. Kálvinnak úgyszólván csak a bűnről
szöló tanításában talál kielégítő határozott-
ságot. Ilyenformán a végső konkluzi6 az.
hogy a tiszta reformátori-biblikus teológia
(értsd ezalatt a dialektikus teológiát 1) szá-
mára Kálvin nem teljesen megbizható ve-
zető. Ezek az erősen kritikai megállapítások
kétségtelenül sok diszkussziót fognak még
előidézni s Iöérdeműk, hogy így közelebb
visznek a kérdések tisztázásához. [Engel-
landtói állítólag a bűnről való túlságosan
merev tanítása miatt - amely ellentétben
áll a nemzeti szocializmus világnézet ével-
vonták meg a közelmultban a venia le-
gendi-t 1) Az azonban nagyon problematí-
kus, hogy lehet-e a dialektikus teológiát
csak úgy egyszerüen az igazi reformátori
teológiának minősiteni s azután ebből a
szempontból ítélni meg magukat a refor-
mátorokat I Engelland megállapításai azon-
ban jelentős támpontot nyújtanak Kálvin
alaposabb dogmatörténeti, íl1etve szellem-
történeti vizsgálatához, mert pl. Kálvinnak
az az Engelland által kimutatott igyeke-
zete, hogy a kinyilatkoztatás és értelem
között lehető összhangot teremtsen, egye-
nesen kivánja a kőzépkori skolasztika, il-
letve a humanizmus hatásának tisztázását.

W.D.
Asmussen Hans: Kirche

Augsburgischer Koniession!
[Theologísche Existenz heute 16. füzete;
München, Kaiser kiadása, 0'70 RM) és
Doerne Martin: Was hei8t
Volkskirche? (Theologia milítans
1. füzet; Leipzig. Deichert kiadása
0'45 RM).
A mai keresztyénség legégetőbb kérdése

az egyház újraépítése. Nyilvánvaló lett.
hogy egyéni, magános és magán-keresztyén-
ség képtelenség. De ugyancsak kiderült a
legtöbb országban. hogy az eddigi egyházi
berendezkedés nem tudja megállni a helyét.
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Előlről kell kezdeni mindent, a SzentIrás
és a hitvallások alapján. Elszántan és azon-
nal meg kell indítani ezt az újraépítést I

DoerDe tisztázza, hogy népegyház alatt
a legkülönfélébb dolgokat értik. Csak
egy lehetőség van a népegyháznak : az
egész nemzetért felelősséget érezni.

AsmusseD azután határozott irányo-
kat mutat erre az újraépítésre. Le kell
számolnunk a népegyház felfogásával, ami
nálunk is uralkodik. Nem lehet egyháznak
nevezni az olyan tömegegyházat, ahol
mindenki, külöpbség nélkül, gondolkozá-
sára, életére való tekintet nélkül olybá
szám it, mint az egyház tagja és beleszól-
hat az egyház ügyeinek intézésébe, hatá-
rozhat az egyház munkássága felől, pusz-
tán mert megkeresztélték és az adót fizetök
nyilvántartásában szerepel. Az első lépés
csak az lehet, hogy akik az Ige körül rend-
szeresen összegyülekeznek, istentiszteleti
életben: a prédikációhallgatásban és szent-
ségek nyújtásában valósággal részt vesznek,
azoknak több joguk van az egyházi élet
irányításában. Aki távoltartja magát az
Ige körül való gyülekezésből, annak jORait
korlátozni, sőt megszűntetni kell. Csak így
áll Isten Igéje újra a központban és csak
így építheti az élő, az Igében és szentsé-
gekben valósággal jelenvaló Krisztus az
Egyházat: uralkodik a hívők életében, ki-
zárja a hitetleneket.

A másik életbevágó ujj mutatása Asmus-
sennek az., hogy újra érvényesíteni kell
tisztán az Agostai Hitvallás egyház-hitval-
lását. Le kell számolni az egyházjog mai
~gyeduralkodásával az egyházi életben.
Ujra teológiai és nem jogi gondolkozás
szerint kell fel építenünk az egyházat. Jogi-
lag meghatározott egyházalkotmányoktól
vissza kell térnünk a reformáció egyházi
életrendiéhez, Kírchenordnung-jaihoz. ahol
nincsen szétszakítva a látható és láthatat-
lan egyház. Újra meg kell tanulnunk, hogy
az egyház belső élete és külső szervezete,
rendje elválaszthatatlanul összetartozik.

Végül arra mutat rá, hogy résen kell
állnunk a ma divatos hitvallásos jelszóval
szemben. Nem elég egy egyházat hitvallá-
sosnak tartani, ha jogilag biztosítva van a
hitvallás érvényessége. A gyülekezeti élet-
ben dől el, vajjon élő, ítélő, meghatározó
tekintély-e a hitvallás, vagy puszta papi-
ros. A másik veszedelem pedig az, hogy
ma szívesen hivatkoznak a hitvallásra,
örömmel idézgetnek belőle, néha szinte
szóról-szóra ismételgetik, de egészen más
valamit értenek alatta, mint a reformáto-
rok. Igazi hitvallásosságrá van szükségűnk.
Ugy értsük, ahogy őseink megvallották és
az így helyesen értett hitvallás alá vessük
kemény elhatározottsággal gondolkozásun-
kat, életünket, munkásságunkat.

Ami körül ma az egyházi harc és szel-
lemi tusakodás folyik Németországban, az
minket is egészen közelről érint I Egy év-

tized mulva, de lehet, hogy már rejtve, nap-
jainkban is, itt áll a küszöbön nálunk is
mind az a félreértés, tévedés és ellensé-
geskedés, amivel most olyan hősiesen har-
col anémet evangélikusség. Nálunk is az
a helyzet, ha nem ringat juk képzelődé-
sek be, álmodozásukba magunkat, hogy újra,
előlről kell mindent kezdenünk. Ezért szo-
rulunk rá azokra az eredményekre, amiket
az úttörő németek Istentől kaptak harcuk
közepette. u. E.

Folyóiratszemle.
A Lutherlum (Deichert kiadása, Leip-

zig) f. é. júniusi számában 0eschey ismert
lipcsei jogász-professzor a hitvallás és egy-
házalkotmány kapcsolatairól közöl egy fi-
gyelemreméltó tanulmányt, Risch pedig az
1534. évi Luther-bibliáról íro Ugyane folyó-
irat júliusi számában Caspari kieli pro-
fesszor Izráel királyságának s ennek kap-
csán a theokrátia gondolatkörének kiala-
kulásával, Goebel darmstadti lelkész ~edig
avval a kérdéssel foglalkozik, hogy meny-
nyiben mondható Nietzsche a "Harmadik
Birodalom" prófétájának. Széljegyzetek,
valamint tanulságos könyv- és folyóirat-
szemle egészítik ki a rendkívül változato-
san és korszerüen szerkesztett folyóirat
e füzeteit.

Az Evangelische Theologie
(Chr. Kaiser kiadása, München) júniusi
száma a következő tanulmányokat hozza:
Link "az lsten országa titkai" címen Máté
13, 10-23-at magyarázza, Becker a kien-
gesztelés és megbékélés teológiai és politikai
problémájáról ír,Schulzenéhány megjegyzést
ad a jelenlegi teológiai diszkusszióhoz, Steck
pedig Elert erlangení professzor legűiabb,
Barth ellen intézett vitairatával fOJ!lalko-
zik. Ugyane folyóira t júliusi számában Iwand
königsbergi professzor részletes tanulmány-
ban foglalkozik az uigermán pogányság
egyik élharcosának, Hauer tübingeni pro-
fesszornak "Deutsche Gottschau" c. köny-
vével, Reisner nagyszebéní lelkész "A tör-
ténelem és lsten országa" címen, Lackmann
pedig Calvin Institutiójának első fejezete
alapján az emberi ismerés értelméről írva
tárgyalják a "theologia naturalis" ma oly
égető kérdéseit.

A Deutsche Theologie (Kohl-
hammer kiadása, Stuttgart) júniusi számá-
ban Hirsch Emánuel egy prédikációját,
Weiser-től a 91. zsoltár magyarázatát,
Schlattertől pedig egy tanulmányt közöl az
"egyházi közösség határairól". Ugyane folyó-
irat júliusi száma két tanulmányban is a
bibliai problémával foglalkozik: Gogarien
az Ö- és Ujtestamentom egymáshoz való
viszonyát világítja meg, Cramer pedig a
pátriárkák történetét tárgyalja teológiai
szempontok érvényesítéséveI. Könyvísmer-
tetések egészítik ki az értékes füzeteket.

" K.

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

A folyóirat elfogadása előfizetési köteleuttséggel jár.
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Hittestvéri üdvözlettel

a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala.

Olvasóinkhoz.
Tisztelettel és bizalommal kérjük azokat az előfizetőinket, akik

előfizetésüket még nem rendezték. vagy csak az első félévi előfizetési
díjat küldötték be, hogya júniu si számhoz mellékelt csekklap segítségé-
vel rendezzék ~gész évi, ill. hátralékos előfizetésűket. A kiadóhivatal
csak igy tudja biztositani folyóiratunk zavartalan küldését.

A "Keresztyén Igazság" kizárólag előfizetésekből tartja fenn ma-
gát. Ezért szűksége van minden előfizető támogatására. De viszont a
"Keresztyén Igazság"-ra szüksége van minden öntudatos, hi~hü evan-
gélikusnak, aki napjaink válságos, ellenmondásokkal teli, küzdelmes
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 sze;etetéről 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 kűzdelmében és könnyíti a kibontakozás ütiának a
keresését.

/



Olvasóink figyelmébe ajánljuk

Lic. Dr. Kamer Károly:

"Máté evangéliuma",
c. könyvét,' mely az evangélíum új fordítását és részletes magyarázatát
tartalmazza,

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

(portó 20, ill, 40 fl. Megrendelhető a "Keresztyén IgazságU kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66.

Megjelent az

Újszövetségi Görög-Magyar Szótár,
melyet D. Dr. Daxer György néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéz-
irata alapján Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár dolgozott át és adott 'ki,

Ára 8'- pengő. . . . .
Megrendelhető az Evang. Hittudományi Kar- Dékáni Hivatalá-

nál Sopronban.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


