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A "Keresztyén Igazság" az 'evangélikus .egyház szolgálatában áll.

Az evangélium 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 megvilágítia, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megűihodását,
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"Jézus Krisztus tegnap és ma és
ö~ökké ugyanaz."

t\ húsvét utáni időszak boldog üzenete számunkra, hogy Jézus Krisztus
-- a feltámadott - tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Ez az első .és leghatalmasabb keresztyén hitvallás hirdeti először az állan-
dóságot a mulandóság felett. - Földi életben nincsen állandó. Filozófusok a
legrégibb időtől fogva hangsúlyozzák a földi élet mulandóságának gondolatát.
Nincs is állandó 'a földi életben. A sivatag szele évezredeken- át gúlákat takar
be finom porréteggel. Víz ereje hegyeket hord le és völgyeket tölt fél. Vibiarf
nyomására évszázados tölgy fordul ki gyökerestől. A ma gyorsan elmúlik és-
lejárt idejét jelző óraketyegéssei beleolvad a tegnapba, mint ahogy beleolvadt
az elmult perc ds a mult vissza nem térő folyamába. Ma gyermek, holnap ifjú
vagy hajadon, holnapután aggastyán. Bizony, olyan az ember, mint a fű és,
mint a mezönek virága. De nem más a népek, nemzetek élete sem. Hatalmas
világbirodalmak, amelyekföl remegtek a népek,. elmultak nyom nélkül. Beta-
karta őket a sivatag szele és homokja. Nem kűlső erőszak az, amelyt népeket
megsemmisít, hanem a belső éleberőnek elapadása. Addig, míg az élniakarás és
élnitudás, az életfeladat és életcél megvan, addig nem kell még elnyomott, megi-
csonkított népnek sem félnri.. Az elaggás nem külsö erőszakra következik be,
hanem belső élettaní folyamat. Ez swlgáljon vígasztalás ul mai megalázott hely-
zetünkben. De ez nem változtat azon az igazságon, hogy bizony változandó
mínden a nap alatt, forgó viszontagság járma alatt nyögünk.

Ebben az örök változandóságban, ahol az élő szív verése a lepergő idő-
nek: a mérője, .egyesek és népek mulandósága felett az örök állandóságot hir-
deti az Ige: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Hirdet azután! megnyugvást és víg.asztalást. Mert megnyugtató és vígasz-
taló, hogYlaz 'őrök változandóságban van valami változhatatlan és hogy ez a
Jézus Krisztus, Isten kegyelmes szerétetének testet öltött valósága. Nem vagyunk'
egyedül, nem vagyunk ·elhagyatva. A mulandóság felett ott van Isten örök sze-
retete, Jézus Krisztus. Zúghatnak, tajtékozhatnak a habok, a seregek Ura velünk.

Hányszor akarta a ,'bennünk lappangó gonosz ezt a boldog bízonyosságot
az ember lelkében megi;ngatni! Jól jellemzi e tekintetben a költő óriás: Goethe
az emberiség történetét, iamíkor azt a hit és hitetlenség harcának nevezte. Szinte
periódikusan ütötte fel \fejét az ősi gonosz ellenség korszakokon át, a legkülön,
bözőbb módon próbalva laz ernberek e boldogító hitének kikezdését, Majd hely-
telen, hamis tan formájában, majd tartalom nélküli külső formák szorító bi,
Iíncseiben, majd az ész.vallás eszközeivel, a keresztyéneéget pótolni akaró nép,
boldogító, valójában népbolondító ieszmék formájában ,elt egészen a nyilt hitet;-
lenségíg, - Dea hullámok tűnő játéka volt míndez az éjgbe meredö szíklahegy
lábánál. Deus afflavit .et díssipatí sunt. Isten rájuk lehelt és szétszórattak, -
mint ahogy al «győzhetetlen ármádia» pusztulásakor a hollandusok emlékérmén
olvasható.

Ilyen értelemben foghatjuk fel korunk lázadását is Isten és a testet öl-
tött Ige ellen. I

Szebrot emelhettek Moszkvában 'Júdásnak, mulatóhelyekké alakíthatták
át a templomokat," mártir.halálba kűldhették a bizonyságtevő papok ezreit
Oroszországban, egyre több jele van annak, hogy a hitnek egy új, hatalmas
fellendülése van kialakulóban a megkinzott orosz néplélekben és bebízonyoso.,
dik megint a régi igazság, hogy a mártirok vére a legtermékenyebb vetés, amely-
nek nyomán ezernyi új élet támad. Dúlhat a világnézeti harc máshol is, a reíon-
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máció hazájában is; nem lehet az iránt kétségünk, hogy a hítvajlásí irány dia-
dalmasan fogja megállan,i a harcot a modern formában mutatkozó ősi hitetlen-
séggel szemben, Az Ige kőszálként rruegálll Jézus Krisztus tegnap és ma és
örökké ugyanaz.

De· e boldog bizonyosság kötelezettséget is jelent. Jézus Krisztus Isten
örök bűnbocsátó kegyelmét 'hirdeti és kínálja nekünk. De a legbiztosabb orvos-
ság is csak ·akkor hat, ha azt a beteg magához veszí. Isten nevét az ajkon
hordani és amellett pogányul élni nem lehet. A látszat-keresztyénség a legna-
gyobb veszedelem, amejy befelé megüresit mindent, kifelé közönyt, sőt meg-
vetést kelt. A keresztyénség nagy kíváltság, de nagy feladat is.

Eletűnk legyen az .evangélíum igazsága mellett a legfőbb bizonyság, mert
ekkor lesz a legtöbb hírdetője és országának terjesztője a hitetlenség legyö-
zése által l

\

Dr. Ki •• Jen6.

Ne próbálj!
Engem gyengébbnek faragtál ki,
Hogysem próbáidat
Allhatnám, Uramisten,
Dicsérve Téged rendületlenül.
Azért igyen könyörgök Hozzád:
Ne próbálj engemet!
Tudom, hogy vannak választott jaid,
Akiket szentté finomit a bánat,
Akiket hőssé edz a szenvedés,
Akik áldják és magasztalják
Süvöltő ostorod,
Mert minden csapás nyereség nekik.
Nem én, nem én l
En igazabbá, emberebbé
Nem tisztulok sötét eged alalt.
Engem csak torzzá teszel és fonákká,
Engem csak összetörsz,
De szobrot szenvedéssel
Mégsem faragsz belőlem, Istenem.
Nekem kék szemed derült ege kell.
Qrökmosolyod aranykupolája.
Oszi erdőkben halk lélekzeted :
Hogy kinyíljék szioem,
Szépségben s ezeretetben -másokért,
Hogy ne kerengjek, mint a kerge állat
Veszett irammal, öntudatlanul
Önzésem és nyomorúságom
Örült köreiben.
Ha azt akarod, hogy dicsérjelek
Szárnyaló énekkel, én Istenem:
Adj enyhűlést, ne próbálj engemet!

Reményik Sándor.



103

'Egyházunk és az inteUigenéia.
Az a célkítűzésünk. hogy egyházunk és az intelligencia viszonyával kí-

vánunk foglalkozni, márís magában foglalja azt a megállapítást, hogy a kettő
nem azonos egymással, Ennek a lerögzítésére azért van szükség, mert gyakran
lehet hallani az Ilyen kifejezést: egyházunk az intelligencia egyháza. Ez nem-,
csak hogy nem felel meg az igazságnak, hanem egyenesen megakadályozza, hogy
tisztán lássunk, tisztán lássuk a valóságot és a feladatokat. Nincs nagyobb'
jelentősége egyházunk és a művelt középosztály viszonyának, mint például
egyházunk és a 'parasztság, vagy munkásság viszonyának Ha most ezúttal mégis
külön foglalkozunk a címben }elzett kérdéssel, ez csak vazért történik, mert
megszoktuk, hogy osztályozzuk az embereket; hamarabb jutunk előre. ha rész-
letek vizsgálatával kezdjük az egyház munkájának kifejtését,

I. A vIaló helyzethez is, az egyház lényegéhez is akkor igazodunk legjob,
ban, ha az intelligencia 'Oldaláról kezdjük vizsgálni a kérdést. Milyen viszonY:-.
ban van az intelligencia, közelebbröl a magyar intelligencia egyházunkhoz ?
Ezt a viszonyt legszemléltetöbben a kívánságoknak, az igényeknek belátha-
tatlan sorában fígyelhetjük mleg; a legjellemzőbb éppen az, hog'y az íntellígencíe:
sok és nagy igényt támaszt egyházunkkal szemben,

Vannak, akiknek az igénye legkézzelfoghatóbban a prédikációról való,
felfogásban jelentkezik. Legyen a prédikáció tartalmas tanítás, szívhez szólö,
áhitatba ringató beszéd, esztétikailag' és rétorikailag kifogástalan szőnoki tel'-
jesítmény, jól kidolgozott írásmagyarázat. a hallgatóság lelkivilágának hű kir
fejezője, Minél műveltebbek, minél világlátottabbak, mínél gazdagabb adelkí
életük», annál inkább emelkedik a várakozásuk, és persze annál sűrűbb a
csalódásuk. '

Vannak megint, akik a gyülekezet többi, egyszerű tagjaira való tekintettel
kegyesen lemondanak a prédikációról és te helyett más eszközökkel kérik kielé-
gítésüket, Előadások tartására unszolják a lelkészt, és ezek tárgyául világné[-
zeti vag)'l erkölcsi kérdéseket ajánlának. Az ritkán történik meg, hogy határo.,
zottan teljes világnézetet és egész erkölcstant kérjenek, de elaprózódó kíván.-
ságaik mögött mégis az a várakozás húzódik meg, hogy adjon nekik az egyház
tájékozásl az élet minden részjetére nézve és döntsön helyettük az erkölcsi
kérdésekben. .' '., ,. .. .

Vannak, akik készséggel kérnek részt az egyház munkájából, de feltűnő
módon inkább csak vezetéséből. Egyházunk, jelenlegi alkotmánya folytán, kiváló
tevékenységi terület a férfiaknak; a szereplést, előlülést kedvelők könnyen jut-
nak a szépen hangzó egyháztanácsost tisztségbe; kisebb gyülekezetben egyenesen
séreleml a kevés intelligens 'ember számára, ha nem adnak neki társadalmi poj-I
zíeíójának megfelelő méltóságot az egyházi életben, Nem kevés azoknak az:
asszonyoknak a száma sem, akiknek a szeméblen a nőégyletek arra valók, hogy:
elnöknőnek válasszák 'meg .őket, Persze minél kevesebb az alkalom az ilyen'
tevékenykedésre, annál több a panasz, hogy egyházunk nem munkálkodik eleget,

Ezzel az igénnyel párhuzamosan halad az a másik, hoBlYegyházunk ilyen
vagy olyan: elnevezés alatt szövetségekben szervezze meg az evangélíkusságot;
Társadalmi keretet. közéletí súlyt kell adni az evangélikus intelligenciának, e~
lett a Iegújabb jelszó. Evangélikus akcióra van szükség! Ha ilyen mödon a
szövetségí élet felé terelődik az intelligencia figyelme, akkor kívánságait is-
ahhoz címezi, ezzel rövidebbehosszabb időve nyugton hagyja az eegyházat», de
várakozásai meghíúsultán, az egyesületi harcok és bosszúságok kípíhentével újra
annak szegzí igényeit. ..,",r":< ... '~.! .,;.:'
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Az akció jelszava a~á' tartozik az a követelés is, hogy az egyház bizto-
sítsa tagjainaki az elhelyezkedést, álláshoz jutást. Mind hangosabb a kívánság,
hogy egyházunk az országos vagy műveltségb eli számaránynak megfelelöen az
államnál, városokban, vállalatoknál szerézzen életlehetőséget. Hogy ez a törek-
vés tulajdonképpen az egyház világi uralmát jelenti és így egyházunktél telje-
sen idegen szellemű, erre annál kevésbbé gondolnak, mert például a római
katolikus vaUás nem sinylí meg uralomra törését, Nem sokat változtat a hely:"
zeten, ha. némelyek valóban nem a maguk és nem gyermekeik érdekében sze-
retnék erősnek látni egyházunkat, hanem magáért az egyház dicsőségéért.

Látszólag még az a legméltányosabb kívánság egyházunkkal szemben,
hogy adjon módot és teret valamilyen kegyesség gyakorlására. Adjon irányi •.
tást, hogyan legyünk kegyes keresztyének, jó evangélikusok. Persze az Igény
ezen a csoporton .belül is nagyon változatos. Némelyek határozott vággyal jön-
nek, hogy egy bizonyos kegyességet biztosítson számukra az egyház, olyat, amir,
lyennel valamelyik felekezetben. vagy valamilyen vallásos egyesületben, vagy
az egyháztörténelem egyik fejezetében találkoztak. Mások megelégszenek akár-
mílyennel, csak megnyugtassák lelkiismeretüket, elvégre egy olyan korban,
amelyben divatos vallásosnak lenni, illik, hogy meglegyenek az ember vallásos'
szokásaí. Emelkedett a kereslet .a vallásosság receptjel után.

Idetartozik az is, hogy az evangélikus szűlők, ha látják nagy reverzálls-
veszteségünket és meg akarják tartani gyermeküket a család vallásában, olyan
hitoktatást igényelnek, amely himlőoltásként egész életére megvédi azt a hűt-
lenségtöl, Az iskola után: vegye át az óvó szerepet a tárroestélyrendezöt gárda ;
gondoskodjék az egyház alkalmakról. amelyeken jól szórakozik az evangélikus,
tlj!Íság, mentve van a felekezetek Iélekhalászgatásától és Ú. n. tiszta házassá-
gokat köthet.

SzóJ.hatnánk még arról is, hogy be van jelentvé az igény ilyesmikre : le-
gyen egyházunk a liberalizmus mentsvára, a megbízható állampolgárokká való
nevelés egyik lJátis'a, a felekezeti béke kezese. Vege..hossza nincs a kívánsá-
goknak,

II. De akármeddig jutnánk is az intelligencia igényeinek felsorolásában,
csak nem érnénk el addig, hogy azok egyházunk valódi feladatával megegyez;"
zenék. Ez sem az életben, sem elméletben nem lehetséges. Legyünk eleve tisz-
fában azzal, hogy az dntellígenoía sohasern is kívánhatja azt, amit az egyház.-.
nak adnia kell. Mert \!lZ intelligencia is, az egyház szempontjából, olyan em,
berekből áll, mint amilyenek egyetemlegesen az emberek: gyarlók, a hűn alá,
vannak rekesztve, a kárhozat foglyai. Sem bölcs belátás, sem «keresztyén kur-
zus», sem vallásos áramlat, sem a metafízika árfolyamemelkedése, sem a tör-
térielem tanítása, sem «a 20. század parancsoló szava», sem egyéb körülmény
nem teszi képessé az embert arra, hogy Krisztus evangéliuma után vágyakozzék!.
Már pedig az egyM::,ook [az a feladata, hogU az eoanqétiumot hirdesse. Ez a
feladata mindenkível szemben, nincsen különbség egyszerű és művelt között ..
Az egyház és az ember szembenállása nem szűnik meg az által, hogy hittel
hallgatjuk az evangélíumot; az intelligencia sem olvadhat be, még részeiben
sem, az egyházba olyan módon, hogy attól fogv.a az eredeti feladat helyett va-
lami mást várhasson tőle. Az Egyház ugyanis több, mint a hívek közössége, az
is, de az Egyház nem úgy jön létre, hogy hívő emberek tömörülnek, vagy szer-
jVezkedJl1iekAz Egyházat Krísztus hozza létre az által, hogy az igét hirdetteti és
a szeatségek kíszolgáltatásáról az igehirdetői tiszt által gondoskodik Ha ez
tisztán, rendelés szerínt történik, akkor erős az Egyház, még ha elfordul től~
laz. 'egész\intelligencia is. Egyházunknak tehát egyáltalában nem szabad meg,
zavarodni~ az Igénylésele hullámverésében ; nem szabad azzal fecsérelni az'
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időt, hogy mentegetőzik; nem szabad a hízelgés eszközével élnie, sem csoport,
tok, sem egyesek felé. '

Egyházunk annál kevésbbé alkalrnazkodhatik az Ú. n. művelt középósz-
tály tetszéséhez, rmert a felvilágosodás kora óta egyre mélyül és szélesbedilc
a szakadék, mely tőle elválasztja. Amig azelőtt magától értődő volt az Istenhit,
a templom megbecsülése, a vallás és az élet összefüggése, addiig most egyre
jobban terjed a «szekuláris» életforma, vagyis az élet olyan berendezése, amely,
tisztára a jelen világon tájékozódik. Igy lett például a vasárnap tisztán a pi-
henés, a víkend alkalmává, a templom feleslegessé. Az erkölcs kérdéseinél
Isten akaratát nem veszik számba, Az elvilágiasodásnak ez a folyamata, a mar:
gyar protestantizmus területén a 19, században a szabadelvűség miatt kevésbbé
volt feltűnő és veszedelmes, $t a katolicizmus számára, de korunkban ez
a látszólagos és kétes éjrtékű előny megszJü'nft.Ne gondoljunk egyébre, csak
arra, hogy! az intelldgeneiából a 20-40 év közöttíek mílyen ritka látogatói az
istentiszteletnek, és hogya családi élet területén ml ahelyzet s mik 'az elvek,

Az intelligenciának ez az eltávolodása egyházunktói érthető módon erő~
sen tápláltat azt a veszedelmet, hogy az emberek egyházunkat többé-kevésbbé,
azonosítják a lelkészekkel, sőt néha így: a •papokkal». Ennek egyik, szint~
káros esete az, hogy az intelligencia mintegy képviseltetni gondolja magát al
«papokkal» az egyházban.

Egyházunk és a lelkészek azonosításának általában kétféle a kővetkez-
ménye. Vagyörűl a lelkész a tévedésnek, és ennek folytán távol igyekszik tar-
tani magától a gyülekezet intelligens elemeit, nehogy azok megzavarják méltó-
ságát ; vagy pedig bosszankodik, és hogy a tévedésnek véget vessen, siet körül-
venni magát «világíakkals , esetleg válogatás nélkül a leggyorsabban előkerít-
hetőkkel. Azonban sem így, sem amúgy nincselintézve a nehézség, nincs gon-
doskodás arról, hogy az emberek egyrészt tudomásul vegyék az igehirdetői tiszt
(hivatal) krisztusi eredetét és nélkülözhetetlenségét, másrészt ne azonosítsák az,
egyházat, sőt még az egyes gyülekezetet sem a lelkésszel, jobb esetben az egy~
háztanáccsal, vagy a közgyűléssel. Egyházunknak tehát higgadtan kell haladnia
a félreértések, gyanusítások között; nem szabad lemondania egyetlen hivaták
sáról csak azért, hogy ezzel az eljárással megnyerje magának az intellígenciátl

Ill. De 'amennyire nem tagadhatja meg magát egyházunk, csakhogy az
intelligenciát megnyerje, éppen annyira kötelessége az, hogy az intelligenciának
is hirdesse az evangéliumot, Nem riadhat vissza a különleges nehézségektől;
Am:íg a pártpolitikusok, elveik megtagadása nélkül, megtehetík, hogy a nemzet
egyik vagy másik osztályára, rétegére támaszkodnak, és amig a szekták pré-
dikátorai szintén válogathatnak, kiket térítsenek meg, - addig egyházunk nem;
tehet különbséget az emberek, pl. a .középosztály és a falusi nép között.

Ebből következik, hogyegyházunknak úgy kell tekintetbe vennie az intel-
ligenciát, amint az éppen van, Az igehirdetőknek elsőrendű feladatuk ismerni
azokat, akiknek szolgálnak. Tragikus dolog, hogy az igehirdetők Iegtöbbnyíre
összetévesztik teendőiket: nem a módban, hanem a prédikáció tartalmában al-
kalmazkodnak hallgatóíkhoz ; nern a valódi, hanem a képzelt szükségletet igye-
keznek kielégíteni. Pedig azt kellene mindig szem előtt tartaniok, hogy hirdet-
hetik ugyan az evangéliumot sokféleképpen, de ugyanazt az evangélíumot }ooU
hirdetniök, tisztán, hamisítatlanul, kárhoztató és üdvözítő erejével.

Az 'emlitett igényekre visszatérve, vegyük például vizsgálat alá a világ:-
nézet és erkölcstan követelését. Miért lenne helytelen az a kívánság? Azért,
mert megkerüli a megtérésre való felszólítást, Utovégre világnézetet, sőt még
valamilyen erkölcsi magatartást is magamra ölthetek ruhaként, a nélkül, hogy
naponként gyónó imádságban Istenhez megtérnek. Furcsán hangozhatik, ae
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hasonló ítél-et alá esik a .kegyesség követelése 'is, Egy bizonyos kegyességi tí-··
pusban való elhelyezkedésem egészen más valami, mint hallanom Isten' élő igéjét
és élnem Krisztus szentségeive]. Még ha kialakult volna a modern magyar evan-
gélikus kegyesség, mint típus, akkor bizonyos mértékig lehetne beszélni arról,
hogy egyházunk segitse e kegyesség terjedését. De ennek híjjával mit tegyünk? '
Talán idegen nemzetek vloegyességí mozgalmait ültessüle át a hazai talaj ba ?'
Még Luther kegyessége sem arra való, hogy lemásoljuk, mert hiszenegész más'
világban élt, mint m/i, és Luther szellemével egyeznénk legkevésbbé, ha sab-
lonos míntának .használnók a keresztyénségben. A jóevangélikussá való neve-
lés egyetlen eszköze ugyancsak az ige teljes hirdetés-e; az ige aztán megtermi.
gyümölcsét kegyességben, világnézetben, életben egyaránt.

Az igények tudomásulvétele mind csak arra jó, hogy az igehirdetők meg-
ismerjék belőlük az ige hallgatóit. Egyházunkról való felfogásuk ugyancsak
hozzátartozik személyükhöz, már pedig az igehirdetés az egész személynek szól.
Végzetes mulasztások származtak abból, hogy nemcsak az intelligencia hódolt
be a lélek és test széfválasztása tévtanításának, hanem egyházunk is .széjjel-
bontotta az embert két darabra és csak a lélek meghódítására törekedett, Itt,
ezen; a lvlilágonnincs az.embemek külön teste és külön lelke} itt ember áll-szem-
ben az emberrel, 'ember az Istennel. Ehhez képest nincs hétköznapi ember és
vasárnapi ember. Az ember nem egyszer kereskedő, egyszer meg templomba-
járó keresztyén. Nem: egyszer politikus, egyszer meg jó evangélikus. Nem egy-
szer tanár, egyszer meg 'buzgó prédikációhallgató. Amfkor a lelkész az igét hín-
deti, nem lelkeknek beszél, hanem férjeknek. feleségeknek, agglegényeknek, el-
váltaknak. gyermekeknek, paráználkodóknak, irígyeknek, gyülölködöknek, állás-
nélkülíeknek, éheseknek. degeneráltaknak. tudósoknak, iparosoknak . ',' úgy,
ahogy az emberek vannak, életük mínden víszonylatával, szükségleteikkel és
kíelégítettségükkel, örömükkel és szomorúságukkal, igényeikkel és igénytelen-
ségükkel, áhítatukkal és cinikusságukkal, úgy kell számukra, éppen nekik hir-
detni az evangélíumot, Ha ez igazán megtőrténík, akkor egyszerre magától meg-
szűník 'a hamis kívánságok sora, és elkezdődhetile egyházunk s az intelligencia
igazán helyes viszonyának kialakulása.

Az evangéliumnak ez a helyes hirdetése ugyanis nem rnerül ki a vasárna 'pi
istentisztelettel. Az igehirdetés tisztében állóknak, -, s ezek nemcsak a lelkészek;
hanem esetről-esetre míndenkí, - a szükséghez képest mindig és míndenkíre
nézve meg kell találmok az alkalmat az ige közlésére. Az egyház munkájának az
evangélium hirdetésére való redukciója, szorítkozása tehát a gyakorlatban a
lelkészi munka kitágulását jelenti. A teljes fronton folyó igehirdetés pedig ter-
mészetes következményeképpen a szeretetszolgálatot is dússá, gazdaggá teszi.

. Az Egyház diakoniája, szeretetszolgálata annyi lehetőséget nyujt aztán a
középosztálybelieknek is, hogy energiáik jogi rendezés, korlátozás nélkül helyes,
irányban fognak Ievezetödní. A .mondvacsinált elvi kérdés,ek erőpazarlását ai
életben mutatkozó feladatok végzése váltja fel.

Egyrészt vigyázni kell tehát, hogy a «lázas tevékenység» ne terélje el
a figyelmet az «egysiükséges dologról», Isten királyságáról, de másrészt, ha
az intelligencia nem talál munkaalkalmat az egyházban, az mindig annak a jele,
hogy az evangélíum hirdetés-e laza. Igaz ugyan, hogy az igehirdetők a legritkább'
esetben figyelhetik meg saját vetésük eredményét, azonban a felelősség annál
nagyobb rajtuk. Az evangélíurrr szolgálatának és a valóság megismerésének ma-
lomköveiközt kell őrlődniők szüntelen.·

. IV. Az: igehirdetők valóságismerete nem elszigetelt résre az életnek. Az
intelligenciának nincs joga ítéletet mondani a lelkészek élettávolsága felett. W..,
szen! a nelkészek is tudásuk, műv,eltségük,emberismeretük tekintetében az .intel;

f
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ligenciához tartoznak. IRa hiányok vannak az igehirdetők valóságszemlélete
ésa rideg élettel való kapcsolata kőrül, - mint ahogy vannak, - akkor az:
intelligencia magára vessen. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a lelkészek nem hoz;
hatják magukkal egyetemi tanulmányaikból a valóság ismeretét, ez gyülekeze-
tenként más és más. Az ielő is rohan. Akik nem 25-30, hanem tíz évvel ez-
előtt kerültek ki az Ú. n. «teológiáról», azok is szakadékot látnak tanulmányaik!
idejének világa és la mai kőzött ; amennyire eleven és mély az intelligencia és a
lelkészek között az eszmecsere, annyira válik lehetövé az igehirdető számára
a szinte naponként fokozódó hiányol, kitöltése,

Beszélhetnénk arról is, mílyen utánpótlást ad az intelligencia a lelkészi
kárnak, de fontosabb ennél, hogy a teológiának, mint tudománynak a megbe-
csülését szóvá tegyük. Szomorúan kell megvallanunk, hogy a magyar intel-
Iígencia- szemében, a fentiekhez képest a legtöbb lelkész előtt is, a teológiai;
tudománynaí: jóformán semmi becsülete nincs. *) Ne kutassuk most, hogy miért
nincs. De még ha érthető lenne is a multból, akkor sem igazságos. 'E részben
igazán lehetne tanulni a külföldtől, ahol a teológia szerves része a tudományos;
életnek. Kitől várja az egyház tudománya a méltánylást, ha a műveltek, egyébi
tudományok művelöí, is lenézik, haszon nélkül való kedvtelésnek mondják? Pré-
dlikáljoll jól la pap, tudjon hozzászőlní mindenhez, de 'felesleges, hogy teológiai
könyveket tanulmányozzont 'J1udni kell azt, hogy a teológia is, éppen mível'
tudomány, nem Iezárt, bevégzett, egyszer megtanulható ísmerettömeg, hanem:
szüntelen kűzdelens az igazságért. Ezt a küzdelmet bénítja meg a lekicsinylés,
viszont ezj segíti az mtellígencia még oly szerény érdeklődése. Fokozódó kölj-.
csönös hatás van tehát az igehirdetői tiszt viselőinek teológiai munkája és az
intelligencia magatartása kőziöttí Minél nagyobb a teológia megbecsülése az
intelligencia részéről, annál jobban tudja v\8g'ezni a lelkész a szelgálatot az.
intelligencia számára. Minél kevésbbé 'teológus az igehirdető, annál kisehbt
a valószínüség, hogy jól végzi szolgálatát igazán az evangélíumot hirdeti az.
egész, reális embernek. •Mindedd'ig «egyh'ázunkról» beszéltünk. Igy feladatunk egyszerűbb volt,
mintha az egész keresztyénségben vizsgáltuk volna az intelligencia magatar-
tását. Viswnt már is kitűnt, hogy egyházunk munkája nem korlátozódik a je,
lenleg evangélikusokra, mert az evangéliumot míndenkível hivatása közölní. Szol-
gálata egyetemes. Misszióijának, küldetésének teljesítése számára a legfőbb;
ezt nem 'áldozhatja fel múló sikerek ért, megalkuvásból, egyezkedések kecsegtetö;
eredményeiért. Egyházunknak az a hivatása, hogy az Anyaszentegyház legyen e
földön, az Anyaszentegyház míndenki számára, intelligens .és nem-intelligens
ember számára egyaránt. Szolgálnia kell tehát az intelligenciát is. De sem al)
Egyház tagjainak külső közösségre, egyesületekbe való eröltetése, sem pedig!
egyházunk és az intelligencia valamilyen formális szövetségre lépése nem ér
semmit ahhoz képest, hogy egyházunk hű marad Urához.

Dr. Sólyom Jenő.

*) A bajt talán az jellemzi legjobban, hogy a teolőgia fogalma a közfelfogásban
az egyetemi teol61!iai karral, ill. teol6giai akadémiával azonosult. Hogy pl. az ügyvéd
élete végéig jogász marad, az természetes, de hogy a lelkésznek egész életében teolő-
gusnak kellene lennie, ez már nevetségesen hangzik. Pedig az egyeteme. papság sokat
emlegetett elve szerint a régi bölcs mondást: "a j6 pap holtig tanul", minden keresz-
tyénnek alkalmaznia kellene magára .- a teológia irányában.
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KINC5EINK
Méne mennyekbe ...

Üdvőzítönknek feltámadása és mennybemenete nagy vígas;ság
minekünk. Feltámadt, mi is feltámadtunk i mennyországba ment, mi is
oda megyünk. Mihozzánk képest pedig ez oka, hogy feltámadt és
mennyországba ment, nem hogy hivalkodjék ott, de hogy szünetlen
érettünk Atyjának könyörögjön, érettünk szőszóló legyen, büneinknek
bocsánatját nyerje nékünk, uralkodjék az őrdögőn, e világon, a bűnön,
poklon, halálon, hogy nyerje nékünk Atyjától a Szent Lelket, mint meg
vagyon (irva) Lukács 11. és Efez. 4. Mennyekbe méne, foglyul vivé a
fogságot, ada ajándékokat embereknek. Ö testestül. lelkestül dicsőülte-
tett, szentek közül még senki nem, hanem mint mindnyájan egyszersmind
támadunk fel, azonképpen egyszersmind dicsöüItetünk meg. A megholt
szentek mennyországba ,vannak lelkük szerint, testük földben. Senki
nem lehet nekünk mennyországban több szöszólőnk, hanem csak a mi
Krisztusunk, mennyországbelihez senkihez nem kell folyam(od)nunk,
csak Ö hozzája. Nincs ez a szentek ellen, mert ök a Krisztus tisztessé-
gét maguknak nem kaparintják. E világon imád(koz)unk egymásért, . a
más világon csak Krisztus imád(kozik) érettünk, csak Ö esedezik, csak
Ö törekedik, mert csak az Ö bünte len, szent halálának érdeme fogana-
tos az Atya Istennél. Azért valakik csak Ö általa nem akarnak üdvö-
zűlni, csak Ö hozzája nem folyam [odlnak, csak Őtet nem vallják pro-
kátoruknak, segédűknek az Atya Istennek előtte, még ezeknek a Krisz-
tus koporsóban fekszik, mennyorszába még nem ment, hanem csak az
övéinek támadt fel.

Immár feltámadni, mennybe menni nem egyébb, hanem uralkodni
minden ellenséginken. Azért valakik Ö benne nem bíznak, ezeknek
ellenségükön Ö sem uralkodik... Nem hatalmatlan, nem használatlan,
nem érdemetlen ül Atya Istennek jobbjára, azaz embersége szerint
is egy hatalmú, dícsöségü, bőlcseségű az Atya Istennel, azon tisztes-
sége, bölcsesége hatalma, mint az Atya Istennek, kiben ha mind-
azáltal nem bíznak, eljő az utolsó ítéletre ítélni jókat és gonoszokat,
üdvözíteni a jókat, az Ö benne. bízókat, kárhoztatni a hitetleneket.
Ez az Ö tisztessége, hogy Ö benne bízzunk. Valakik Ötet tisztelik,
Ö is tiszteli azokat i valakik Ötet nem tisztelik, hanem gyalázzák,
Ö is meggyalázza azokat. Rettenjetek meg azért, kik szentekben,
bucsűkban, érdemekben, kápában, misében bíztok, ha kárhozni nem
akartok, tanuljátok meg a Krisztust és az Ö hitét. Továbbá a hit-
nek célja csak a Krisztus, sem szent, sem senki. Ján. 3. Aki hiszen
énbennem üdvözül i ki nem hiszen, immár kárhozott. Veszteg ülni ítélö-
höz illik, és ülés sei ítéletre való hatalmasság jegyzetik. Bizony hatalmas
meg is oltalmazni övéit, az Ö benne bízókat, azokat, kik Ö tőle nevez-
tetnek keresztyéneknek, nem kik szent Péter avagy szent Ferenc fiai-
nak j és hatalmas igazán kárhoztatni ezeket, kik Ö benne nem bíztanak,
Ö általa nem akartak üdvözülni.

Déuai Mátyás nagyobbik kátéjából, 1538.

/
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Liszt Ferenc és Bach J. Sebestyén.
A születése 125. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc és a 250 évvel ezelőtt

megszületett Bacli J. Sebcstuén egymás mellé kerültek a mai szellemi élet horí-
zontján. Az elöbtíínek meseszerűen romantikus hangja, izzóan gyújtó tüze s
apostoli látomást elénk táró művészete nem sok segítségre szorul az ünnepi
Líszt-év eseményeinek a tervszerű elrendezésében. Mellette szinte szerénységbe
öltözik az. Isten dicsőségére zenélő Bach parókás alakja. A magyar rapszódiák!
hangjaira összegyűlt közönség társadalmiesem@yt érez e nagy magyar
rajongó, szinte utólérhetetlen genie emlékének ápolásában. Ugyanakkor. Bach;
muzsikája is felcsendül a 250 éves fordúló követelö hangjaira. Templomaínk
csendjében áhítatos emléke él, valahányszor az orgonán, kórushangban meg-
szólalnak műveí. Hangversenymüsorok, ünnepélyek, reprezentáló társadalmi ese-
mények középpontjában áll mja: .a két zene-óriás: az evangélikus Bach és a
magyar Liszt Ferenc.

A kettő tulajdonképpen megközelíthetetlenül messze áll egymástól. Nem•.
csak több Imnt 100 év választja el őket. Nemcsak az Igénytelenségig egyszerű
életet él az egyik s előkelő világfi a másik. Hanem Liszt Ferenc a katolikus
egyházi zene mísztikumát hordja magában, Bach pedig a lutheránus egyházi
tradíciókhól kínőve, a világosan iegyszerü s majdnem derűsen áttetsző evan-
gélikus korálművészet apostola. Mindkettő más emDJr s más müvésziegyéníség;
más-más irányba látó prófétai lélek. De egy helyen találkozik ez a két szel-
lemónás: a templomi zene áhítatában, Isten szolgálatában.

Liszt Ferenc egyházi zenéje életprogrammjának centruma volt. Ennek
ugyan látszólag ellentmondanak 'életének kűlső körülmé nyel, lelkének belső
vívódásai, elégedetüensége, kűzdelmei. De talán éppen féktelen nyugtalansága,
hányódás a viharzó ellentétek közt dobja át a zene mísztéríumába sokszor meg-
perzselt lelkét, hol rninidjlg újbÓlI kíeresí az Isten felé vezető utat. Alázattal
mélyül el a katolikus liturgia szövegébe s ahhoz szigorúan ragaszkodik A mísz-
tikum fel~ vjaló vojnz&fásJ:ihúzza a régi egyházi hangsorok Telé. Tobzódik a
színekben és mégis purítánízmus az iránytűje, amikor a míseszöveg megzené-
sítéséhez fog. Egyházi zenéje nem egyszer teátrális, annyira drámai tömörségű.
Feszítöereje az apostoli, színte prédikáló hang, mellyel tömegeket lelkesít fel,.

Vallásosságának magasztos monumentuma a Szent Erzséb'elilegenda. E
műve, melyet a restaurált Wartburg felavatásán is előadtak, a lelki tisztaság,
a szenvedések közt is Istenben btzö hit gyönyörű apoteózísa. A szevetet szól
mínden hangjából felénk. ; Erdekes, hogy Liszt Ferenc egyházi zenéje mennyire
össze tudja fűzni az egyetemesegyházi gondolatkört és a magyar fajiság szem-
'pontjait. Éppen a Szent (Erzsébet-Legendában találunk népi eredetű gondolato-
kat. Erős drámai karaktere miatt könnyü volt e művet soenírozva, a nagykö-,
zönség számára a hangversenyteremnél mindenesetre több s kézzelfoghatóbb
élményt nyujtó színpadí előadásban egyházi célokra kiaknázni.

Liszt Ferenc egyházzeneí munkássága a Kriszfus..oratóriumban éri el leg-
magasztosabb célját. Sokakszerínt ez élete főműve. Kórus és zenekar az együt-
tes gerince, a régi oratoriumok megszokott formáját (recitatívok és áriák) nem:
egyszer mellőzi benne. A zenekara egész eseményeket mond el színesen és meg-
rázóan (pásztorok éneloe a jászolrrál; a három király indulója, vagy Krisztus
víaskodását joelképező vihar). Ezen a téren sokat tanult Liszt Ferenctől a mo-
deru egyházi zene: pl. Honegger Dávid királya, Magyaros Levegő árad a Koro-
názási-miséből (Rákóczi-nóta). Az 'Esztergomi •..miséről. pedig maga mondja: «Ezt
a, misét inkább elimádkoztam, mínt megírtam»,
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Liszt Ferenc katolíkus rmísztíkumot, színekben gondolkozó s erős drá-
mai karaktert kísugárzó egybází zenéjét a zenei romanticizmusba beágyazva
láthatjuk csak tisztán. Liszt Ferenc éldének szörnyű kétségeítöl, nyomasztó eléí-
gédetlenségétöl színte menekül az egyházi zene karjaiba. Vallásos lelkületét a
katolicizmus művészi megnyilatkozási formája önmagába szívja s megtalálja
benne színekben tobzódó szónokát és hódító hirdetőjét. Liszt zenefegyénísége,
egyrészt prófétai pátosza, másrészt a romantikával való telítettsége szinte pre-
desztinálja őt a katolikus egyházi zene két eleme, a díszes fönség éJs a hít
boldogító édessége zenei ábrázolására. Ezekhez á közönséget rögtön megnyerő
édeskés motívumokhoz Liszt Ferenc különösképpen következetesen ragaszkodott.

A 19. század romantíkájában' s a nagy ernber Iíberálís vallásosságában
élő' Liszt Ferenctől több .m,liintszáz év választja el Bach János Sebestyént, A
Bach lelkületét magán viselő musíca sacra a lutheránus egyházi zene karak •.
terénele eszményieri stilizált beteljesedése. (Felesleges, sőt könnyelműség régi
zenei kíncseínket állandóan a protestáns szó mögé bújtatni! Az ú. ri. protes-
táns zene majdnem kizárólag evanrJé,likus zene). EjrdJelces,hogy. ez a másild
zene titán, k~ a zenében örök evangéliumi igazságokat fejez ki, mennyire más
egyén, más ember, mínt Liszt Ferenc, Annak társadalmi eseményeket felsora-
koztató ünneplésekben. dicsőségek álomsorozatában, gazdag, nagyvonalú élet-
stílusa mel~ett Bach a kíspolgári városi zenész típusa. Az Isten. szolgálat
szent elkötelezését önmagában hordó alázatos lélek. Fényes ünnepeltetések, es-

. télyek helyett világa a templom áhitatos csendje, s a családi otthon melege,
Nyugtalan vívódások. felkorbácsolt szenvedélyek ismeretlenek előtte: számára
a vallás élete mínden fázisát mindenkoron átható lelki élettartalom. Ö nem me-
nekül iaz egyházi zenébe, hanem művészete kifejezője, tükre teljes Isten-hívei-
sének, evangéliumi lelkületének. IIdeális családi élete, gyermekeinek rajongó sze-
retete, egész életén át hűséges templomi szolgálata csak kiegészítik Bach lelki,
rajzának képét.

Ami a közöttük Levő stílus.különbséget illeti, azt a klasszícizmus-roman-
ticizmus esztétikai dv-véglet maga adja meg. Liszt a formát áttörő univerzális
érzéskornplexum, sokszor laza formavázzal (éppen a ~yhéb'b formai felépítést
szeréti legjobban: a szímfóníkus költeményt), Bach pedig az örök forma, a
formák gótikus csúcshalmazba való kikristályosodása. Liszt élénk színekben;
él, színte megittasul a zenekar, énekkar, a zongora újonnan felfedezett hangszín-
szépségeitől, Bach rrrinden műve szigorú orgona-stílusban készül, nem szóra-
koztat, hanem alázatra írrt s megdöbbent a benne zengő kupolák magasságával.
Művészetében a legato-elv, a szólamok éneklésszerűen polifón megmintázása s
frazeálása csak utólérhetetlen orgonaművészetének a fényét hinti többi művére,
Liszt ugyan mínden idegszálával a romantikában él, de mégis előre megérzi
az új zenei törekvések némelyikét : egészhangú skálát, bövített hármasokban
való gondolkozást, a főhangIÍemtől távolodó éles disszonanciákat találunk nála.
Új lehetőséget nyit a zárt formáktól való eltávolódásával is. Bach szintén pró-
fétai megérzéssel látja, hogy a még életében kezdődő, olaszosari könnyed s
gáláns stílus, mely előtt minden kortársa meghódolt, nem az ő világa. Megr
maradt az evangélikus orgonás hatalmas, komoly s fenkölt tisztaságában s e21-
zel számunkra örökre biztosította a tiszta lutheránus zene világát.

A fenség és a mélység zenei ábrázolásában, átélésében s ajándékozásá-
ban állnak Liszt és Bach legszorosabban egymás mellett. Életük mély tartal-
lriáti s iIsten4swlgá1atát a kottafejek közé írt szavaik igazolják talán a legszeb-
ben. Liszt Ferenc egyik műve partituráján olvashatjuk: «Az ideálba vetett szik-
Iaszilárd hi' és at ideálokért vivott szakadatlati küzdelem - életünk legiöb'b;
'fjélja». Bach J. Sebestyén is ír pár szót a kottalapokra, mikor gyengülö szemével
befejez egy művet. Náli.a ez :W minden kompozícíója végén: «Dicsöség az ls:
tentiekl» Kapi-Králik Jen6.
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Szőrványaínk.
A szórványok kérdése az utóbbi időben Lett égetövé. Régebben is szór-

ványegyháznak hívtuk magyarországi egyházunkat, de mintha nem vontuk volna
le szórványvoltunknak minden következményét, Most azonban, hogy számot
kell adnunk arról: hányan vagyunk, mílyenek az erőviszonyaink, mi a fel-
tétele megállásunknak, kezdűnk ráébredni annak meglátására, mennyit vesz-
tettünk már és mi menthető még.

A szórványkérdés nagyon -bonyolult. Ahány a szórványunk, annyiféle
szelgálatot igényel, Vannak -szórványaink, amelyekben 1-2 evangélikus l~iJek
él. Vannak olyanok.iamelyek megközelítik, sőt meg is haladják az 100(}..es lélek,
számot. Vannak olyan szórványhelyeink, amelyek egészen közel vannak élet-
erős anyaegvházakhoz, vannak viszont, amelyek evangélikus templomtól, és lel,
készfől mérhetetlen távol-esnek. Szórványhelyeink a hívek foglalkozása szerínt
is különbözö jellegűek, Éppen e sokszínűség miatt nem állíthatom. hogy egye-
temes 'egyház uni, egész szórványkérdéséről pontos tájékoztatást tudnék adni.
Ahhoz sokkal több tapasztalatra lenne szükség, De nem is azt tekintem célom-
nak, hogy mínden apró részletében kimerítsem, amit a szórványról mondani
lehet. Csak 'egynéhány gondolatot szeretnék elmondani az egyháznak a szór-
ványhoz való viszonyáról, azután pedig néhány egészen gyakorlati példával
szólní szeretnék a szórványgondozás szükségességéröl és arról, hogy mit látok
feltétlenül megvalósítandónak a szórványok megmentése érdekében.

Mi a helyzet? 'Szórványalnk nagy általánossághan hasonlítanák a mísz-
sziői területhez. Részben iazért, mert legtöbbször egyes emberek felé irányul az
egyház küldetése, Egyéni lelkigondozást kell végeznünk. De missziói munka-
terület azért is, lmi.ert sok szórványunkban az evangélikus hívek olyan hosszú'
ideje nélkülözik a hívek közösségét, az istentiszteleti alkalmat, hogy evan-
gélikus voltuk teljesen elszíntelenedett. Mint a missziói terűleten, náluk is leg-
többször elöszőr egészen .elemd vallási ismeveteknél kell elkezdeni az evangéliium
hirdetését, Egyházi énekeink -közül is leginkább csak egy.kettőt ismernek, sok-;
szor még annyit 'sem. Nem segített e téren a rádíóistentísztelet sem.' A rádió-
hoz fűzött reménységek .nem váltak valóra, mert legtöbb szórványhelyen híveink
olyan szűkős anyagi körülmények között élnek, hogy még a napi kenyeret is:
nehéz előteremteníök, nem hogy rádiój uk volna.

Föl kell vetnünk •'azt a kérdést is, hogy mennyí szórványhívünk van? Sok,
kal több, rnint Iamennyit az egyházi statisztikák kimutatnak. Mi a szórványhívele
számaba csaki azokat foglaljuk bele, akik nem élnek megszervezett egyházköz,
ségekben. Pedig feltétlenűl hozzá kell venni azokat a híveinket is, akik olyan
egyházközségben élnek, amely 'nagy területen fekszik, A ceglédí egyház lélek-
száma 1.100. Ebből ,800 'lakik a város területén, 300 pedig az 50.0000 katasztra-
lis holdnyi határban. 'Ez a .300 hivő - szórványhívő. Hódmezővásárhelyen
1.100 evangélikus él. Ebből csak 700 városi lakos, 400 pedig a Ceglédnél iSI
sokkalta nagyobb határban .van. Ez a 400 szórványhívő. Milyen nagy szám jön
Ici, ha e példák mintájára ősszeadjuk szórványhíveink számát!

Eszrevettűk azt, - nagy fájdalommal, - hogy szórványainkban a mentö
munkával sok helyütt jóformán már elkéstünk, A ceglédi gyülekezethez tartozó
'Förtelen pl, 151családblan élnek evangélikusok. Köztük 1 van olyan, ahol apa
és anya evangélikus.' A többi 14 családban míndenütt egyházurikra káros revere
zális köttetett, Tájékozódásom -szerínt ebben a 14 családban 46 az élő gyerme-
kek száma. Ez .azt jelenti, hogy reverzálls nélkül, kőzépszámítás szerint legalább,
23 gyermeknek evangélikusnak 'k,eUene Lennie. Lehetne tehát Törtelen 41 egy-
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háztagunk, így azonban 'csak 18 van. Valahányszor kiszállok ebbe a szórvány-
egyházbagondozásra, mindig 1rátelepedik lelkemre az az elűzhetetlen érzés, hogy
la!1Ja munka, .amelyet itt folytatok, már csak egy véres csatamezőn a halálosan
megsebesültek összeszedésének munkája, nem pedig egy hódítáara alkalmas
seregnek lelkesítő toborzója. iTörtelt említettem, Meggyőződésem, hogy e rnév
mögé olvasóírn akárhány más magyarországi községnek, vagy városnak a nevét
tehetik é s 'akkor, világosan meglátszik, mílyen végzetes veszteséget joelenthet eg)",.
házunknak a szórványok elhanyagolása.

Sok helyütt ilyen a helyzet, Azért sokan, kételkedéssel ,fogadják a ször;
ványmunka iránti lelkesítést, 'Sokan hirdetjük, hogy magyarországi evangélikus'
egyházunkban a hajnalhasadás jel'ei mutatkoznak. Sokan azonban lemondóan
intenek, hogYi 'az a pír, amely látszik, inkább már csak alkonypír. Es 'sokszor:
hangoztatva ezt, könnyen megtörténík, hogy még öszínte Ielkesedőket is el-
csüggesztaz Ilyennézet,

Pedig szórványegyház voltunk nem feltétlenül jelenti a pusztulást. Sőt,
ellenkezőleg. Szórványaínkban erősödhetűnk meg csodálatosan és szórványainkj
hűséges 'ápolásd hozhatja meg egyházunknak a 'megerősödést [elentő folvirágzást

Mit lehet a IBzórványgondozáslól várni? Az 'elmondott törteli példánál csak
annyit lehet emberi, számítás szerínt elvárni a szórványgondozástói, hogy ha ab-
ban az evangélikus Icsaládban született 3 evangélikus gyermek felnő, káros
reverzállssal nem fogja 'megszaporítaní egyházunk veszteségeinek számát. Die
sok helyen nem dlyen kétségbeejtő a helyzet. Itt nem feltevéseket szeretnék fel-
sorolni, hanem röviden 'egynéhány tényt, amelyek hangosan hirdetik a ször-
ványgondozás áldásait.

A háború utáni, 18 évben több szórványgyülekezet épített templomot, mint
az előtt az 'egész magyar egyetemes egyház 50, sőt 100 év alatt, Nem igazol-e
mínden törekvést ez 'az egy tény maga? Azt mondja ez, hogy eddig gondozab-
lanul élt híveinkben 'ellenállhatatlanul felébredt a vágya templom után és ma,
amikor egyáltalában nem iJoehet azt mondani, hogy könnyebb feltételek mellett
építenek templomot, mínt la háború elötti békés esztendőkben, a csodával hatá-
rosan hoztak áldozatot 'az egyházért a fölébredt szórványhíveink.

A csanád-csongrádí egyházmegyében 'siratni tudná az ember, hogya vala-
mikor töblh rnínt 1000 hívővel bíró tiszanagyréviszórványban már csak 300
lelket talált a kereső pásztori hűség, de a keserűség érzésétkíüzí az ember leJ,L.'
kéből a~ az öröm, am~~yet a megindult szép munka miatt érez.

Ahony községben a püspöklátogatásra készült jegyzőkönyv 1924-ből 8
telket tüntet föl. A szörványgondozásnak az lett az eredménye, hogy a községben
120 evangélikus lelket .Iehetett összeszedni. Fiókegyház alakult, amely saját te-
metőföldet vásárolt magának, ioltárképet festetett, úrvacsorai készlettel rendel-
kezik és míntegy ,3000 pengő készpénzével arra gondol, hogy nemsokára hozzá;
láthat 'egy szerény imaház építéséhez, Elmény az ernber számára a hűséges
templomlátogatás is. Míg .az anyaegyház 1000 lelkéből vasámaponkínt átlag 300-
an jelennek meg .az istentiszteleteken, addig a szórványokban sokszor csaknem,
teljes létszámban jönnek el. "

A szóruánygQ;ndozás követelései. Mit lehet az egyházközség? Sokszor be-
szélün], a nagy gyűlekezetek, vagy a városi gyülekezetek szociális feladatairól.
A szórványokban is vannak ilyen feladatai az egyháznak. Elmondom példának!
a következőt: Az egyik tanyai szórványban hűségesen eljárt a hittanórákra is,
az istentiszteletekre is egy ismétlőiskolás nagyobb lány. De akárhányszor -érv
deklődtem, hogy; eljön-Ie az istentiszteletre az édesanyja is, míndlg -azt a szé-
gyenlős felreletet kaptam: «Nem [ön.l» Semmiképpen sem tudtam magamnak
megmagyarázni 'ezt a dolgot. Egyszer már szinte türelmetlenül kérdeztern. meg:
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a lánytól: «Dehát miért nem jiön el az édesanyád? Megint szégyenlősen azt
mondta . «Mert én vettem fől a cipöt!» Megdöbbentő az-ilyen szerénység, Azót3j
egy áldozatos egyháztagunk támogatásaból van már a lánynak külön cípöje és
hűségesen megjelenik az Istentiszteleteken a leány is, és az édesanyja is. Tanub-
ság ebből: a gyü1Jekezeti szeretetmunkába ezeket a legelesettebb szőrványhí-
veinket is föl 10011 venni.

A gyülekezet szórványgondozó áldozataihoz tartozik az is, hogy ha mód-
jában áll, alkalmazzon díakonisszát, A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyorr
jó segítséget jelent a diakonissza munkája. '

Ugyancsak a tapasztalat mutatja, hogy valamiféle szeruezésnek a leg-
kisebb szórványban is kell lennie. Ha más nem, hát legyen legalább szórvány-
gondnoka, akivel a lelkész az 'állandó összeköttetést fenntartja. Igy szerezhet;
mindenről idejekorán tudomást, így van módjában a fenyegető reverzálisveszte-
ségek ellerreredményesen küzdeni,

Nagyon [ó szelgálatot tehet az egyházközség a szórványoknak azáltal,
hogy ellátja vallásos oluasmányokkal. Ezzel nem szükséges feltétlenül az egyház
pénztárát megterhelni. Cegléden 'úgy oldottuk meg a szórványhívek egyházi la-
pokkal való. ellátását, hogy a városi gyülekezet tagjai által megrendelt «Ha-
rangszó» 'egyhetes példányaít a lelkészi hivatal az iskolásgyermekek segíts~!!ié-
vel összegyűjti és a szórványhíveknek elküldi.

A legnagyobb felelősség szórványhíveínk irányában nem az egyszerű'
egyháztagokon nyugszik, hanem a Ielkészeu. Sok kényelemszeretetet kell áldot
zatul adni. Isten pásztornak hívja el a lelkészt a gyülekezetbe. Vagy ha úgy'
tetszik: míndenes szolgának. De pásztornak és hűséges szolgának kell Ienníe,
a legkisebbekben is.

Sokszor hallottam a kifogást, hogy annyi szórványa van a gyülekezetnek,
.hogy még havonta sem lehet mindegyíkben istentiszteletet tali ani. Ez a kífogás
csak addíg áll, amíg azt tartjuk, hogy istentiszteletet csak vasárnap lehet tar-
tani. Pedig ez igazán nem megdönthetetlen álláspont. Szívesen elismerem, hogy
amikor folyik az aratás, a cséplés, vagy más mezögazdaságí munka, akkor nem
lehet a híveket hétköznapi istentiszteletre összegyűjteni. Gyülekezetem szórvá-
nyalban és tanyakörzeteíben -kivétel nélkül mindig hétköznap tartjuk az isten-o
tiszteleteket. Kezdetben nem hittelq a dologban. Ma az a helyzet, hogy több lá-
togatója van ezeknek! az istentiszteleteknek, mint amennyi evangélikus hívünlc
van az J:llető szórványban, vagy tanyaközpontban.

Ha a gyülekezetnek módjában van fuvart szolgáltatní a szórványokba,
akkor az \is a gyülekezet kötelessége. Ha nem teheti meg, akkor nincs más va-
lasztás, mínt elővenni a lovat és lóháton menní, vagy a kerékpárt és azzal meg-
közelíteni a szórványt,v:agy pedig, ha ez sem lehetséges, gyalog kell menní.,
Legtöbbször még a Iegtávolabbí szórványba sem hosszabb az út, mint egy-egy
körvadászat "alkalmával nagy teherrel megtett távolság. Amit a szórakozásérü
meg tudunk tenni, Isten szolgálatában vonakodnánk.e vállalni azt?

Mit tehet oz egyházmegy.e? Van a szórványgondozásnak olyan megoldási
módja is, amely elsősorban az egyházmegye hatáskörébe tartozik. Ez az onálló.
sz6ruánygondozó lelkészek munkába állítása. Még nem kipróbált út, de a pesti
középső 'egyházmegyében éppen elintézés alatt áll. Minden reménységünk megvan
arra, hogy áldás fakad majd a nyomán.

A kiindulás ez volt: Mindegyik egyházközségünknek van több szórványa.
Mindegyik meg is adóztatja szórványhíveit, "De az adó ellenében a legtöbbi
anyagyülekezet a multban nem adott szórványainak mást, mint egynéhány egy-
háziadó.,intő cédulát és ha ez nem használt, a végrehajtó fenyegetését. Ez igaz-
ságtalanság. Ha van lelkiismerete az egyházközségnek ahhoz, hogy az adót
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elfogadja, .akkor érezze azt a köbelességét is, hogy ezért gondozásban részesíti'
a szórványhíveket. A pesti középső egyházmegye 11 anyagyülekezethez tartozó.
szórványokról kiderült, hogy évente mintegy 3000 pengő egyházi adót fizetnek
Két segédlelkészí kongruával megtoldva ez nagyon szép összeg ahhoz, hogy két
fiatal, nőtlen ember, 'mliielől:t rendes gyülekezeti lelkész lenne, megélhetését
megtalálja és rnunkáját 'anyagi gondoktól mentesen, zavartalanul ellássa, Hogy
11 lelkész mellett Ikét új munkaerő mit Jelent, arról bővebben nem kell szólní,

Egyházmegyélnkben szokásba jött az úgynevezett gyülekezeti napok tar-
tása. Egy~egy gyülekezetnek családi ünnepe ez, Az együvétartozás nagy ünnepe.
Ilyenkor szórványlátogatásokat is 'szoktunk végezni és mínden szórványhívőhöz:
elmegyünk. Eddig áldásaiban Ifölmérhetetlennek bizonyult ez,

Mit tehet at 'egyetemes egyház'? Van azonban a szórványgondozásnak olyan
oldala is, amely.regyetemes megoldásra v.ár.

A pesti alsó egyházmegyében Dedinszky Gyula kískörösí lelkész índítvá;
nyozta egy: sz6rv'ánygondoz6 'központi pénztár felállítását, oly módon, hogy a
gyülekezetek fizessenek szórványgondozó adót az egyházi adózással fordított
viszonyban. Ha valamely egyházközség tagjai nagy egyházi adóval vannak meg-
terhelve, akkon az ,az egyházközség kísehb százalékot fizet a szórványgondozó
pénztárba. Ahol kevés 'egyházi adót viselnek, ott az egyházközség nagyobb szá-
zalékkal járul a szórványgondozás költségeihez. Egészséges gondolatnak' látszik.
Egyelőre nem sikerült megvalósítani anyagi aggodalmak miatt. De vagy ennek
a megoldásnak, vagy másnak, feltétlenül jönnie kell.

Mire kellene az "egyetemes 'egyháznak ilyen alap? Mindenekelőtt munkások
beállítására. Addig, amíg egyházunknak olyan sok munkahelye van még, ahol
ldáltva.kíált a rnunka az arató munkás után, addig nem lehet szó teológus-túl,
termelésről, csak új lelkészek munkábaállításáról.

Kellene ilyen alap -konfirmandus tanfolyamok megszervezésére is. Van-
nak gyülekezetek, amelyekben a szórványokból behívják a konfirmációi oktatás
tartamára a ~YiermJek,ekietés a tanfolyam idejére el is látják őket. De nem min-
denütt teszik és nem míndenütt tehetik meg ezt. Egytegy gyűjtő központnak
létesítése nagyon fontosnak ilátszík, ahol néhány heti konfirmációi oktatásra,
lehetnc.egybegyüjteni ,a,szörványokból, - nem a 12 éves gyermekeket, - hanem
ll. meg nem konfirmált 18-20 éves fiatalokat. Ennek a tanfolyamnak télen kel-
lene lefolynía a .gazdálkodó ifjúsággal. Hatását nem lehetne fölmérni.

Ennek a tervnek 'rnegvalósítása azonban más szempontból is nagyon kí-
vánatos volna. Nem tudom, hogy olvasóírn kőzül éríntett,e valakit egészen sze,..
mélyesen középiskolai ifjúságunk 'sz6rványkérdése? Erről óhajtanék egy.két pél-
dában szólni. Akiskunhalasi és kunszentmíklósí református gimnáziumokba,
- míndkét hely 'evangélikus szempontból szórványhely, - a Kiskunság evan-
gélikus szórványaiból több 'evangélikus tanuló jár. Nyolc éven keresztül re-
formátus hítoktatásban részesültek, 'Hogy ezeknek a gímnázíumoknak tanulót-
ból később hányan -tértek át meggyőződésből a református egyházba, ki tudná
azt számontartani ? De 'tény, hogy több evangélikus fiú az érettségi után reíor-
mátus teológiára iratkozott lés a református egyháznak lett lelkésze. Két refor-
mátus gimnáziumot említettem. -Másokról magam nem tudok. De rábízorn olva-
sóimra, hogy állítsák maguk elé a szórvány területek többi református és római
katolíkus iskoláját és.próbálják fölmérni azt a veszteséget. amelyet e téren szen-
védtünk. Megjegyzem, hogya kískúnhalasí gimnáziumban a helyzet újabban
megváltozott. Ma már Kískönösröl és Soltvadkertről kapnak fiaink evangélikus
hitoktatást. Ezeknek a sz6rványdiákoknak nyári konfirmandus tanfolyamot kel-
lene tartani, ahol az evangéliumnak kitörölhetetlen hatása alá kerülhetnénelé
és evangélikus egyházunknak meg tudnők őket tartani.
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Ehhez hasonlít a menhelyes evangélikus gyermekek helyzete is. Tapasz-
talatból is állítom, meggyőződésem is, hogy e téren is igen nagyok a vesztesé-
geínk,

De a szórványok ifjúságának gondozása más tekintetben is követelí az
egyetemes egyház intézményes közbelépését. Jellegzetesen szórvány egyház a len-
gyelországi evangélikus egyház. A «Belmisszió és Diakónia Nemzetközi Konfe-
rencíájás.n Uppsalában 1930-lJan .a lengyel egyház kíküldötte, Kammel dr. ismer-
tette a lengyel .egyház helyzetét, Előadásából veszem a következő adatokat. A
lengyelországi evangélikus egyház lelkészei csak az evangélikus iskolákban vé-
gezhetnek evangélikus hitoktatást. ,Az ország sok-sok állami és katolikus iskolá-,
jából börtönbüntetés terhe mellett ki vannak tiltva. A lengyel egyház vezetőt- '"
sége azért sok tapogatózás után azt a megoldási módot választotta, ho'g}rfa sz6r-
ványgyermekek részére két .hittankönyvet iratott. Egyet a kicsiknek, egy másikat
a nagyobbak részére. Iratott ezenkívül egy konfirrnanduskátét, Ezeket az egyház
vezetősége aSzülőkhöz íntézett felhívással bocsátotta ki a szórvány.evangélíku-
sokhoz. Azt kérte benne, hogy a szülők vegyék kezükbe gyermekeik vallásokta-
tását. Hogya szülök ebbeli kötelességüket hűséggel teljesítsék, úgynevezett vizs-
gaversenyeket tartanak, ahol .a gyermekek szüleikkel 'együtt megjelennek és szá-
mot adnak a vtanultakról. A kényelmesebb, vagy hanyagabb szülők ilyenkor
kapnak ösztönzést arra,' hogy lelkiismeretesebben vegyék feladatukat, Dr. Kam-.
mel lelkész arról tett bizonyságot, hogy ez a módszer náluk nagyon jól bevált,
Egyetemes egyházunknak is meg kellene iratniaegy olyan vallástankönyvet, -'
vagy többet, - .és olyan konfirrnanduskátét a szórványkoní'írmandusok részére,
amelyből tanítói, vagy 'lelkészi vezetés nélkül a szülők is megtaníthatnák gyere
mekeíket hitünk alapismereteir,e.·

Befejezésül hadd hirdessem 'azt a meggyőződésemet, hogy jóságos Ism.
nűnknek csodálatos kegyelmen, gyülekezeteink élő tagjainak imádságán és buz-I
góságán, egyházunk intézményes közbelépésén kívül szórványkérdésünk meg-
oldása a gyülekezetekben hivatásukat teljesítő lelkészeken fordul meg.

Legyen a Lelkész szövétnek, aki nem bánja, ha el is ég.
Mutassa meg az Istent kereső életet, de nem mint útjelző oszlop, hanem.

mín t a 'menet vezető je.
Hirdesse Isten akaratát, de maga ís vengedelmeskedjék ennek a szent

akaratnak.
Prédikáljon diadalmas hitet, de maga is zárja azt a szívébe,
Legyen szószólója az 'Istenbe vetett bizodalomnak és maga se épitsen

önerejére.
Legyen harsona, de azt a dalt játssza, melyet Isten szerzett,
Legyen orvos, de tudományán kívül adja meg a gyógyszert is.
Legyen jó pap, aki tudja, hogy ítélete nem emberektől lesz,
Ne .álljon meg a hivatalnok ídeáljánál, hanem legyen pásztor.
Olvassa Isten igéjének üzenetét, mint arra szoruló szegény lélek.
Teremtsen testvéri közősséget, de ennek ne uralkodója, hanem szerétet-

tel tagj a legyen.
Kevésen hű legyen.
Eber szolga legyen.
Mert mit is mondott Jézus erről?
«Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, aki pedig hűtelen a legcsekélyebben,

a sokon .is hűtelen az».
•Boldogok azok a szolgák, akiket az úr,mikor megérkezik, ébren talál».

Wolf Lajoe,
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KRÓNIKA
Helyzetrajz a német evangélikus egybázról.

Ebben a króníkában nem annyira dátumokat szeretnék felsorolni, vagy
meghirdetett határozatokat ismertetni, vagy a legutóbbi események szépen meg-
fogalmazott tud6sításaiból egyet-mást lefordítani, - mint inkább személyes be•.
nyomások, tapasztalatok és látások alapján képet rajzolni a nérnet evangélikus
egyház mai helyzetéről. Az egyházi harc legutóbbi időszakát értern. Ezt nagyi-
jábóJJ a mult év őszétől számíthatjuk. Valószínű, hogy ez az egyéni látás 'nem
fedi egészen a valóságot, mert nem vehet mindent észre; a napi történéseknek
rengeteg sötét kulisszatitka van. Mégis bizalmat merek kérni a szavaimhoz, mert
éppen ezt az utolsó időszakot közvetlenül élhettom át s így helyszíni közvetítést
adhatok. Nem távolbalátó.készűléken figyelem az eseményeket csupán, de nyilt
színen peregnek le azok ,~lőttem és itt-ott beszélhetek a szereplőkkel is. '

1. A megelőző időszak [ellemzője a Német Keresztyének és a «hitvalló
front» harca volt. Ez az idő elmult. A Német Keresztyének, ha nem is tűntek
el teljesen a porondról. nagyon meghalkultak és elintézetteknek tekinthetők.

Ma a küzdelem forgópontjában .az állami kezdeményezésre létrejött Bi:
rodalmi Egyházi Bizottság (Reiohskírchenausschuss) áll. Ezt a Bizottságet or-
szágos tagozataival együtt Kerrl birodalmi vallásúgyi miniszter küldte ki. A.
Bizottság 1935. okt, 17",00 átvette a németevangélikus egyház vezetését és kép-
viséletét. ElJ a békéltetésre született fordulat (tagjai különbözö egyházpolitikai
csoportokból kerültek ki) egyszerre megnövelte a szervezetlen, ú. n. középpártot,
amely lényegében a hitvalló egyházzal rokonszenvez, csakhogy enyhéibb esz-
közökkel keresi a békességet. Súlyos válságba sodorta azonban a hitvalló egy-
házat, amely az elmult esztendőben míndjobban kiépült szervezetileg is: feb-
állította a nérnet evangélikus 'egyház ideiglenes kormányzatát, saját magának
igényelve .az egyház vezetését. Most egyszerre szembe kell néznie az Egyházi,
Bizottsággal, amely ugyanezt az igényt támasztja, mégpedig állami hatalommal'!
Tehát többé nem egy párttal állanak szemben, mint aNémet Keresztyénekkel
a multhan, hanem az állammal. Ez a helyzet belső feszültséget eredményezett
a mozgalom soraiban. Febr. 171-22-ig zsinatot tartottak Oeynhausenben. Nem
szakadtak ugyan - mint félő volt -ketté. De a vezetőség kícserélődött s unínd
II mal napig most mar kettős irány vehető észre a hilva1l6egyház kebelén
belül. Az egyiik a Bizottságót elutasító porosz irányzat. A másik a délnémeti
tiszta lutheri egyházak csoportja, mely kész a békéltetési akciót elísmerní,
amennyiben az a külső rend megteremtésére szorítkozík, A lutheri egyházaki
legutóbb szövetségbe is tömör'ültekegész Németország területéről, hogy a
lutheri érdekeket a hitvalló egyházon belül képviseljék, és érvényre juttassák,
Lehet, hogy! ebben a feszültségben közrejátszik a konfesszíonálís színezetí kü.•
lönhség, mel,yj a református és az evangélikus egyház-fogalom között fenná~
Szeríntem azonban megközelítően sem olyan döntő ez, mint ahogyan nem egy
helyen szeretnék feltüntetni. Az én látásom szerint (s ezt annál inkább mond-
hatom, mert több hetet töltöttem porosz területen túl is) ennek a feszültségnek
döntő magyarázata az az óriási helyzet.különbség, mely a porosz úniós egy-.
házak és az érintetlen lutheri egyházak között valóságosan megvant Porosz
területen elképzelhetetlen zűrzavar uralkodik, az Egyházi Bizottságok is vajmi
keveset tudnáld tenni, s jerert képtelenek a hitvalló front vezetői keztyűs kézi.
zel me@.ie1enni.Délnémet területen azonban a nagy lutheri egyházakban, ahol
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az egész közösség érintetlenül, hitvalló püspökeik mögött áll, egyáltalában nincs
szükség arra, hogy az asztalr.a csapjanak! A megértéslen túl azonban kétségi,
telenül aggasztó ez: 3lZ új helyzet, mert újabb bonyodalmakra adhat okot.
Hogy laz Egyházi Bizottság 1937. szept. 30-ig, ameddig megbízatása szól, rendet
tud-é teremteni;' senki, mJegflJ!emprófétálhatja. Legalábbis kétséges. A Bizott-
ságegyik vezető tagjátul hallottam egy előadást. A JÖVőhárom lehetösége sze.•..
rinte: v!agy népegyház. vagy szabadegyház, vagy katakomba egyház. A nem-
zeti szocialista állam totalitás 'elvének szerínte csak az első vagy az utolsó.Ie-
hetőség felel meg, ezért 'akarja az Egyházi Bizottság inkább az elsőt. De lehet-
séges-e ez?! Ennyit az utolsó időszak egyházpolitikai változásáról. '

2. Az egyház kűlső létharoa mellett nem mellékes azonban az a belső
harca sem, melyet a tanítás és világnézet frontján kell megvívnia. Ebben: is
nagy változást' hozott az utolsó esztendő. A Német Keresztyének egyházpolitikaí
súlyvesztésével tanbeli propagandájuk is nagyot zuhant. A megelőző időszakot:
még ez jellemezte ebbren a tekintetben Német Keresztyén vagy hitvalláshű evan-
gélikus?! Ma ez a kérdés: pogány-hit vagy Krísztus-hitt .A helyzet csak súlyo;'
sodott. A pogány mozgalmak megdagadtak. Egységről persze közöttük sem le-
het szó, Legfeljebbennyíban - amint Meíser püspök egy 'előadásának szavai
még fülemben esengenek -, hogy valamennyinek közös igyekezete a földi éle-
tet dícsőültté tenni és semmit sem tudni arról a másik világról, mely Jézussal
tört be ebbe a világba. Egy-két jelenséget érdemes azonban feljegyeznünk.
Egyes csoportok mindinkább politikai színezetűekké lesznek (pl. a thüringiai
német keresztyének, anémet egységvallas és a Német Hitmozgalom hívei). Az.
is feltűnő, hogy a radikalizmus lángja mind feljebb csap. Ezért hagyta el
éppen a napokban aNémet Hitmozgalmat két legfőbb vezetője is: Hauer és
Reventlow. Ennek veszedelme előreláthatólag az, hogy a többiek a még radí-
.kálisabb Ludendorffékhoz fognak közeledni, kiknek sajtóorgánuma ma már
,70.000 előfizetőt számlál. A legveszedelmesebb jelenség pedig az, hogy Rosen•.
berg vér-mitúsza és világnézete mindinkább vallássá lesz! Már nem mint világ-
nézet, de mint vallás lép fel a keresztyénséggel szemben. Ha míndehhez hozzál-
vesszük, hogy ezeknek a mozgalmaknak szabad szólásuk van, kiabálhatnak,
ahogyan akarnak, az egyházon pedig szájkosár van, mert a mult év novem-
berétől olyan sajtókorlátozás bénítja, hogy a nyilvánosság előtt egyáltalán:
képtelen a Ivédekezésr,e,- akkor megérthetjük, hogy ez is van olyan égető seb
a hitvalló egyház testén, mint az első pontban foglaltak. Azt hiszem, abban:
sem csalódom. hogy ez a közös pogány ellenség míndvégig meg fogja akadá-
lyozni a Krísztus hívők széthullását, teljes egyetértés híján is, mert vele szem-;
ben 'egységes hitvallokra van szükség!

3. Elodázhatatlanná vált az múság megmentésének problémája is! Ez is
az utóbbi hónapokban lett sürgőssé. Az oeynhausení zsinat világos, egyértelmű
határozatot hozott, melyben kijelenti, hogy az egyház nem mond le az ifjúság
nevelésében való részvételéről. MH jelent ez? Azt, hogy az egyházat az isko-
lákból lassankint ki akarják semmízni t Az új ískolatípussídeál a német nép;
közösségí iskola (Deutsohe Gemeínschaftsschule), melynek létesítése sok he-
lyütt folyamatban van. Új tantervek intézkednek a vallástanitás megváltoztatá-
sáról is. Ki akarják ;töröIDi a zsidó történet és a «szír» vitág'n'é-zet tanítását
belőle. Harcba kezdenek egyes egyházi énekek ellen. Reggeli áhitat helyett faji.
szerű világnézeti ünnepet iktatnak be. Csoda-é, ha túlkapásole mutatkoznak? Mínt
amilyen az a megdöbbentő jelenet volt, amikor iskolások szavalókórusban
gúnyéneket harsogtak a parókia ablakai alatt. Vagy amikor asztali áldásokat
mondanak Hitler nevével. Egészen sajátságos különben, hogy az ifjúság Hit-
Ierből sok helyütt kultusztárgyat csinál. A vallástanítás csakugyan nem egy he"
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lyütt már is nagyon megfertőzött. Voltam egy kisebb helyen, ahol éppen. emiatt
két évig tartó konfirrnációí oktatást vezetett be a lelkész, ellensúlyozásképpen.
Templomban fiatalságot még alig-alig láttam! Az utolsó hónapok nagy újsága,
hogy az 'egyház az ifjúság mentésére kezd gondolni, mert a [ővendőjét vesze-
delemben látja. .

4. De legyünk igazságosak lés lássuk meg örvénylő mélységek mellett a
napsugaras csúcsokat is. Ma már mínd jobban kitűnik, hogy az egyházi' har-
ooknak ---' a megoldástól talán még messze - máris nagy pozitio eredmérujei
vannak. Hogy mí lesz a hitvalló egyházzal, nem tudjuk. De hogy egy hatalmas
hitvalló-mozgalom támadt a pusztaságból, azt látjuk. A kettőt nem szabad azor
nosítanunk. Hogya hitvallás felviharzott kérdése szemmelláthatóan egyházi
megújhodást és felébredést hozott, talán nagyobb [elentöségű, mint a vezet
tők harca. Egy ilyen lelki megmozdulásnak beláthatatlan hullámai gyűrűznek
szerte, Kár volna szerénységből és elhamarkodott véleménytől való félelemből;
elhallgatni azü a tényt, hogy egész vidékek gyülekezeti képe megváltozott. Ez.
a megújulas túlnő a 'megszervezett hitvalló egyház keretein! Az egyház mínr
denfelé újra, nagysággá lett az emberek szemében. A napokban valaki nagyon
hangsúlyozta nekem Luther városában beszélgetésünk folyamán: Az embereit
újra észrevették itt, hogya lelkészeik komolyan hiszik azt, amit hirdetnek, mert
martíríumra' is Wszek érte! Ez nem olyan kis dolog, mint első pillanatra látszíkl
Igen, az egyház újra jelent valamit, foglalkozni kell vele, dönteni kelL napo ur
kint mellette vagy ellene, ifjaknak és öregeknek. Tudom, hogy a templomok)
látogatottságából sem lehet végleges következtetéseket levonni. De mégis csak
j-elent valamit, amikor ezrével tolonganak emberek ott, ahol néhány évvel ez;
előtt csak a kopott falak hallgatták az Igét! Nem lehet észrevétlenül elmenni
az Evangélikus Hetek mellett sem, melyek mindeníelé tömegeket mozgatnak
meg. Nem hagyható szó nélkül a nagy német lelkészi kar megújhodása sem.,
Exisztenciájának megrendülése újra kezébe adta a félredobott hitvallási ira-
tokat es úgy kezdi príédfkální az evangéliumot, ahogy régóta nem prédikál-
tak! Csodálatos, hogy milyen gazdag teológiai irodalom nőtt ki máról holnapra
Ojra éled a mísszió gondolata és felelőssége is. Újra valóságos értékké lesz
a felekezeteket összefogó közös hitvallás, az egyetemes közösség tudata. Lehetne;
folytatni még. Míndez annyira világossá lett az utóbbi időben, hogy igazságta-
lanság volna' hallgatni róla. Igaz, jártam olyan helyen is, ahol még ez a Iőldl-:
rengés sem mozdította meg a közöny kőszikláját. De azelőtt egész hegyláncok
állottak ilyen kősziklákból l Ma míndenütt vannak már hasadékok. S ki tudja,
nem azért kell-e továb!b folynia még a válságnak, hogy az álló kőzőnystömbök'
is megremegjenek?! .

: Csak még! egyet. Ne érezzük magunkat puszta szemlélöknek l Anémet
evangélikus 'egyház harca nem színjáték csupán, amelynek végén legördül a'
függöny, aztán semmi kőzünk hozzá, igaz sem volt talán! Ez a harc belevág;
a mi húsunkba is. Valóban örülnünk kell, hogya mi egyházunknak egyszerűbb
alkotmánya van. Orülnünk, hogy nálunk más viszony van állam és egyház
között, Örűlhetűnk, hogy anémet lapoknak ritkán van olyan magyar cseme-
géjük, mely budai máglyaszertartású esküvőröl regél, Csak azt ne képzeljük,
hogy mi biztonságban vagyunk! Tanulnunk kell anémet helyzetbő], mert ez
értünk is folyik. A tanulság pedig ez: míelött ránk dőlne az! ajtó, újítsuk meg
a gyülekezeti élet hajlékát s egyházunk épületét!

S. L.
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Dukai Takácb Juditb.
Amidőn a Berzsenyí.centennárium alkalmával az egész ország leteszi az

emlékezés babérkoszorújár a nagy ódaköltőnek a nap felé szárnyaló szelleme
előtt, nem haladhatunk el szótlanul egy másik évszázados forduló előtt sem.

1836 április 15-én halt meg az első magyar kőltőnő . dukai Takáeh ludith.
Ű is - épp úgy, mint Berzsenyi - régi tŐ~sIgy1ökeresevangélíkus család

sarja. lMesatyja dukaí Takáeh István a kissomlyóí evangélikus gyülekezet
buzgó ínspektora, édesanyja muzsaji Wittnyédy Terézia pedig egyik leszár-
mazottja annak a familiának, amely a nagy Wittnyédy Istvánt adta hazánknak
és egyházunknak.

A házaspár egyetlen gyermeke Judith, érzékeny természetű, impulzív
lelkű gyermek. Nagyon tud örülní, v:iszonta bánat sebeit is - amelyeket
különösen élte későbbi folyamán bőven osztogat a sors keze, - százszorosan
érzi és így érzéseinek feltörő forrása ösztönösen dalba kívánkozik. Még színte,
gyermek, mikor egy alkalommal - anyja betegágya mellett - aggódó, hának
tos lelke panaszát egy, kís - pár soros - vers alakjáblan imakönyve táblájá'-
nak belső részére jegyzi fel. Ezt az első költőí írását fedezi fel édesatyja, aki'
felülemelkedve az akkori kor felfogásán, dorgáló szavak helyett örömmel látja
leánya első próbálkozását. ElJ a jóságos atyai szó volt az első buzditás Judith:
költői pályafutása során. Ez időtől fogva minden lelki benyomás versbe kl'
vánkozik. Igazi Iírai lélek, amelynek megnyilatkozásából lépten-nyomon ki-
csendül az Istenbe vetett nnélységes hit és vallásos érzés.

Dukai Takáeh Judith költészetét, amely a gyermek.leányévek során úgy
nőtt ,ki; a kemenesaljaí föld talajából, - üdén, fríssen, - mint a mezei vad-
virág, később szorgalmas olvasással, kora költőinek tanulmányozásával forL
málja olyanná, amely már az irodalmi körök figyelmét is felkelti. Döbrentei
Gábor jelenteti meg első ízben költeményeit, majd mind sűrűbben és sűrűbe
ben látnak azok uapvílágot «Malvína» álnév alatt. Igy fonódik aztán mínd
szorosabbá a kapocs közte és az akkori irodalmi élet kiválóságaí között. TeJ;..
jessé lbesz ez az összeköttetés, mídön az akkori irodalom nagy meoé;
nása, Festetles György gróf őt is meghívja a keszthelyi «Helikoni ünnepségekres.
Judith nemcsak mint költőnő, hanem mert - amint Berzsenyi írja - .a leg!-
virgoncabb, leglelkesebb társalkodó mindazon asszonyok között, melyeket én
valaha esmértem», a napsugara lesz ezeknek a keszthelyi ünnepeknek.

Berzsenyihez nemcsak közelí rokonság, hanem meleg barátság is Iűzi,
Ha figyelemmel olvassuk Berzsenyinek «dukai Takáeh Judithoz- c. költemé-
nyét:

«Kettősen érzed a jót és gonoszt
S a sorsnak ádáz kényén függ nyugalmad,
Nézd a magasban fénylő bölcseséget
Körülragyogva csillagnimbusával
Az isteneknek békés sátorában
Hova nem érhet semmi földi tőn,

nyilvánvalóvá lesz előttünk, mennyíre jól ismerte a költő ezt az érzelmeinek
hullámain hányódó asszonyi lelket.

Költöi pályafutása, - amelynek legnagyobb jelentőségét abban kell lát-
nunk, hogy a magyar nők figyelm/ét az írodalom és az irodalommal való
foglalkozás felé fordította akkor, amidőn az még a főleg háziasszonyi dolgokkal
foglalkozó magyar nagyasszony ideáljával ellentétben állónak látszott, - ha-



mar végetért. Az a ritka, megpróbáltatásokkal teljes sors, amely osztályré-
széűl jutott, és amJely a merengő mélabúnak fekete fátylával vonja be legtöbb
költeményét is, idővel egészen elnémítja Iantját. Fiatal, alig serdülő leányka!
volt, amikor édesanyját elveszítette. Első házasságában, amelyet Geöndőtz F~.
renecel kötött, ugyancsak bőséges szerepe jut a bánatnak és szomorúságnakl
Elveszíti kis leánykáját, Juliskát, majd röviddel azután férje leoporsója melletn
áll az alig 37 éves özvegy,

Csak élete végén vonja be egy halovány napsugár ezt a nehéz megpró-
báltatásokkal teli életet. Másodszor is férjhez megy. 1832. szept. 5L-éjn az ág!-
falvi evangélikus templomban köt házasságot első férje jó barátjával, felső•..•
eőri Patthy Istvánnal, Sopronvármegye tiszti főügyészével. Második félrjénel<,
ennek a nagyeszű és nagyműveltségű embernek odaado, fléftő szeretete Iesz
a vígasza, gyámola Judiithnak a betegeskedésele elkövetkezendő éveiben. És
még egy: a fiúgyermek, takiv.el a következő évben fé\t'jét megajándékozta. Ez:
időtől fogva csak anya és feleség. Rövid idő nuulva azonban ismét nehéz évek
következnek, A szeretett édesatya megvakul, őt magát pedig mind jobban és'
jobban kezdi hatalmába keríteni a legyőzhetetlen ellenség: a tüdővész.

1836. áprálís 15-fu Sopronban húnyta le örök álomra szemét. A ház,
amelyben meghalt, Szabó József Iíceumi tanár tulajdona volt; az akkori Wirts-
haus-gasse egyik emeletes háza ma is áll (Várkerület 70). Holttestét Dukába
szállították és ápr. l~én Magassy D.ávid ldssomlyói prédikátor áldásával és
halotti beszédével ;h.elyezté,k a családi sírboltba őt, aki a prédikátor szavai
szerint. «Eszter alázatosságával, Abigail okosságával. Mártha gondosságával is
ugyan, de még inkább Mária kegyességével ... bírt és fényJelt».

Dukai Takáeh Judith lelkében épp úgy, mínt oly sok nagynevű költőnk
és Irónkéban a protestáns lélek élt, érzett és alkotott. Méltó tehát, hogy rni,
evangélikusok elsőnek állítsunk égő gyertyát a oentennárium halottak napján
a dukai sírbolt ajtaja elé. Dr. Ajkay István.
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5ZcLJEGYZETEK
A magyar jövő
megalapozásán csak egységes, feleke-
zetí gyűlölködést kizáró erővel lehet
dolgozni. Ez volt az Országos Magyar
Protestáns Diákszövetség jubileumi
kongresszusán az új elnök programm-
beszédének egyik legfontosabb meg-
állapítása. «Szóról szóra, pontról pont-
ra 'aláírjuk, amit a mai jelszavas és
handabandázo, üres és puffofJó [rázi»
sokat görgető új korszellemről mond»
- írja ehhez a «Korunk Szava». Szív-
ből örülünk annak, hogy ezekben a
szavakban a katolikus és protestáns
magyarság egymásra találásának a je-
lei mutatkoznak. De akik ezt az együtt-
munkálkodást keresik, azok vigyázza-
nak arra is, hogy az egymásra találásf
ne akadályozza ~ a felekezeti félté-
kenység, de még a pártpolitikai elva-
kultság sem. Akik valóban keresztyé-

nek akarnak lenni ebben az ország-
ban, azoknak tudníok .kell, hogya fe-
lekezeteknek hatalmi törekvései éppen
úgy a nemzetnek a sírját ássák meg,
rnint az a pártpolitika, amelyik a ha-
talomra törésével saját önző érdekeit
szolgálja és megfeledkezik 'az egyete-
mes magyarság érdekeiről,

A gyermekhalandóság
még míndíg a népegészségügy egyik
legszomorúbb területe, jóllehet a leg-
'utolsó másfél évtizedben nálunk is
erősen megindult a küzdelem ellene.
Scholtz Kernélnak egy .elöadása, amely
.a gyermekvéde1em magyarországi .ered-
ményeivel és célkitűzéseivel foglalko-
zik, megállapítja, hogy 1920/21 és 1933
között az egy éven aluli gyermekek-
nél 32.6 0/O, az 1-2 éves gyermekek-
nél 45.2 0/O, 2-6 éveseknél 64.,9 Ofo,
a 6-14 éveseknél pedig 55.5-63.7 %-OS



javulás mutatkozott a halandóság te-
kintetében. Ezek az eredmények öröm,
mel tölthetnek el mindenkit, aki ma-
gyar népünk sorsát .szívén viseli. De a
hivatalos intézkedések egész sora szük,
séges még a népegészség hathatósabb
gondozása érdekében. Alegégetőbb híá-
nyokon már «aránylag csekély anyagi
erőkkel> lehetne segíteni. A magyar
társadalomnak egyik legfontosabb -fel-
adata, hogy a szükséges anyagi erő-
ket előteremtse. Szűnjék meg végre
a sok beszéd a szociális kérdésekről és
lépjen helyébe a tett. Nem a szép sza-
'Vak, hanem a tettek mutatják meg,
hogy valóban van .bennünk élniakarás
és szerétet népünk .iránt,

"A 'jelenlegi
magyar kormányzat súlyt helyez arra,
hogy tagjai és funkcionáriusai hűsé-
ges' és áldozatkész fiai legyenek egy-
házuknak, hogy hitükről és vallásuk-
ról minden lehető alkalommal mesz-
szehangzó bizonyságot tegyenek és
hogy vallásuk és egyházuk érdekeinek
ápolásában és felkarolásában .mutassa,
n:ak jó példát .az összes többi álla~
polgároknalo. Szívesen vesszük tudo-
másul e k;ije]Jentést. Egy katolikus ál-
lamtitkár mondta ugyan, -katolikus na-
pon, de igyekszünk úgy felfogni, hogy
la kormány protestáns tagjai közül is
bárki elmondhatta volna. 'Rendjén van
e nyilatkozat. Mégsem' hagyhatj uk né-
hány megjegyzés nélkül, 'mert tudva-
levőleg az ördög rnindenből kiveszi
a vámot: a kormányzatnak ez a maga-
tartása is tele .van veszedelmek lehe-
töségével. Nagy baj származhatík mind-
járt abból, ha valamely kormány po-
litikából vallásos. Az egyházak támo-
gatása politikai számításból ideíg-órá-
ig kedvező lehet, de maga a keresi-
tyénség feltétlenül kárát vallja, mert a
konj unktura-keresztyének menthetetle-
nül meghamisítják az Egyházat. Az is
veszedelmes dolog, hogy bármítéle val-
láshoz igyekszik: hű lenni a kormány
tagja, hiszen így előfordulhat, hogy
a vallási felfogáshoz .való ragaszko-
dás türelmetlenné, elfogulttá teszi egy
másik vallás tagjával szemben, jól-
lehet az is tagja a magyar nemzet-
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nek. Furcsa helyzet ,áll elő, ha a kor,
mány tagjai ésfunkcionáriusai ma-
gukra nézve kötelezönek vtartják az
egyházhűséget, ugyanakkor engedik,
hogy védelmüle alatt .kárt szenvedjenek
az állampolgárok éppen egyházhűsé-
gük miatt, - sőt talán ők maguk is
'hozzájárulnak ahhoz, hogy a vallás a
megélhetés egyik lépcsőfoka, Illetőleg
'sorompója legyen. Végül pedig az a
Iegsúlyosabbkísértés, hogy a kormány
tagjai «minden lehető alkalommal
measzehangzó bizonyságot tesznek hi-
Itükről és vallásukról», Igy könnyen
megeshetik, hogy csak áltatják magu-
kat és az országot, hogy valóban Isten
törvényéhez ragaszkodnak: megeléged-
nek azzal, hogy mutatják hűségüket
vallásukhoz, a helyett, hogy működé-
'süket feltétlenül és alázatosan Isten
uralma alá helyezzék.

A lelkészképzés reiormja
rnínd sürgetőbbé válik, ha azokra a
íeladatokra gondolunk, amelyeknek a
megoldása egyházurikra a jelenlegi vi-
szonyok között vár. Eszméltetőül
és figyelmeztetésül hadd álljanak
itt azok a megállapítások, ame-
lyeket a katolikus papság méltóságá-
val foglalkozó legutolsó pápai encikli-
kával kapcsolatban a budapesti kato-
Iíkus teológiai fakultás által kiadott
«Theologíás.ban olvasunk: .A papság
tevékenysége jámborsága mellett hit-
tudományos képzettségéről függ. Csak
akkor tudja ••a hitigazságokat, egyházi
törvényeket és egyházi szertartásokat a
híveknek megmagyarázni, a vallási tu-
datlanságot eloszlatni, az előítéleteket
az elmékböl száműzni,az -igazságot
szornjazó modern embereknek az igaz-
ságot higgadt őszinteséggel közvetíteni,
a bizonytalan és kétségektől gyötört
lelkekbe erőt és .bízalmat lehelni és
őket a Ielldismeretesen és szilárdan el-
fogadott hitnek biztos révpartjába tu-
datos biztonsággal elvezetni, a makacs
tévedés szívós támadásaival szemben
férfiasan és lelkesen, bár szeliden és
alapos okfejtéssei ellenállni" (<<Adca-
tholici sacerdotii fastigiutIu),' ha a
hittudományokban való Jártassága
megíelelö, Ez teszi korszerűvé a lel-
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kipásztorkodást és igehirdetést, ez ad
kezdeményezési készséget, ez képesíti
a papságot, hogy az új gondolatokkal
szembenézzen. hogy azok értékét a ka-
tolicizmus örök igazságain mérje le».

A Picknickek,
. Díckens első nagy regénye megjelené-
sének századik évfordulóját ünnepli
napjainkban a művelt-vílág. Ez az esz-
tendő azonban nemcsak egy nagy re-
gényírónak, de Anglia legnagyobb társa-
dalmi reformátorának is jelzi az indu-
lását. A világirodalomnak talán egyet-
len írója sem érezte olyan felelősség-
teljes .és szent .küldetésnek az írást,
mint Díckens és talán soha senki sem
tartott kora elé felháborodottabb, me-
részebb és szerétettel telibb lélekkel
tükröt, mint ő. Pellengérre kerülnek
műveíben az állami szervek és intéz-
mények, az igazságszolgáltatás ferde-
ségei, az adósak.börtönének borzalmai,
az iskolázás hiányosságai,az egész
képmutató angol társadalomv-az egy-
házi élet kínövéseí, egyes személyek
bűnei, és csodálatos módon nem álta-
lános felzúdulás, míndent elsőprő fe-
szítsd meg, vagy még öldöklöbb elhall-
gatás lett ezeknek a támadásoknak kő-
vetkezménye, hanem nagy megalázko-
dás, töredelmes bűnvallás -és gyöke-
res megváltozás. Mindennek egyetlen
magyarázata van: Dickens tollát nem-
csak a bátorság, a meglátott bűnök

iránti engesztelhetetlen gyűlölet vezet-
te, de míndenekelőtt.az áldozatok irán-
ti igazi keresztyén szeretet és a felül-
ről kapott küldetés tudata. Ez a két
vonás hiányzik a mi mai íróreforme,
reinkből és kétségkívül ezért van éle-
tükben annyi törés, annyi keserűség
és annyi eredménytelenség.

A közélet etikája
talán sehol sem olyan kialakulatlan,
mint ma nálunk. -Terűleti csonkasá-
gunk után 'ez a legfájóbb csonkasága
országunknak. Mód és lehetőség kínál,
kozík a keresztyén .politika hirdetése
mellett kirívó nepotizmus -gyakorlásá,
ra, templomi bizonyságtételek mellett
a magyar gazdasági életet hatalmában
tartó bankuralom megszílárdítására, n
a törvény büntetés-e elől való megfu-
tamodás mellett hangoskodó és purí-
tánkodó közéleti szereplésre rés ki tud-
ná mind felsorolni ezeket a fájdalmas
foltokat. A Iegtájdalmasabb tény az,
hogy mindezek az új Gulliver.regénybe
kivánkozó esetek nagyrészt a keresz-
tyén szó diszkreditálását -is jelentik.
De rninél jobban halmozódnak ezek
az esetek, annál elevenebbé és sóvár-
góbbá lesz a vágyakozás olyan embe-
rek megjelenése után, akik csak Isten-
től függenek és éppen ezért van erejük
és bátorságuk egy tisztultabb és «ke-
resztyénibl» közvélemény kialakítá-
sára.

Evangélikus értelmezés szerint az egyház az Isten igéje által a hitre
elhívoftak közössége, akik papi önállósággal együtt küzdenek, hogy Isten
akaratát az élet területei és a rendelések felől megismerjék. A világi
hivatalnokok nem állnak az egyház mint a törvényadás klerikális hivatala
alatt, hanem az egyházban mint gyülekezetben. Az egyház a lelkiismeretet
csupán Isten igéjével kötheti meg, amennyiben azt hirdeti és így a Szeni-
lélek' megkötöző munkájának az igével utat készít. Az egyházi etikai tanítás
nem szüntetheti meg a személyes döntést, hanem csak segíti és előkészíti
azt. "Isten rendelésének etikáját" már azért sem lehet úgy értelmezni,
mintha az a teológusnak mint teológusnak, mint egyházi embernek a
döntő szava volna a laikusok számára, mivelhogy a rendelések konkrét
etikáján a világi rendeli férfiai és asszonyai (a világi hivatásban állók)
maguk is állandóan együttdolgoznak. Az eugenika és a szexuális etika
kérdéseiben hallgatunk orvosokra, akik keresztyének, mindenkire, aki itt
mint keresztyén a fronton áll és döntött. A mi teológiai etikánk csak gyüjtő,
rendező és közvetítő hely azoknak az ismereteknek a számára, amelyeket
keresztyén emberek az élet frontján szereztek. A teológia etikai munkája
a gyülekezetért történik, de ugyanakkor a gyülekezetből él.

Althau6 Pál: "Theologie der Ordnunt,n."
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SZELLEMI ÉLET
Gyú.. Némel Lászlónak, a magyar

sorskérdéseket feszegető írónak első könyv-
'alakban kiadott, régebben (1930) megírt
regénye(Gyász. Budapest, Franklin- Társulat)
csalódást kelthet a felszínes olvasóban.
Kurátor Zsófi hűvös epikával előadott sorsa
egyszerű történet: a fiatalon ozvel!ységre
jutott parasztasszony érzékeny büszkeség-
böl ragaszkodik férje, majd szintén elve-
szett kisfia gyászolásához s ebben a meddő
gyászban összevész családjával, környeze-
tével, élete zátonyra fut. Míg a történetet
olvassuk, lélekzetet visszafojtva lessük,
milyen remekül jár az író kezében a lélek-

.tan bonckése, de a műben a történetnél
fontosabb a történetberejtett jelentés: a
dacböl, gőgböl fakadó gyász meddő tehe-
tetlenségre kárhoztat. Talán fáj ezt a tételt
nemzeti életünkre vonatkoztatni, (a tria-
noni gyászra, amelyben dölyíös, nagy sza-
vak kisérője a tehetetlenség) de vajjon ki
meri állítani. hogy az író eme keserű taní-
tását nem érdemeltük meg? Más kérdés,
hogy a negativumban _az olvasók a poziti-
vumot meglátják-e? pf.

Két 6rlási regény_ Igy nevezhetnénk
a New-York Times kifejezésével Heroey
Allen és Hugh Walpole bámulatosan rövid
idő alatt világhírűvé vált regényeit, a há-
romkötetes Anthony Adverse-et, illetve a
nyolckötetes A Herries Család-ot. Mind-
kettő nemrég magyar fordításban is meg-
jelent és az ügyes reklámozás következté-
ben nagy feltűnést és érdeklődést keltett.
Az Anthony Adverse tulajdonképen egy
ember életének története a megfogantatás-
tói a halálig. A két időpont kőzé olyan
fantasztikusan színes eseményhalmaz van
zsúfolva, amilyent csak a romantika virág-
korának leghíresebb munkáiban találhat ni.
Megvan benne a régi kalandregények ősz-
szes kiprőbált témaváltozata az indiántőr-
ténetektől kezdve a kalózhistoriákon keresz-
tül az afrikai rabszolgakalandokig, Érzel-
mes lovagregény és ugyanekkor a napoleoni
idők aprólékos, realisztikus rajza. Minden
megvan ebben a, regényben, ami lebilia-
cselőt emberi fantázia izgalomraéhes olvasó
elé valaha tálalni tudott. De az író mind-
ezt csak külsőségnek szánja. Belül az ese-
mények színes szövetei alatt egy magános
lélek fejlődését igyekszik megrajzolni. Ho-
gyan indul neki az életnek, mint tépődik
le róla mindaz, ami egy csendes zárdában
egy jámbor jezsuita atya nevelésének ha-
tása alatt reárakódott, hogy jár ezen tév-
úton, hajszolva hirt, pénzt, szerelmet, de
mindenek előtt: megbékélést, és mint ta-
lálja meg azt végül rengeteg kínlódás után
az "Isteni Gyermek szeretetében", szolgál-
va mindenütt mindenkinek, Az író elhibázta

a méreteket, a magasrahalmozott külső tör-
ténések mőgött parányi epizóddá zsugoro-
dott a magnak, szuggesztív központi tanítás-
nak szánt belső Iejlődésraiz. Igy a regény
kűlsöségekben : terjedelemben, meseböség-
ben, a szereplők és kalandok légióiban stb.
csakugyan óriásivá nőtt, de ami az irodalmi
művet óriásivá teheti: az örök művészi-
az hiányzik belőle.

Jobban rászolgál erre a ritka diszítő
jelzőre Walpole regénye. A nyolc vaskos
kőtet tulajdonképen a Herries-család tag-
jainak élettörténetét: kinlódásaikat, bűnei-
ket és kíválóságaikat, egymás elleni nyilt
és titkos harcaikat és egymásért mindent
oda adó szolgálataikat rajzolja meg. De az

.olvasó előtt egy pillanatra sem kétséges,
hogy ez a család Anglia társadalmának
kicsinyített fényképe, és e kis közösség
kétszáz évig tartó felfelétörésének rajza
Angliának a világhatalmi pozicióig való
emelkedését akarja jelképezni. A belátha-
tatlan tömegű Iö- és melIékszereplők között
megjelenik az angol élet minden jellegzetes
alakja az országúti csavargőktől kezdve a
vidéki kurtanemeseken, a City pénzem be-
rein, az anglikán papokon és metodista
prédikátorokon keresztül a miniszterekig,
sőt a királyokig mindenki. Ezeknek az
embereknek és sorsuknak bensőséges, sok-
szor aprólékos festéséből mindenütt az író
nagy bizonyságtétele revelálódik: "Ezek a
férfiak és nők tették Angliát a világ ural-
kodó hatalmasságává és a világ királynő-
jévé." De az olvasó ezt sokszor nem haj-
landó elhinni az írónak, mert az egész műre
bizonyos tompa megvilágitás vetődik: mint-
ha az író kedves tája, Cumberland örök
felhőzete árnyékolná be a regényt. Ez
talán abból a relatív életszemléletből fakad,
amely annyira jellemzi a regény minden
szereplőjét, és kétségkfvül az írót is. A
szerző által megrajzolt életekben nagyon
kevés a diadal, mert a legtöbbnek mustár-
magnyi hite sincsen. E miatt bizony sokszor
fárasztóvá és leverővé válik a tetralögia
olvasása. Kár, hogy a magyar fordítás ön-
kényesen megváltoztatta és így kevésbbé
kifejezővé tette az egyes részek címeit.

-tán.
Egyetemes Történet. I. kötet. Szer-

kesztették Hóman Bálint, Szekfü Gyula és
Kerényi Károly. ,

A Magyar Szemle Társaság kiadásában
megjelent a sorozat első kőtete, . az ókor
története. Kétségtelenül nagy szükség volt
már a világtörténet újabb magyar össze-
foglalására, hiszen a Marczali-féle Világ-
történet 30 évvel ezelőtt jelent meg.

Az új Egyetemes Történet első kötetét
nyolc szerző írta, ennek fele német tudós •
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tehát ezek munkája fordítás. Már ez a
körülmény is nagyon egyenetlenné és tel-
jesen különböző értéküvé teszi a mü egyes
részeit. Legkiemelkedőbb szakasza szerin-
tünk a görög történetnek néhaiHornyánszky
Gyula tollából származó része. Nagy kár,
hogy az egész kötet nem maradhatott ezen
a szinten és egységes felfogású alapokon.
Általában jellemző erre a feldolgozásra,
hogy noha a nagyközönségnek is szánták,
mégis legtöbb helyt ismertnek tételezi fel
mondjuk egy bővebb középiskolai tankönyv
anyagát. Pl. csak odavetett megjegyzéssel
utal Pyrrus közismert vereségére. vagy Nero
korának eseményeire. Gyakorta nem az
olvasók jogos érdeklődése irányítja az író-
kat, hanem az ő egyik-másik kedvenc
tárgykörük. Igy bomlik aztán a könyv
nagyrésze lazán összefüggő értekezések Iű-
zérére. Lássunk egy kirívó példát. Nagy
Sándor jellemzését a római történet írója
adja külön fejezetben. Viszont Justinianus
uralmánál a Hagia Sophia építését meg
sem emlitik. A külpolitika primátusát a
legtöbb rész túlerősen hangsúlyozza a többi
tárgykör rovására. Ebből a műböl a
Gracchusok vagy .Sulla korát nehéz meg-
érteni. A müvelődés és vallásos kérdés
általában bővebb.

A könyv kiállítását sem tartjuk szeren-
csésnek. A 700 oldal vastag papiroson igen
nehezen kezelhető vaskos kötetté dagad.
Azt is hibáztatnunk kell, hogy a kötet
kevés számú térképe elképesztően kez-
detleges és nem simul a szöveghez. Képet
nem közölnek sehol.

Összefoglalólag kijelenthetjük, hogy na-
gyon vegyes értékű cikkek halmaza ez a
kötet. Reméljük, hogy a né~y kötetre ter-
vezett sorozatnak ez marad a leggyöngébb
része. Dr. Koch István.

A. EddiDgtOD:A természettudomány új
útjai címü, nemrég magyar fordításban
megjelent könyvében szellemesen, érdekes
mederban és népszerűen tárgyalja a mo-
dern elméleti fizika néhány problémáját
Biztosra vehetjük, hogy a nagyközönség
érdeklődésseI veszi kezébe ezt a könyvet
és ennek örülhetünk, mert Eddington való-
ban a természettudomány új útjáról szá-
mol be. Néhány válogatott fejezetben tájé-
koztat bennünket a kvantumelmélet leg-
újabb irányzatáról és az általános relativi-
tási elmélet kozmolőgikus vonatkozásairól.
A szerző maga említi előszavában, hogy
csak a modern fizika néhány fejezetéről
szól és nem szándéka a rendszeres okta-
tás. A fejezetek kiválasztása láthatólag a
szerző saját kutatási területével van össze-
függésben, mert a csillagászati vonatkozás

a tartalom igen nagy hányadát tölti be. A
könyv annyiban jelent nagy értéket olvasó-
közönség számára, hogy hozzáférhetővé
tesz olyan elvont tudományos ismereteket,
amelyek egyébként tisztán tudományos
könyvekből hozzáférhetetlenek volnának
és értesül azokról a forradalmi változások-
ról, amelyeken a legutóbbi tiz esztendő-
ben a természettudományi gondolkozás át-
ment. Ennek az átalakulásnak legnagyobb
ténye talán a determinizmus, "a kauzali-
tás törvényének elejtése". Ez volt az a
bálvány, amely nemcsak a természettudo-
mányokon uralkodott szuverén módon, de
rajongói közé igyekezett tartozni a tár-
sadalomtudománytól kezdve a lélektanig
csaknem minden tudományág. Ma a ter-
mészettudományi kutatómunkáknál a bi-
zonyosság helyébe a va16színűség lépett.
A szerző bár szigorúan a természettudo-
mányokat tartja munkájában szem előtt,
mégis határozottan érzi és érezteti állításai-
nak egyetemesen döntő fordulatot jeJentó
hatását. ••Ha a természettudományos mőd-
szer - mondja egy helyen - az Istent
erkölcsi törvénytárhoz hasonlóvá süllyeszti,
úgy ez a természettudományos mödszert
jellemzi csak. de kétlem, hogy az Isten
természetére derftene világosságot." Az az
ismeret pedig, amit belőle meríthetünk, hü
képet szolgáltat a mai természettudomány
gondolkozási módjáról. Nagy fogyatkozása
a könyvnek, hogy a fordítás stílusa sok
helyen régies és erőltetett. V-H.

Folyóiratszemle.
Az "EvaDgelisehe Theologie" (Kaiser-

kiadás, München) márciusi száma közli Barth
egy írásmagyarázatát, Wyder egy tanulmá-
nyát a megigazulástan jelentőségéről a
missziói igehirdetésben, Lang hallei pro-
fesszornak a debreceni "Kálvin és a kál-
vinizmus" c. emlékkönyvben magyarul is
megjelent tanulmányát az 1536.-i Institutio
forrásairól, végül Koch Günther Isten igé-
jéről fr a ••Faith and Order" mozgalom .jövő
évi oxfordi konferenciájának munkaanya-
gával kapcsolatban.

A "Deatsehe Theologie" [Kohlham-
mer-kíadása, Stuttgart) február-márciusi
kettős számában Hirsch Emánuel göttingeni
tanár kőzöl egy tanulmányt a teológia mai
helyzetéről: sok értékes megállapítás elle-
nére is alapjaiban elfogadhatatlan, mert a
mai pillanatnyi helyzetet teszi a keresztyén
igazságismerés mértékévé. Rückert Luther-
nek az augsburgi birodalmi gyűlés idején
írt három levele alapján a hitvallás értel-
mét igyekszik tisztázni. Ugyancsak Rückert
közöl egy elmélkedést is. K.

Szerkesztésért és kiadás ért felelős: Lic. Dr. Karuer Károly.
Nyomatott: Székely é. Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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Lic. Dr. Karner Károly:

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

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.

A "Keresztyén Igazság" előfizetőinek füzve 3'SO P, kötve 4'SO P
(portó 20, ill. 40 fl. Megrendelhetö a "Keresztyén Igazság" kíadő-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66.
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Megjelent az

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

Ára S'- pengő.

Megrendelhetö az Evang. Hittudományi Kar Dékáni Hivatalá-
nál Sopronban.

"A bumeráng visszaröppen"
címen jelenik meg Gedai G. A. könyvének magyar fordítása, melybő]
a márciusi számban egy szemelvényt is közőltűnk. Gedat G. A. kőnyve;
melyböl Németországban egy év alatt 220.000 példány fogyott el, színes,
élénk leírása a világrészek. fajok és vallások küzdelmének s mindenütt
a keresztyén nézőpontot érvényesíti. Olvasóink figyelmét fokozott.
mértékben hívjuk fel e könyvre, mely a magyar könyvpiacnak is.
eseménye lesz. Megrendelhetö 2'40 P-s előjegyzési árban a fordítónál ~
Kutas Kálmán, ev. lelkész, Szombathely, Kiirmendi-u, 2 CÍmen.
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