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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliuni üzenetének korszerű 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 kűlönféle 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 .szellemí erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megüjhodását.
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ft kísértés Meggyozoje.
«Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon,

hanem aki megkisértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kiuéue a bűnt. Já-
ruljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot
rzyerjünk és kegyelmet találjunk. alkalmas időben való segitségüll» (Zsid.
4,15-16.)

A mi «gyarlóságaink» nem olyanok, hogy szépen megnyugodhatunk, vagy
éppen «szíves elnézésts kérhetünk miattuk, amint ezt manapság a «keresztyéneks
közül is igen sokan gondolják. A mi «gyarlóságaink» mínden alkalommal félre-
értés nélkül azt adták tudtunkra, hogy gyengébbek vagyunk, mínt a kísértés,
gyengébbek, mínt a kísértö, aki ott leselkedik a kísértések mögött. A mi «gyar-
lóságaink. - a mi igazi, kísértésre.elbukásra annyira alkalmas és szinte állan-
dósult halálos veszedelmeink az életünkben.

A mi «gyarlóságaínks.ra, ördög hálójába esendő voltunkra döbbent rá
ez a nagybőjti szent idő, amely azonban mégis az' igazi «kellemetes idő» (II.
Kor. 6,2), Mert Krisztus «megindult gyarlóságainkon. és felénk fordul, hogy
a passió útján, a magunkbaszállás csendjében meglássuk a mi nyomorult, ha-
lálraítélt életünket és megláthassuk Megváltónkban mindennapi életünk erejét:
--i a kísértések Meggyőzöjétl

A Király harca, értünk kivívott győzelme - a passió gyászába beleragyogó
kereszt - szent harcra hív bennünket. Az Úr azt akarja, hogy egyikünk se ma-
radjon a kísértések ölébe hulló zsákmány és ne elégedjünk meg azzal, hogy
majd az elbukás után - talán mások segítségével ? - igyekszünk feltápászkodní,
Krisztus megváltottjait a kísértések meggyőzőivé akarja tenni a Vele való egy_
ségben. - olyan emberekké, akik nem huknak el, hanem kezdettől fogva mindl-
végig megtartják harci főlényüket az élet.halál-kűzdelemben l Lehetséges ez?
Igen! Mert Jézus Krisztus, a kísértések első és isteni Meggyözője értünk is dia-
dalt aratott és végtelen irgalmából számunkra is hozzáférhetővé tette diadalának
erejét: - hitben, vigyázásban, igazán bőjtölő imádságban.

Naponta kísértések, elbukások veszedelme közt élünk. Az ördögön kívűl
mindegyikünk saját mfaga ismeri legjobban tulajdon «gyarlóságait». Védeke-
zésül segítséget, erőforrást keresünk? Itt van közöttünk, - az egyetlen Főpap;
aki ma is «meg tud indulni gyarlóságainkon», mert «maga is megkísértetett
mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt», - mert egészen Isten és
egészen ember! O meggyőzte a kísértéseket, legyőzte a kísértőt isteni hatalmá-
val, az ige erejével, éberen vigyázva, -; a kereszthalálig való engedelmességben.
es a passió útját járó Krisztus azóta is együtt szenved velünk, akik szüntelenül
kísértetűnk és a bűn.halál karmaiban vergődünkl Milyen jó nekünk ezt tud-
nunk, hogy Krisztus megkísérlése erőforrás, szenvedése és áldozati halála
gyümölcsöző élet Isten kegyelméből a mi számunkra is 1

Aki az Úr irgalmából kísértéseín már győzelmet arathatott, ne feledje,
hogy még sok és nagy küzdelem áll előtte és hogy a legnehezebb harc még min-
dig hátra van 1 Adjunk tehát hálát a Megváltó Jézusnak eddigi szabadításáért,
azután tekintsünk előre és induljunk az új harchoz szükséges erő megújula-
sáért: <Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez». a kísér-
tések kírályi Meggyőzőjéhez:

Add, hogya kísértetet,
Mielőtt megejthetett,
Meggyőzhessem, rágondolva
Ertern szenvedt halálodral

D,. JánolIlly Lajos.
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Pá5ZtO~tŰZ.
Ez a tanulmány az erdélyi «Pásztortűz» pél-

dáján szemlélteti, hogy tni a feladata a magyar
szépirodaltni folyóiratoknak s mit kell várnia az
ilyenekW[ a művelt magyar közönségnek.

1920 őszén meghalt az «Erdélyi Szemle», amely apró kezdésekből az uJ
erdélyi irodalom első nagy és kornoly tömörülésévé tudott lenni. Különösen éle-
tének utolsó éve volt ragyogó, hogy aztán lehulljon az. erdélyi égbolt csillagai
közül. Ennek a hirtelen halálnak különböző okai voltak, főképpen azonban az
anyagi megalapozottság teljes hiánya. Az Erdélyi Szemlébe akkor már mindenki,
dolgozott, aki irodalmunknak számottevő értéke volt, vagy 'később azzá lett.
Ezt az Erdélyi Szemlét, az új, modern erdélyiség legősibb gyökerét átvette az
akkor alakult Minerva R. ,T" - .anyagí hátteret, exisztenciális lehetőséget biztosí-
tott neki, -i a régi félig-vad-fát pedig beoltotta nemes oltó •.anyaggal a feltörekvő
transzilvánizmus élet-akarata. Igy született a Pásztortűz.

Arany Toldi-motívumával, a «tenger pusztaságon lobogó» lánggal első címr
lapján indult a folyóirat. Arany jelképezte számunkra nemcsak a tökéletes, felül-
mulhatatlan magyar művészetet, hanem: a rnodern élet és költészet végtelen lehe-
tőségeit is magában rejtő tiszta éseszményí konzervatívizmust, Erdélyi elszakí-
tottságunk első időszakában főkép erre a nemzeti lelket megtartó konzervatlviz-
musra volt szükség, Ezt igyekezett is szolgální a Pásztortűz, más, kevésbbé kon-
zervativ irányzatokkal szemben, Későbbi kerszakában is, míndmáíg jellemző a
folyóiratra ez a konzervativ gyökér, bár a fának elágazásat és friss hajtásai
egészen új világba nőttek h,el:e s új kőrülményekhez alkalmazkodtak Az első
időkben volt értelme és komoly alapja Erdélyben al «jobb- és haloldaliságnak»,
mint politikai és irodalmi állásfoglalásnak Az összeomlás keserű, fejvesztett
hangulatábarü a magyarországi kommün véres árnyékában minden kérdés világ-
nézeti kérdéssé lett a szó támadó értelmében. Harc folyt itt, s elbben; a harcban
a Pásztortűz kétségtelenül jobboldali állást foglalt el. Ez a harc lezajlo tt, a mem-
zetí hagyományt, néha a dilettantizmus árán is, de átmentették a szerkesztők
a teljesebb és mélyebb irodalmiság korszakába.

Ma a Pásztortűz nem jobboldali és nem baloldali jellegű. Világnézete, ha
szabad ezzel a szóval élnünk': a transziioánizmus. A transzilvánizmus jelenti azt,
hogy mínden életjelenséget, természetesen elsősorban irodalmi jelenséget ennek'
a mi kicsi szülő földünknek a szempontjából, az itt megmaradt magyarság szem-
pontjából, az erdélyi táj, történelem, jelen és jövő szempontjából fog fel é13
magyaráz. Nem politizál, szerepét igyekszik a szerosabban vett szépirodalorn

'területére elhatárolni, viszont nem térhet ki teljesen a magyarság, óriási élet-,
problémáinak súlya elől. Ezt :a 'tágabb értelmű «politikát> igyekszik tiszta mű-
vészi eszközökkel, vagy népszerűen, tudományos eszközökkel művelní. Vissza-
utasítja azt a többször hangoztatott vádat, hogya nemzeti közösség feladatai
iránt közömbösen, elefántcsonttoronyba zárkóznék, Viszont semmi hatalom által
nem engedi magát arra kényszeríteni, hogy rosszul felfogott «praktikus» célok
érdekében igába fogassa magát, a művészet, vagy népszerű tudomány célkítű-
zéseit feláldozza tőle idegen aktuális politikai, vagy szociális, szóval gyakorfatf
erők érvényesítése kedv-éért. A transzilvánizmus lib-eralizmus, de nem szaba"
dossáq, a Pásztortűz vezetőinek meggyőződése szerínt, Liberalizmus, tehát mél,
tányosság mások véleményével, művészeti felfogásávaleszemben is, más hitek .•
kel, meggyőződésekkel szemben is, a nélkül, hogy a magáét feladva, azokat ge-
rinctelenül elfogadná, Ez a liberalizmus meqérl, de v á ~o gat. Határozott



eszménye van a .művészetben is, és pedig mindig a több, magasabb lelkiség i~
nyá ban.

A Pásztortűz nem a néphez szól, bár szeretné lehetőleg a legszélesebb.
magyar társadalmi rétegeket magáévá tenni és összefogni az eszményi transzil-
vánízrnus irányában. Szól] ma is, ejsösorban a leromlott, anyagilag tönkre-
ment, de lelkíségét többé-kevésbbé még mindig megőrzött művelt középosz-
tályhoz. Életének változatos szakaszaiban ;J.olt a Pásztortűz igényesebb rev ü is,
később megelégedett a magascszínvonalú «családi lap» eszményével, olyan érte-
lemben azonban, mely az Üj Idők nyárspolgári karakterét merőben kizárja,
Ujat, eredetit s főképpen olyat akar adni, mely semmiképpen sem folytatása.
vagy utánzata a háború elötti epígon.írodalornnak, s főkép olyat, mely Erdély-
bt5l szól Erd é iy iz e z. Tebsü a mienk. Családi lap nem olyan értelemben, hogy
a férj és őnagysága, a feleség, az eladólány és .a serdülö fiú, a nagymama es
nagynéni, és nem tudom még ld irodalmi igényeit külön.külön kínos gondosság-
gal számba vegye és mérlegelje, a Pásztortűznek nincsen «lelki klinikája» és
nincsen kozmetikai rovata, keresztrejtvényeket sem közöl, s-em más hasonló
«családi» csábító-eszközöket, De a Pásztortűz nem akarja szem elől téveszteni
soha, hogy tragikus magára.hagyottságában, katakomba-életében az egész err
délqi magyarság valóban egy család, legalább is annak k-ellene lennie. A Pász-
tortűznek ma már «szerkesztőí üzenetei. sincsenek, mert akinek «űzennie» érde-
mes, annak üzen külön levélben, lélektől-lélekiq, személyes erővel és személyes
hatással. Nem avatleozik az emberek magánéletébe, és nem kiváncsi arra, «mi-
lyen magatartást tanúsít a modern fiatal lány udvarlóivál szemben», tanácsof
sem ad neki, hogy milyet tanúsítson. Nem érdeklik a modern szerelmi és há-
zasélet bonyodalmai, -' ami levelet azonban írunk, annak főgondja, hogy:
kornoly irodalmi utánpótlást állítson a mi helyünkbe, ha majd kiesik kezünkből'
a toll, az utolsó erdélyi fegyver. Sajnos, erre az utánpótlásra ma még kevés a
kilátás, a mennyiség alig számbavehető, inkább ami nős é g vígasztaló. A Pász-
tortű.: ápolni akarja a transzilvánizmus gondolatának kötelezö szellemében az
irodalmi közösséget a szász és romáll irodalommal. De csak addig a határio,
amíg az a mi magyar szempontunkból az adott szomorú körülmények kőzőtf
reánk nézve nem megalázó felkínálkozás, Annál melegebben igyekszik magához
vonni különböző országokban szétszórt, s külőnböző politikai határok között
élő magyar lelki-testvéreinket. úgy is, mint olvasókat, úgy is, mint írókat. De
csak add/o: a határi«, amíg ez nem megy, a folyóirat erdélyi jellegének, transzil',
ván világnézetének rovására. A k-ezdet kezdetén már, első programmpontjaluk
közé tartozott a magyar összetartás lelki értelemben,

Szerkesztöínk változtak, olvasóink tábora változott az idők folyamán. Esz-
ményeink és célkitűzéseink nagyban-egészben mindig ugyanazok maradtak. Aho-
gyan az 'erdélyi magyar irodalom külön szín és külön árnyalat a magyar iroda-
10m nagy szellemi egységéri belül, úgy kívánunk mi is külőn szín, hang, erőt
és érték Lenni az erdélyi irodalom gazdag életnyílvánuíasaí között, Talán a
legősibb hang, a legrégibb szín, a leginkább hagyományokhoz ragaszkodá. élet,
amely azonban tud és akar lépést tartani a rohanó ídövel s az időben örvénylő
feladatokkal.

Régen, elindulásunk után nem sokkal, vidéki, erdélyi körútaink, kűlőn-
böző városokban való személyes megjelenésünk, felolvasásaink adtak óriási len-
dítő erőt nekünk és lapunknak. Ma újra ezt az időt éljük. Városról-városra já•.
runk, erdélyi magyarok között, nemsokára talán magyarországi magyárok között
is, hogy hirdessük szóban lés írásban a transzilván gondolatot Előadás, novella,
vers, zongora, ének... Milyen éhesek és szornjaso k a szívek ma is mind erre.
Ezt máris tapasztaltuk, Isten kegyelméből még ezután fogjuk talán tapasztalni.
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Az ilyen kőrút tipikus erdélyi jelenség, és Magyarországon is erdélyi irók terern-
tették meg ennek a «Iivats-ját,

ló nekünk, hogy szolqálhatunk l Tanítványoknak és eszközöknek érezzük
magunkat 'egy magasabb Erő gyönyörűséges igájában. Számunkra lassan minden
kapu bezárul és minden divat meghal. De élaz Ige, az erdélyi Ige is. Annak
hirdetői szeretnénk lenni, valami elszánt és kemény világi szerzetesek. Vagy
gyermekek talán, akik azt a régi.régi játékot játsszák: Tüzet viszek, ne lássátok.
Mí úgy akarjuk játszani ezt a halálosan komoly és szent játékot, hogy csak azok
l á s s á k a tüzet, akik a játék beavatottjaí. De azok iga zá n meglássák ll Bé-
kesség nekik. A láng pedig lobogjon.

Ez az igazi erdélyi .magyar kultúrális misszio!
Reményik Sándor.

fl svédorszáqí evangélikus egyház.
1. Nagy közösségek jelenét mult juk ismerete nélkül nem érthetjük meg.

Különösen az egyházakra áll ez. Egyetlen közösség sincs, amelynek szervezete,
lelke, törekvése, életének mínden egyes megnyilatkozása olyan nagy mértékben
össze lenne kötve a multtal, mínt az egyházé. A svéd evangélikus egyház mai
életviszonyait is csak akkor érthetjük meg teljesen, ha a mult jára is vetünk né-
hány pillantást.

A középkorban a szeritszéknek míndenütt nagyobb befolyása volt, mint
a svédországí katolikus egyházban. Valószínűleg ez is egyik oka annak, hogy
a, reformáció könnyebb diadalt sehol sem aratott, mint Svédországban. A refor-
máció útraindulása Svédországban Olaus Petri és Laurentius Andreae nevéhez
fűződik. Olaus Petri Luther tanítványa volt Wittenbergben. 1523-ban kezdte
meg reformátorí működését az evangélium svéd nyelven való hirdetésével. SegítlJ
társra és védelmezőre akadt Laurentius Andreae személyében, aki az új, nem-
zetí Svédország megalapítójának, Vasa Gusztáv királynak legbizalmasabb tanács-
adója volt. Természetes, hogy a reformáció szempontjából sok függött Vasa
Gusztáv magatartásától. Vasa Gusztáv nagyrészt politikai érdekből állt a re:-
formáció oldalára s amit tett, azt inkább a királyí- és államhatalom gyarapítása
érdekében tette. Svédország teljes fűggetlenítésére törekedett, E célja eléréséhez
nagyszerű 'eszköznek ismerte fel a reformáció bevezetését s a Rómától való
teljes elszakadást. Ennek ellenére kétségtelen, hogy bár közvetve, mégis igen:
nagy mértékben elősegítette a reformáció diadalát és meggyökeresedését. Egy-
mást követték íntézkedései, melyeknek a reformáció is élvezte gyümölcsét.

A svéd reformáció diadalútjának a következő négy állomása volt: 1527-
ben a Vásteras-lban tartott országgyűlés megalkotta a Rómától független, Ú. n.
nemzeti egyházat és megengedte az új tan hirdetését, noha csak hallgatólagosan.
Ezen alapvető országgyűlés határozatai a kővetkezök : 1. Az egyházban maradjon
meg' a Tiégiszervezet, hit, szokás és jog. 2. A pápa fennhatósága helyébe a 'királyé
lépett. Igya svéd egyház nemzeti egyházzá lett. 3., Laurentius Andreae befo-
lyására a kírály mégsem vált «summus epíscopuss.szá. A gyülekezet megtar-
totta demokratikus önállóságát. Megmaradt a püspöki hivatal is. Az egyház
belső ügyeinek Iőszervéűl az «egyetemes egyházi gyűlést» rendelte,

153I-ben kiadták a «Svéd mísés-t, mely az istentiszteleti rend tekinte-
tében függetlenítette a svéd egyházat Rómától. Ezzel kezdetét vett1e a svéd. egy-
háznak Luther tanítása szellemében való átalakítása. '
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Az egyetlen kritikus idöszak a svéd evangélikus egyház történetében Ill.

János és fia, Zsigmond uralkodása idején következett be. Ill. János 1576-bafi!
kiadta az Ú. n, Piros könyvet, amellyel ismét katolizálni akarta Svédországot.
Betelepítette a jezsuitákat, akik közísmert erőszakosságukkal megkezdték az
ellenreformációt. Kűlönősebb eredmény nélkül. Az 158()..as években a rétort-
máció már 'elég 'erős volt ahhoz, hogy ezt a vihart kiállja. Sőt ezután jött a
döntő diadal.

1593-ban volt az Ú. n. «Upsala möte», upsalai gyűlés. Ez a svéd evan-
gélikus egyház történetének legfontosabb eseménye. A svéd papság egy emberi-
ként állott a reformáció oldalára. Elvetette a Piros könyv összes intézkedéseit,
liturgiáját. Kifejezte ragaszkodását Isten tiszta és üdvözítő igéjéhez, a három ősi:
szimbólikus irathoz s az Ágostai Hitvalláshoz. Ezzel az 1593'-i upsalai gyűlés
végképpen eldöntötte a svéd reformáció sorsát. Rövid, úgyszólván vértelen küz-
delern után biztosította a lutheri eszmék teljes diadalát, a svéd keresztyén egy~
ház lutheri alapon való kifejlődését és felvirágzását. At enyhe küzdelmekldel
teli 'első évszázad elmultával mleg'l<!ezdödlöt:ta századokon át a mai napig
tartó csendes, zavartalan szervezö, építő miunka, melynek gyümölcseit ma
is szemlélheti míndenkí, aki Svédországban megfordul. '

A svéd evangélikus keresztyénség lelkiségének kialakulásánál szerephez
jutottak mindazok a különféle szellemi áramlatok, amelyek a protestáns vab,
lásos lelkiség kiformálásának más országokban is tényezői lettek.

A XX. század elején ígen mozgalmas képet mutatott a svéd evangélikus
egyház. Jórészt ez az idöszak határozza meg ma is lelki életének irányát. N~
héz eldönteni, mínek a hatása volt a legnagyobb. Talán a biblia-kritikának a
svéd toológiába való bEtVlO{Il!ulása.Ez meglehetősen szabad, történetileg tájéi-
kozödó nézőpontot alakított ki a keresztyénséggel szemben, aminek következ-
ményeít még ma is erősen lehet érezni. Elég talán azt megemlítenern, hogy az
iskolai vallásoktatás a hitvallásos alapról a bibliai történeti irányba tolódott
el. Ez csak egy a SIOkközött, .

Két nagyfontosságú eseményt feltétlenül ld kell emelnünk a többiek
sorából, Egyik az Ú. lll. «ifjú egyházi mozgalorn» megindulása a század ele-
jéIlj, a másik a «Svenska kyrkans Diakonístyrelse» megalapítása 1910-ben. E két
intézmény a svéd evangélikus egyház jövőj ének legszebb igérete. -

2. Jelenleg Svédország 6,130.000 lakosából csak 201.000 lélek nem tar-
tozik az evangélikus egyház kötelékébe. A svéd evangélikus egyház már a re-
formáció kezdetétől az államegyház formáját vette fel. A multban hol több,
hol kevesebb autonómiát élvezett, Ma is államegyház. Anyagi fenntartásáról
az állam gondoskodik; törvényeit az országgyűlés hozzia és a király szeute-
síti: püspökeit, lelkészeit a király nevezi ki, az utóbbiakat többnyire az érdekelt;
gyülekezet tagjainak előzetes szavazata alapján. Mindennemű szertartási könyvé
vagy annak megváltoztatása csak királyi szentesítéssel emelkedik jogerőre.'
Ez az állapot az autonómia teljes hiányának látszatát· kelti, mintha anyagi és
jogi szempontból az egyház teljesen az államhatalom önkényére volna bízva,
A valóságban azonban másként áll a helyzet. Az egyháznak van biztosító szerve
az államhatalom esetleges túlkapásai ellen. Ez a szervaz «allmánna kyrkomöte-',
az egyetemes egyházi gyűlés. Ennek vétó-joga van az országgyűlés és a király
minden határozatával, sérelmes rendelkezésével szemben. Új törvények hoza-
talára, vagy a régiek megváltoztatására az egyetemes egyházi gyűlés, az országr
gyűlés. két háza és a király tehetnek javaslatot. Ha ezek valamelyike ajavas •.
latot elveti, törvényerőre nem emelkedhetik. Hiába szavaz meg tehát az ország',
gyűlés és a király valami, az egyház érdekeit sértö javaslatot, az egyetemes
egyházi gyülés vétójogánál fogva megakadályozhatja törvényerőre emelkedését'
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'Ell a 30 világi és 30 papi emberlröl álló szerv az egyház jogi helyzetének biz-
tosító szelepe.

Az állammal való közősségnek vannak kétségtelen előnyei, de vannak
szembeszőkö hátrányai is. Előnye míndenekelött az, hogy az egyház mentesül
az anyagi gondok terhétől, az egyházi különadózás ezernyi kellemetlenségeitöl.
Előnye az is, hogy az egyház kedvezően befolyásolhatja a más természetű,
világi, politikai vagy kultúrális jellegű állami intézkedéseket. Kétségbevonhatatlan
igazságként áll előttünk ez a tény, qa a svéd állam 1917-20-as szooíálís tör-
vényeit ísmerjük. Ilyen krisztusi szellemű törvények megalkotására csak a
krisztusi szeretet lelkét hordozó egyház inspiráihatta az államhatalmat. Ilyen:
módon tehát biztosítottnak látszik, hogy az állarn szociálís irányú átszer-
vezésében több szerepet kap a Krisztus lelke. Előny s talán a 'legfelbecsülhetet-
lenebb, hogy az anyagi tehermentesítés következtében az egyház sokkal job-
ban összpontosíthatja erőit a lelkiek terén, mint ellenkező esetben. Hátrányai,
közt első helyen arra a küzdelemre kell rámutatni, amelyet egy esetleges rossz-
indulatú, vallástalan államhatalommal kell megvívnia. A gyülekezetek !,pres~
bitereit a politikai választásra is jogosult állampolgárok választják Ez az így!
választott egyháztanács intézi a gyülekezet összes ügyeit. Mivel pedig az állarn-
polgárok politikai pártállásuk szerint választanak, igen gyakran megesik" hogy
az egyháztanács tagjai túlnyomó részben az egyházellenes politikai pártok tagl
jaiból kerülnek ki. Az egyik általam is ismert stockholmí gyülekezet 30 tagú
egyháztanácsának összetétele a következő : 16 szocíáldemokrata, 5 kornmu-
nísta és 9 polgári pártállásúegyén. A lelkész nem szavazóképes tagja a saját
egyháztanácsának, csak akkor, ha választás eredményeképpen kerül be az
egyháztanácsba.

Az utóbbi évek alatt mínd több szö esik az állam és az egyház közös-
ségének felbontásáról, Egyelőre napirendre térnek e kérdés felett, mert meg-
oldásától állam és egyház egyaránt fázik. Nehéz főként annak eldöntése, hogy
kié legyen a 428,544.000 svéd korona értékű egyházi jellegű vagyon. Nehéz ef-
dönteni, hogy a míhamarabbí elintézés vagy a várakozás lenne-e jobb. Meg;-
eshetik, hogy elíntézése az egyház érdekei szempontjaból sokkal kedvezőb-
lenebb időkre, egyházellenesebb érzelmű korra odázódík el.

A lelki munka terén az egyház teljes szabadságot élvez. Az egyháznak
tulajdonképpeni hivatása az, hogy az embereket Istenhez vezesse. Ennek a
hivatásnak betöltését a jó szervezet megkönnyitheti, de nem biztosíthatja. A
rossz szervezet megnehezítheti, de nem gátolhatja meg. Szüksége van azonban
az egyháznak egy olyan szervre, amely ősszegyűjti Isten országa önkéntes
katonáit egy dolgozó, fáradságot, csüggedést, kényelmet nem ismerő szent
seregbe. Az 1910-hen alapított «Svenska kyrkans Diakonístyrelse» az: a szerv,
amely ezt az áldott munkát segíti elvégezni az egyház hivatalos munkásainak,
Ez irányítja a svéd evangélikus egyház belmissziói munkáját, Néhány ember
lelkesedése, hite hívta létre és vitte át a kezdet nehézségein, Ma a svéd bel-
missziói élet ezzel áll vagy bukik. Nincs olyan ága a belmissziónak. amelyet
ne ez a szerv támogatnia s vinne előre tanácsokkal, írányítással, s anyagi esz-
közökkel, :

A svéd evangélikus egyház vezetői már régen rájöttek arra, hogy egy-
házuk csak akkor állhat meg a különbözö vallástalan és vallásellenes vi-
lágnézetek és szellemi áramlatok ádáz tusájában. ha magának nyeri meg az
ifjúság lelkét és ha minél több világi embert kapcsol be az egyház munkájába,
Ennek a felismerésnek az eredményeként hamarosan munkához láttak. Maga
az ifjúság is felismerte azt a kötelességét, hogy neki az egyházban a helye. Ép~
pen ebből a íelismerésböl született meg az Ú. n. "ifjú egyházi mozgalorn», amely

J,
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a svéd evangélikus keresztyénség életének egyik legnagyobb jelentőségű moZ;:
galma. Megindítója az intelligens svéd ifjúság lelki ébredése volt, törekvését
híven adja vissza az a jelszó, amelyet zászlajára irt: "Svédország népe Isten
népet» Sajnos, a svéd nép széles rétegeit nem tudta felrázni és Isten ügyének
zászlaja alá vezetni, de a svéd intelligencia ébredése terén óriási jelentőségű
szelgálatot végzett, A materializmus kaninaiból meatette ki a svéd intelli-
gencia lelkét. Ennek a mozgalomnak köszönhetö, hogy a városi templomok
újra megtelnek igére vágyakozó lelkekkel, Ennek köszönhető, hogy a svéd
világi emberek, laikusok mind nagyobb és nagyobb számban ajánlják fel szoL
gálatukat az egyházépítés munkájáhan. Ennek köszőnhető, hogy ma már Ú. n.
laikus-iskolája is van a svéd evangélikus egyháznak, amelyben az önkéntes,
egyházépítő munkára vállalkozó világiak nyernek szakszerű kiképzést külön-
böző belmíssziói munkák végzésére. Ma már oly nagy a világiak érdeklődése az
egyház munkája iránt, hogy a világiak külön szövetségbe tömörültek s mint-
egy 70 csoport működik azzral a céllal, hogy a Keresztyén· testvérközösség
érzését ápolja, rnélyítse a keresztyén életet és toborozza az/okat a világiakat,
akik hivatásbeli elfoglaltságuk mellett az 'egyházi belmisszió terüljetén is öröm-
mel vállalnak segitő munkát.

Ez az «ifjú egyházi mozgalom» alkotta meg a híres Sígtuna-intézményt,
amely a svéd ifjúság egyházi szellemű nevelésének irányítój a, inspirálója, köz~
pontja. Itt találkoznak az ifjúság különbözö rétegei, hogy egymást megismerjék',
megszeressék, hitben és egyházszeretetben erősítsék. De a Sigtuna a felnőt-
tek között is végez felbecsülhetetlen értékű rnunkát, mert, az egymással szem-
benálló társadalmi osztályok vezető emberei számára konferenciákat rendez,
amelyeken Isten igéjével, a krisztusi szerétet lelkével igyekszik bl\lkességtet/
teremteni s a lelroek'etegymáshoz szorosabbra fűzni, Ezt teszi a kűlőnbözö
felekezetek vezetőível is. Ezzel a Iegkeresztyénebb feladatot végzi ebben a
békétlen, ellenséges világban.

Az ifjúság egyházi szellemű, krisztusi lelkületű nevelése s a világiaknak az
egyházi munkáha való bekapcsolása terén sokat tanulhátunk svéd hitrokonaink-
tól, Ha ezt a két <101gotel tudnánk sajátítani tőlük, nyugodtabb lélekkel néz-
hetnénk egyházunk küzdelmes jövője felé. Kiss György.

Orszáqos evangélikus múzeum.
Régi mondás . enoblesse oblíge», a nemesség kötelez, Egyházunk az orszá-

gos statisztikai adatok szerínt még ma is több tekintetben a hazai kőzrnűvelődés
élén jár, jelenlegi - remélhetőleg múló jellegű - lábbadozásából azonban csal,
akkor kaphat új erőre, ha a «tanító egyház» nevéből reá háramló kötelezettsé-
geket újból felismeri és teljesíti. A tanító egyháznak pedig két erőforrása van: a
tudomány szeretete s a szeretet tudománya. Bármelyiknek vize apadjorr is el,
az egyház tanítása erőtlenné vá1il~ s a kard szerepét 'átveszi a pajzs. Mert hó-
ditani csak a tanító egyház hódíthat: ha állandóan védekezésre szorul, oka
ennek egész bizonyosan az, hogy vagy tudományban, vagy szeretetben, vagy.
mindkettőben fogyatkozást szenved, Ámde az is tagadhatatlan, hogy ez' a két
erőforrás egymással szoros kapcsolatban áll. Bármelyik forrás kezdjen is erő-
sebben csörgedezní, Legott megélénkül a másik is, mert közös táplálojuk a
hit, Isten kegyelmének a hegyek mélyén fekvő kiapadhatatlan vízmedencéje.

Mindezt pedig azért bocsátottam előre, mert az egyház mai helyzetét vizs-
gálva, egy lehangoló s egy vígasztaló, felemelő körülményre kell reámutatnom.
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Az egyik' az, hogy általános elgyengülésünk nyomán. hazánk megcsonkítása,
evangélikus ískoláínk, könyvtáraink stb. jó részének elvesztése következtében
tudásunk természetszerűleg megfogyatkozott, tanítói készségünk lelohadt. A
másik körülmény pedig az, hogy templomainknak s azok látogatóinak száma,
díakonisszáínk szolgálatának igénybevétele, egyházi lapjaink olvasottsága, egy•..
ház társadalmi szervezeteínk felkarolása stb. egyre növekszik; hitéletünk tehát
határozottan fellendülőben van s következésképpen szerétetben is egyre gazda-
godile Helyzetképünk e kettős vonása tehát arra figyelmeztet bennünket, hogy
Isten, ki az ő határtalan erejét a mi erőtlenségünk által is megmutatta, most
elsősorban a mi ősi hivatásunk betöltését, vagyis azt követeli, hogy mint a
szeretet egyháza íordítsunk ismét nagyobb figyelmet a Mester lábai elé tele-
pülő tanítványok seregére. Azokra a tanítványokra, kik egyházunk sokféle tan-
ügyi problémájának megoldásán kívül most főként azt sürgetik, hogy mindaz,
amit Luther lelke hazánkban alkotott - legyen az kézirat, történelmi feljegyzés,
könyv, műalkotás, vagy egyéb szellemi termék - az ország fővárosába egybe-
gyújtessék s híveink öntudatának erősbítésére, - de egyben minden magyar
ember tudományos érdeklődésének kielégítésére, - hozzáférhetővé tétessék.

Egy országos jellegű eoanqélikus múzeumnak felállítását, melynek gon.
dolata «Luther-múzeum» neve alatt már régebben több oldalról, nevezetesen
egyetlen irodalmi társaságunk, a Luther Társaság részéről is felvetődött, jd-
Ientékenyen megkönnyítheti az a körülmény, hogy egyházunk már is rendelkezik
két, az egyetemes egyház fővárosi épületében őrzött olyan gyüjteménnyel, me-
lyek, mint nagynevű elődeink tudornányszeretetének -értékes bizonyságai, a fel!-
állítandó múzeumnak szilárdalapköveit képezhetik.

Az egyik gyüjtemény az egyetemes egyháznak - tudvalevőleg Luther
eredeti végrendéletét is magában foglaló - levéltára, amely a vele kapcsolatos
hányakerületi levéltárral együtt számos tudományos kutatónak nyujtott már
értékes anyagot és sok olyan történeti feljegyzést és kéziratot foglal magában,
mely egyháztörténészeínk, család- és művelödéstörténetí adatokat kereső intelL
ligenciánk részéről még feldolgozásra és kíaknázásra vár. Ha ez a gyüjtemény.~1
mint a felállítandó múzeum levéltára rendszeres és tervszerű kiegészítést nyerne
azokkal az okmányokkal, kéziratokkal, esetleg azok másolataival, melyek ma
még iskoláink, felsőbb egyházi testületeluk sitt-ott egyházközségeínk, vagy ma-
gánegyének birtokában - nem is mindenütt tűz- és penészmentes férőhelyeken -
öríztetnek, egyházunk olyan levéltárral rendelkezhetnek, amely nemcsak egy~-
.házi, hanem egyetemes nemzeti szempontból is értékes és nagyobbszabású tudo-
mányos célokra is felhasználható gyüjteményt alkotna.

A múzeum második tagozatát a könyutár képezné, amelynek eddig szer-
zett anyaga szintén számottevő. Egyetemes egyházunk könyvtárának a magját
az a 323 darabból álló, többnyire teológiai munkákat tartalmazó gyűjtemény
alkotja, amely még a nagynevű egyházalapító nádorasszonynak, Mária Dorottya
főhercegnőnek adományából került egyházunk birtokába. A könyvtár ídöközben,
magáncsok adományai, egyetemes egyházunk beszerzései, Baltik Frigyes püs-
pök könyvei stb. révén 3059 kötetre szaporodott. Kiegészítő részét alkotja a
nem régen elhunyt Szontagh Tamás részéről még 1927.ben egyetemes egyházunki-
nak átadott, többnyire természettudományi munkákat tartalmazó. 5000 kötetes
könyvgyüjtemény. Végül az 1929. évben - Degenfeld Pál gróf adománya ré-
vén - egyházunk birtokába jutott néhai Podmaniczky Gézának és hitvesének,
Degenfeld-Schomberg Berta grófnőnek mintegy 30.000 kötetes kískartali könyv-
tára, amely szintén egyetemes egyházunk épületében nyert elhelyezést.

Könyvtárunk e legutóbbi része pedig, amely 39 ősnyomtatványt, 339
«régi magyar könyvtárís munkát, számosegyéb könyvtári ritkaságot, bibliofil

il.
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értéket, [ö néhány unikumot is tartalmaz, - reánk nézve fől;eg három szem-
pontból mondható különösen becsesnek. Az egyik az, hogy ez a könyvtár mai-
gá~an foglalja a mult évszázad két nagynevű evangélikus könyvbarátjának,
Prónay Albert bárónak és Podmaniczky Lajos bárónak a gyüjteményét, ame-
lyek közül az utóbbi főleg a görögerőmai klasszikusoknak mintegy 2000 kötetes
és többnyire díszes bőrkötésbe foglalt tömegével impozáns és valóban Iőúrir
gyűjteményt képez. Másik. értéke ennek a könyvtárnak az, hogy' teljesen ren-
dezve van. Báró Podmaniczky Gézáné, ki jóformán egész életét' könyvtárának
szentelte, azt páratlan odaadással és szakértelemmel, az asszonyi kitartás és
szabatosság szívós türelm évei rendezte és könyvtárát a legjelentéktelenebb nyom-
tatványokra is tüzetesen kiterjeszkedő és sajátkezűleg írt szakkatalógussal (cé-
dula katalógussal) és betűvendes katalógussal tette használhatóvá. Harmadszor
- tárgyunk szempontjából - örvendetes körülmény az is, hogy a 32 szakra
osztott könyvtárban a teológia mintegy 2000 kötettel van képviselve, s a többi
szak is bővelkedík olyan könyvekben, amelyek evangélikus, vagy legalább is
protestáns vonatkozásaik révén, vagy szerzőik evangélikus volta folytán kutai-
tóinkat közelebbről érdekelhetik.

A mondottak alapján - számba véve azt a körülményt, hogy D. Kovács
Sándor püspök buzgó gyüjtése révén az egyetemes egyház épületében működő
Luther- Társaság is tekintélyes könyvgyüjteménnyel rendelkezik, valamint azt,
hogy fővárosi és vidéki tanintézeteink könyvtárában is akad egy-egy másod-
példány, amelynek megszerzésére a múzeumi könyvtár joggal számíthat, - bíz;
vást remélhetjük, hogy a felállítandó múzeum könyvtára máris mintegy 40.000
kötetet tenne hozzáférhetővé azon kutatók és olvasók részére, kik a fővároshan'
élnek és dolgoznak, ytagy ott gyakrabban megfordulnak. Habár ez a terje-
delmes könyvanyag számos olyan (gazdasági, ipari, orvostudományi stb.) munt,
kát is tartalmaz, melyek a múzeum látogatóit kevésbbé érdekelnék, viszont a
kön,yvanyagnak egy;éb{ s a múzeum egyéb céljait hathatósan szolgáló része
alapját képezhetné annak a könyvtárfejlesztési törekvésnek, amelyet az egyel-
temes közgyűléshez tett 1930. évi jelentésemhen abban foglaltam össze, hogy
könyvtárunknak, mint az evangélikus egyházra vonatkozó szakkönyvtárnak
össze kell gyűjteni mindazon munkákat, amelyeket a magyar tudományos világ
elsősorban itt fog keresni.

Ez utóbbi szemponttói vezéréltetve nagy súlyt kellene helyeznünk arra
is, hogy birlaptárunk - mely az utóbbi években az egyetemes egyház gondos-
kodása folytán már rendszeresen összegyűjtött egyházi hfrlapanyaggal gazdal-
godik, - az elmult évtizedek hiányainak behato pótlásával rendbe hozassék
s az eddigieknél szélesebb keretekben fejlesztessék. Ezt a célt szolgálhatná
- mellesleg - egy, a Iétesítendő múzeum részéről kiadandó, forrásközlemé-
nyeket és könyvísmertetéseket tartalmazó időszaki folyóirat is, amely a csere,
folyóiratok beszerzését is megkönnyíthetné, Egy tervszerűen fejlesztett és rend-
szeresen feldolgozott hirlaptár, amelyben a .tárgyak, személy- és helységnevek
szerint nyilvántartott közlemények könnyen fellelhetők lennének, nemcsak köz-
igazgatási szempontból, hanem fogyatékos egyháztörténeti, művelődéstőrténeti
irodalmunk felvirágoztatása érdekében is értékes szolgálatokat tehetne. '

Végül pedig ki ne örülne annak, ha egyházunk nagyjainair az a szerény
kép/ára, amely ma azegyetemes felügyelői hivatal falait és budapesti deáktéri
épületünk termeit ékesíti, kiegészítést nyerne főpásztoraink és világi vezéreinlc
arcképeivel, amelyek egyik-másika festmény, vagy metszet alakjában vidéki
lelkészházaínkban, vagy tanintézeti termeinkben még fellelhető, vagy öreg)
könyveink illusztrációi nyomán rekonstruálható. Templomaink, iskolálnk és
szevetetintézményeink képeit, Ielkészeink, tanáraink, tanítóink, felűgyelőink stp'.
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fényképeit, valamint oltáraink, szószékeink, templomi felszereléseínk és általában
művészi értékű vagyontárgyaink képeit s azokat az emléktárgy akat, amelyek
nem is annyira használati, mint inkább múzeális értékkel bírnak, s malyeket
úgy magánosok, mint közületeínk készséggel adnának át a múzeum céljaira ..
szintén rendszerosell kellene összegyűjteni. Négyszázéves. küzdelmekben és
alkotásokban oly gazdag multunknak tartozunk azzal, hogy annak minden em;
lékét, - úgy tárgyi, mint szernélyi vonatkozásban - megörökítsüle s utódaink:
okulására és bátorítására megőrizzük.

A múzeum eme negyedik tagozatának, a kép- és emléktárnalé tervszerű
s művészi berendezése érdekében egyetemes egyházunk könyvtári és levéltári
bizottságát természetszerűleg ki kellene egészíteni oly férfiakkal, kik e tekín-]
tetben szakembereknek tekinthetők s kiknek szakvéleménye úgy a tárgyak
kíválogatása, mint azok elhelyezése tekintetében mérvadó lenne.

A csupán megörökítési célzattal készülő fényképfelvételek tekintetében
elsősorban egyházi testületeink, taníntézeteink, egyházi és világi tisztviselőink.
áldozatkészségére volnánk utalva; míg a művészi értékű tárgyak (arany-, ezüst/-
tárgyak, kézímunkák stb.) megszerzését az általános közadakozás mellett, az
állam és a főváros részéről remélhető segélyezés könnyíthetné meg.

Különös gondot kellene fordítani azokra a tárgyakra. - ez áll egyébként
a könyvtári, Levéltári értékekre is, - melyek jelenlegi őrzési helyükön elkab-
lódásnak, vagy romlásnak vannak kitéve. Ezek tekinbetében jogot kellene adnunk
egyetemes felügyelőnknek, Illetve közgyűlésünknek arra is, hogy az ilyen érték]-
tárgyaknak múzeális elhelyezését - legalább is letét alakjában - elrendelhessék,

A múzeumí kép- ésernléktár volna hivatva továbbá arra, hogy egyházunk
tanítói és nevelői törekvéseit időszaki kiállítások rendezésével is kifejezésre
juttassa. E tekintetben a református testvéregyház által a mult évben rendezett
budapesti kiállítás szép sikere mínket is csak biztató reménységgel tölthet el.

Egyébként addig, amíg egyházunk jelenlegi - anyagi gondokkal is sú-
lyosbított - helyzetében valami javulás áll be, nincs is más erőforrásunk,
mint a reménység; az a reménység, hogy híveink egyház szeretete az evangé,
likus múzeumnak - vázlatosan felvetett - gondolatát felkarolja és valóra váltja.

A gondolat megvalósitását pedig csak akkor tekinthetjük teljes mértékben
bizto síto ttnak, ha azt egyházunk hivatalosan is magáévá teszi s a megvalósulas
elöíeltételeit képező rendelkezéseket (pl. könyvek köteles beszolgáltatása stb,
tekintetében) a most ülésező zsinat egy rövid törvény keretéhen jogerőre emelis

A tanító egyház azonban nem vetheti el ezt a tervet, mert ez nem is új
gondolat, hanem csak folyománya az evangélikus lélek igazságkeresésének Igazr
ság pedig csak egy van, az, amit az országos evangélikus múzeum is szolgálni
kíván : a keresztyén igazság.

Dr: Scholtz Oszkár.

A "jó régi jog", az "ősi erkölcs" romantikus konzervativizmus a lehet
engedetlenség is a Teremtő eleven akaratával szemben. Istennek engedel-
meskedni bizony azt is jelenti, hogya tiirténelem mozgását és tninden óra
új voltát komolyan vesszük. Isten rendeléséhez igazodni elvileg semmi-
képpen sem konzervativizmus. A tulajdon isteni rendje nincs kötve a tegnapi
emberi tulajdon-rendhez, a házasság isteni rendje a hagyományos polgári
házassági erkölcshöz; az egyenlőtlenség, a függések és parancsolási
viszonyok semmi módon sem jogosítanak fel, hogy bizonyos szociális rendel
mint "lsten rendelte függést" fenntartsunk.

Althau8 Pál: "Theologie der Ordnungen".
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KINC5EINK
H meqtérő búnös a Jézusnak érdemeível

vígasztalja magát.
I. Ján. 2, 2: És (Jézus Krisztus) a mi

bűneinkért engesztelő áldozat, nemcsak a
mi bűneinkért pedig, hanem az egész vi-
lágnak bűnéért is.

Dicsőséges és irgalmas Jézus, ki azért jöttél e világra, hogy a
szegény bűnösöket hívjad a penitenciatartásra ! és oh, mily gyönyörű-
ségesek a te beszédid, holott így szólitasz minket: jőjjetek én hozzám
mindnyájan, kik megfáradtatok, és meg vagytok terheltetvén, és én
megnyugosztlak titeket, vegyétek fel az én igámat ti reátok, és tanul-
játok meg én tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok, és találtok
nyugodalmat a ti szíveiteknek. Annakokáért mivelhogy én voltaképpen
bűnös vagyok, és mivelhogy undok fertelmes sok bűneim reám nehe-
zültenek mint egy nehéz teher, és elfárasztották megsérült lelkemet,
elannyira, hogy mint a vadászóktól megkergettetett szarvas a szép híves
patakra kivánkozik, így az én eláiult lelkem is kivánkozik a te kegyel-
mednek patakjához, oh Jézus, élő Istennek szent Fia! Járulok azért te
szent Felségedhez j mivelhogy a bűnösöknek kedvéért jöttél, ne vess
meg tehát engemet kiváltképpen való bűnöst j és mivelhogy irgalmasan
szólítod a bűnösöket, ne útálj meg hát engemet, számtalan bűnökkel,
minden bűnösöket fölöttébb felül haladó bűnöst. En egyébiránt jól
tudom, hogy szent Felségedtől haragot érdemlettem és nem kegyelmet,

Ihalált és nem életet, örök kárhozatot, és nem érdemlettem üdvösséget j

de mindazonáltal, bízom, oh Jézus! te szent Felségednek minden kín-
szenvedésének drága érdemében, és tökéletesen elhítettem azt én lel-
kemmel, hogy mivel mind e széles világon levő embereknek váltságáért,
tennen magadat a keresztfának oltárán feláldoztad, bizonyára lettél
Isten előtt egy engesztelő áldozat az én lelkemnek ő váltságáért is j

hiszen te vagy oh Jézus 1 az Istennek Báránya, ki viselted bizonyára
az én bűneimet is, mívelhogy én is e világból való vagyok. Amint mind
e széles világon lévő bűnösök, így én is tudom, hogy Téged. oh Jézus!
szolgálattal terheltelek az én bűneimmel, és fárasztottalak az én hamis-
ságommal, utálatossá lettél az emberek között, fájdalmakkal teljes,
beteges, és az én bűneim miatt olyanná lettél, mint aki előtt ember
elrejti orcáját. Te oh Jézus 1 te viselted az én betegségimet, és az én
fájdalmimat te hordozád, megsebesíttettél az én álnokságomért. meg-
rontattál az én bűneimért. az én betegségemnek veresége te reád szál-
lott. De mindazáltal elhíszem bizonnyal. hogy ennyi drága szenvedésid-
nek szeatséges érdemi szolgálnak Isten előtt minden én bűneimnek
bocsánatára. lelkemnek megigazulására és annak teljes váltságára. Nincs
ebben semmi kétségem. a te szent és mélységes sebeid által meg-
gyógyulnak az én lelkemnek sebei j a te megfogattatásod által elrontat-
nak az én lelkemnek fogsági j a te megkötöztetésed által elszaggattatnak
az~ én bűneimnek kőtelei j a te vádoltatásod által megszégveníttetnek
minden én vádolóim j a te gyalázattal való íllettetésed által elfordíttat-
nak Istennek szemei elől minden én gyalázatim. Elhittem bizonnyal és
nincsen ebben semmi kétségem, hogy a te vereségid és ostorcsapásid
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szolgálnak az én lelkemnek üdvösségére; a te csúf ruhában való őltőz-
tetésed szolgál az én lelkemnek ő bűneiből való levetkőztetésére; a te
arcul való pökdöztetésed, arccsapásod és gyalázatod szolgál az én lel-
kemnek szép ékességére; a te töviskoronád az én lelkemnek dicső-
ségére; a te halálra való szentenciázásod az én lelkemnek a halálból
való felszabadulására, a te keresztfára való felfeszíttetésed szolgál én
lelkemnek az örök kínból való kimenekedésére ; a te drága szent véred-
nek el-kifolyása szolgál én lelkemnek bűneiből való kitisztulására, amint
szent János mondja, hogy a Jézus Krisztus Isten Fiának vére tisztogat
meg minket minden bűneinkből. Elhittem végezetre, és nincsen ebben
semmi kétségem, hogy a magas keresztfának oltárán elszenvedett kínos ol,

halálod nak drága érdeme által mégyen lelkem ama mennyei paradi- t
csomba, az örök dicsőségnek boldog elvételére. Annakokáért ne félj,
lelkem, és semmit ne irtózzál ama pokolb éli kí~yónak mérgétöl, a bűn-
nek kárhoztatásától és a halálnak fullánkjától. Nincsen semmi kárhozta-
tás azokban, kik a Jézus Krisztusban vannak; és nem aranyon sem
ezüstön váltottattam meq, hanem amakula és szeplő nélkül való
Báránynak, a Jézus Krisztusnak vérén. Lévén pedig ilyen bizodalommal,
lelki vi~assággal járulok szent Felségedhez. édes me~váItó Jézus Krisz-
tusomhoz, és a te drága szenvedésednek minden érdeméért könyörgök,
légy nékem bűnösnek kegyelmes; bocsásd meg bűneimet, és töröld el
minden álnokságimat. Oh Jézus! a te drága Jézus neved szerint csele-
kedjél én velem, mívelhogy Jézus vagy azért, hogy megszabadítsad a
te népedet az ő bűneiből: Oh! szabadítsd meg tehát az én lelkemet is
minden bűneiből. Mondjad ezt énnékem: Bízzál fiam, mert megbocsát-
tattanak a te bűneid; mondjad azt, amit mondál a megtérő Mária Mag-
dolnának: néked sok, azaz minden bűneid megbocsáttattanak, menj el,
a te hited tartott meg tégedet. Mondjad ezt énnékem: En vagyok, én
vagyok, ki eltörlöm a te álnokságidat én magamért, és a te bűneídröl
én meg oem emlékezem. Hogy igy tökéletes lelki bizodalomnak általa,
a te kegyelmedben megerősödvén, mcstan bűneimnek bocsánatát, vége'-
zetre pedig elvegvem, oh Jézus, a te szent kezeidből a mennyei boldog-
ságnak meghervadhatatlan és örökkén megmaradandó koronáját. Ámen.

Torkos András: Engesztelő áldozat.

Bőjti ének.
Te, ki bűntelen szenuedtél,
Es szerzeitél
Mindnyájunknak váltságot,
Ne hagyj célodtói elesnem,
Es keresnem
Bűnökben bátorságot.

Hogy érettünk kínt vallottál,
Nem nyitottál
Azzal útat bűnökre;
Nem háromlik szent uáliságod
S mennyországod
Meginem tért bűnösökre.

.Hát igen megcsalattatnám,
Ha bizlatnám
Érdemeddel szívemet,
S mégis bűnnel rútítani
Es rontani
Meg nem sziinném lelkemet.

Megdicsőült idvezítőm!
Légy segítőm,
Hogy a vétket le/egyem,
S kimulván közbenjárásod
S szószó!ásod
Dicső hasznát elvegyem !

Zathureczky Sámuel, 1811.



Magya~é~t, magyarul, maqyarán t
Közísmert jelszó ez, szinte kopottnak is mondhatnók. Sokan talán könnye-

dén átsíklanának rajta, mások talán természetesnek találják, de bizonyára van-
nak olyanok is, akiket elgondolkoztat. Csatlakozzunk mi is ez; utóbbi csoportr'
hoz s nézzünk kissé alaposabban e szólásmondás mélyére s gondolj uk meg,
mílyen nagy erkölcsi kötelességeket ró reánk, nemcsak, mint magyarokra, de
mint keresztyénekre és protestánsokra is. Ez első pillantásra talán meglepő
állítás, de milyen határozottan beigawlódik, ha arra a bibliai példázatunkra
gondolunk, amelyik a talentumokkal való hűséges sáfárkodást, meglevő érté-
keink gondos ápolását tanítja. Már pedig mekkora értéke a nemzeteknek ép,
tiszta, szépen fejlődött nyelvük!

De protestáns kötelességünk is e nyelvtisztaságra való komoly és be-
csületes törekvés 1 Mert kit illetne elsősoroban a jogaikat védő magyarole szent
öröksége, a tulajdonunk megvédéséért folytatott elszánt harc, ha nem min-
ket, protestánsokat? Nem mi védtük nyelvünk jogait az evangéliurni tanítások
eredeti tisztaságával együtt? Nem a protestáns szellem kivánt a nemzet nyelvén
érvényesülni az Istentiszteleten? Nem első dolga volt..e Luther Mártonnak
a Biblia lefordítása anyanyelvére? S nem gondoskodott-e ő 'is, követőinek egész
sora is, szebbnél-szebb nemzeti nyeívű énekről is? És nem va protestáns' sz.elt-
lern törekedett-e vissza az ősi forráshoz, a latin fordítás helyett az eredeti szent
szöveghez, hogy a nemzetközi Vulgata közvetítése nélkül, tehát a lehető leg-
hívebben és ki-ki saját anyanyelvébe legtisztábban ültesse át a szent tanokat?

Ha míndezt meggondoljuk, be kell látnunk azt, amit ösztönösen. eddig is
éreztünk, hogy nemcsak magyar jogunk, de protestáns kötelességünk is a lelki.
ismeretlen felelőtlenséggel folyó nyelvrombolás ellen tiltakoznunk. Keményen
megvetnünk a lábunkat otl,ahol mások gondatlan könnyelműséggel siklanak át,
színt vallanunk akkor, amikor mások kényelmes hallgatásba burkolódznak, vagy
egykedvűen úsznak az árral. Ha őseinkről reánk szállt a lelkiismereti szabad-
ságnak, de egyben fokozott felelősségünknek nehéz, oly gyönyörűséges köte-
lessége, juttassuk ennek tudatát mindenütt, tehát édes anyanyelvünk védel-
mében is érvényre.

Hogyan? Gondoljunk e munka megindításakor is kiváló úttöröínkre, nagy
elődeínkre, kik oly nagy odaadással kűzdöttek nyelvünk fejlesztéséért, pedig
az egykedvű közönynek, az idegent dédelgető divatnak, a vaskalapeos szokásnak
a hatalmát kellett megdönteniök.

Eleinte csak itt..ott csendül bele egy-egy elhaló szó a nagy némaságba,
Iskoláinkban «magyar társaságs-ok alakulnak, legelőször is Sopronban, a ké-
sőbbi szuperintendens, Kis János vezetésével. - Egy-egy lelkes tanár máshol
is irtja az ifjúság, az egyetemi hallgató}" a tanárjelöltek nyelvéből alJ, idegen-
szerüséget. Megindul a «Nyelvőr» c. nyelvtudományi folyóirat. Van olyau evan,
gélíkus iskolánk, melyben intézményesen alakul meg a nyelvünk tisztaságát,
helyességét és szabatösságát őrző egyesület, A neve: •Szembe. is rámutat a
«magyarán. kifejezésnek becsületességet, nyíltságot, határozottságot követelö
jelentésére, CE név egyúttal ügyes rövidítése az egyesület teljes címének is:
«Szép magyarsággal beszélők egyesülete •.) Ez iskola példáját több más is követí,

Újságcikkek mínd nagyobb számban jelennek meg nem hivatásos nyel-
vészek tollából is. Milndnyájan emlékszünk egy-egy ilyen vitacikk-sorozatra,
melynek hangja néha talán a kelleténél élesebb volt s a szükséges és kőtelezö
tárgyílagosságot nem egyszer személyeskedés váltotta fel, de mégis kétségtelenül'
használt nyelvünk ügyének, mert felkeltette a nagyközönség érdeklődését e
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kérdés iránt, akárcsak annak idején Kazinczynak virágokat és töviseket termelő
nagy nyelvújítást harca! Végül nyelvművelőtársaságunk, Akadémiánk pompás
reneszánsz-palotájában csakugyan újjáébredt az egykori nyelvmüvelő lelke-
sülés, olyan értelemben, hogy nyelvünk tiszta magyarsága nyerj en itt, a leg-
tekintélyesebb helyen is védelmet. Legkiválóbb nyelvtudósaink indítják meg
a «Magyarosan» című folyódratot sennek hasábjain fejtegetik, magyarázzák a
felmérült kérdéseket és igazságokat, helyet adnak az érdeklődök indítvány ainak,
felvilágosítják a bizonytalanságban tévelygőket és végül levonják a következte-
téseket. összefoglalva azokat a helyes szavakat, kifejezéseket, mondatszerkeszté-
seket, melyekkel kiszoríthatók a köznyelvhen elburjánzott Idegenszerűségele.

És itt álljunk meg egy pillanatra f Talán van olvasóink között olyan, aki
itt arra gondol, «míre való ez az erőlködés», «níncs,e a mai küzdelmes, nehéz
viszonyok között ennél nagyobb gondunk t» Vagy talán ősi magyar hagyo-
mány szerint azt mondja: «eddig is csak megvoltunk, ezután is megleszünk»,
vagy amúgy -pestíesen így szól, hogy «annyi baj legyen!»

És ezzel az utolsó mondattal el is érkeztünk oda, hogy be kell látnunk,
hogy ez a látszólag lényegtelen kérdés, ez a talán szőrszálhasogatásnak tetsző.
törekvés, ez a puszta kűlsőségnek felfogott jelenség: nyelvünk magyar szellemé,
nek megőrzése végtelenűl fontos, elmulaszthatatlanul szükséges, halogatast nem
tűrő feladata mindnyájunknak, kik jó magyarnak hisszük és valljuk magunkat.

Nem lehet lényegtelen egyikünk számára sem, tűrjük,e, hogy egy-egy
divatból, felületess égből, meggyőződés nélkül való utánzásból használt helyte-
len, mert idegenszerű szó hihetetlen gyorsasággal harapódzzék el nyelvünkbene
és irtsan ki elburjánzásával tőről rnetszett magyar kifejezéseket. Hogy csak
egyetlen példát említsek a számtalan közül: a magyar szel1emb'ől fakadt, saját
nyelvtörvényeink szerint fejlődött «valóban», «igazán», «csakugyan», már-mát
kihalóban van a mondvacsinált, idegenszerű «tényleg» (tatsáchlich) miatt. E
nyelvi veszedelem mellett kétségtelenül még nagyobb kárt okoz a nemzet lelI"
kületének az idegenszerű kifejezések leple alatt hefészkelődő idegen szellem'.
Nem fakadt a magyar nép észjárásaból (megint csak egyetlen példát említve).
a ma már unalomig utánzott és koptatott «száz százalékig» kitétel annak jelö •.
lésére, hogy «egészen», «teljesen». A magyar sohasem volt kereskedő nép, soha-
sem hatotta át gondolkodásmódját kuf'árszellem, amely pl. érzelmi vonátko-
zásokat is a kereskedőélet kifejezésével jelöljőn (pl. «száz százalékig bízom
ígéretedbensl). Talán hihetetlennek tetszik első pillanatra, hogy a nyelvhasz;
nálattal önkéntelenül elsajátítjuk az illető szavaknak és szólamoknak megfelelő
lelki beállítottságot is. Az unos-untalan «jó pofá--kat emlegető és egy kis
«kajás-ért «blöds-ül «bedölní» kész ifjat nem tartom képesnek arra, hogy ez
ostoba, ellenszenves. ízléstelen és nyelvünkből csúful kirívó kitételeket pusztán'
csak száján hordja. Ellenkezölegl Itt következík be a nyiltszívű magyarra vo-
natkozó szólásmondás sajnálatos kífícamodása. Ezekről a léháskodó, divat-
hóbortból. eredetieskedésből így beszélő ifjú magyarokról nem azt kell mon.-
danunk hogy «ami a szívemen, az a számon», hanem ellenkezőleg: «ami a
nyelvemen, az aszívemen!»

Foerster, a nagy nevelő mondja egy helyen, hogy ha haragosak, vagy
szomorúak :vagyunk, kényszerítsük ajkunkat mosolyra. Ez a mcsoly besugárzik
lelkünkbe: s elíízl1 a borút, Kernis «Lelki élets.ének egy helyén igen [ellemzően
kifejti, hogy van olyan ember, ki nem azt mondja, amit gondolt, hanem azt
gondolja, amit mondott, úgy értve ezt az - első pillantásra ellentmondásnak
látszé - megállapítást, hogy sokszor kénytelen az ember a meggondolatlanul.
gyorsan kimondott szóhoz alkalmazkodva, annak értelmében állást foglalni. Ha
e megállapításokat a fenti. példára vonatkoztat juk, aggódva kell feltennünk,
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hogy nagyon sok kiforratlan, önállótlan, világnézetét ki nem alakított ember
léháskodik és éretlenkedík csak azért, mert olyan divatos dolog «fénypofá»-'
nak lenni és «kibabrální», vagy «kitolni» a «rnelák» «rnukis-val. Özönével dől
az efféle förtelmes szóáradat az utcán, a sportpályán, a műhelyben, a mozi és
színház nézőterén, de, fájdalom, sokszor még igen választékos társaságban' is,

Hogyan kíséreljük meg ma ennek meggátlását? Milyen módon kövessük
őseínk példáját? Hogyan? Olyan 'egyszerű, könnyű munka ez, ha kornoly elhatá-
rozással és lelkes meggyőződéssel folyik! Tíz éves kis középiskclásolc ránevel-
hetök arra, hogy a maguk nyelvében kerüljék, másokéban irtsák a magyar-
talanságot, Felemelő érzés az, mikor otthoni munkájukról beszámolva elmondják
e kis gyermekek, hogy mióta ők őrködnek nyelvünk tisztaságán, már szüleík
sem használnak oly sok, eddig gyakran alkalmazott idegen szót, Valódi mus-
tármag minden ilyen gyermek' munkája, amely magócska egyre terebélyesebb
fává növekszik, arnint a család, rokonok, ismerősök, az apa hivatalnoktársai és
még sokan mások átveszik és terjesztik e gondolatot.

es mílyen hihetetlen arányban terjedne e nyelvtisztító munka akkor, ha
tanítók, tanárok, lelkészek, szónokok, a rádíó előadói (s mindazok, kiknek sugalló
hatása kétségtelenül legnagyobb), e munka swlgálatába szegődnének. Ha a
családanya otthon, a hivatalnok az irodában, az iparos a műhelyben, az orvos
a kórházban egyaránt megkővetelné a testi-lelki tisztaság mellett a nyelv-
tisztaságot is 1

Hogy fontos-e ez? Gondolj unk a hatalmas és öntudatos német nemzet pél-
dájára: milyen tiszteletreméltó kitartással irtja nyelvéből a latin és francia SZa(-
vakat, «Rundfunk., «Erfrischungsraum», «Bahnsteig», c Kraftwagen» megannyi
félreérthetetlen, eredeti kifejezés az eddig még náluk is, de nálunk még ma
is használt idegen szavak helyett. Vagy gondoljunk Lengyelország sorsára, Hol
lenne ma, ha nyelvét nem őrizte volna meg a reménytelennek látszó elnyomatás
~~? ~ ,

Csak éppen mi engedhetjük meg magunknak egyik legdrágább talentumunk
könnyelmű elfecsérlését ? Mi bocsáthatjuk hazánkra a bábeli hangzavar lélekölő
pusztítását? Ennyire élhetetlenekké és felelőtlenekké valtunk volna már? Vagyi
olyan hitetlenség mételyezte volna meg lelkünket, hogy elkeseredett lázadásban!
elvakulva bunkóznók nyelvünk áldásthozó tőkéit, mint az egyszeri nekíszilajodott
magyar, hogy: «verjük, Uram Isten, többre megyünk ketten ,»

Hogy «érdemess.e nyelvünk jogaiért harcolnunk? Tanuljunk végre leg-
alább saját karunkból. Abból a 89k mérhetetlen veszteségből, amit) már eddig
is szenvedtünk édes anyanyelvünk elhanyagolása miatt. Könnyű volna sok pél-
dát emliteni. Dc íme, csak' egyI Mai regényirodalmunknak egyik Iegkelendőbb
művét. a magyar karácsonyfa alá odahelyezett «Magyar rapszódias-t elejétől
végig az a derék, hazafias törekvés hatja át,hogy sikerüljön bebizonyítani a
világ legelső zongorásának, Liszt Ferencnek a magyarságát. De mi az az egyetlen
érv, amellyel az idegenek igyekeznek őt tőlünk eltulajdonítani ? Ot, a sopron-
megyei születésű, magyar nevű, magyar rapsz6diákat író, esztergomi- és koro-
názási misét szerző, budapesti Zeneművészeti Főiskolát alapító és ott műkődö
s a magyar árvízkárosultak javára oly honfitársi szerétettel adakozó nagy ha-
zánkfiát! Milyen okból merészelhetík őt a magukénak vallani? Csupán csak
azért, mert nem tudott magyarul!

Ha még ennek meggondolása után is hetyke könnyelműséggel szórnók
nyelvünk kincseit, idegent majmoló hóborttal rontanők nyelvünk tisztaságát
és tűrnők a nyelvünk testén egyre terjedő rút fekély elmérgesedését, valóban!
megérdemelnők őseink példáját lábbal taposó, önérzet nélkül való megalkuvá-
sunkért Istennek reánk hulló haragját és ostorának keményen sújtó' csapásait.
«Itt az idő, most, vagy soha»: magyarán! Dr. Z~l~nka Margit.
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ft bumeráng visszaröppen.
Részlet Gedat G. A. "Ein Christ erlebt die Prebteme det WeH-

című könyvéből.

A világtörténelemben előforduló Igazságtalanságole bumerángként hatnak.
Az ausztráliaiak vadászlövedékként használják ezt a hajlított fát. A levegőbe
hajítják és ha elvéti a célt, visszaröppen és az eldobóját találja el. Ha a Va-
dász ügyes, röptében is felfogja azt, de ha fajankó, akkor a saját fegyvere meg-
löli. Nem találunk-e napjaink világtörténetében sok hasonlatosságot ennek a
bumerángnak a vísszaröppenéséhez t

A nyugati hatalmak gyarmati politikája az elmult évszázadokban na-
gyon gyakran nem 'Jelentett egyebet, mint igazságtalanságot, kegyetlenséget s
erőszakoskodást a bennszülött népeklrel és fajokkal szemben. Hagyjanak fel
előttem azzal, hogy a világ távoli részében a nyugati kultúra hordozóit ember-
szeretet és humanitás lelkesítette a vállalkozásaikban! üzlet volt az, semmi
más, mint üzleti próbálkozás; a pénzvágy volt a hajtóerő.

A gyarmati polítika a legtöbb esetben egyértelmű volt a rablással. S állí-
tom, még pedig erősen, hogy: «a bumeráng visszaröppen». Vajjon' a népek el
tudják-e kapni, vagy pedig ez eltalálja őket és bezúzza a koponyájukat ?

~szak'aii1erikai prerí, Barátom, a fiatal indián, a szülőfalujába vitt el
engem. A szenega törzs lakik itt. A falu olyan területen van, amelyet az Egy~
sült Allamok kormányzata jelölt meg az öslakosság lakóhelyéül.

Piszkos kunyhók, piszkos emberek, a legtöbb az ivásnak adta magát. Lá-
tom ennek' a népnek borzalmas pusztulását. A pusztító - a fehér ember volt.
Sohasern felejtem el azt a napot, míkor egy .régí harctéren kőnyílhegyeket ke-
restünk, amelyeket az eső kímos a talajból, ahol évszázadokon át rejtőztek.
Joe, egy öreg vörösbőrű a társam; Joe 15 éves volt, amikor az eIl~ő fehér-
embert látta. Gyülölí a fehéreket, de mégis bele kell nyugodnia abba, hogy
ennek az országnak ma a fehérek az urai. Felegyenesedik, míkor érdeklődömj
hogy m!i a véleménye a vörös és a fehér ernber közöttí viszonyróI. Iszákosságtói
fáradt szeme felgyúl, amikor gyűlölettel beszél a «fehér ördögs-röl,

Tudok-e én erre feleletet adni, védhetem-e a spanyolokat, angolokat és
franciák at ? Hiszen ennek az embernek igaza van, mert amikor becsületes harc-
ban nem tudtak elbánni a vörösökkel. habár sokkal jobb fegyverekkel rendel-
keztek, mint azok, amikor a természetben élő eme egészséges népnek az ellen-
állását megtörni nem tudták, arra a pokoli gondolatra jöttek; hogy «tüzes
vízzel» fogják elkábítaníi! Hősies cselekedet volt-é, hogy az ittasokat leütötték,
mint ahogy az 'ember a rühes kutyát leüti?

S talán máskép volt Azsiában és Afrikában? A hollandusok nem szívesen
veszik, ha valaki az Indiai Oceánban levő gyarmataik története után érdek-
lődik. A legsötétebb események talán a paradicsomi Báli-szigeten játszódtak
le, ahol a hollandus csapatoktói kelepcébe csalt fejedelmek egész udvarukkal,
együtt mindannyian öngyilkosságot követtek el, mivel ott is van valami abból',
amit mi büszkén így fejezünk ki: «Inkább halott, mint rabszolga».

~s India? E népnek az a története, hogy erőszakot tesz rajta egy másik,
nem azért, mintha helyre volna szüksége, hanem mível üzletet akar.

Az északamerikai Egyesült Allamok négereinek borzalmas a sorsa. Eze,
ket a szerenesétlen fickókat afrikai hazáj ukhan ezerszámra fogdosták össze a
:Ilejvadászok. Mint a barmot hajtották őket a piszkos, minden higiéniát meg,
csúfoló hajókra. Ezrek nem bírták el az utazást és sírjukat a tenger hullámai;
ban le~ték. A többiekre borzalmas rabszolgasors várakozott, E jogtalanság
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ma kezdi megbosszulni magát. Az észak amerikai Egyesült Államokra a néger-
probléma megoldása kapcsán a legnehezebb küzdelmek várnak.

Borzalmas az, amit 'európai államok Kínán elkövettek. Ezt az országot
egyszerűen nem engedték megnyugodni, mindig újabb vállalkozással igyekeztek
a céljaik érdekében kezessé tenni. Csak egy szót ejtek ki, amelyik a kírívó sOO-
gyenfoltot felfedi: ópium és ópiumháború. Ma elérkezett a leszámolás órája.

Nem terjeszkedern ki az utolsó 100 év valamennyi eseményére. Csak
azt igyekszem megmutatni, hogyan láttam én a dolgokat, mikép éltem meg,
hogy a bumeráng visszaröppenőben van. Mert tény, hogy repül ...

Jött a világháború. Ellenségeink azokban a napokban bizonyára nem tud-
ták, hogy bumeránggá lesz nekik mindaz, amit ők tettek azért, hogy minket
legyőzzenek. Behívtak a sárga, barna és fekete embereket, hogy lőjjenek a
fehér emberre, Mi egyéb volt ez, mínt hallgatólagos elismerése az egyenjogú-
ságnak, 'egyrészt az ázsiai és afrikai között, másrészt a fehér úr között, meríi
hisz maga a fehér adott jogot nekik arra, hogy fehérekre Iőjjenek. Ez volt az
első súlyos csapás a Fehér Úr helyzetére, s .uraságaezt a csapást többé nem
tudta úgy kiheverni, hogy a régi nagyságához ismét eljusson.

Amikor a világháború győztesei 1918 után a régi állapotokat akarták
Ázsiában visszaállítani, meg kellett állapítaniok, hogy más világ áll velük szem-
ben .. J '

Két iparág árasztotta el termékeivel a keleti piaoot. Azért nevezem meg
e kettőt, mível a legvilágosabb bizonyítékai annak, mikép adta a fehér ernben
a színesek kezébe azt az eszközt, amely kezükben fegyverre vált' s a hatalmát
tönkreteszi. Ez hasonlít ahhoz, amikor valaki maga ad gyilkosa kezébe pisz-
tolyt vagy tőrt.

A mozi az egyik, a rádíó a másik fegyver. Nehéz eldönteni, hogyejtettő
közül melyík a veszedelmesebb.

Minden nagyobb útkereszteződésnél rikító fényreklámok. Oriási átlátszó
képek. Fénykévét vetítenek valamelyik hollywoodi vagy talán neubabetsbergi
filmgyár fehér hőseinek és kendőzött díváinak arcára.

Itt ül a nép. Itt szívja teli a képzeletér idegenszerű élménnyel, művészet-
rontó gondolkodással és érzéssel. Vágyak ébrednek, amelyek azelőtt ismeret-
lenek voltak Kívánságok törnek teljesülés felé. E kűlőnös zamatú «új» köré
csoportosulnak és nem tudnak betelni a látásával. A mozí megindul diadalmas
útjára Európán kívül,

Megjelenik a fihnfen :a Nyugat nagy városainak egész alvilági élete. Csem-
pészek és gangszterek, becsapott rendőrségi hivatalnokok és felültetett kémek"
kitartók és gyanus erkölcsű lányok. A bűn egész világát vászonra vetítik, hogy
megfelelő bizonyíték-anyagot adjanak. Ott lent pedig a kis barna ember ül,
Egymást űzik: előtte a képek. Eladdig ismeretlen világ tárul fel előtte, amit
egyelőre homályosan fog fel, soha meg nem tud érteni .•... a fehér ember világa.

Valami azonban felszínre jut benne, az a felismerés, hogy! a Fehér (1T
magatartásában valami nincs rendjén. Az az úr, aki itt van: tökéletes és érin~
tetlen, - pedig a fil!m azt mutatja : így viselkedik, ha odahaza van.

Nem eszmél rá tudatosan, de a kis barna emberben mégis összeomlik
az la világ, amelyet felépített, Nagyszerű míntaképe, a fehér' ember, csúf torz-
képpé silány ul. A fehér férfi urasága olyan döfést kapott, aminőt a világháború
óta senki sem tudott neki adni. . . '

A film után következik a rádió, Csak az eljövendő nemzedékek fogják fel-
ismerni, hogyl ez a találmány a világban mily mérhetetlen változást hozott.

Nincsenek többé távolságok, nincsenek határok. Az egész földkerekség
tudja ma, hogy mi történt tegnap. A hangszóró az éjszaka csendjén, vagy a
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nappal forróságán átkiált, Hitler beszél, tolmács fordítja a beszédet az 'Ország
nyelvére. A nép körben guggolva áll" s figyel: mik; a követelései' s mi a cé!jlb

S ha a rádíógombot tovább forgatják, talán épp Moszkva beszél. Az új
Oroszország egyik propagandabeszéde ömlik a mindenségen át. Gyűlölködő be-
széd. Gúny és fenhéjázás, ígéretek, csillogó célok.

Tudnak-e ez-ek a hangszóró előtt ülő emberek megkülönböztetést tenni'
mi igaz és mi frázis? S mi szernfényvesztés ? Mi marad meg, és mi van
máris menthetetlenül elítélve, míelőtt még formát öltene.

A rádíógomb tovább forog. Az egyik afrikai faluban a legújabb londoni
rendőri közleményeket és a betörő statisztikát hallgatják, a legújabb newyorki
börzehíreloet, s megtudják. hogy a dollár még mindig esik. Es hogyan hat a
japánokra, a kínaiakra, malájokra, vagyafrikaiakra a legújabb párisi pénzügyi
skandalum, vagy a genfi helyzet, amely a ió urak szívét megint megneheziti
és forróságot kerget a fejükbe?

Nincs többé titok a népek előtt. Ázsia dsmerl Európát, ahogy Európa ismeri
Ázsiáit, s az afrikaiakkal többé nem lehet elhitetni, hogy még mindig fennáll
a fehér ember immár levitézlett uralma. A fehérek uralmának vége. Hogy üz-
letet csináljanak, kezébe adták az 'egykori sárga, barna és fekete rabszolgáknak
azokat az eszközöket, amelyekkel önmagukat megismertették előttük, amelyekkel
az uralmuknak véget vetettek, vagy véget fognak vetni. A bumeráng repül, -
repül az az igazság, amehy a történelemben minduntalan megnyilvánul, mert
amit vet az ember, azt aratja és a világ gabonaföldje megérett az aratásra,
be mi lesz az a gyümölcs, amely a Nyugat nemzetel számára érlelődik?

Ázsia népei között az egyenetlenkedésele még sokáig tarthatnak Sőt gyű-
lölhetik is egymást a népek és háborúskodliatnak egymás közt. Egy azonban
egyesíti őket és ez napról-napra mindjobban egybeforrasztj a őket. Míndannyian
egyet követelnek, egy célt ismernek... a fehér ember uralmának!' végét. Azsi~
vágyódásának újjongó akkordját ... Ázsia az ázsiaiaké.

Borzalmas az a visszhang, amely a földkerekség másik végéről zúg át a
tenger fölött ... Afrika az afrikaiaké. Ott is a vége felé közeledik a fehér ember
uralma, s a fekete folyam már szinte apárisi Boulevardokra őzönlik, ahol a
fehér asszonyok a fekete földrész képviselői előtt elárulják a maguk fehér faját.

A bumeráng visszaröppen. Vajjon Nyugat népei elég ügyesek lesznek-e,
hogy az utolsó órában elkapják? Vagy talán Isten a ibíineik miatt már leszámolt
velük és a «keresztyén» Nyugatról visszavonja áldó kezét?!

Fordította: Kutas Kálmán.

Betegség, szegénység, rossz napok stb. ezt nem szabad keresztnek
nevezni, hanem szenuedésneh, Kereszt az, ha valaki hitéért szenved üldözést.

Bár szenvedésünket és keresztünket nem szabad úgy tekintenünk,
hogy azáltal nverhelnénh el az üdvösséget, vagy akár csak a legcsekélyebb
dolgot is hiérdemelheinénh, Krisztus nyomdokiban mégis szenvednünk kell,
hogy hozzá hasonlatosak legyünk. Me,.t így rendelte Isten, hogy ne csak
a megfeszített Krisztusban higgyünk, hanem vele együtt keresztre feszít-
tessünk és szenvedjünk, aminthogy világosan meg is mondja sok helyütt
az -eoongéliumban, Ezért kell mindenkinek egy darabkát horcIozni a kereszt-
ből és nem lehet máskép. Luther.
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KRONIKA
Nemzetiségi ískolarendeletünk marqőiára

Belpolitika és külpolítíka sohasem jelentette az állam életének két, egymás-
tól teljesen független megnyilvánulását. Kiváít, amióta Mctternich kongresszus'ai
a mult század elején intézményesen 'igyekeztek biztosítani azt az elvet, mely
bizonyos es-etekben megengedi külállamolmak más államok belügyeibe való
avatkozást, a modern államok egyik legkiemelkedőbb karakterisztikumává lett
a belpolitika és külpolitíka egymásrautaltságának és kölcsönhatásának erösbö-
dése. Az ókor és középkor állama belügyei intézésében sokkal szuverénebb volt;
mínt a jelenkor állama, amely kénytelen külállamokkal szemben formai megkő-
töttségeket vállalni legsajátabbnak tetsző belső dolgai intézése tekintetében. A
nemzetközi légkör nyugalma, vagy feszültsége gyakran éppen ilyen egészen szür-
ke, elhatároltnak látszó problémán fordul meg.

Más államok belügyeibe való avatkozás ugyan többnyire ürügy csupán.
Ki" nemzetek államainak azonban annál inkább kell ügyelniök arra, hogy fej-
lődésük irányvonalát ne befolyásoltassák, kíhíván idegen államok ellenszenvét
lényegtelennek látszé dv-ek mellőzésével.

Alig figyelt fel valaki itthon a magyar kormány mult évi december 23-án
kiadott kisebbségi ~.sko!larendelietére.Pedig ez a rendelet olyan dolgokban ho-
zott változást, melyeknek rendjét szomszédaink nagyon számontartották s melye-
ket ellenünk gyakran fegyverként használtak fel.

Trianon hazánkat megfosztotta nemzetiségeitől, Az a közel félmillió német
és kb. száz-ezer tót, aki a csonkaország keretein belül maradt, a, részek levá-:
lásának pillanatában alig számított nemzetiségnek. anyanyel vén kívül, mely már
szintén pusztulóban volt, az önálló nemzetiségi tudat kornponensei csaknem ki-
vétel nélkül hiányoztak náluk. Ilykép szinte mesterségesen teremtették meg a
győztes hatalmak a trianoni Magyarország nemzetiségi kérdését, nem akarván
egyetlen alkalmat sem kiaknázatlanul hagyni, mely az erők megosztásával az
állam megerősödésének útjában áll. Kötelezték a magyar államot, hogy nemzeti
kísebhségeínek a legmesszebbmenő jogokat biztosítsa.

E kötelezettségünknek kívánt eleget tenni az 1923-i míníszterí rendelet
(4800-1923. ME. 18. § és .110.478-1923. VIlI. VKMJ, mely nemz-etiségi isko-
láink számára háromféle típust állapított meg: az «A., «B«, .c. típust. Az első-
ben a ,tanitájs a tanulők anyanyel vén folyt, az államnyelv tantárgyként szerepelt
csupán, a «B. típus megosztotlia a tantárgyakat az anyanyelv és államnyelv kö-
zött, a .C. típusban a tárgyak az állam nyelvén taníttattak, a tanulók anya-
nyelve míndössze mint külön tantárgy foglalt helyet a tanmenetben. A típusok
bevezetése tekintetében a növendékek szüleí döntöttek Ez a rendszer bármily
méltányos volt is, a gyakorlatban nem bizonyult tökéletesnek Noha alig volt
európai állam, melynek kisebbségi iskolarendszere jobban számolt a nemzetiségek
kultúrális jogai val, a három típus között megengedett szabad választással nem
egyszer nyitott utat olyan befolyásoknak. melyeket éppen nem lehetett kultúrális
térről jövőknek mondani. A rendelet szelleme és gyakorlati érvényesülése között
ily módon felszínre jutó ellentétek, egyfelől a hazai, túlzó soviniszta Iapoknak,
másfelől a külíöldí, nem rokonlelkű sajtónak megvilágításában veszedelmesnek
látszó árnyékolast kaptak. Mindannyíszor, ha nemzetközi fórumok előtt széba
kerültek az elszakított magyarság kultúrálís sérelmei, a csonkaországí kisebb•.
ségek «elnyomásáh vetették szeműnkre, megismételve az irányzato san torz 00-
állításnak hazai frázis ait és külföldi ferdítéscit.
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A magyar álláspont szélsőséges árnyalatának. mínt mínden túlzó nemzet-
állami elgondolásnak központi gondolata, az anyanyelvváltozás jelentőségének
túlértékelése, illetve helytelen megítélése volt. Amennyire igaz, hogy a nyelv-
történeti képződm.ény (akár az alkotmány) s hogy így valóban államalkotó
tényező, ép annyira igaz, hogy csak azoknak lelkén át válik azzá, akik nemzedé-
kek hosszú során résztvettek kiformálásában. E rövid híradás nem alkalmas
keret annak kifejtés éve, hogy a nyelv politikai jelentősége míkép jut legalkal-
masabb kifejezésre alkotmányos téren, az állam elemi érdekeinek veszélyezte-
tése nélkül. Mindenesetre kétségtelen, hogyegyoldalú és helytelen az az ánás~
pont, mely a nyelvben kizárólag a történeti képződményt látja s nem akarja:
meglátni ennek szoros következményét, politikai jelentőségét s az anyanyelvvál-'
tozást kizárólag kultúrális tényként fogja fel; de ugyancsak egyoldalú és hely-
telen az a felfogás, amely elsőrendű politikai jelentőséget tulajdonít az anya-
nyelvváltozásnak és felejtvén a nyelv történeti produktum-mivoltát, e változást
egyik nemzedékről a másik nemzedékre parancsszóra végrehajtható átalakulás-
ként szeretné kezelni.

Mély politikai bölcseség nyilatkozik meg a magyar kormány nemrég ki-
adott rendeletében, amely a tanítási nyelv kérdésében való döntés jogát ki-
veszi azok kezéből, akik távolról sem képesek e problémának sokrétű vonat-
kozásait áttekinteni. Ezzel egyszersmind útját állotta annak, hogy e néprétiegeket
egyoldalú (a kérdésnek vagy csak -kultúrálís, vagy csak politikai jelentőségét
hangsúlyozó ) befolyásoltatásoknak kitéve, őket esetleg elemi jogaiktói fossza
meg, vagy akaratuk ellenére a míndannyiukat felölelő államközősség ellensé-
geivé tegye. '

A rendelet (11.000-1935.) megszüntetí a hármas tagolast és kimondja,
hogy mindenütt, ahol húsz iskolaköteles gyermek szülője, illetve gyámja ld-
vánja, felállítandó a nemzetíségí nyelvű 'iskola. Az elemi ismeretek (olvasás,
írás, fogalmazás, helyesírás.vének, számtan, természetrajz és közgazdasági isme-
retek) a tanuló anyanyelvén taníttatnak, míg az állampolgári nevelés szernpont-,
jából fontosabb tárgyak (történelem, földrajz, elemi jog és alkotmányos isme-
vetek), valamint a testgyakorlás nyelve a magyar. Felsőbb fokon (4-6. osz-
tály) ,e tárgyak ísmétlésekon a tanítási nyelv éppen megfordított ja az alsót fo-
kénak. A vaUástanítás nyelvét az illetékes egyházi főhatóság állapítja meg.

Ez a rendelet választóvíz. Szélesebbkörű, a kisebbségi elemi iskolák jo-
gait biztosabban körülbástyázó iskolarendszere egy európai államnak sincsen.
El fog dőlni, hogy szomszédaink részéről mennyire volt őszinte, jogvédő törek-
vés legbelsőbb dolgaink és külpoliLikai célkitűzéseink állandó junktimba hozása.
A német kormány félhivatalos lapja, (Deutsche Diplornatisch-Politische Korre-
spondenz) modern állami szempontból méltányolja a rendeletet, amikor örömmel
szögezi le, hogy az efféle rendelkezések a leghatalmasabb bíztosítékai a nem-
zetek egymás közöttí jóvíszonyának, a nemzetközi légkör nyugalmának. Mi tiszta
fegyverekkel és nyugodt lelkjismerettel utasíthatunk tezek után vissza minden
támadást, s esetleges kétszínüségükre éppene rendelet kapcsán mutathatunk rá,
De itthon is választóvizként fog hatni ez az új rendezés, VxsszavonhataUanul
szétválasztja azokat, akik a nyelvi kérdésben a politikai, állami megosztás esz-
közét látták, azoktól, akik a magyar állam kereteinek érintése nélkül kívánták ~
- ime, tudták is - megvalósítani nyelvi kívánságaikat.

t\ magyar katolicizmus ebben a vendeletben a szentístváni államideál
diadalát üdvözli és méltán, A soknyelvűség ugyan magában véve nem erő jele,
mint a '900 éve porló nagy államalkotó hitte, de soknyelvű államot békességben
fenntartani míndenesetre nem lehet nyers erőszakkal, hanem csupán politikai
bölcseségböl táplálkozo erővel. A magyar evangélikusság is, mint a csonka-
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ország nemzetiségekben leggazdagabh felekezete ugyancsak örömmel veheti
tudomásul e rendeletet. Azok az .ellentétek, amelyek korábban e kérdéssel kap-
csolatban - nem tagadhatjuk, -·'.a mi egyházunk keretén belül is felütötték itt-
ott fejüket, elodázhatatlan kötelességünkké teszik, hogy mind elvi, mind pedig:
történeti szempontból fokozatosan tisztázzuk állásfoglalásunkat az alapvető
állami, nemzetiségi problémákkal szemben. Ki kell alakítanunk históriaí alapon
nyugvó, igazán keresztyén szellemű, szentistváni állameszmévei összhangban,
álló államszemléletünket, mely - nűnt minden igazi elvi állásfoglalás - szi-
lárd alapjává lehet az Ú. n. gyakorlati kérdések eldöntésének. Az 1935-ös kisebb-
ségi iskolarendelet sem más, mínt egy magasabb és tisztultabb elvi szempontnak
következetes, gyakorlati alkalmazása. Dr. Krlnkg Mil68.

5ZcLJEGYZETEK
"MagyarországoD
az 1000 lélekre számított élveszületé-
sek száma 1922-ben 30.8, 1933-ban 22,0
volt. A 8.8 Ofoo-'ettevő szüíetésí hiány
nagyobb, mint Európa bármelyik más
államának a jelzett idő alatt beállott
~zületési deficitje. Ugyanezen idő alatt
az 1000 élőre számított halálozási
arányszám Magyarországon 21.4-ről
14.7-ficesett. A 6.7 Ofoo.ettevő javulás
ugyancsak a legnagyobb egész Euró,
pában . " Egészségügyi viszonyaink
ezen lényeges megjavulásának köszőn;
hetjűk, hogy a születések megfogyat-
kozása egyelőre nem juttatott az el.
néptelenedés szomorú útjára s hogy a
természetes népszaporodás tekinteté-
ben a mult évtizedben elfoglalt sor-
rendi helyünket mindeddig megtartot-
tuks. E szavakkal vezeti be Scholtz
Kornél a «Magyarország népesedesil
viszonyai 1920-tól 1932-ig» c. köny:..
vet. Nem lehet ezt az irást mélységes
(megdöbbenés nélkül olvasni, hiszen
valósággal megkongatja nemzetünk fe-
íett a lélekharangot: .az elnéptelenedés
szomorú útjáb csak «egyelőre» tudjuk
még elkerülni a halálozási arányszám
leszorításával. De a haland6ságot sem-
miféle közegészségügyí rendezéssel,
vagy orvosi praktikával sem lehet egy
bizonyos ponton túl csökkenteni. Ha
az átlagos életkor kitolódik is akár
20, akár 30 esztendővel, mindenkire
elkövetkezik a halál órája s az el-
öregedett lakosságú országban hir-

telen romlik meg a mesterségesen fel-
javított halálozási arányszám. Az
egészségügyi intézkedések következté-
ben csak öregedik népünk, mert mínd,
jobban elszaporodnak benne az aggok
rés a vének. Fiatalodni a nemzet csak
akkor tud, ha van hite, mely rossz
gazdasági viszonyok, csökkent életle-
hetőségek közt is mer világra hozni
gyermekeket s meri ezért az új nem-
zedékért vállalni az áldozatot kényel,
mének, nyugalmának odaajándékozásá-
val, Valóban a népesedési kérdés, -
mai magyar létünk égető sebe,
a hit kérdése.

"Országot építettünk,
~ mondta egyik politikusunk, - de
gyakran megfeledkeztünk népünkröl»,
Majd azt idézte, mit mondott neki a
Talbot.centrálé építésének idején egy
angol mérnök, «Önök gyönyörű centrá-
Iét építettek, olyat, amilyen még ná-
lunk sincs. De láttam népük nyomorát,
és azt a kiáltó ellentétet, amely az önök
életét jellemzi, Nem gondolja-é, hogy
hasznosabb volna, ha megváltoztatnak
a teendők sorrendjét? Onök valójában
jobban szeretik az országot, mint a
mépets. Érdemes megállni e kérdés
előtt, Kellemetlen és nehéz rá felele-
tet adni, de ha nem akarunk, majd
benne lesz a 'reJ)elet a történelem ítéle-
tében. Kellemetlen, mert csak bűnbá-
nattal láthatjuk meg, valóban mílyen
könyörtelenséggel áldoztuk fel egy-
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mást, az élő magyar embert, ilyen vagy
vagy amolyan eszme, régi vagy új iz-
mus bálványának. Nehéz, mert a jö-
vőbe tekintve is roskadozunk önzé-
sünk, hiúságunk és irgalmatlan ambí-
eíónk súlya alatt. Ki ne ismerné be,
hogy igaza van annak az idegennek?
Ve ebeismerés nem elég. Fel kell
gyujtani a bálványokat, hadd égjenek
meg, akkor is, ha kedves emlékeink.
Kár vitatkozni, hogy melyik párt kö,
vet helyes polítíkai eszmét. Ne esz-
mékhez, hanem az élő Istennek na-
ponként imádsággal keresendő akara-
tához igazodjanak a politikusok! Az
eleven emberekből álló nép igazi szol-
gálata csak az élő Isten uralma alatt
lehetséges.

"A kereszt
a keresztyén magyar kultúra szimbó-
Iuma». Ezt mondotta többek között a
kultuszmíniszter a szegedi egyetemi
keresztmozgalommal kapcsolatban. Te-
gyük fel, hogy van keresztyén magyar
kultúra j de így is kérdés, lehet-e szím-
bólumául a keresztet megtenni. Nem.
Még pedig nagyon egyszerű okból azért
nem, mert a kiereszt másnak a Jele.
Szímhóluma Jézus Krisztus engesztelő
halálának, Isten irgalmas szerétetének.
A kereszt tehát nem alkalmazható sza-
badon, tetszésünk szerint, hanem csak
eredeti jelentésével. Ilyen értelemben
használjuk mi, evangélikusok. Tilta,
koznunk kell az ellen, hogy másnak a
jelzésére használják. Különősen az fur-
csa, hogy a kultúra szimbólumául ma-
gyarázzák, hiszen a kultúra míndegyik
formája tele van gyarlósággal. A ke-
reszt az Isten művének [ele, nem az
ember munkájáé. - Ettől független
kérdés, helyes-e a keresztet kitűzni a
tantermekben. Most csak annyit szó-
lunk hozzá, hogy semmit sem ér, ha
a keresztkitűzök, a kereszt mellett
tüntetök, a kereszt érdekében harcol6k
nem veszik fel egyúttal a maguk ke-
resztjét Jézus követésében, Jobban
örültünk volna tehát, ha azt olvassuk,
hogy nincs többé hitetlenség és nincs
többé például nemi betegség az egye-
temi ifjúság közt. '

•

Megnyugtató-e?
Az egyik jobboldali (!) újság va-

sárnapi mellékletében nemrég egy
rnegszokott hangú karcolat jelent meg
a vénkisasszonyról. Iréjának joga volt
hozzá, hogy fanyar humorral kezélje
témáját, az olvasók sem vártak töle
többet, mint hogy pár percnyi szóra-
kozást adjon. Elvégre megszoktuk,
hogy a vénkísasszonyi élet emberi fo-
:nákságain derüljünk. A húmoros hang
azonban a befejezésben átadja helyét
az «etíkaínak». Végső mondatokul ezt
olvassuk: «Van valami megnyugtató
abban, hogy ez a típus kihalófélben
van. Mindig kevésbbé tűrik a nők;
hogy ilyen keserű sors úrrá legyen raj-
tuk, S ha máskép nem tudnak segíteni,
nekímennek a polgári erkölcsnek.» Ez
a legutolsó megállapítás, sajnos, igaz.
De mi van ebben megnyugtató? Ha
a cikkíró kötelességének tartotta meg-
jegyezni a rajzolt típus kíveszését,
megelégedhetett volna a puszta tény-
állás lerögzítésével. Miért teszi ezt
úgy, hogy egyúttal elárulja dekadens
erkölcsi elveit? Ugyan miért megnyug-
tató számára, hogy most már egyre
többen vannak a férjhez nem ment
nők között, akik a nőtlen férfiak régi
módján paráználkodnak?

A nöragadás
részleteit és fejleményeit nagy kéjjel
közőlték újságjaink. Megismertük Mag-
da erszényének tartaimát, tudomásunk-
ra jutott Ferenc rabruháján a lyu-
kak nagysága négyzetcentiméternyi
pontossággal. Heflexíó is bőven akadt
az újságírók termékenységének jóvoltá-
ból. De nem került egyetlenegy újság-
cikk sem szemünk elé, amely a negye-
dik parancsolat szempontjából vette
volna vizsgálat alá a leány viselkedé-
sét. Pedig Isten törvénye második táh-
íláján nem ok nélkül áll elől a szülök
tirá,nti tisztelet parancsa. Ezt· a ren-
delkezést sem az egyes ember, sem a
társadalom, sem a nemzet, sem a ma-
gyar sajtó nem teheti félre - bün-
tetlenül.
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SZELLEMI ÉLET
MereBkovBzld 70 éveB.

Erről nekünk is meg kell emlékeznünk.
Nem annyira azért, mert a történeti regény-
nek egy egész új típusát teremtette meg,
amely kiemelkedő helyet biztosít neki az
orosz irodalom határain túl a ma irodalom-
történetében. Számunkra fontosabb az a
bizonyságtétel, amelyet maga Mereskovszki
is a legfontosabbnak tart. Munkásságában
legjellegzetesebb hatalmas regény trilógiája,
amely a Krisztus és az Antihisztus küzdelmét
tárja elénk. Benne gyakorlatias feleletet ad
arra a kérdésre, hogy mi a Krisztushoz, az
élethez való eljutásnak az akadálya. Első-
nek a pogány és keresztyén világ határán
álló Julianus Apóstata élete és küzdelme
vonul el előttünk. Osszeütköznek a hal-
doklásában is csodálatosan szép antik vi-
lág és a keresztyénség. A császár mestere,
Maximinios tanításán indulva el egy új
szintézist kísérel meg, de szembekecül a
Krisztussal és elbukik. Aki tehát nincsen
a Krisztussal, aki nem tud teljesen és vég-
érvényesen mellelte dönteni, az ellene van.
Ugyanez a magva a trilógia második ré-
szének is, amely Leon ard o da Vinci eget-
ostromló müvészi pályájának tragikumát
vonultatja el előttünk, e!!yben velőkig ha-
sító kritikát gyakorolva a reneszánsz űj-
pogányságán. Leonardo da Vincinek el kell
buknia, mert tanítványának, Giovanni
Boltraffionak szavai szerint egyik arcát
ugyan Krisztus felé, de a másodikat az
Antikrisztus felé fordítja. Az utolsó szót a
trilógia harmadik része mondja, amely Nagy
Péter cárt és fiát, Alexejt állítja szembe
egymással. Nagy Péter alakján megdöb-
bentő módon rajzolódnak ki az Antikrisz-
tus vonásai és meg is kapjuk ennek ma-
gyarázatát egy megrázó jelenetben: Nagy
Péter tudatosan elfordul- a Keresztrefeszi-
tett képétől, tehát személyétől. Ez idézi
föl ellene az itéletet. Fia, a nyomorult
Alexej ellenben a kegyelem karjai közé
roskad s ~z élet kapuja' megnyílik előtte.
Talán az Urnak ebbe a szavába foglalhat-
hatjuk bele a trilógia egész mondanivaló-
ját: "Boldogok a lelki szegények, mert
övék a mennyeknek országa." Mereskovszki
keresztyénségévei nem tudunk rníndenben
egyetérteni, de mégis hálával emlékezünk
meg arról, amit e trilógiában a keresztyén-
ségnek adott. Br. Podmaniczky PáL

,,Hanem lerázván, ami beaae földi •.. "
Általánosan tudott dolog az, milyen nagy

hatása van a művészetnek általában egyénre
és közösségre egyaránt. De külőnösen vo-
natkozik ez az irodalomra, mert ennek él-
vezése nem tételez fel sem különösebb
~zfnérzéket, mint a festészet, sem zenei hal-

lást, mint a zene, vagy rendkivüli müvelt-
séget, Az irónak e nagy előnye fokozott fele-
lőséggel jár. Ennek révén ugyanis nem-
csak a beavatottak szűk körét, de az egész
nyelvközösség minden olvasnitudó tagját
irányíthatja nemcsak művészi, de erkölcsi
értelemben is. Jól tudjuk, hogy a két elv
nem azonosítható oly mértékben. mint azt
Eötvös kivánta ("A szép mű szép tett is
legyen"), hiszen az író nem eszményitheti
a képzel et felhővilágává a mindennapi élet
eseményeit, alakjait és törvényszerűségeit,
de ha nem túlozhat ebben az irányban,
kell-e, sőt szabad-e a rút irányában túlozni a?

Bántó az ilyen sötétenlátás akkor is, ha
képzeletéből merít a költő, de mennyivel
óvatosabbnak kell lennie, ha nemzeti
nagyjainkról írva vallja világnézetét.

Ez az ú. n. életrajzi-regény a mai iroda-
dalomnak egyik legnépszerűbb műíaja.
Nagy hatása érthető, hogyne szerétnők a
nemzeti, vagy művészi élet hősét magán-
életéből is megismerni I Milyen jól esik
Ludwig munkájában Goethét, a minisztert
és titkos tanácsos t, a Far benlehre tudósát
és a német irodalom legnagyobbját, mint
apát és nagyapát látnunk. Zweig művéből
mély megindulással értjük meg azokat az
okokat. melyek Mária Antoinettet a hóhér-
bárd alá üzték. Harsányinak érdekes, nagy-
jainkat oly közvetlenül jellemző regényei-
ből szinte személyes ismerősünkké válik a
magyar költészet tündöklő üstököse, Petőfi i
szinte saját élményűnkké első meghitt
együttléte Jülíával a regényes erdődí park-
ban. Együtt küzdünk Madách-csal Erzsike
hibái ellen a női nembe s az emberi be-
csületbe vetett hitéért. Minden olvasóját
meggyőzi "Hirhedett zenész"-ünknek áldo-
zatra is kész magvarságáról. Surányi milyen
megkapóan érezteti meg nagy trilógiájában
Stefferl és gróf Széchenyi bámulatos ki-
teljesedését a "legnagyobb magyar" -rá! És
mindnyájan, - hiszen valamennyien el!y
kicsit kurucok vagyunk. - tüzet fogunk
akkor, mikor Herezeg "Pro libertaté"·jának
hőse kibontja zászlaját a haza és vallás
sza badség áért,

De hogyan hat ránk, mikor arról érte-
sülünk, hogy Goethe fejvesztetten várja a
házába törő francia katonák garazdálko-
dását? Ö, a tökéletes Hermann és az em-
berfölötti Fauszt alkotója. Sérti izlésünket,
hogy Zweig odasodor a rút frigiaisapkás
tömegbe és rákényszerít arra, hogy mi is
beleskelődjünk a boldogtalan királyné éle-
tének sötét zúgaiba. De ennél is bántóbb,
hogya legeszményibb Ádámot alkotó köl-
tőnknek lealacsonyító életalkonyáról is ér-
tesülnie kell a nagy tömegnek, pedig szin-
te halljuk tiltakozó sóhaját, "Hová lesz
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énem zárt egyénisége 1" Talán a nagy fe-
jedelem futó kalandjai sem feltétlenül szűk-
ségesek jellemének és történelmi szerep é-
nek megértéséhez 1 És az "Egyedül va-
gyunk" írója (de olvasója) sem vesztett
volna, ha a legnagyobb magyarnek emberi
gyarlóságával kevesebbet foglalkozik.

Jól halljuk már azok tiltakozását, akiket
épp a nagyok magánéletének titkai érde-
kelnek: "Valószerű jellemzés, történeti hű-
ség, a lelki Iejlödés teljessége és követke-
zetessége" stb. Igen, tiszteletre méltó elvek
ezek míndaddig, míg nem jelentik a nagy-
jaink emlékének. a velük szemben kőte-
lező hálának és kegyeletnek a megtagadá-
sát. De különös volna, ha azt, amit jóíz-
fésű ember nem tesz névtelen ismerősei-
vel (nem fecseg gyarlóságairól és botlásai-
ról.] azt megtehetné a kiváló és épp ezért
egész korok felfogását kialakttó-Iró, még-
pedig tenné eszményképeinkkel szemben.
Nem lehetne ezen a ponton is és ma is
szem előtt tartani a kétségtelenül ide is
vonatkozó Arany-mondást:

"Nem a való hát, annak égi mása
Lesz, amitől függ az ének varázsa"?

Dr. Zelenka Margit.

Dán képzömüvészek kiállítása.
Tudva a szekularizmus térhódításáról a

művészek között is, eleve nem indultam
vérmes reményekkel a tárlatra. Nem mer-
tem számítani arra, hogy az evangélikus hit
eleven kifejezésével, vagy akárcsak erös
hatásával találkozom. Azonban kellemes
csalódás ért. A dán szellemi életet, mint
az életük egészét is, annyira átitattak az
evangelium erői a reformáció óta, hogy
ha szavakkal nehezen lehet is megfogni,
kétségbevonhatatlanul rányomta bélyegét
az evangélikus lelkiség mind íestöművé-
szetükre, mind formálóművészetükre.

Ez a megállapítás nemcsak a bibliai tár-
gyú alkotásokra áll, hanem a kiállított tár-
gyak zömére. Skovgaard freskótanulmányai
a viborgi dóm számára a legtisztább bib-
likus szellemet lehelik, de éppen így érvé-
nyesül ez, ha kissé halványabban is, a
művészek felfogásában, látásában és alko-
tásában.

A természetet nem önmagában csodáliák.
A pogány mámoros, rajongó gyönyörködés
helyett Isten teremtettségének szépségeit
szemlélik. Jellemző példája ennek Sönder-
gaard Jens képe, "Szürke nap az északi
tengernél". Borus, ködös, rossz idő a tár-
gya, ami csak bosszúságot, kedvetlenséget
támaszt az emberben. A művész azonban
annyi színt és fényt lát meg az ilyen po-
csék időben is, mer t Isten kezének nyo-
mát látja az egész természetben, az egész
életben.

A legtöbb önállóság és sajátos. egyéni
veretű jellegzetesség szobrászatukban van.
Az emberi test szépsége sugárzik belöle
fenkölt tisztaságban. Kai Nielsen elvét
viszik keresztül: "a szobormű ne ábrázol-
jon meztelenséget, csak ruhátlan legyen".
A tiszta életnek, erőnek, testi szépségnek
is a lélek ereje mellett ilyen kiábrázolása
csak ott lehet, ahol a lélekkel együtt a
testet is Istentől valónak vallják a teremtés-
hitben.

Összefoglalólag maradandó benyomás-
ként vittem magammal a keresztyén élet-
öröm és életigenlés szuggesztíóját. Nem a
modern pogány os mámoros élethabzsolás,
tobzódás, de a keresztyén öröm árad mű-
veikből. A dán művészek csodálkozó gyö-
nyörűséggel nézik ennek a világnak sok
szépségét : Isten képeskönyvét, a kűlőn-
bözö irányok csak új és új formában fe-
jezik ki ezt az elragadtatott, felemelő örö-,
möt. Milyen nagy gazdagságot jelentene
számunkra, ha ezeket az értékeinket is élő
és ható tényezővé avatnánk életünkben.

r. r,

Lutherröl
a kőzönség számára evangélikus ember
tollából nincs 'hozzáférhető könyv. Régi
hiány ez. Egyházi rnegüjbodási törekvé-
seink, nemkülönben a különböző táborok-
ból felhangzó vádak és félreértések szűk-
ségessé tették, hogyamíg egy újszempontú
tájékoztató rnű megjelenik, a pillanatnyi
szükséget valaki kielégítse. Szabó Józse',
mint a fiatalabb nemzedék egyik erős-
sége, vállalkozott erre. "A nagy refor-
mátor" c. könyvecskéje magán viseli en-
nek a nemzedéknek ismertető jeleit: ég a
szolgálattól, mozgékony erők feszítik. Egy
iskolázott ember hittanórai és irodalmi em-
lékeit felfrissíti, megeleveníti és ami több:
ösztönzéssé fogja össze, egy nagy serken-
téssé, ébresztéssé. Ami hiányzik, az az
újabb Luther-kutatások eredményei, a re-
formáció ról alkotott újabb tájékozódás.
Luther tanítása, a hit által való megigazu-
lás alig jut szóhoz. Holott ez adta volna
meg az igazi ellensúlyt a kísértő hősimá-
dat rajongásával szemben, ami ellen szerzö
derekasan, ha nem is mindenkor siker-
rel küzd. A legsúlyosabb kifogás mind-
össze az, hogy nem sikerült a nép szí-
véhez szólóan megírni, viszont az értel-
miség magasabb igényeket támasztana ezzel
a munkával szemben. Amíg azonban ezek
a nehéz feladatok megoldásra kerülnek,
amiben a szerzötől is sokat várunk, min-
denkinek figyelmét felhívjuk erre a köny-
vecskére. Sok erősödést, büszkeséget, gyö-
nyörűséget szerez az elolvasására szánt pár
óra. r; r,

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Li(l. Dr. Karner Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A foly6irat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.



1936. Március. A "Keresztyén Igazság" melléklete.
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KONYYSIEMLE
Luther-kuiatás. A lutheri erkölcsiség legjellemzőbb vo-

nását abban ismeri fel. hogy az ember
Luther Martin: Vorlesuug über deu immár nem kényszerűen, belső ellenkezés-

Römerbrief 1515/1516.Németra fordí- sel cselekszi Isten akaratát, hanem önként,
totta Ellwein Eduard. 2. kiadás, München, szivesen, szíve spontán megnyilatkozásával
1935., Ch. Kaiser kiadása, 595 lap, ára (hilari et libera voluntate facere). Élesen
7'30, ill. kötve 9 RM. mutat rá a szív és cselekedet egységére az
Luther elöadása a Római levélről, melyet engedelmességben. A törvényt pusztán kűl-

1515/1516 folyamán a wittenbergi egye- sőleg betölteni, a sziv legbensőbb indulátá-
temen tartott, a keresztyén egyház sors- nak hozzájárulása nélkül nemcsak hiábavaló,
döntő jelentőségű könyvei közé tartozik. de képmutatás is. Mivel pedig az ember
Benne Pál apostol és az őskeresztyén természetes állapota épen az, hogy benső-
evangélíum új megértése az újra felfedezett leg ellenkezik Isten akaratával, azért vagy
igazság elemi erejével szólal meg s ez az a moralizmusnak a törvényt saját erejével
újra megtalált igazság hihetetlen dynamiká- betölteni akaró lelki gőgjébe, vagy az Isten
jával szétrepeszti a középkori egyház em- kegyelmét állapotnak tekintő misztikus
beri bölcseségböl és emberi bűnből alko- eudaimonizmus képmutatásába, vagy az
tott épületét, kényszeríti Luthert a re for- Isten akaratát szíve belső tiltakozása elle-
mátor nehéz útjára. Napjainkban pedig nére akarva betölteni, a vak engedelmesség
ennek a könyvnek az újra felfedezése és lelki zsarnokságaba kerül.
hozzáférhetővé tétele széles körök számára Ezzel szemben Luther hangsúlyozza a
újra történeti, talán sorsdöntő jelentősé- moralizmus öndicsőségével szemben Isten
gűvé teszi a reformáció bibliai igazságaira dicsőségét, a misztikus eudaimonizmus ke-
hallgató keresztyénség számára. Luther e gyelmi állapotával szemben az Isten előtt
könyve evangélikus egyházunk biblikus- álló lelkismeret félelmét, a vak engedel-
reformátori megújhodásának egyik legfon- mességgel szemben pedig azt, hog'{ Isten
tosabb alappillére. Azok számára, akik követelő akarata egyszersmind teremtő,
tisztán akarják látni, mit hozott a reíor- ingyen ajándékozó, segítő és bennünk mű-
máció, ez a könyv nélkülözhetetlen. Luther ködő s ható akarat is. Ennek eredménye
Római-levél kommentárjának az eredeti nem a szolga kényszerű, hanem a fiú sze-
latin szövege középkori latinságának sko- rető engedelmessége.
lasztikus terrninologiája miatt sokak előtt Erről a pontról, kulturánk mai válságára
nehezen, sőt alig érthető. Ellwein fordítása vetve egy pillantást, szerzőnk megállapítja
hozzáférhetővé teszi Luther munkáját min- és kiemeli azt az ellentétet, ami a mai
den lelkész, sőt minden teológiai képzett- életünk minden bensőséget elmosó, minden
ség nélkül szűkölködö intelligens keresztyén belső értékét fenyegető, a személyiséget
számára. Az új kiadás pedig több tekin- feloldó s szekularizáJódó tendenciája és a
tetben javított az elsőhöz képest: erősen lutheri erkölcsiség teljes bensősége között
belevonja a magyarázatba Luther rövid van. Bár korunk hajlama inkább kedvez a
"gI6sszá" -it s így a magyarázat összefüggése kűlsöséges moralisztíkus és misztikus er-
jobban áttekinthető, világosabb. Ezt a kölcsiségeknek, a válság igazi és teljes meg-
könyvet minden lelkésznek tanulmányoznia oldása mégis ott várható, ahol kulturánk
kell, de bárcsak elterjedne a lelkészek en formáit a keresztyénségnek lutheri érte-
túl is minél szélesebb körben, hogy alap- lemben vett erkölcsisége hatja át és belül-
vető reformátori felismerései ismét egy- ról alakítja, mert így egyedül Isten vesz
házunk vérébe menjenek át I Vajjon mikor uralmat a világon.
jutunk annyira, hogy Luther ezen irata Sormunen könyve a finn Luther-kata-
magyar nyelven is megszólal ? K. tásnak nagyértékű gyümölcse, mely foko-
SormuueuKino: Die Eigenart der lutheri- zott figyelmet érdemel magyar egyházunk-

schen Ethik. Helsinki 1934. 105 1. ban. F. L
Ez a könyv a lutheri etika sajátos voná- Johauuseu H.: Der 50 jiihrige Luther.

sát ragadja meg s felrajzolja mellé a vele [Dörfílíng-Franke Leipzig 1935.) RM 1.20
ellentétben álló, de vele egyidejűleg élő Ajándéknak készült ez a 96 oldalas fü~
és ható erkölcsiségek körvonalait. zet a német biblia 400 éves jubileumára.

A németországi kiadványoknál a nálunk érvényes ú. n. "külföldi árakat" tüntetjük fel.



Az 50 éves Luthernek 1534-ben végzett
óriási munkája rajzolódik szemünk elé. Ez
évben Luther befejezi bibliafordítását; 69
prédikácíót tart; egyetemen előad; készül
a jövő szemeszterre ; nyomda alá rendezi
4 kommentárját; eközben 95 levelet ir a
legkűlöníélébb tartalommal, stb. - Hűbb
és szebb portrét alig tudok elképzelni Lu-
therről, mint amilyet a Johannsen által
összeállított, ügyesen rendezett és beveze-
tésekkel ellátott munka anyaga nyujt. Igy
csak az tudott dolgozni, aki sokat tudott
imádkozni. Hálásak lehetünk Johannsennek
ezért a füzetért. Kósa Pál.

Keresztyén tanítás.
Koepp, Wilhelm: Einführung in die evan-

gelische Dogmatik. Tübingen, Mohr. 223
old. Füzve 5'10, k. 6'30 RM.
Koepp greifswaldi professzor dogmati-

kája a legújabb dogmatikai irodalomnak
egyik legfigyelemreméltóbb jelensége, mely-
ből egy határozott szabású teológiai egyé-
niség szól hozzánk. A legújabbkori evan-
gelikus teológiának azt az egyre szélesebb
körökben elismert követelését, hogy az is-
teni kinyilatkoztatásnak tartalmi és rnód-
szeres vonatkozásban egyaránt minél tel-
jesebben kell érvényesülnie, a szerző a
maga módja szerint elszánt következetes-
séggel viszi keresztül, folytonosan érvénye-
sítve a kinyilatkoztatásnak önmagát ma-
gyarázó jelleget és az eleven igére imád-
kozva figyelő és felelő hitben szakadatlanul
megúiuló aktualitását. A mély gondolatok-
ban gazdag munka értékes tanulságokkal
szolgál ott is, ahol gondolatmenetét nem
tudjuk követni. Kár, hogy a törnörségre
való törekvés az egész könyvet igen nehéz
olvasmánnyá tette, de tagadhatatlan, hogy
a forma nehézségeivel érdemes megbir-
kózni. P.

Lütgert, Wilhelm: Schöpíung und Offen-
barung. Eine Theologie des ersten Ar-
tikels. Bertelsmann, Gütersloh. 1934.
419 old. 9 RM. Kötve 11'25 RM.
A jelenkori teológiának egyik legtöbbet

vitatott kérdése az, hogy Isten-megismeré-
sünknek egyetlen forrása-e az a megváltő
kegyelmi kinyilatkoztatás, melyről a má-
sodik és a harmadik hitágazat szól, vagy
hogy merithetünk-e Isten-ismeretet ezen
kívül is a természet és a történelem vilá-
gából. Liitgert, előbb hallei, majd berlini
tanár, aki mint biblicísta teológus Sch/al-
terrel és Schaederrel áll legközelebbi szel-
lemi rokonságban, ehhez a kérdéshez azzal
a nagy nyomatékkal szól hozzá, melyet

egyfelől évtizedekre terjedő bibliakutató
munkássága, másfelől anémet idealizmus-
ról irt hatalmas, négy kötetes történeti és
kritíkai főműve*) szerzett nevének. Lütgert
szerint lsten-megismerés csak kinyilatkoz-
tatás alapján lehetséges, de a kinyilatkoz-
tatás köréhez hozzátartozik a teremtés is,
minélfogva a természet és a történelem
világa is Istenre utal bennünket. Hogy mi-
kép válik számunkra a teremtés lsten ki-
nyilatkoztatásává és mi annak a jelentő-
sége keresztyén Isten-rnegismerésünk ősz-
szefüggésében, azt az ílIusztris szerző mély
belátásokban gazdag, bár rendszeresség
szempontjából nem kifogástalan gondolat-
fejtés során tárja elibénk. Ez a műve két-
ségkívül a legkomolyabb és legjelentősebb
kisérletek egyike az "első hitágazat teoló-
giájának" irányában, melyre éppen a mi
korunkban oly nagy szükség van. Melegen
ajánljuk olvasóink figyelmébe. P.

Grützmacher-Frör: Textbuch zur syste-
matischen Theologie des 17. bis 20. Jahr-
hunderts. 3. Auf!. 1935. Leipzig, Dei·
chert. 252 old. Fűzve 5'55, k. 6'60 RM.
A teológiai gondolkodás jelenkori prob-

lémáit és a körülöttünk folyó harcot csak
akkor értjük meg, ha ismerjük azt a mul-
tat, melyböl ezek a problémák kinőttek.
Erre jó segédeszkőzűl szelgal a Grütz-
macher-féle "szövegkönyv", melynek Frór
átdolgozásában megjelent harmadik kiadása
még használhatóbbá vált a régieknél. A
könyvből eredeti, a jelentőség szerint hosz-
szabb vagy rövidebb szemelvények alapján
ismerjük meg az ortodox lutheránus dog-
matika legfontosabb fogalommeghatározásai
után a különböző teológiai irányzatok fő-
képviselőinek elvi természetű állásfoglalá-
sait azon nagy filozófiai gondolkodókéval
együtt, akik a teológiai gondolkodás fejlő-
désére mélyebb hatással voltak, egészen a
jelenkorig, éppen csak az életben levők
érthető kizárásával. A tárggyal foglalkozók
számára érdekes és értékes, mert igen
gazdag tartalmú olvasókönyv. P.

Dr. BruDDer Emil: A mi hitűnk. Fordí-
totta Biró Mózes. Budapest 1935. Syl-
vester-kiadás. 180 old.
Brunner Emil zürichi egyetemi tanár, a

jelenkori [protestáns teologiának egyik
legkiválóbb alakja, a "Zürichi Kanton egy-
házi híradójában" az elmult 5 éven át so-
rozatos elmélkedéseket tett közzé a vég-
böl, hogy a Biblia életigazságait. Istennek
a Jézus Krisztusról szóló üzenetét minél
könnyebben érthetővé tegye a mai kor
gondolkodó, kereső embere számára. Eze-

*) "Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende," 4 kötet és "Beilagen",
összesen 1598 oldal, 45'60 RM, szintén Bertelsmann kiadásában. Erre a nagyjelentőségű
múre külön is felhívjuk a figyelmet!



ket az elmélkedéseket fűzte egybe a szerző
"A mi hitünk" címen egy kis hittanná,
mely szelid, megnyerő formában, minden
erőltetett felekezetieskedés nélkül juttatja
kifejezésre a kálvini keresztyénség tanítá-
sait. Teológiai színvonal tekintetében Barth
Károlynak egyidejüleg megjelent "Credo" -ja
hasonlíthatatlanul magasabban áll; de ez a
kűlőnbség a célkitűzések s a mindegyiknél
szem előtt tartott olvasó (hallgató) kőzőn-
ség kűlönbözöségéböl érthető. Biró Mózes
fordítása teljes elismerésre méltó, alig venni
észre rajta, hogy nem eredeti magyar ter-
mékkel van dolgunk. P.

Küaaeth, Walter, lic. th. dr.: Theologie
der Auferstehung. 2. kiadás. 1934. Kaiser,
München. 264 oldal. 5'10 RM. fűzve,
Künneth Walter, a németországi evangé-

likus belmisszió hitvédelmi központjának
("Apologetische Centrale") kiváló vezetője,
egyszersmind a berlini egyetem magán ta-
nára, ebben a nagyfontosságú munkájában
megismerteti velünk Jézus feltámadásának
középponti és alapvető jelentöségét, mely
keresztyén valóság- és igazságmegismeré-
sünk egész területére döntő kihatással van.
Az alapgondolat következetes kifejtése és
alkalmazása az egész rendszeres teológiá-
nak újszerűen sajátos tájékozást ad, mely
a belső igazság meggyőző erejét sugározza,
mert a feltámadáshit eredeti dinamikáját

teljesebben érvényesíti, mint az összes
eddigi tudományos tárgyalások. Olvasmány-
nak nem könnyű, de tanulmányozása nagy
haszon. P.

Szentírástudományok.
Das Neae Testameat Deatsch. Neues

Gőttínger Bibelwerk. P. Alth aus és J.
Behm szerkesztésében, Göttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht kiadása. 1935.
E legújabb újszövetségi kommentár 3.

kötetének befejezése után (már csak Mt. egy
része és Lk. ev.-a hiányzik) joggal kell meg-
emlékeznünk a teljes elísmerés hangján erről
az igazán hiányt pótló írásmagyarázati műröl.
A GöUinger Bibelwerk az egész Ujtestámen-
tom szővegét közli az eredetihez hű és mégis
érthető jó fordításban; a szöveget egyes
összefüggő részekre tagolja és ezekel ösz-
szefoglalóan magyarázza.

Némel exegetikai művekben ugyan nincs
hiány. Althaus és Behm professzorok vállal-
kozása mégsem volt felesleges. Mert, aki
ísmeri a tudományos kommentárokat, az
tudja, hogy minden alaposságuk mellett vagy
épen ezért nehezen használhatók és ala-
pos szakismeret mellett is szinte egy em-
beröltő munkáját jelentené azoknak hasz-
nothajtó áttanulmányozása. Másfelől a gya-
korlati jellegűek meg céljuknak megíelelöen
szándékosan korlátozták munkájukat a
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gyakorlati "kérdésekre. Nyitva volt tehát az
út olyan természetű írásmagyarázati mű ki-
adására, amely a bibliai kutatás ismert
anyagának, a tudományos exegezis ered-
ményeinek összefoglalásával az újszövetség
egyes könyveinek tudományos megalapo-
zású és mégis közérthető magyarázatát adja.

Ez volt a szerkesztők kitűzött célja és a
3. kötet befejezésekor őszinte örömmel
állapít hat juk meg, hogy e célt sikerült is
elérni. Az olvasó közönséget nemcsak a
teológusok, lelkészek körére kívánják szo rí-
tani, hanem "ellenkezőleg tekintettel vannak
a művelt nagyközönség igényeire is, és
rájuk való tekintettel tudományos ballaszt
nélkül és mégis a kutatás mai eredményeit
ismertető összefoglaló jellegű és a gyakor-
lati következményekre is kiterjedő munkát
végeztek.~:"Akik ilyen műre már régen
vágyódtak, azok nagy lelki örömmel és
haszonnal vehetik kezükbe e tömör és
mégis érthető nyelven frt kommentárt.
Nálunk is, akik a német nyelvvel annyira
ismerősek, hogy a könnyen olvasható, folyé-
kony stílusban megirt :nűvet megértik, nagy
lelki haszonnal forgathatják. A tudomány
objektiv eredményeit szem előtt tartó,
pozitiv evangéliomí szellemben megírt kom-
mentárnak nálunk is minél nagyobb elter-
jedése hitéletünk mélyülése és öntudatest-
tása szempontjából feltétlenül nagy lelki
haszonnal járna. Kiss Jenó.

Büchsel Friedrich: Theologie des Neuen
Testaments, Gütersloh, Bertelsmann ki-
adása, 1935, 207 lap, ára fűzve 4'50,
kötve 5'62 RM.
Büchsel, az ismert rostocki professzor

újtestámentomi teológiája nem az eddig
liberális és "pozitiv" teológusoknál egyaránt
megszokott módon tárgyalja az újszövetségi
teológiát, amennyiben az újszövetség iratai-
ban nem vallásos nézetek lerakodását látja,
hanem tudatosan "Isten igéjéne,k a törté-
netét" akarja végigkísérni az Újszövetség
iratain. Ez a nézőpont alkalmas arra, hogy
igazságot szolgáltasson az Ujszövetség ki-
nyílatkoztatás-tartalmának s így új utat
mutasson az Újszövetség teológiai tantartal-
mának a feldolgozására. Büchsel könyve
rendkívül tömör, de ennek ellenére is
rendkívül eszméltető írás, melyet rninden-
kinek szorgalmasan kell Iorgatnla, aki
helyesen akarja megragad ni az evangelium
üzenetét. K.

Weadlaad, Beiaz Dietrich: Die Mitte
der pauliaischea Bolschail. Göttin-
gen, 1935. Vandenhoeck & Ruprecht
kiadása, 48 lap, ára 1'50 RM.
Ez a tanulmány Pál apostol tanítását a

megigazulásról beállítja teológiájának az
összefüggésébe s íly módon eleven, rövid
és mégis teljes képet rajzol Pál apostoli
evangéliumáról. Rámutat azokra a téves ér-



4

telmezésekre, melyek éppen a "sola fide"
tanításánál a protestáns teológiában köz-
keletűekké váltak és így evangélikus egy-
házunk e központi igazságát elhomályosí-
tották. Ebben a vonatkozásban a nálunk is
felmerült vita kapcsán ez a füzet, mely az
utolsó évek ném et teológiai munkájának
legjavához tartozik, nekünk is igen jó szol-
gálatokat tehet. Még ennél is fontosabb
azonban, hogy a páli ••sola fide" tanításá-
nak elválaszthatatlan egységét és összefüg-
gését az eszchatologiával, krísztologíával,
etikával, a páli "hit" -Iogalommal és az
Egyházról szóló tanítással igen világos elő-
adásban tárja fel. Ne hiányozzék ez a fü-
zet egy evangélikus lelkész asztaláról sem I

K.

AsmusseD HaDs: Theolcgísch-kírchlíche
Erwágungen zum Galaferbrief, Kaiser-
kiadás, München, 1935,2051. Fűzve 2'85,
kötve 3'68 RM.
Ma egyik legtöbbet forgatott és emlege-

tett könyv Németországban. Szerzöje mint
a hitvalló egyháznak egyik legjelentősebb
teológus-irányítója aktive benne áll a mai
egyházi harcokban. Ez a helyzet határozza
meg az egész művet. Olyan magyarézatot
akar adni, amely tulajdonképpen igehirde-
tés a ma élőkhöz. Formailag úgy éri el ki-
tűzött célját, hogy a levelet szakaszokra
osztva, az egyes szakaszok legfontosabb
gondolatait kiemelve : ezekhez fűzi meg-
jegyzéseit, megfontolásait pontokba szedve.
Ez néhol a levél gondolatmenetének az
egységében zökkenőt hoz és az egészét
széttördeli. Tárgyilag valóban hatalmasan
szól a mai keresztyénséghez, különösen a
némethez. Pál apostolnak a törvényről
szóló Iejtegetéseiböl kiindulva, alkalma van
summásan beleszólni a mai egyházi har-
cokban égetővé vált kérdésekbe: az ál-:
lami hatalom, a fajiság és népi véralkat
kérdéseibe. De azért nem önkényesen viszi
bele a ma problémáit, hanem szorosan az
Irás csakugyan meglevő, határozott kije-
lentései alapján vonja le a konzekvenciá-
kat a mai helyzetre kiméletlenül. Merész,
bátor, éles, taktikát és kompromisszumot
nem ismerő szókimondása sokszor egyene-
sen megdöbbentő. Valóban "harci kiáltás"
ez a könyv, aminek szánta! S. L.

nehD GÜDther:Gesetz oder Evangelium?
Eine Einführung in den Galaterbrief,

Furche-kiadás, 1934. Berlin, 264l., 3·60RM.
Egy Berlinben élő, prédikáló és előadó

jogától megfosztott, hallgatásra kényszerített
professzor írása. Luther óta ily sikerült
Galata-levél magyarázat talán nem is ielent
meg. Néhány jellemző, értékes vonása ki-
ragadásával magának a könyvnek tanulmá-
nyozására szerétnők felhívni a figyelmet.

1. AJapos tudományosság oámulatosan
egyszerű nyelven. Nemcsak tudományos

köröknek iródott. hanem általában a ke-
resztyén intelligenciának. 2. Világos rend-
szeresség. 3. Egyes főbb problémákra kű-
lön szakaszokban tér ki. a Biblia egészé-
nek és az őskeresztyén gyületezet életének
szemmeltartásával. 4. A reformáció látásá-
val olvassa a szöveget, Luthert bőven és a
legjobb szavai szerint idézi. 5. Az Ótesta-
mentom páli és újszövetségi megértését több
helyen nagyszerűen feltárja. 6. A keresz-
tyén dogmatika és etika viszonyára nézve
régenvárt. világos, meggyőző erejű sorokat
találunk.

Mindezt ősszefoglalva azt mondhatjuk:
ha ezt az alapos és érdekes könyvet első-
sorban minden lelkipásztorunk végigtanul-
mányozná: ú] hang zendülne meg az ige-
hirdetésiinhben. a régi apostoli és refor-
mát ori igehirdetés világnézetektói fertőzet-
len Krisztus-űzenete I S. L.

Egyházi szolgálat.
Trillhaas WoligaDg : EvaDgelische

Predigt1ehre. Pfarrbücherei für Amt
und Unterweisung Bd. IV. ChI;.. Kaiser-
Verlag, München. 1935. 171 1. Ara fűzve
2'48 RM, kötve 3'23 RM.
Ma különösen nagy felelősség nehezedik

az Egyházra és szolgáira, hogy tisztán, szent
komolysággal és nagy erővel hirdessék Is-
ten Igéjét. Akik ezt a felelősséget érzik,
azoknak Trillhaas könyve az igehirdetés
munkájának irányításában és elmélyitésé-
ben nagy segítségére lehet.

A szerző szerint ma nem lehet arról szó.
hogy "új utakon járjunk, hanem csak ar-
ról, hogy az adott utakon új hűséggel és
lelkiismeretességgel helyesen haladjunk."
Ujszerű szempontok helyett tehát inkább
a lényeg érvényesül e könyvben erőtelje-
sen a régi formalizmus rovására: az isteni
tényező lép előtérbe és szorítja megérde-
melten vissza az emberi pszichológiai te-
kintetet, amely az ujabbkori homiletikák-
ban előretört és sokszor túlságosan elha-
talmasodott. Külön értéke a műnek, hogy
Trillhaas mélyen szántó, fejtegetéseiben az
igehirdetés tevékenysége nem áll elszige-
telten a szemünk előtt, hanem újra és újra
feltárulnak azok a szálak, amelyek révén
a gyakorlati teológia minden más ágával
szervesen összefügg. B. O.

Erich Schick: Heiliger Dienst. Furche
kiadás. Berlin, 1935. 314 lap. 3'60 RM.
Szerző, a bázeli míssziós-intézet tanára,

a fenti címen megjelent kötetében foglalt
50 - igen sokszor confessío-jellegű -
értékes elöadásával az igehirdetés és lelki-
pásztorkodás sok-sok elevenbe-vágó kér-
dését és feladatát állítja olvasói elé. A tar-
talmi gazdagságból elég néhány fejezet-



címet megemlítenünk: "A lelki ember",
"A kereszt prédikálása és a prédikálás
keresztje", ••A prédikációk és prédikációs-
könyvek", "Idegen ért~kek és még mások",
"Beteglátogatások" , "Örök ifjúság", "Ott
legyen az én szolgám is ... ", "Tied vagyok".
- Különösen is értékesek az evangélikus
Dániában szerzett élményeiböl született
fejezetek. Altalában az egész kötetben az
Igének nem egy olyan határozott üzenete
érvényesül a "ma" nyelvén, amely meg-
állásra és önvizsgálatra képes késztetni a mi
viszonyaink közt is az evangélium szolgáit
és az evangelium népét. Leginkább azon-
ban az Ige szolgálatára készülőknek ajánl-
hatjuk Schick könyvének tanulmányozását.

J. L.

Matthias Scbalz = Der Begriff der Seel-
sorge bei Claus Harms und Löhe. Bertels-
mann kiadása, Gütersloh, 1934. 83 lap.
1'80 RM.
Ez a tanulmány egyházunk két nagy pap'

jának irodalmi és gyakorlati munkásságán
keresztül vetíti elénk a lelkipásztorkodás
igazi értelmét. Amit a személyes gyónás
és személyes abezolúcié jelentöségéröl mint
az egészséges lelkipásztori munka központi
éle ttevékenységéről mond, annak megszív-
lelé se különösen is reánk fér: magyar
eVéngélikus papokra és magyar evangélikus
hívekre egyaránt 1 A Schulz könyvecskéjé·
vel való foglalkozás igen jó szelgálatot tehet
az igazi egyházi jellegű lelkipásztori rnun-
kára való ösztönzésre, valamint művelt
híveinknekllelkipásztárorukhoz való helyes
személyes viszonyuk megtalálására. J. L.

Theodor Paals = Erziehung und Unter-
rícht in Luthers Theologie. Furche-
Verlag, Berlin 1935. 134 lap. 2'85 RM.
A legutóbbi idöben a teológiai irodalom-

ban sokat vitatott kérdéssé lett egy evan-
geliomi alapon álló pedagógia lehetősége.
A megjelent könyvek nagy része föleg a
barthi teológiai irány hatása alatt meg-
marad a negativumoknál. Pauls kimondottan
pozitivummal akar hozzájárulni a kérdés
megoldáséhoz azáltal, hogy Luther peda-
gógiájának a teológiájával való kapcsolatát
tárgyalja. Luther főjelentösége a nevelés
terén, hogy ezt kiszabadította a középkori
rabszolgaállapotból és "világi rend" -nek
ismerte el. A három természetes isteni rend
az egyház, a felsöbbség, és a család közül
az utóbbi kettöböl, főleg a legutolsó ból
vezette le a nevelés "rend" -jét. Mint" világi
rend"-nek van a nevelésnek a teremtő
Istentől beléhelyezett öntőrvényszerűsége,
sőt szabadsága. Ezért tudta Luther a huma-
nizmust nem keresztyén eredete ellenére
Isten adományának tekinteni és elismerte
a korabeli nevelési áramlatokat is. Ezzel a
"világi" jellegű tevékenységgel együtt folyik
egy másik nevelő munka: a Szentlélek
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munkája. A Szentlélek is nevel, az ige,
mint törvény és evangéliom által vezeti a
híveket az anyaszentegyházen belül hit-
bizonyosságra és megszentelödésre, A Szent-
lélek munkája számára az előfeltételeket
semmiféle nevelés sem biztosíthatja. A két'
irányban folyó tevékenység között a kap-
csolópont mint Isten és az ember kőzt
egyáltalán, a hit, amelyet Luther ezért
"kopulá" -nak nevez. A lutheri pedagógia
jelszava tehát: nevelni a "világi rend"-ben
a hit alatt; a nevelés is mint minden
cselekedet hitből folyik. Szab6 Lajos.

Benkóczi Dániel = Négy építő irat. A
Battonyai Evang. Nöegylet kiadása (az
imaház javára) 1934-35.
A lelkész lelkipásztásztori és hitoktatói

tevékenykedése közben gyakran érzi evan-
gélikus népies irodalom hiányát, különösen
bántó az e téren való szegénységünk, ha
külföldi testvéreinkkel hasonlítjuk össze
magunkat. Nagy hiányt pótol minden e
téren megjelenő munka. Ez a négy Iűze-
tecske e mellett jótékony célt szolgál, a
már egy évtizeddel ezelőtt megalakult. de
még imaház nélküli keletcsanádi kis gyü-
lekezet segítését, Közülük egy "Lelkészi
naplómból" néhány jelenetet sorakoztat fel
a gyülekezet történetéből, illetőleg a lel-
kész gyűjtömunkájábóI. A másik három egy-
háztörténeti tárgyú; egy evangélikus egy-
házunk multjából s nagyjainkról vonultat
fel -három hatásos képet "Aki a legdrágáb-
bat viszi Jézusnak" címen, kettő meg a
"Nagypéntek" és "Ahol Krisztus járt ... "
egy-egy megrázó elbeszélést közöl a ke-
resztyénüldözés kerából. Az utóbbiak jó
segítség lehetnek az egyháztörténet tanítá-
sának élénkebbé tételéhez is. Szabó Lajos.

Világnézetek harca.
Gonzague de Reynold = Die Tragik

Earopas. Zürich, 1935. Vita Nova-kia-
dás, 460 lap, ára 9'50 frank.
Ez a könyv azokhoz szól, akik a jelen zűr-

zavarában, érezve, hogy egy hanyatló. halálos
tusáját vivó kor összeomlásába kerültünk
bele, tájékozódni akarnak s keresik akiveze-
tő utat egy jobb jövendő felé. Forradalom-
ban élünk (ez a szerző alaptétele), kezdete
a francia forradalom volt, mely csiraszerűen
magában foglalja az azóta eltelt másfél év-
század összes ható erőit, végkifejlete pedig
a bolsevizmus. Hogy ezt az alapvető tételt
igazolja, a szerző finom megfigyelések ben
gazdag áttekintést ad a ••modern" kor alap-
vető szellemi és gazdasági áramlatairól:
szocializmus, romantika, liberalizmus és
demokrácia, az amerikai "prosperity" kri-
zise, az orosz forradalom váItozatos képek-
ben vonulnak el szemünk előtt és segítik
.Euröpa", azaz a történelmi ható erők
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munkája folytán létrejött organikus egység-
ként értendő Európa jelenlegi válságát
megértetni. Majd felvonul elöt cűnk az "új
állam": a fasiszta és hitlerista rendszer.
Európa "történelmi organizmus", gyógyu-
lása nem várható a szükségképen partikula-
risztikus nacionalizmustól, hanem csak olyan
nemzetekfölötti rendszertől, mely az egy-
mással szemben álló nacionalizmusokat
magasabb egységbe tudja foglalni. A szerző
ezt a magasabb egységet egy űj, az európai
civilizáció minden lényeges e1emét egyesítő
"romanitas" -ban keresi. "A keresztyénség
légkörében a középkor folyamán a roma-
nitas keresztyénséggé lett, de egyúttal a
szláv, germán és latin világ közös művévé
és üdvévé is" (387. Iap). De a jelen válsá-
gának a gyökeréhez nem jutunk még el s
még kevésbbé találjuk meg a kivezető utat,
ha csak a történeti erők játékát vizsgáljuk.
Ezek is csak akkor világosodnak meg előt-
tünk, ha az ember sorsát rajzoljuk meg.
Ezt pedig alapvető módon batározza meg
az a tény, hogy az újkorban, a reneszánsz
által megadott fejlődés irányvonalában a
világ antropomorffá lett, azaz középpontjá-
ba az Istentől elszakadott ember került.
Az ember elveszítette személyiségét, erköl-
cse relativizálódott, mert minden abszolut
erköcsi érték kisiklott kezéből, s végezetül
is a "homo oeconomicus" lett belőle. a
"szériákban előállított ember, aki nem sokba
kerül, de nem is ér sokat" (421.1ap) Innét ért-
jük meg, hogy Európa tragédiája "a keresz-
tyén szellem szétporlásának [Zerfall] a követ-
kezménye" (377. Iap). A kivezető út tehát
csak a keresztyén - közelebbről katolikus-
egység lehet: "csak a (katolikus) egyház
mentheti meg a veszedelmeztetett civilizá-
ciót", mert "egyedül ez jeleníti meg ma
az egységnek azt a principiumát, melyhez
bármi áron is ho tzá kell kötnünk a vilá-
got, ha azt nem akarjuk, hogy elbukjék és
tönkremenjen" (458. Iap). - Ez a rövid
vázlat is mutatja, hogy de Reynold nagy-
szabású és széles látókörű gondolatmenettel
igyekszik tételeit igazolni és a jelen válságá-
ban olvasóinak tájékoztatást adni. Ez áll
annak ellenére, hogy vannak benne tévedések
s ami ennél súlyosabb hiba: egyoldalúságok.
A francia szellem és a skolasztikán neve-
lödött gondolkozásának intellektualizmusa
állandóan előtör és megakadályozza, hogy
- sok helyes meglátásának ellenére is -
a jelenségeket eleven központjukban ra-
gadja meg. Az a körülmény, hogy svájci
létére francia szemüvegen keresztül nézi
a jelen válságát, érteti m!>g, hogy itt-ott
felcsillámló helyes meglátások ellenére is
teljesen figyelmen kívül hagyja azt a vég-
zetes szerepet, melyet a jelen kaotikus
helyzet előidézésében az igazságtalan és
egyoldalú hatalmi érdekeket szolgáló béke-
szerződések és az azok stabilizálására szol-
gáló népszövetség visznek. Végül ugyan-

csak teljesen ferde a protestantizmusről
alkotott szemlélete.

Az a keresztyénség, melyet a szerző pro-
pagál, éppen mivel római keresztyénség,
tulajdonképen az isteni síkba vetített hu-
mánum vallása: hogy ez a bomlásnak éppen
azokat a csiráit hordozza magában, melyek
a jelen válságaban olyan erősen érezhetők,
kikerüli a szerző figyelmét.

Részletesen foglalkoztunk evvel a kőnyv-
vel, nemcsak azért, mert rendkívül tanul-
sá~os tartalmánál fogva, hanem azért is,
mivel jellemző a katolicizmus megűjhodá-
sára. Máris mutatják egyes jelek, hogy a
magyar katolicizmusban is hatnak gondo-
latai s azért ajánlatos, hogy nálunk is fog-
lalkozzanak vele mindazok, akik a katoli-
cizmussal érintkezésbe kerülnek. r.

A harc az istentelenség ellen'
Amióta a szovjet képviselője bevonult a
genfi népszövetségi palotába, azóta az eu-
rópai közvélemény figyelme ismét foko-
zott érdeklődéssei fordul az "orosz titok"
felé. Nálunk ezt az érdeklődést csak fo-
kozták az elmult hónapok eseményei : a
szomszédos államok közeledése a szovjet-
hez s a velük kapcsolatos politikai tervek.
Innét érthető, hogy a könyvpiacon ismét
megjelennek az orosz viszonyok kal foglal-
kozó könyvek. Legújabban a "Magyar Kul-
túra Könyvtár"-ban jelent meg egy "Az
orosz titok" c. könyv f. Kr.-től (ford. Ve-
lőssy Elek, Budapest, 1935, Pázmány Pé-
ter Irod. Társ. 94 lap, ára 1 Pl. Utirajz
formájában lesújtó képet tár elénk az orosz
viszonyokról; a szerző szerint a szovjetek
által világgá kürtölt eredmények csak pa-
piroson vannak, a valóságban az ipari
termelés legfontosabb árui a gyakorlatban
nem válnak be, ill. az üzemek hasonlítha-
tatlanul költségesebbek s ezért gazdaságilag
sokkal kevésbbé rentábilisak, mint hasonló
üzemek egyéb országokban; a mezögazda-
sági nagyüzemek pedig tönkreteszik a me-
zögazdaságot, a helyett, hogy íellendítenék.
Az olvasó a könyvből azt a képet nyeri,
hogy Oroszország gazdaságilag a teljes zül-
lés utján van. - Ugyancsak a közelmult-
ban hagyta el a sajtót Holló József:
"Moszkva 1936" c. könyve is. (Budapest
1936, Bethlen Gábor Irod Társ. 124 lap.]
Ami adatot s ténybeli leírást közöl, nagy-
jában megegyezik az első helyen ismertetett
kőnyvben találhatókkal s éppen ezért ellen-
tétben van a szerző meglehetősen optimista
véleményével az orosz viszonyokról. Amit
egy átlag utazó felületes benyomásai meg-
ragadhatnak, azt Holló igyekszik színesen
leírni, de többet ennél nem igér s nem is
nyujt.

A bolsevizmus történetének egyik leg-
szomorubb részlete elevenedik meg sze-
münk előtt a magyar olvasók előtt is is-
mert Popoff George: "Sowjetherrschaft in



Europa" c. kőnyvében (Bern, Gotthelf-
Verlag, 1935, 280 lap, ára 4'75 Ir.), mely
az 1919-i rigai (lettországi) kommunizmus
rémnapjairól fest rendkívül színes, meg-
ragadó képet. Magyar olvasónak önkény-
telenül is a proletárdiktatúra napjai jutnak
eszébe, annyira hasonlítanak hozzá a könyv-
ben elmondottak. Bennünket evangéliku-
sokat ez a könyv azért is kell, hogy kö-
zelebbröl érdekeljen, mivel a rigai kom-
munizmusnak az áldozatai közt 10 evan-
gélikus lelkész is van, kik joggal mondhatók
evangélikus hitünk vértanuinak. Popoff
egyebek közt megragadó képet fest az
evangélikus hitélet elmélyüléséről a bolse-
visták uralma idején.

Szemtanuknak a leírásai a kommuniz-
mus által teremtett viszonyokról rendkívül
szemléletesek és mutatják, hogy milyen a
bolsevizmus gyakorlati megvalósulása. Aki
azonban tisztán akar látni a tekintetben,
hogy mi is a bolsevizmus, annak mélyebbre
ható munkákat kell elővennie. A legújabb
idevágó könyvek közt különösen keitő
emelkedik ki. Az egyik Norman AlIréd:
.Bolscheuüstische Weltmachtpolitik" (Bern,
Gotthelf-Verlag, 1935, 288 lap) c. könyve,
a másik pedig Berdjajew Nikolai: "Wahr-
heit und Lüge des Kommunismus" (Lu-
zern, Vita Nova-kiadás, 1934, 135 lap,
3'75 Fr.) c. írása. Norman hivatalos és nem-
hivatalos kommunista megnyilatkozások,
jegyzőkönyvek, propagandairatok stb. gaz-
dag aktaszerű felhasználása és bőséges idé-
zetei segítségével világítja meg a bolsevista
politika és propaganda rejtélyeit. A kép,
melyet az egész világot átjáró bolsevista
propagandaról és annak eredményeiről, a
bolsevista munkamódszerekről fest, meg-
döbbentő, sőt valósággal borzadállyal tölt-
heti el az embert. Talán hajlandók volnánk
azt hinni, hogy a könyvben elmondottak
nem is lehetnek igazak, pedig csak meg-
erősítik és új színt adnak annak, amit más
a tárggyal ismerős irók már régebben is
állítottak. Norman könyve nélkülözhetetlen
mindazoknak, akik veszélyeztetett ponto-
kon küzdenek a bolsevizmus ellen s gaz-
dag forrásszerű anyagával igen alkalmas
arra, hogy széles köröknek megnyissa a
szemét. Berdjajew könyve tulajdonképen
három tanulmányt foglal magában. Az első
tanulmány azt a tételt igyekszik bizonyí-
tani, amely szerint a bolsevizmus tulajdon-
képen démonikus kisérlet a - keresztyén
igazság realizálására. A kommunizmus ily
módon tükröt tart a keresztyénség elé,
melyben megláthatja bűneit és intelem ke-
resztyén feladatok és kőtelességek meg-
valósítására. Ebben az alaptételben sok
igazság van, jóllehet Berdjajew félreismeri
az evangéliumi keresztyenséget s belőle a
világot megdicsőítő misztikát olvas ki. Fej-
tegetései alkalmasak arra, hogy feltáruljon
elöttünk az orosz kommunizmus irtózatos
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sátáni hazugsága, mellyel Istent letaszít ja
trónusáról és helyébe a szociális kollekti-
vum bálványát ülteti. Az első tanulmánynak
ezt az alaptételét igazolja a másik kettő
is, melyek közül az egyik az orosz isten-
telenség rendkívül finom pszíchologiáját, a
másik pedig a szovjet-filozófia struktúráját
ismerteti. Annak, aki valóban tisztába akar
jönni a bolsevizmus lényegével, melegen
ajánlható Berdjajew könyve.

A mai élet szellemi harcának egyik jel-
lemző s egyúttal szomorú tünete Gurian
Walter: .Bolseheuiismus als Weltgefahr"
c. propagandairata (Luzern, Vita Nova-ki-
adás, 1935, 105 lap, 3 fr.). Szerzője egy az
orosz bolsevizmusról szóló nagyon alap os
könyvvel tette nevét ismertté s ezért
érdeklődve nyúlunk újabb könyvéhez. Az
első szakaszban finoman rajzolja a bolse-
vizmus-ellenes magatartás különféle gyö-
kereit, majd a bolsevizmus alapvető jel-
lemvonásainak ügyes rajza következik.
Mindjárt fejtegetéseinek kezdetén megál-
lapítja a szerzö, hogy a bolsevizmus oros .•
formája ma már nem olyan közvetlenül
fenyegető veszedelem, mint még néhány
évvel ezelőtt (12. lap). Hol van azonban
akkor a bolsevizmus "világveszedelme" ?
- kérdi a meglepett olvasó s csakhamar
megtudja. hogy a - német nemzeti sz0-

cializmusban. Erről szól a könyv nagyobb
része s azt igyekszik kimutatni, hogy a
nemzeti szocializmus Németország techni-
kai fejlettségének és szervezettségének tö-
kéletessége miatt ma a nagyobbik, sőt
egyetlen tulajdonképeni veszedelem, az
igazi bolsevizálódásí folyamat. "Barna bol-
sevizmus" a hitlerizmus szerinte azért, mi-
vel az általa létesített "politikai szociális
rend" -et "abszolu Inak" , "isteni rendnek,
a mythus egyetlen kifejezőjének és hordo-
zójának" minősíti (104. lap) és mivel min-
den a jelenlegi vezetők hatalmának meg-
tartását szolgálja. A hitlerizmus kritikájának,
melyet ad, vannak értékes elemei, de a
könyvet mégis csalódottan tesszük le ke-
zünkből, mivel gyülöletből beszélő propa-
ganda-irat. A gyűlölet pedig nem szolgálja
az igazságot. 1(,

Az égetővé lett vallásos kérdésről szól
a szó legáltalánosabb értelmében a neves
katoIikus vallásfilozófus, Karrer Ottó
könyve: "Das religiöse in der Menschheít"
(2. kiadás, Freiburg, Herder-kiadás, 1934.
264 lap, kötve 4'88 RM). Mi a viszony a
keresztyénség és többi vallások közt? Mit
nevezhetünk "vallásos" -nak? Hol találko-
zunk vallással, ill. vallásos jelenségekkel a
népek közt és a történelem folyamán?
Ezek a legáltalánosabb kérdések, melyekre
a szerző ritka táiékozottsággal és meleg, az
érdeklődést lekötő előadásmóddal igyekszik
feleletet adni. A kérdés teológiai vizsgála-
tában egyik föhangsűíy annak a megálla-
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pításán van, hogy a hivatalos katolicizmus
nem tagadja meg az üdvösséget kereken
azoktól, akik nem tartoznak a ••látható"
egyházhoz, hanem ennek a "látható"
(azaz katolikus] egyháznak a falai kitágul-
nak a "láthatatlan" egyházzá és felveszik
maguk közé mindazokat, akikben őszinte
Isten-keresés van, de akik csak tudatlan-
ságból és jóhiszeműen nem csatlakoznak
hozzá. E tétel melegsztvű és minden gyű-
lölködéstöl ment kifejtése a könyvet egy-
úttal a modern katolicizmusra jellemző pro-
pagandairattá teszi s mutatja, hogy Röma
mily messze mehet el tanainak ••szabadelvű"
értelmezésében. Eppen nekünk, akik kato-
likus környezetben élünk kisebbségként,
érdemes e könyvvel foglalkozni, hogy meg-
állhassunk hitünkben. Mert éppen ez a
könyv mutatja világosan a katolikus világ-
vallás eredendő bűnét: az ember vallásos
tehetségének, valamint az egyetemes emberi
életben mindenfelé mutatkozó vallásos jelen-
ségeknek. az oly sokszor megható Isten-
keresésnek hangsúlyozása elveszi a Krisztus-
ban lett kinyilatkoztatás és váltság igazi
értelmét s igy üressé teszi a keresztvénséget.

y.

HeiDrich Frick: Deutschland innerhalb
der religiösen Weltlage. Berlin, 1936.
Töpelmann kiadás, 273 lap, ára 4'50 RM.
Frick marburgi professzor könyvével első

sorban az összekuszált német valláspolitikai
helyzet tisztázását kívánja szolgálni, Ezért
az első fejezetekben széles alapokon vá-
zolja fel a vallásos világhelyzetet (e rajz
geopolitikai szempontok érvényesitésével
új, eredeti színt nyer), majd tisztázza Né-
metország helyét és helyzetét a jelenlegi,
az egész Földgömböt átfogó vallásos kér-
desnél. Könyve e ponton természetszerűleg
állást foglal a bolsevista istentelenségi pro-
paganda ellen és a keresztyénség részletes
apologiájává lesz az újgermán pogányság
ellen. Azok a sokszor hosszadalmas fejte-
getések, melyekkel Fríck alátámasztja azt
a tételt, hogy a harmadik birodalomnak a
keresztyén egyházakhoz való viszonyának
új rendezésével vállalnia kell a "vallás-
pedagógiai diakonátust", a külföldi olvasó
számára nemcsak azért tanulságosak, mi-
vel mélyen belevilágítanak a jelenlegi né-
met helyzet nehézségeibe, hanem azért is,
mivel érdekes kísérletet jelentenek az egy-
ház és állam viszonyának új rendezésére, jól-
lehet Frick elgondolásai, különösen Luther-
értelmezése nem mondhatók minden vonat-
kozásban kifogástalannak s nem veszik elég
komolyan az Egyház valóságát.

Különösen értékes azonban, amit Frick a
vallásos világhelyzetről mond: a missziók
munkáján élesített széles látóköre alkal-
massá teszi őt arra, hogya jelenlegi rend-
kívül bonyolult helyzetet világosan tárja

fel. A keresztyénség világhelyzete felől a
könyvből elsőrendű tájékoztatást nyer-
hetünk. K.

Vegyesek.
Bőhm Károly (hátrahagyott irataiból):

Adalékok egy filozófiai szótár hoz. Szer-
kesztette: Bartók György. A M. Kir. Fe-
renc József - Tudományegyetem kiadása.
Szeged, 1935. 137-226 lap.
Egy tervbevett filozófiai szótárhoz írta

ezt a hét cikket Böhm Károly. A cikkek
valamennyien a címszó: "filozófia" körül
csoportosulnak s megalapozzák azt.

A filozófia nála az élet tudománya és
"feladata abban áll, hogy az egyes isme-
reteket az értelem és a szív kiván-
ságait kielégítö világ- és életnézetté fog-
lalja össze." (152. lap) Ennek megfelelően
az erkölcstan kerül a rendszer középpont-
jába. Itt találkozunk Böhm másik jellemző
vonásával : realizmusával. Tiltakozik az el-
len, hogy az etika metafizikán épüljön fel.

Minden egyes cikkben érezhető az a
komoly erőfeszítés, amelyet a szerzö fel-
fogásának őszinte és lelkiismeretes kialakí-
tásáért vívott. Tanítványa, Bartók György
nemcsak kegyeletes, történeti jellegű emlé-
ket állított mesterének e cikkek közlésével,
hanem a magyar filozófiai irodalmat is
gazdagította. R. L.

Kiss Samu: Az egyke-kérdés mozaik ké-
pekben. Györ 1935. Harangszó könyvtár
kiadása. 73 old.
Az elmult év őszi hónapjaiban minden-

napos téma volt a parlamentben és a na-
pilapokban az egyke-kérdés. Folyóiratunk
is megkongatta egynéhányszor a lélekha-
rangot, de újra minden elcsendesedett.
Kiss Samu könyvecskéje népszerűerr és vi-
lágosan megírt munka, mely a kérdést
nemzetközi, magyar, gazdasági, közegész-
ségügyi, kultűrálís és felekezeti szempont-
ból világítja meg. Szeretettel ajánljuk ol-
vasóink figyelmébe. D. L.

Folyóiratszemle.
A Lutberlum [Deichert-kiadés, Lipcse)

f, é. januári számlában Schöffel volt ham-
burgi püspök széles látók örü újévi bekö-
szöntőjében foglalkozik az egyház helyze-
tével és feladataival. Doerne Márlon pedig
az egyházi esztendőről értekezik.

A Deulsche Theologie [Kohlhammer-
kiadás, Stuttgart) f. é. januári számában
Hirsch Emánuel "Jézus és amammon" cí-
men közöl elmélkedést, Weiser a 62. zsoltár
magyarázatát adja, Weber Oltó pedig az
embernek Isten képére teremtettségéröl
értekezik. K.



Levelesláda ..
Elófizetóinket kérjük elófizetésük pontos beküldésére, ill. hátra-

lékaik kiegyenlítésére.
"Könyvszemle" mellékletünkre e helyen is felhívjuk olvasóink

figyelmét. Azokét is, akik különben könyvismertetéseket nem szoktak
elolvasni. E mellékletünkkel t. i. nem kizárólag tájékoztatni szeretnénk
új könyvek iránt érdeklődő olvasóinkat olyan művek felől, melyekről
különben magyar folyóiratokban rendszerint nem szokott szó esni. Ennél
fontosabb számunkra, hogy mivel folyóiratunk korlátolt terjedelme miatt
sok fontos, sokszor égető kérdést nem tudunk megszőlaltatni, könyv-
ismertetés formájában azokat mégis szóhoz tudjuk juttatni. Igy pl. jelen
mellékletűnkben a kinyilatkozás, lutheri erkölcsiség, lutheri nevelés,
keresztyénség világhelyzete. Európa sorskérdése. bolsevizmus stb. kér-
dései szólalnak meg. .

Egyik olvasónk kérdést intézett hozzánk, hogy lehel-e lelkész a
spiritizmus híve. E kérdésre határozott nemmel kell felelni. A "szellem-
idézést" tiltja már a Biblia is (v. ö. V. Móz. IS, 10-13), s Jézus szavából
tudjuk, hogy Isten nem akarja holtak hazajáró "lelkét" titkainak kinyilat-
koztatására felhasználni (Luk. 16, 30-31). Ezen felül ma a spiritizmus
a szekták közé tartozik s il keresztvénséget nem erősíti, hanem gyengíti.
Ha valahol akadna lelkész, aki magáról megfeledkezve - a spiritizmus
hívévé szegődnek, úgy az egyházi hatóságoknak azonnal meg kellene
indítani ellene a fegyelmi eljárást. -

Egy másik olvasónk tanácsot kér tőlünk arra nézve, hogy milyen
magatartást tanusítsunk olyan fiatal testvéreink iránt, akik függő állásban
lévén belső meggyőződésük ellenére tartózkodóan viselkednek hitünk
dolgaiban, félve, hogy a nyilt színvallás miaU előmenetelükben nehéz-
ségek támadnak, sőt esetleg kenyerüket is veszélyeztetik. E kérdésre
nem felelhetünk egyebet, mint hogy az ily fiatal testvéreink iránt meg-
-értést és kíméletet kell tanúsítanunk, mert a helyzet, melyben állanak,
sokszor valóban súlyos. Nem szabad őket könnyelműen hűtlenséggel
vagy az evangélikus "öntudat" hiányával megvádolni. Viszont szeretettel,
megértéssel rá kell vezetni őket arra is, hogy vállalják a kisebbségi
sorsot, melyhez Isten rendelése életüket kötötte. Hiszen ennek a sorsnak
vállalásá val tanusítanak engedelmességet Isten akarata iránt. Krisztus
és tanítványai mind, az igaz keresztyének a nép széles rétegeivel. az
államhatalommal és sokszor a hivatalos keresztyénséggel szemben is a
"kisebbségi sorsot" vállalták, amikor a keresztet hordozták. Azoknak
pedig, akik ugyanezen sors alatt vannak s elvárják az ilyen veszélyez-
tetett testvértől a hitvalló bátorságát, nem szabad őt magára hagyni,
hanem segítségére kell sietniök annyira, hogy akár kenyerüket is meg-
osztják vele.

"A bumeráng vísszaröppen" c. közleményünk szemelvény Gedat
G. A. nagy feltűnést keltett könyvéből, mely német nyelven alig egy év
alatt 200.000 példányban terjedt el. Rövidesen. előreláthátólag április
elejére megjelenik magyarul is. Már most felhívjuk olvasóink figy~lmét
a könyvre. Akik a kőnyvre előjegyzésüket akár a "Keresztyén Igazság"
kiadóhivatalánál, akár a fordítőnál [Kutas Kálmán ev. lelkész, Szombat-
hely) április 1-ig bejelentik, azok példányonként 2'40 P-ért bérmentve
kapják. Rendes ára 3 P lesz.



Torkos András a 18. századi magyar pietizmus egyik kiváló
képviselője, 1707-től fogva györi lelkész 1737-ben, bekövetkezett halá-
láig. Kétszáz évvel ezelőtt, 1736-ban jelent meg Újszövetség-fordítása.
A Kincseink rovatban közölt imádság az először 1709-ben megjelent
"Engesztelö Áldozat" című imádságoskönyvéből való. E könyve még négy
kiadást ért, a második ugyancsak kétszáz éves .

••
Jelen számunk munkatársai:
Dr. Jánossy Lajos, egyet. tanár, Sopron. - Kiss Győrgy, lelkész, Bénye. _.

Dr. Kring Miklós, leánygimn. tanár. Budapest Xl. Hegvalia-u. 58.- Kutas Kálmán, lelkész.
Szombathely. - B". Podmaniczky Pál, egyet. tanár. Sopron. - Dr, Scholtz Oszkár.
egyetemes levéltáros. Budapest VIII. Ullöí-üt 24. Dr. Zelenka Margit, leánygimn,
tanár, Budapest, XI. Eszék-u. 13. II. 5. - Reményik Sándor, író. Kolozsvár.

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:
Szabó József: A nagy reformátor. Györ, 1936. 0'40 P. - Gáncs Aladár: Kunst

Irén élete és munkája, Bp. Ev. és ref. rnisszió Egyesület. 1935. - Dr. Vasady Béla r
Az oxfordi csoport mozgalom, "Igazság és Elet", Debrecen, 1936 .- Szele Miklós:
A vallás taníthatóságának a kérdéséhez. "Igazság és Élet", Debrecen. - A gályarabok
lelke. Szemelvények Kocsis Csergő Bálint "Narratio Brevis ... " -éböl, 1676. Debrecen,
1936. - Dr. Petrilla Aladár: Magyarország népesedési viszonyai 1920-tól 1932-ig.
Budapest, A theneum, 1935 - Debreceni re], hittudományi kar: Kálvin és a kálviniz-
mus. Debrecen. 1936. Papp Ferenc: Gyulai Pál. Budapest. Magyar Tud. Akademia,
1936. 6 P. - Dr. Lukinich Imre: II. Rákóczi Ferenc Ielségárulási perének története-
1701. Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1935. 2 P. - Barabás Samu: Székely okle-
véltár 1219-1776. Budapest, Magyar Tud. Akadémia. 1934, 10 P. - Polner Ődön: Ar:
állam élet néhány Iöbb kérdése. Budapest, Magyar Tud. Akadémia, 1935. 1'50 P. -
Fináczy Ernő: Nevelés-elméletek a XIX. században. Budapest, Magyar Tud. Akadémia,
1934. 4 P. - A gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történet Kutató Intézet éykönyve
1934-1935. Szerk.: Károlyi Arpád közremüködésével Antal Dávid. Budapest, Magyar
Tud. Akadémia, 1934. 1935. - Heinrich Frick: Deutschland innerhalb der religiösen
Weltlage. Berlin, Alfred Tőpelmann, 1936. 4'50 RM. - Hans Lietzmann: Geschichte-
der Alten Kirche, 1-11. kt .• Berlin, Walter de Gruyter & Co.• 1936. RM. 520 - 3'60.
- Werner Jaeger : Paideia. Berlin, Walter de Gruyter & Co.• 1936. 6 RM. - Bartók
György: A "szellem" filozófiai vizsgálata. Budapest. Akadémia. 1934. 1 P. - Magyary
Z.-né Techert Margit: A hellén ujplatonizrnus története. Budapest, Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. 1934. 1 P. - Holló József: Moszkva 1936. Budapest, Bethlen Gábor
Irod. Társ. 1936.

A beküldött könyvek ismertetésére még visszatérünk. A németországi könyveknél
a nálunk érvényes, u. n. "külföldi árak" vannak feltüntetve.

Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Karner Károly:

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

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

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