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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szelgálafában áll.
Az evangelium 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 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 értékesitse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "geresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi' életünk megüihodásat.



Ké~iünk Szentlelket I
'Ha ti gonos~ létetekre tudtok a ti fiaitok-

nak j6 ajándékokat adni, mennyivel inkább ád
a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik
tőle kérik. Lukács 11,3.

Hitünk elesettségének, erőtelenségének legfőbb oka, hogy nem kérünk
elég állhatatosan Szentlelk et mennyei Atyánktól.

A legtöbb ember egyáltalán nem kér, sőt még azt sem igen tudja, miért
kérné! - Ezzel pedig lebecsüljük és elvesztegetjük az első keresztyének legfél-
teltebb kincsét,

Jézus Urunk legdrágább ígérete a Szeritlélek volt, a Vígasztaló, Bátorító,
Szószóló. A tanítványok epedve várták, és mikor kítöltetett reájuk, gyengeségük
erövé, csüggedésük bátorságga, reménytelenségük bizakodássá változott. A Cse-
lekedetek kőnyve, az apostolok élete nem más, mirít a Szentlélek munkálkodá-
sának történetel a keresztyénségnek története pedig a Léleknek szüntelen mun-
kálkcdása a világban. .

Néha nagy bőségben árad: olykor csodálatos ébredése van egy vidéknek,
vagy társadalmi rétegnek, vagy egész nemzetnek. Néha elapad: visszahúzódik a
földről, vagy elrejtőzik titokzatos ismeretlenségbe sakkor sivárrá lesz a világ,
elhatalmasodik a testiség, önzés, gyűlölködés.

Milyen sokszor fájlaljuk, hogy nálunk nem látszik meg annyira a keresz-
tyénségnek ez a szemmel is látható édetformáló ereje, mint pl. északi finn
atyánkfiainál ! Miért nem tölti be megközelítően sem a mí félmilliós magyar
evangélikus egyházunk ,azt a szent kovász szerepét, amelyre látásaink és hitünk
szerint Isten nemzetünk életében szánta!

Csak el ne felejtsük soha, hogy a Szentlélek az Egyházban egyes lelkeken
keresztül munkálkodik. Az Egyház és nemzet nagy dolgai egyes lelkek sorsán,
hítén egyenként fordulnak meg I ,. . ,

Kérünk-e Szentlelket ? Hitre jutásunkra, újjászületésünkre, megerösödésre,
testíségünk leküzdésére, bizonyságtevés bá:torságára, lelkünk örvendező békes-
ségére, belső szabadságunkra?

Kérünk-e Szentlelket szeretteink Istenhez térésére, lelkipásztoraink ige-
hirdetésére, gyülekezeteink belső erősödésére, nemzetünk életének megúj ulására ?

Isten akarja, hogy kérjünk tőle I
J ó nekünk tudnunk, hogy minden fohászkodásunk Szeritlélekért magá-

nak a Léleknek! a munkája mibennünk: mert Ű maga esedezik mí érettünk ki-
mondhatatlan fohászkodásokkal! (Róm. 8,26.).

Kérjünk hát Szentlelket !
Schul.k Tibor.
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KINC5EINK
Pünkösd ünnepére.

Jövel, Szenilélek Úristen, lelkünknek vígassága,
Szívünknek bátorsága,
Adjad minden híveidnek Te szent ajándékodat,
Jövel, vígasztaló- Szenilélek Isten.
Jövel, megnyomorultaknak nemes vígasztalója,
Arvaknak édes atyja,
Töltsd be siralmas szívünket lelki nagy örömmel,
Jövel, mi lelkünknek édes vendége.
Távoztasd el mi szívünknek hitetlen sötétségét,
Világosíts meg minket,
Hogy az Istennek igéjét hallhassuk és érthessiik,
Jövel és taníts meg az igaz hitre.
Jövel, gerjeszd fel szívünkben szent szerelmedneh tiizét,
Rontsd el a gyűlölséget,
Hogy mi egyesek lehessünk isteni szerelmedbeti,
Jövel, mi lelkünknek nagy uigassága,
Te vagy bizony örök Isten, ki Atyától és Fiutól
Mindörökké származol,
Te vagy mi Urunk Krisztusnak áldott szent ígérete,re vagy mi lelkünknek megszentelője.
Te vagy, ki a prófétáknak általa régen szoltál,
Krisztust nekünk igéréd,
Te a szent apostoloknak szívüket bátoritád,
Te vagy erőssége minden szeniehnek.
Te vagy a nagy Úristennek mennyei ajándéka,
Igazságnak mesiere,
Taníts minket a Krisztusnak. igaz ismeretére,
Te vagy mi lelkünknek bölcs {anítója.
Világosítsd meg elménket, hogy hihessiih a Krísztust
Egy üdvösségnek lenni,
És az áldolt Atya Istent kegyes atyánknak lenni,
Téged ísmerhessünk vigasztalónak.
Adjad szeni ajándékodat, bátorítsd meg lelkünket,
Hogy vallhassuk a Krisztust,
Adjad, hogy mi meggyőzhessük ördögnek csalárdságát,
Te vagy mi biztatónk, minden oltalmunk,
Biztasd félelmes szívünket, hogy kétségbe ne essünk
Halálunknak idején,
De nagy bátorsággal vigan evilágból kimúljunk.
Jövel, vígasztaló Szenilélek Isten.

Batizi András éneke, a XVI. századból.



ft tudományos emberismerettan
tőeredményeí,

Nemrég jelent meg egy amerikai orvos nagy feltűnést keltett könyve
(Carell: «Man, the Unknown»): benne szomorúan panaszolja' el a mai ember
tragikus helyzetét s kétséges kilátásait, melyeken semmit sem látszik javítani
tudásunk és kultúránk eledJdig soha nem létezett magas foka. Sőt, tudásunk
mai vívmányai hasonlóak a gyermek kezébe adott késhez, mellyel könnyen a
saját életét olthatj a ki. Amikor felveti a kérdést, honnan mindez, feleletül rá-
urutat arra a sűrű tudományos homályra, mely az embert körülveszi. Az ember
önmagát nem ismeri, azért természetes, hogy világtalanként rohan technikája
vívmányain a végpusztulás sírgödre felé.'

Jogos-e ez a panasz? Nem imak-e eleget az emberről? Nem jelenik-e
meg szinte naponként regény, drámaés más irodalmi mű, mely a kritikusok
szerint nagy emberismerétről tanuskodik? Az ember sokat foglalkozik önmagá-
val. Dc vajjon objektív-e ez a foglalkozás? Az irodalmi forma nem árulja-e el
azonnal, hogy az Ú. n. irók emberismerete szubjektív természetű? Viszont, nincs-e
[gy kitéve a legvaskosabb tévediéseknek? Továbbá, vajjon az Ú. n. irodalom,
annak művelői és fogyasztói, az önmegismerés ügyében fáradoznak-e? A tudo-
mányok állásához mérten nem olyan-e a költöi embermegismerés, mint a vil-
lámra vonatkozó mitológiai leírásoké korunk elektromosság-elméleteihez ké-
pest?! Valószínű. Ennyiben tehát jogos lehet az említett orvos panasza.

De viszont nem jogos a panasz annyiban, amennyiben nem veszi figye-
lembe azokat a komoly lépéseket, amelyek az objektívembermegismerés irá-
nyában éppen a mi leorunkban történtek. A lélektan minden ága és iskolája
végeredményben az embermegismerést szolgálja. De a kímondott emberismeret-
tan, a karakterológia is szép eredményeket mutathat fel. A báj inkább ott van,
hogy a modern emberismerettan vívmányai - éppen karakterológiai okokból
- ol v lassan mennek át a köztudatba. M~g azok is, akiknek elsőrendű érdekük
fűződik az embermegísmeréshez, a lelkészek, pedagógusok, csak ritkán árulják
el idevonatkozó olvasottságuk és ismereteik gazdagságát.

Az általános tájékozódás megkönnyítése céljából hadd foglaljuk össze
színte sematikusan mindazt, amit a modern karakterológíaí irányok tanítanak!

Három névhez fűződik a tudományos emberismerettan megalapítása.
Kreizsclutier Ernst elmekórtaní, Adler Alfréd individuálpszichológiai, Klaqes
Ludwig pedig grafológiai segítséggel próbált behatolni az emberi jellem titkaiba.

1. Arra nézve, hogy melyik ember milyen, .Kretzschmer alapvető jelentő-
séget tulajdonít a belső kiválasztás mirígyeínek s az átöröklésnek, Ezek határoz-
zák meg az ember testalkatát. a testalkat pedig jellemző a benne levő szemé-
lyiségre.

Testalkat tekintetében három alaptípus szerint osztályozza az embereket
és pedig az elmegyógyintézetben szerzett klinikai tapasztalatai alapján. Amikor
ugyanis az elmebetegeket vizsgálgatta, feltünt neki, hogy a mániás-depresszív'
elmezavarban szenvedö betegek testileg általában az Ú. n. piknik us (xsürű, kö-
vén) jellemvonásokat viselik magukon: kőzéptermetűek, keskeny vállal, de erős
tüdővel, sima kopasz fejjel, de erős bajusszal-szakállal, elzsirosodásí hajlam-
rnal, pocakkal, rövid, ötszögletű arccal. Erre az egészséges pikníkusokat is
szemügyre vette és megállapította, hogy lelkileg rokon jellemvonásokat árulnak
el a' mániás-depresszív elmezavarban szenvedőkével : erős kedélyí hullámzás-
nak vannak kitéve, bizonyos ideig tartó kellemes, sőt újjongó lelkiállapot után
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egyszerre levertség vesz erőt rajtuk, amit azonban bizonyos idő elteltével ismét
jókedv követ. Lelkiállapotuk a vidám és a szomorú közé eső jelzők valamelyi-
kével jellemezhető. Szeretik a társaságot, kitűnően érzik magukat benne. Kelle-
mes társalgók, folyékonyan, simán adnak elő, érzékük van a tréfához. Nyilt-
ság, természetesség, őszinteség, sokszor derűs kedély jellemzi őket. Gondolko-
dásukat és világnézetüket a külső tapasztalat irányítja, amiért közülük kerül-
nek ki a realisták, a naturalisták és a materialisták. A kedélyhullámzás egyé-
nenként bizonyos állandó határokon belül rnozog. Van 'Olyan, akinél a vidám-
sá;g a túlnyomó, míg másoknál a levertség gyakoribb.

A píkníkuson kívül még két testalkat-típust különböztet meg Kretzschmer,
de mindkettő egyféle lelket hordoz magában. Az egyik az atletikus típuso Erre
jellemző a magas, hosszú termet, hosszú, nyujtott-tojásalakú arc, széles, cson-
tos váll, keskeny osípö', de gyenge tüdő,' hajlam a soványságra, imitt-amott
kopasz fej (vmíntha az egér rágta volna kí»), A másik a leptosz6m-lípus, melyet
az alacsony, betegesnek látszó sovány és vézna termet, madár-profil (előreugró
orr, beeső áll) jellemez. Mind az atletikus, mind a leptoszöm testalkatú elmebe-
tegek rendszerint szkízofréniában szenvednek, ami alatt lelki vagy tudathasa-
dást kell értenünk. Ennek a betegségnek az általános tünetei szerint a hasonló
testalkat ú egészséges emberek lel~letét a zárkózottság és a tréfát nem ismerő
komolyság jellemzi. Allásfoglalásukban inkább a belső tapasztalás (xrőgeszmék»)
irányítja őket. Kedélyállapotuk két véglete az érzékenység és az eltompultság,
J:.z atletikus és leptoszóm testalkatnak megfelelő lelkitípus közös neve egészsé-
geseknél a szkízotüm, szemben a ciklotüm-mel, mellyel Kretzschmer a píkní-
kusok lelkűletér nevezi ei.

A szellem nagyjaínál is lérvényes a fenti tipológia azzal a megszorítás-
sal, hogy ők az egészség és a lelkibetegség határán mozognak, gyakran kímon-
dettan betegek s betegségük birja őket a jelenlevő roppant lelki feszültségnél
fogva il fokozott (szellemi) tevékenységre. Luther Márton pl. piknikus és ennek
megíelelően cíklotüm volt, rrlíg Ealoin Jánost épúgy, mint Loyolá-t és Robes-
pierre-t Kretzschmer a leptoszóm-szkizotüm-csoportba sorolja.

'Még megemlítjük, hogy egy másik elmeorvos, Jung Carl Gustav, analitikus
pszichológiai úton egészen önállóan hasonló lelkitípusokat állapított meg. Nála
a cíklotümnek az extravertált (kifeléfordult), a szkizotürnnek az íntrovertált
emberek típusa felel meg.

II. Kretzschmer tipusai sok esetben megállják a helyüket, amiről köny-
nyen meggyőződhetik bárki, ha jellemzett testalkatú ismerőseit megfigyeli. Ad-
ler ellenvetései azonban mégis a legnagyobb óvatosságra intenek. Tiszta kretz-
sohmerí típusokat az életben elég ritkán lehet találni, ellenben Kretzschmer
szerint is a legtöbben keverék-típus vagyunk. Ez a körülmény Adler szerint
(aki színtén orvos) Kretzschmer karakterológíájának az értékét teljesen le-
rontja. Azután; a betegés az egészséges ember egészen különválasztandó a ka-
rakterológiában, mert más pl. az a flegma, amelyet a pajzsmirigyrendellenesség-
ben szenvedő beteg tanúsít és megint más az, amit az egészséges pajzsrnirigyű,
de mégis flegmatikus egészséges embernél észlelünk. A testi rendellenességek
súlyos lelki zavarokat idézhetnek íUgyan elő, de nem szűkséqszerűen. A Iegro-
gyatékosabb testben is lehet egészséges lélek, viszont a legegészségesebb test
is lehet a Iegromlottabb, «legbetegebl» jellem hordozója. Amirigyműködésre és
az átöröklésre való hivatkozás a legtöbb beteglelkű embernél csak arra jó,
hogy szenvedéseík igazi 'Okairól elterelje a figyelmet és mentségül szolgáljon.

, Kretzschmer és Adler közt tehát nagy az ellentét. Még jobban szembe-
szökík a k'üllönbség akkor, ha megfontoljuk, hogy Adler szerint az ember jelle-
mét a külső életkőrűlmények Torrnálják ki. Hogy ki milyen, azt éppen ezért
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onnan lehet megtudni, hogy milyen viszonyban van a környezetével,ember-
társaival, az élettel, világgal s miképpen intézi azokat a főfeladatokat, melyek
az élettel természetszerűleg adva vannak, tehát a barátság (közösség), munka
(hivatás), szerelem ügyeit. Két véglet lehetséges. Az egyik az egészséges lelkű
ember, aki őszintén igenli s szívesen teljesíti az élet feladatait, szeret élni, sze-
reti embertársainak a társaságát, nem nézi le őket, tud örülni, de van szeme:
más szenvedésének a megláfására Is ; ahol tud, szívesen segít, könnyen alkal-
mazkodik s bármi adódjék is elő, örömmel, bizakodva feszíti neki erőit az
akadályoknak. Viszont, tud pihenni is. Ha eljő az éjszaka, alszik, mert az élet
feladatai sosem rémítík meg annyira, hogy ne bizna azok kikűszőbölhetőségé-
ben. Röviden, Adler egészséges embere életvidám, bátor és optimista. A másik
végleten az az ember 'áll, aki tele van aggodalommal, nincs kedve semmihez.
sem, nem tud örfülni semminek sem. Emberkerülő, kit sért embertársainak li
jókedve, optimizmusa. Nem tud «kijönni> senkivel sem. Állandó levertség, el-
fojtott, de gyakran, a legkisebb okra előtörő düh jellemzi. Minden dolognak az
árnyoidalát nézi, sőtéteri lát, pesszimista, sőt nihilista, aki mindennek és mín-
denkinek ellentmond. Tehat a hármas életfeladatot nem végzi kielégítően, sőt
lehetőleg azokkal ellentétben folytatja elkeseredett életét. Mig tehát az előző élet-
stílus pozitívnak, az 'Utóbbi negatívnak mondható.

Honnan a pozitív és honnan a negatív beállítottság? Miért nincs min-
denkinek kedve az élethez?

Azért, véli Adler, mivel az egyikben, a negatív-emberben fogyatékossági
érzés van, ami viszont arra kényszeríti, hogy uralomra törjön. Fogyatékossági
érzés, melynek gyakran jelentektelen testi hiba az alapja, önzés és határtalan
uralomvágy jellemzi. Emiatt nem képes beleilleszkedni az életbe s az emberi
társadalomba. Az ember u. i. lényege szerint kímondottan társaslény. Lényének
és lényegének megfelelő életet csak közösségben, embertársaival egyetértően,
a világgal harmóníáhan élve (folytathat. Ez az «abszolút igazság. az ember
biológiai adottságaiban gyökerezik. A többi élőlényhez képest u. i. oly gyenge
és finom testű, hogy egymagában a földön meg nem élhetne. Társas együttélés
viszont csak ott gondolható el, ahol nincs uralomvágy és önzés. Senki sem:
hajlandó u. i. eltűrni, hacsak kűlső erőszakkal nem kényszerítik ideig-óráig
reá, hogy embertársa uralkodjon felette. Az uralomvágy ilyenformán konflik-
tusokat idéz elő, melyek megkeserttik a támadó és v~ekező fél életét egy-
aránt. Az uralom'''~y a gyökere és lényege minden bűnnek, a nem sikerült há-
zasságoknak, háborúknak, forradalmaknak. osztályharcoknak épúgy, mint az
idegbetegségeknek, gaztetteknek, a gyermekek «nevelhetetlenségs-ének, Korunk
mindezzel éppen azért van oly bőséigesen megátkozva. mivel manapság, itt
nem részletezhető okoknál fogva, a nyugati embert mérhetetlen önzés, urálom-
vágy s mögötte fogyatékossági érzés tölti el, ami nagyjában egyező miliőben
egyénenként fejlődik ki mán a csecsemőker óta. .

Ezeknek az alapos ismerete alapján s főleg, ha magunk a fenti értelem-
ben pozitív életstílus szerint élünk, minden ember jellemével könnyen tisz-
tába jöhetünk. Mindig azt kell figyelnünk, tniképpen viszonylik valaki ember-
társaihoz, hívatásához s a családi élethez, pozitíve vagy negatíve s akkor lé-
nyegileg már ismerjük is. Minden életnyilvánulás, mosolyunktól a halálunkig,
magán viseli a bélyeget: tudunk-e és akarunk-e társas lények lenni, vagy ember-
társaink leigázására törünk-e, ellenségei vagy barátai vagyunk-e az életnek,
támadunk-e vagy segítünk, átadjuk-é magunkat vagy elzárkózunk.

Minden jellem e két ellentétes erőnek, az uralomvágynak és az· ember
társas mívoltának a terméke. Van, aki uralomvágyat nyiltan érvényesíteni tö-
rekszik. Ilyen a hiú, a becsvágyó, aki nyilvánvalóan akar különb lenni, mint
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más. Az irigy, akiben másnak a boldogsága kellemetlen érzéseket támaszt. A
kapzsi, aki mindent egymaga' akar bírni. A gyűlölködő, aki tagadja másnak'
a létjogosultságát. Akiben ilyen tulajdonságok vannak, az nyiltan támadja
embertársait, mégha maga és a világ előtt leplezi is célját.

Az önzö azonban ritkán ér célt, ezért uralcmvágyát a társadalomtói
függetlenül .kénytelen kiélni. Elvonul, kerüli az embert, gőgösen elzárkózik,
mivel másnak a jelenléte, életnyilvánulása zavarja abban a tudatban, hogy
mindig es mindenütt az ő akarata érvényesül. Az is lehet, hogya betegségbe
menekül. Olykor élhetetlennek. tehetségtelennek mutatja magát, vagy gyönge
akaratára hivatkozik s így éri el, hogy pl. a szülei szolqálnak neki,' Nehezen
fog valamibe, de akkor is kudaro esetére biztosítja magának a visszavonulást:
sohasem ő a hibás, il felelős. Altalában semmiféle tévedését nem hajlandó be-
ismerni sem maga, sem mások előtt. De embertársainak az értékét sem ismeri
el, hogy a saját kiválósága annál jobban kítündőkölhessen a képzelt sötétség-
ből. Ezért emberismerete soha nem lehet objektív, amiből következik, hogy
az embermegismerés nemcsak az iskolázottságnak, hanem nagy mértékben a
jellemnek, az őnismeretnek is a dolga.

Emberismeretre nagy szükség van. Adler szerint más nem is segíthet
rajtunk, mint a fokozódó ön- és emberismeret, a társas képességek kifejlesz-
tésa é.smegerősítése, bibliai szóval : a felebaráti szeretet, melynek azonban alap-
feltétele az uralomvágy és a fogyatékossági érzés kíölése, az én «megöldök-
lés--e. Ez mindig az egész ember teljes megváltozását jelenti, ami viszont min-
denkíre nézve lehetséges és szükséges. Azért míndenki felelős a sorsáért és a
boldogságáért.

Ill. Klages szerint az embert főleg az jellemzi, hogy mozog, mint minden
élőlény. A többi élőlénytől öntudatánál és intelligenciájánál fogva különbözik,
Ez a differencia azonban nem oly nagy, mint 'ahogy a köz tudat véli. Az, aki első-
sorban az intelligenciát látja benne, végzetesen félreérti az embert. Az értelem
ép olyan eszköz, mínt a kéz vagy aláb. A m ozdulatokat rendesen nem az in-
telligencia, hanem inkább máls tényezők (mozgatórúgók, érdekek) váltják ki.
Hogy melyek, annak megállapítáisában Klages Nietzsche biologizmusának a ha-
tása alatt áll. Az utóbbira nézve a legjellemzőbb Nietzschének az a kijelentése,
ho,gy a gyomor okosabb, min(!:a fej, mert ha az ember a. feje utan: ment ' volna,
már régen eltünt volna a föld színéről, de mivel inkább a gyomrára hallgatott,
azért él. Altalában Klages míndenütt a természetes életerőre, a vitalitásra he-
lyezi il hangsúlyt, mely a dionizoszi életmámorban 'éri el a csúcspontját. Az élet
az ember lényege, célja és értelme. Az életért történik minden. Az élet hordo-
zója pedig a test és a lélek. Ezek mellett észrevehető egy harmadik jelenség is,
a szellem,' de ez halálos ellensége az életnek, a testnek és a léleknek egyaránt,
amint azt Klages szerint az aszkéták példája bizonyítja.

Test (ösztön élet) , lélek (tudatos vitalitás) és szellem: e három összetevő
alakít ki minden jellemet, amely mindig kerek egész, oszthatatlan vitális és tu-
datos egység, melyet az én fűz egybe és tart össze. Az én viszont az egyetemes
.szellern é~ a mindig egyénien különbözö lélek organikus elegye.

A jellem végtelenül sokféle. De minden ember jól jellemezhető az alábbi
Iőszempontok szerint.

1. Először is meg'figyelendők a képességek (adottságok, «talentumok»).
Vannak értelmi, akarati és érzelmi képességek. Ezek mindig mennyiségi

szempontból veendők szemügyre. Míndenkire nézve megvan Ú. i. mind az értel-
mi, mind az akarati, mind az érzelmi teljesítőképességnek az egyénenként leülőn-
bözö alsó és felső határa (foka), melyen sem gyakorlás, sem nevelés útján nem
juthat túl. Egészen világos ez például az emlékező képességgel kapcsolatban.
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Az akarati és az érzelmi képességeknél is bizonyos «veleszületett adagv-okkal
kell számolnunk, '

A főképességek körén belül számtalan alfaj lehetséges. Pl. Értelmi talen-
tumok: áttekintés, intuició, kritika, logika. Érzelmi talentumok (egyúttal mozgató
rugók is 1 L. alább 1): becsvágy, kedvesség, szeretetrevaló képesség, féltékenység.
Akarati talentumok: kezdeményező erő, kitartás, ingadozás, makacsság, stb.

2. A következő lépés valamely konkrét emberpéldány megismerésénél a
képességek összefüggéünek a megállapítása.

Mivel a képességek különböző mennyíségben vannak adva, azért két-két
képesség közt változó a viszony, az arány. Ebből egész sereg ú. n. arány tulaj-
donság következík. A képességek arányviszony a határozza meg az élet jelen-
ségek - gyors vagy Iassú, gátlásos vagy sima - lefolyását. Pl. Ha A-nak is,
B-nek is 10 érzelmi talentuma van, de viszont A-nak 5, B-nek pedig 15 az 'aka-
rati talentuma, nyilvánvaló, hogy B-nek sokkal könnyebb uralkodnia magán,
míg A temperamentumosabb. Arány tulajdonságok : érzékenység-eltompultság,
nyíltság-zárkózottság, stb.

3. A következö fontos lépés a jellem minősér}ének a megrajzolása.
Hogy ki milyen jellemű, azt elsősorban nem képességei és azok viszonya

szabja meg, hanem az, (hogy mely képességeit használja, tehát melyek állnak
előtérben. Ez viszont attól függ, hogy milyen «mozgatórúgólo vannak benne,
világosabban: mi érdekli az illetőt. A nagyobb képesség és az érdeklődés iránya
nem mindig találkoznak Sokszor érdekel valakit olyasmi, ami iránt nincs te-
hetsége, viszont nem érdekli 'az a terrénum, amelyen, ha csak a képességein
mulnék, nagyot tudna alkotni. Az érdeklődés többnyire érzelmileg van megala-
pozva. Példákat az érzelmi talentumok közt találunk

4. A jellem szerkezete az összes meglévő tulajdonságok végeredménye.
Bármily ellentétesek is egy emberben a képességek, továbbá a különbözö tulaj-
donságok, azok egyénenkint mindig kerek egészet adnak. De ez nem jelenti azt,
ihogy a különbözö tulajdonságok összhangban lennének egymással. A jellem
tehát lehet többé-kevésbbé harmonikus, épúgy, mint ahogyan az összhangot
teljesen is nélkülözheti. Példák a szerkezeti tulajdonságokra: stabilitás-Iabilitás,
koncentráltság-belső anarchia.

5. Legvégül jönnek a külső magatartásra vonatkozó tulajdonságok. Ezek
az eddig jellemzett belső hajlamok külső, szociális megjelenési formái. Ilyenek:
beszédesség-szófukarság, egyszerűség-affektáltság, udvariasság-modortalanság,

6. Igen lényeges annak az ismerete is - és itt Klages összhangban van
Adlerrel, - mekkora valakinek az önbecsérzete.

Az önbecsérzet képesség, tehát olyan, mint az emlékezőerő, - adatik
Tőle élesen különválasztandó az önérbék fokozására irányuló törekvés, mely
már mozgatórugó. A kettő igen különbözö arányban lehet meg ugyanabban az
emberben, Kicsiny önbecsérzettel gyakran óriási törekvés párosulhat az önérték
fokczására. Vannak, akiknek önbecsérzete a közösség elismerésének a függ-
vénye, IÍlíg más mit sem törődik azzal, hogy embertársai' mint vélekednek felőle.
ónbecsérzetí jellemvonások pl.. önérzet, öntúlbecsülés, nagyzás és ellentétei. Az
önbecsérzet fokozására irányul: tekintélyvágy, hiúság, gőg.' Külső megnyilvá-
nulások: igénytelenség, arrogancia stb.

E sokféle és különbözö fokú képesség, tulajdonság s azok számtalan le-
hetséges kombínácíója adja a végtelenűl sokféle egyes jellemet.

Hogy mármost melyík ember milyen, annak a megállapítása konkrét ese-
tekben a gyakorlati embermegismerés feladata. A gyakorlati emberismeret ér-
téke att 61 függ, milyen igyorsan, mennyí jelből, milyen alaposan ismerek meg
a fentiek szerint egy-egy adott emberpéldányt.



=

132

Valamikor Latiater és Lombroso Kretzsehmerhez hasonlóan az arckifeje-
zésből, testalkatból, testmozgásból (<<fiziognómia», efrenológia») indult ki. Klages
egyetért velük annyiban, hogy .az ember külső megjelenése és a jelleme közt
szerinte is szoros kapcsolat áll fenn. A külső a belső kifejezése, amiről már a
csecsemő is tud, amikor mosolyra mosollyal, mogorva arcra sírással reagál.
De mivel az ember mozgás, azért főként a mozdulatai árulnak el legtöbbet a
jelleméből. '

Minden mozdulat két részbőláll. Először is, mindig van valamilyen tuda-
tos célja. PL valaki leveszi a kalapját abból a célból, hogy köszönjön. De min-
den mozdulaton van egy másik, fölösleges valami is, mely nélkül a célt épúgy
el lehetett volna érni. Chaplin kőszönésmódja nem azért kelt derültséget, mivel
köszön, hanem hogy hogyan köszön. Ez a «hogyan» épen az említett mozdulat-
fölöslegböl 'áH s ez jellemzi Chaplint, mint mozi színészt.

,Teh:át a unozgás minősége jellemző egy-egy emberre. Kellemetlen azonban,
hogy a mozdulat nehezen rögzíthető s tehető tudományos vizsgálódás alapjáva.
Jelenleg egyetlen mozgásmöd létezik, melyet tulajdonosa maga a mozgással egy-
időben r,ög~t s ez a kézirás. Ezért Klages szerint a tudományos embermegis-
merés alaptudománya a kézírástan, a tudományos grafológia, mely nem egyéb,
mint «az egyéni mozgásmód kifejezéstartalmának a tudománya, amennyiben azt
(t. i. az egyéni mozgásmódot) a kézírás rögzíti meg).

Ez az a terrénum, amelyen Klages életmunkája egészen nagy jelentőség-
gel bír, amiről azonban egy, a tudományos grafológiáról szóló külön tanulmány-
ban emlékezünk majd meg.

Rövid áttekíntésünkböl is kitetszik, hogy korunk az embermegismerés te-
rén is hatalmas lépésekkel halad előre. Egységes, minden tekintetben igazsá-
got szolgáltató karakterológiáról ma még korai beszélni. Szüntelenül érezzük
'p!., hogy különösen a régebbi karakterológiai kutatások a vallásos emberre
nincsenek tekintettel s legfeljebb a kínövéseket pellengérezik ki. Viszont az em.•
lített karakterológusok között egyetlen pozitiv. keresztyén sincsen. De nem is
várhatjuk el, hogy az emberkutatásra annyi alkalommal rendelkező lelkészek és
pedagógusok e téren várakozó feladatait - orvosok végezzék el.

Mindamellett máris oly vívmányokkal állunk szemben, hogy nemcsak ér-
demes, hanem kötelessége is lelkésznek, pedagógusnak s általában minden mü-
velt embernek a legnagyobb figyelemmel és megértéssel kísérní a legnehezebb
tudomány művelőinek a munkáját, Különösen ajánlhatjuk amesszebbmenően
érdeklődőknek Adler minden művén kívül a mes teret sok tekintetben túlszár-
nyaló, pozitív keresztyén - evangélikus - alapon álló berlini idegorvos, Kűn-
kel Fritz*) műveit. Mínt evangéliumi keresztyénekannál nagyobb örömmel fog-
lalkozhatunk az embermegismerés tudományával, mivel annak olyan nem-keresz-
tyén míívelőí is, mint Adler, számtalanszor igazolják a Biblia, főleg az Ojtestá-
mentum életbölcseségét (<<Akimeg akarja tartani az ő életét, elveszti azt»; az
önzés, mint életpusztító bün; a sorsunkért való felelősség stb.), tehát mivel mint
minden komoly igazság- és valóságkeresés, úgy a tudományos karakterológiai
kutatások is az egy igazság szolgálatában állanak.

Dr. Vetó Lajos.

*) A magyar nyelv6 munkák között Noszlop! L.: Jellemlátás és [ellemígézés c.
müve figyelemreméltó.
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Reményik Sándor,
- fl "Romon virág". megjelenése alkalmából.

Hónapok teltek el azóta, hogy megbízást kaptam a Keresztyén Igazság
szerkesztőjétől: írjak Reményik Sándornak öt év termését tartalmazó, az Erdélyi
Szépmíves Céhnél karácsonykor, a magyarországi Révaínál most tavasszal meg-
jelent új kötetéről. Mikor végre valamilyen formában eleget teszek feladatom-
nak, meg kell indokolnom, hogy miért késett cikkem ilyen nagyon sokáig. Mert
nem látszik magától értetűdőnek ez a nagy késlekedés. .Könyvet ismertetni, hozzá
még annak az írását, aki emberként is és művében is közel Ml az emberhez,
s emellett, ha együgyű szavakkal is tud az ernber róla írni, de talán olyasmit is
tud, amit, a míndennapí közellét és a közvetlen személyes kapcsolat adhat, köny-
vet ismertetna s még hozzá azét, akit magáénak mond ezer meg ezer ember,
sürgős feladat. Örömöt siet az ember mással megosztani. Itt pedig hármas öröm-
ről van szó: a költő természetszerű, önkéntelen öröméről, hogy közölheti ma-
gát; az ismertető mély öröméről, hogy másokat is felfigyeltethet értékekre, me-
lyek neki szomjúságban ital-víz, éhségben darab kenyér, vígasztalanságban,
csüggedésben, elesettségben, és lehullásban fölemelő, erős kar. De az olvasók
örömének is előzékenyen kellett volna elébe sietni, hiszen ha nem is lehet.e
hatalmas kötet egyes darabjainak szépségét sorra mutatni, s együtt örülni a
kölcsönős, jóleső egyetértésnek minden darab felett, mégis jó versenyezni ab-
ban, hogy ki tud egy-egy versről boldogabban beszámolni, az ísmertetö-e, vagy
az olvasó. Hát ezért kell mentegetőznöm!

A. sürgős feladat naponként állott elém. S én naponként ejtettem le írás-
hoz kész tollamat. Az első pillanatban könnyűnek látsző munka napról-napra
nehezebbnek tűnt fel. Ha azt kellene elmondanom, hogy kicsoda az édesanyám,
bizonyelakadna a szavam, de az egész életem r,6ila beszél. Valahogy így va-
gyunk mi erdiélyiek Reményik Sándorral. Benne van \ életünkben, szívével
érzünk, szemével látunk, azt mondja ki ő, amit· nekünk kellene kimondanunk,
de még eldádogni sem tudjuk, pedig amig ki nem szakad az élet és a-szív+mé-
lyébőil a szö, alddijga fel nem oldott érzés bénító súly, szövevényes hinár. Erdély-
ben ezren és ezren vele és általa éljük kísebbségi sorsunkat. S neki Isten még
azt rendelte el, h~ a magáét is mélyebben élve~'átérezze egész népe vívódásait,
küzdelmeit, csüggedését, kétségbeesését, Ebből a feneketlen mélységből kell neki
kiemelkednie és életmentően és életformálóan kíragadnía a. reábízottakat. Úgy
érzem, hogy valahogy erről a Reményikről kell írnom. Erről a Reményikről így
csak mi tudunk, vagy legalább is csak rnípróbálkozhatunk beszélni. Költészeté-
nek tartalmáról, mesterségbeli kiválóságairól, vagy hibáiról bárki hozzáértő
talán többet és jobbat tud mondani. Ez az írás nemcsak, hogy igényt nem tart
esztétikai megvilágításra, de nem is akar az lenni egy pillanatra sem. Csak
Reményikről akar szélani s azt akarja elmondani, ami írójának szívén fekszik, s
amit közölní szeretne azokkal, akik Reményikhez olyan érzülettel fordulnak,
mint ennek a pár sornak az írója. Jogot pedig ehhez a közléshea a másfélév-
tizedes, szinte naponkénti együttlét, a sors- és életközösség ad.

Kicsoda hát nekünk, erdélyíeknek, Reményik? Mi az, ami őt sajátosan er-
délyi költővé teszi? Míért nem életünknek csak szép tisztása, menedékhely,
izgatóan és mégis elpihen tető en zengő szép sorok éneklője? Hiszen, ha csak
ez volna, akkor is menekülnénk hozzá, örvendenénk neki és áradna a hálánk

. feléje, de válahogy más a hozzáfordulásunk. Osztönszerűen és tudatosan is
mást várunk, mást akarunk tőle. Eletünk legmegrendítőbh vesztesége lenne, ha
csak eZJ kapnők tőle. Pedig sivár pusztában .üdítö szín egy-egy zöld lomb, sötét
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éjszakában egy-egy édes fénnyel intő csillag, a hétköznapok tompa egyhangú-
ságában egy a szív mélyéböl szívünkhöz érő meleg emberi hang. Ha csak ez
lenne, ez a csak is örömforrás, kielégülés, elbékélés, a megtalált egyensúly fel-
szabadultságának érzése lenne. Valami, ami ezerszer többet ér itt, mint akárhol
másutt. Pedig a szépség megfizethetetlen kincs mindenütt. DeReményik más
valamit jelent. .

Ez a világ dolgaiban járatlan, kisebbséqi életünk nehéz praktikáiban ta-
lán nez:n is mindig eligazodá, a mindennapi élet napi kérdéseiben tájékozatlan,
a politika úlveszt6iben ma'(ját ki nem ismerő ember egész világunk és kisebb-
ségi sorsunk egyetlen teljes értelmezője. Világunknak és sorsunknak nincs egyet-
len elemi kérdése, amelyre feleletet megdöbbentő tisztasággal és biztos irányt
mutatón ne adott volna. Tizenhat évvel ezelőtt az összeomlás idején kijelölte
sorsunkat: «Eredj, ha tudsz, ",O, most meg kiadta életünk új vezető dallamát:
«Ahogy lehet .t. 0. Vallásos tépelödéseí, még ha szeretnénk is hitetlenségben, kö-
zömbösségben, vagy megrendülésnélküli hitben békésen kikötni, ráébresztenek
emberi voltunkat bízonyító kínos nyugtalanságokra, brutális lázadásra, kár-
hozoUságunk irtózatos kínjára, s az üdvösség egyetlen megbékítő kegyelmi
ajándékára. Az összeomlás felborította egész életünket. Kétségbeesett, vagy
fásult elszakadás, kétségbeesett, vagy fásult ittmaradás, mindenmindeggyé tette
érzéseinket. A vesztett csatatéren, {eldúlt, felégetett faluban az elesett közöm-
bösség kötőértékeket kevésbbé-, vagy éppen semmibevevés fenyegetett és, jaj,
fenyeget ma is. A hosszú nyomorúság demoralizálást jelent és az újjáértékelés
szükségességét. Sőt éppen friss birtokbavevését az elveszendő javaknak. Remé-
nyik ezeknek az örök, elementáris életfeltételeknek .és életlehetőségeknek a köl-
tője. Család, barát, ismerős, hivatás, hegyek, erdők, városok, falvak, nemzet,
egyház, templom, iskola, zászló, emberi és nemzeti nagyságok, Petőfi, Madách,
!Bethlen Gábor, Luther, életkorok, ifjúság és öregség, kenyér, ige, szépség, kár-
hozat és mennyország megkapják az igazi jelentésüket. Ai élet titokzatos nagy
összefüggéseit ragadia meg a kőltő~ s a [ormálá erő szuggesztiv ereiévei fel.
fedezteti s me[jérteti velünk a saját világunkat. Maga talán elvész ebben az
irtózatos végzetben, de a reábizottaknak, népének élete van s élete lesz bel(5le.
Dantéról mondják, hogy a Pokol megírása után az emberek összesúgtak az út-
dán a .háta mögött: «ez az ember megjárta a poklot és a kárhozatot», Akik kö-
zelről látjuk Reményiket és életének részesei vagyunk, sokszor halálravált élete
láttán megrendülten s kibeszélhetetlen hálával· fordulunk feléje, Annál is in-
kább, mert mást nem adhatunk neki.

Járolli Anc(or.

Ha hiszel és nem kételkedel, megmenekülsz, ha nem hiszel, el vagy
veszve. En egyedül Isten igéjére hagyatkozom. Ha száz aranyat adnék
neked, de az asztal alá rejteném és te azt mondanád és hinnéd, hogy az
csak ólom vagy ón, mit törődöm vele, mikor én neked aranyat kináltam?
A te hibád, hogy nem hiszel; mégis ésak arany az, ha te nem is tartod
annak. Isten sem hazudik, amikor örök életet igér nekünk; nekünk csak
arra legyen gondunk, hogy hittel lsten igéretéhez tartsuk magunkat •.A mi
hitetlenséf-ünk lsten igéretét azért nem teszi üressé.

Lllther.
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Spenqler,
1880-1936.

Még fiatalon hagyta el a középískolaí tanári katedrát és vonult vissza a
magánéletbe. Ismeretlen szebatudósként élt MÜllchenben. Lángelméjének fénye
évek során át csali a legszűkebb körben, a tudós dolgozószobájának négy fala
közt ragyogott De abba az elzárt fénykörbe bevonni igyekezett mindazt, ami a
világon volt, van és lesz. Egy nagy szenvedély ragadta el és hevítette munkája,
kőzben : meaérteni az emberiség tárténetét, a multból megérteni a jelent úgy,
hogy még a 'fátyolos arcú [övendő .ís elárulja titkait. Ehhez nem-elég a közön-
séges történettudás, mely nem egyéb kibő~tett régiségtannál. Több kell: az
a szellemi madártávlat, melyből szemlélve minden történeti jelenség [ellé,
jelképpé, hasonlattá értelmesűl, jelévé, hasonlatává azoknak Q [elentéseknekl
erőknek, törvényeknek, melyek a történelem világa fölött uralkodnak; kell az
a felülről való, az isteni látást 'megközelítő történetszemlélet, mely a tudóst
vjátesszé, prófétává avatja. De más, ha a történetkutató az Igének, a Világ Vilá-
gosságának, más, ha csak Goethe, HegeI, Nietzsche szellemeinek köszönheti sze-
me megnyílását. Az kegyelem, isteni elhívás, ez nagyot merő emberi igény. De
miért ne küldhetne Isten ca ti költőitek közül is> (Ap. Csel. 17,.'28) prófétát,
kertársai okulására '1

1918-ban jelent meg a nagy történetbölcseleti mü, -Der Untergaug des
Abendlandess első kötete, 4 évre rá a második. Kevés olyan tudóskéz-frta művet
nnitathat fel a világirodalom, mely megjelenésének első pillanatától fogva any-
nyira a nagy hír szárnyára ültette volna szerzője nevét, mínt ez. Az addig ísme-.
retlen szobatudós, Oswald Spetufler neve egyszerre ismertté válik az egész kul-
tűrvilágban. Mondanívalöja megrázza Nyugat lelkét, a legnagyobb tudósok vi-
tatkoznak rajta s a Hans Sachsok és Böhme Jakabok névtelen kollégája, egyi
értelmes soproni cipészmester, kaptafái között azon -tünödík csendesen: mit
is mond az a Spengler'l

, Ha az ember a két nagy kötetet olvassa, alig tudja megmondani, mit oso-
dláljon inkább: a történeti részletismeretek szédítő bőségét, mely itt hömpölyög,
torlódik szakadatlan folyásban, vagy a gondolkodva látó elmének azt az erejét,
mely a legtávolabb esö adatok tengernyi sokát szinte játszi könnyedséggel gyüj-
ti, foglalja össze egy-egy jelentős nagy egészbe, vagy az írómüvészetnek azt al
színes, ragyogó plasztikáját, mely minden gondolatot szemmelláthatóvá, szinte
kézzelfoghatóvá tud varázsolni.

Spengler látása szerint az emberiség története az egymást felváltó, hatá-
rozott szabású, egymástól lényegileg független kultúrák felvirágzásának és le-
hanyatlásának sorsszerű beteljesedése. Minden egyes kultúra-típus az eleven
vallás méhében fogant sajátszerű őslelkíségből sarjad ki, mely reá nyomja a:
maga bélyegét annak a kultúrának minden egyes megnyilvánulására és ágaza-
tára, úgyhogy minden kultúrának megvan a megfelelő államalakulata, társa-
dalmi rendje, technikája, vallása, művészete, demég sajátszerű tudományossága,
filoz.6ifiája, tér-, idö-, szám- és igazság-képzete is. Mindez más és más, másként
helyezkedik el és mást jelent az egyik és a másik kultúrában. Minden egyes kul-
túra benső szükségszerűséggel a fejlődésnek ugyanazon fázisaín megy keresztül.
ügyhogy a különbözö, térben és időben egymástól távol eső kaltúrák azonos
jelentésű fejlődési fázisai bizonyos «egyidejűség» viszonyába kerülnek. A leg-
nagyobb fordulat akkor következik be valamely kultúra történetében, ha a for-
rásául szolgálő őslelkiség eleven alkotá, teremtő ereje kímerül, a .kultúra) he-,
Iyébe a •civilizáció. lép, az élet elraciorrízálódik, s az ember a nagy világ-
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"árosok 'házrengetegei közőtt otthontalanul nomadizálóvá silányul. Alig lehet
megr ázóbh olvasmányt képzelni a kultúrák összehasonlító fejlődéstörténetének
azon fejezeténél, melyben Spengler ezt a folyamatot leírja. Megrázó különösen
azért, mert ezer jelét mutatja fel annak, hogy ez a mi büszke «nyugati kultú-
ránk» a belső kimerülés stádiumában menthetetlenül sorvad a végső pusztulás
felé. Innen a mű címe, mely már magában is megdöbbentő.

És a jövendő? - A kimerült nyugati kultúra még tovább tengődik egy
darabig, a saját multján kérődzve, új meg új perverzitásokat termelve ki, há-
borúskodva, ' mindenhogyan önmagát pusztítva. De legkésőbb harmadfél évszá-
zad alatt egy új kultúra diadalmaskodik felette, mely az orosz lelkiségnek a.
cárizmus és a bolsevizmus ·ellentéteitől érintetlen mélységeíből születik.

Tudósok, bölcselők; kultúrpolitíkusok sokat támadták II mű részleteit és
világtörténelmi diagnózisát egyaránt. De kétségtelen; hogy a világháború és a
forradalmak lesújtó hatása alatt a kultúremberíség milliói saját pesszímísztíkus
hangulatuk tudományos igazolását látták Spengler művében s ennek már a
korhangulattal való találkozásában rejlik egy bizonyos igazság. Véleményem sze-
rint alig lehet tagadni, hogy Spenglernek valósággal adatott meglátnia valamit
abból, a számlap mely táján áll vagy mozog a világtörténelern öramutatója, A
huszas évek hazúg proszperitása egy ideig mintha meghazudtolta volna Speng-
lel' pesszimizmusát, de néhány év óta megint többet emlegetik és bizony nem
tennénk jól, ha a nyugati kultúra Kasszandrájának vésztjósló hangjai előtt be-
zárnánk fülünket a 'helyett, ho.gy hallgatnánk reá és felocsudnánk,
, Egyébként is tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy Spengler a tétlenül le-
illondó pesszimizmus embere volt. Ezt kizárja szellemének az; a rendkívüli dina-
mikája, mely már történetbölcseleti főművében is hatalmasan nyilvánul. A há-
ború óta. megjelent politikai röpirataiban nagy erővel hívja fel népét az önesz-
mélésre és legjobb erőinek kifejtésére. A régi kemény porosz katona- és bearn-
ter-szellem újraébredéséhen és egészséges szociális szellemmel való párosulá-
sában látja egy új nekilendülés föltételét. Ennek számára meg a világuralomra-
jutás lehetőségét sem tartja kizártnak az eljövendő nagy összeűtközések között,
de igazságérzete arra készteti, hogy mindig leplezetlenül kimondja az ellenkező
lehetőséget is. «Legyőzött népek erénye a türelem, nem a lemondás» - mondja
harsányan, - tanulságul nekünk magyaroknak is. Úgy látszott, hogy a nemzeti
szociálizmus jórészt Spengler eszméit valósítja meg, aminthogy az utolsó évti-
zed fejleményei egyébként is több tekintetben fényesen igazolták politikai előre-
látását. De igazságszerető judiciumát nem ejtette meg a nemzeti szociálizm:us
szédítően lendületes hatalomraj utása sem. «Jaj azoknak, akik a mozgósítást ősz-
sietévesztik a győzelemmel!. Spengler nem tudta magát rászánni arra sem, hogy
a neki felajánlott egyetemi katedrát elfogadja, - pedig mily könnyű lett volna,
hogy· a nemzetí szocíálizmusban saját eszméi diadalát ünnepelje és ünnepeltesse.
De hű maradt önmagához, megmaradt annak, ami volt, szobatudósnak, a köz-
állapotok nagystílű ébresztő kritikusának, Ilyenként halt meg, - további nagy
irodalmi tervekkel elfoglalva, - korán, 56 éves korában, Münchenben ez év
május 8-an.

Spengler ébresztő szava senkit sem hív fel oly nagyaktivitásra, mint
Krísztus híveinek seregét, - felhívja arra, hogy egész életével, minden munká-
[ával a Krisztus keresztjét emelje a magasba és állítsa oda a halál árnyékában
imbolygó világ elé a bűnmegismerés és a katasztrófahangulat végső pesszimiz-
musán diadalmaskodó, életújító hitnek egyedüli erő- -és fényforrásaként.

D. Dr. Pr6hle Károly.
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Ifjúsági eqyesületeínkválsáqa

I

Válságok világát éljük. Vajúdik, az átalakulás képét mutatja körülöttünk
minden ; gazdasági, társadalmi és szellemi élet, egyházi és világi közösségek egy-
aránt. Nem maradt érintetlen az új világot hirdető áramlatoktói az ifjúság sem,
amely az átalakulás, az új célkitűzések és elgondolások iránt talán' míndig a;
legfogékonyabb. Az új eszmeáramlatok, az átalakuló élet a problémák valóságos
iáradatát zúdítottak rá s e (problémáknak legtöbbször csak rettenetes súlyát érzi;
a nélkül azonban, hogy látná a kibontakozás, a megoldás lehetőségeit is.

Evangélikus ifjúságunkról és ifjúsági egyesületeinkről is sok szó esett
a most kialakulófélben levő új világrenddel és szellemi irányzatokkal kapcso-
latban. SOKszor az elismerés és dícséret, gyakrabban. a tárgyilagos, de a meglevő
hibákat is, meglátó józan kritika hangja csendűlt ki ezekből a véleményekből
és bírálatokból. De nemcsak egyeseketfoglalkoztatnak e kérdések; hanem evan-
gélikus egyházunknak is egyik legégetőbb problémája, hogyan és miképpen
teljesítheti hivatását ifjúságával szemben, - lévén az egyház jövője maga az
ifjúság. Állandó refrénként ismétlődik a kérdes: hogyan felelhet meg az egyház
legjobban és legeredményesebben ennek a feladatának? E kérdésre, sajnos, ma
még nem tudunk határozott és v,~gleges választ adni, ezen a területén még
igen gyakran sötétben botorkálunk és csak későn vesszük észre, hogy mellék-,
vagy egyenesen rossz útra tévedtünk.

Az ifjúságnak, még pedig nemcsak evangélikus ifjúságunkrtak, hartem az
egész mai magyar ifjúságnak a mult értékeibe és hagyományaiba vetett· hite,
vagy inkább bizalma megingott, viszont új célkitűzések és akarások irányában
való egységes állásfoglalásról még nem beszélhetünk. Hogy mi az oka: az elvek
és eszmények csődjének a mai ifjúság életében, arra helyesen világított rá az
egyik erdélyi protestáns püspök, amikor azt írta, hogy «az ifjúság megútálta
a hazugságot! Minden kérdésessé vált az ifjúság előtt, az is, 'amire örökérvé-
nyűnek hitt feleleteket adott, de amit meghazudtolt a felnőttek nemzedéke .•
!Akar a 'mai ifjúság, még pedig mást, mint amit maga -körül lát, mást, mint ami-
nek hirdetését ugyan hallja, de a valóságban való élését nem 'látja; hogy azon-
'ban mi az, amit akar, azt még határozottan és egységesen 'nem tudja.

Ami a mai magyar ifjúságot, annak céljait és szándékait általánosságban
jellemzi, teljes egészében vonatkozik az evangélikus ifjúságra is, amely szám-
arányánál jóval nagyobb mértékben veszi ki részét a magyar ifjúsági 'problé-
mák megoldásának fárasztó, de magasztos munkájából. Mégis azt tapasztaljuk,
hogy azok a kérdések, amelyek az evangélikus egyház es az -ifjúság kapcsola-
tát érintik és hivatva volnának azt sok tekintetben szabályozni, mint teljesen;
mellőzöttek egészen háttérbe szorulnak. Igy nem kelt különösebb meglepetést az
sem, ha ifjúságí közösségeínk, egyesületeink részéről nem látjuk azt a -munkát
és tevékenységet, amelyet éppen a jöv'ő (érdekében az egyház az 'ifjúságtóI
joggal elvárhatna. A jelen sorok szűkre szabott keretei között éppen 'az utóbbi
kérdéssel, ifjúsági egyeS'ületeink válságával es ennek keretén belül is a vál-
ságnak szerintünk egyik főokával: az ifjúsági egyesületek oezeiésének, irányítá-
sának kérdésével óhajtunk foglalkozni. Még ez is azonban olyan hatalmas, szét-
ágazó kérdéskomplexus, hogy mellőzzűk a gyülekezetek' keretén kívül álló egye-
sületeket é s kizárólag a gyülekezeti ifjúsági egyes'üleiekről, mint amelyek min-
den egyházi munkának a csiráját és magját képezik, fogunk fejtegetéseink 'során
megemlékezni. Legkisebb mértékben sem jelenti ez azonban azt, hogya 'jelen
cikkben nem tárgyalt, gyülekezeteken kívül, illetőleg felett álló ifjúsági egyesü-
letek, főkép a főiskolai jellegű ifjúságí egyesületek vezetése ideálisabb . és 'meg-
felelőbh képet nyújt a tárgyaltak bármelyikénél is.
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Elmélet és gyakorlat egyaránt igazolta, hogy az egyesületi forma a leg-
megfelelőbb ahhoz, hogy az ifjúság lelkileg kellőképpen felkészülve egyházának
a jövőben biztos támasza legyen. Szűkség van ezekre az egyesületekre 'az egy-
ház és az egyén szempontjahól. Az egyház szempontjából azért, mert kevesen
vagyunk s igy eredményes munkát csak közösen, egyakarattal tudunk 'végezni,
az egyén szempontjából pedig azért, mert ezek az egyesületek alkotják 'a legmeg-
felelöbb és legjobb kapcsot, amely nem engedi az egyént elszakadni 'az egyház-
tól. Ez utóbbi szempontból az ifjúsági egyesületek jelentősége még a 'szokottnál
is nagyobb ma, amikor a meghitt, meleget adó családi tűzhely' parazsa igen sok
helyen kialudt.' ,

Az egyházi egyesület az ifjúság szálfiára mindent jelenthet, esetleg azon-
bau nem jelent semmit. Hogy az egyesület a kettő közül melyik szerepet tölti
be, az a legtöbb esetben nem az egyéntöl, hanem magától .az egyesülettől, annak
vezetésétől és működésétől függ. Nem rendkivüli és nem is különös ·ez'I.Nézzünk
körül az életben, mindenütt azt látjuk és tapasztaljuk, hogy az 'eredményes mun-
kának legfőbb biztosítéka a vezető rátermettsége, munkakedve és lelkiismeretes-
sége, Ha tehát egyházi ifjúsági egyesületeinknél - elísmerés és tisztelet a ki-
vételeknek - válságról kell beszélnünk, ez elsősorban azt a kérdést veti fel-
színre, megfelelő-e ez egyesület eknek a vezetése?

A mai vajúdó világban, amikor ifjúságunk előtt az élet nagy kérdései
nagyobb kérdőjelek, mint valaha is voltak, nem engedhetjük el könnyelműen
fülünk mellett azt a komoly figyelmeztetést, hogy dtt az idő ahhoz, hogy lelki-
leg erős, felkészült generációt formáljunk arra az ellenállásra, mellyel a jö-
vőben meg kell küzdenie .• Ehhez pedig első kellék, hogy az 'ifjúság hivatásos
vezetői és az ifjúsági egyesületek vezetői - akik most elsősorban érdekelnek
bennünket, - tudják úgy látni az egyént, az életet, a -multat es a jövőt, hogy
feladatukat híven betölthessék.

Mielőtt az ifjúsági egyesületek eredményes munkásságának alapfeltételei-
hez fűznénk egy-két megjegyzést, vizsgáljuk meg röviden, melyek is az 'orvos-
lásra váró bajok a legtöbb egyesületnél ? Előre kell bocsátanunk ísmételten,
hogy vannak dícséretes kivételek, de a legtöbb esetben, sajnos, az alábbi hely-
zettel találkozunk.

1. Ifjúsági egyesületeínk legtöbbször beérik a saját szűkkőrű egyesületi
életükkel, - bár egy-néhány esetben még a saját tagjaik lelkiépülésévei sem
sokat törődnek, - mísszíóí munkát azonban alig fejtenek ki.

,2. Sok esetben a forma es a .külsöség teljesen elnyomja a lényeget, amely
pedig soha nem lehet más, mint hivő és öntudatos evangélikus egyéneknek a
nevelése.

3. Az egyesület egyházi jellegéről fel~dkeznek meg, és az imádságos 'lélek
s evangélikus öntudat kialakítása elé gördítenek elháríthatatlan akadályokat
ott, ahol a tagok sorába feivesznek nem-evangélíkusokat, nem is emlHveaz
olyan visszás eseteket, amikor a tagok 50-70 %-a nem evangélikus. Hogy ez
utóbbi' helyeken az egyházi jelleg csak máz és az egyesületek 'legfeljebb csak
kaszinói szerepet töltenek be, ahol a tagoknak 'az egyesület csak annyit ér,
amennyi egyeni szórakozásí alkalmat tud nyujtani, azt nem is kell' talán jobban
bizonyitanunk. .Ó» •

4. Sokat vitatott kérdés az altruizmus is; itt azonban egyesek 'rendszerint
megfeledkeznek arról, hogy «minden intézmény és egyesület csak annyiban
altruista, amennyiben vezetői hivatásuk magaslatára emelkedve töltik be ve-
zetői tisztüket>. .

5. A mai ifjúságnak egyik legjellegzetesebb vonása: az egység teljes' hiá-
nya, egyesületeinknél is gyakran megtalálható. Ha ehhez még személyi és presz-
tizs kérdések is járulnak, az egyesület működése teljesen ellaposodik.
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6. Sok helyen hiányzik az, amit az egyik cikkíró a' következőkben fog-
lalt össze: .Az 'ifjúságnak irány kell, mert ha nem kapja 'meg, kaotikus vonag-
Iásokban fogja fölemészteni önmagát; ... de az ifjúságnak mindenek fölött
eoanqélium kell, mert hogyha ezt nem kapja meg, akkor minden 'mást hiába
kapott megb .

Ezek a felsorolt - bár csak kiragadott - hibák és·visszásságok csaknem
kivétel nélkül az egyesületek vezetésével kapcsolatosak. Helyes vezetés a legki-
sebbre tudja csökkenteni, vagy teljesen ki tudja kapcsoini azokat, míg 'hozzá
nem értő kézben az egyesület csak tespedés és sorvadás képét' mutatja. A veze-
tővel szemben tehát feltétlenül követelményeket kell támasztani. Az ifjúság,
evangélikus ifjúságunk vezetését csak erős, törhetetlen jellemű, hívő és az' átlag-
nál kiválóbb emberekre lehet bízni. Ifjúsági egyesületeinknél nem annyira új
feladatok kitűzésére van szükség, mint inkább a helyes útak megjelölésére;
helyes útra pedig csak az tud másokat vezetni, aki maga 'is azon járt A veze-
tőnek ismernie kell az ifjúság lelkét, mert csak akkor tud' segíteni azon a vál-
ságon, amelyben a mai ifjúság forog. A vezetőnek alkalmazkodnia kell 'az ifjú-
sághoz és a viszonyokhoz, ami azonban soha nem jelenthet letérést 'az egyetlen
igaz és követendő alapról. cIsten igéjének be kell vonulnia az 'ifjúság szívébe,
mert ez Isten akarata, mert ez az ifjúság érdeke, mert 'ez; a j,öv{5boldogságának
alapja. s ezt munkálni a vezető hivatásának egyik legszebb célja és feladata.
A vezetőnek hívő és alázatos embernek kell lennie, akinek jelmondata Luther
mondása: Ha magamra tekintek, kétségbeesem, csak ha Krisztusra tekintek,
töltheti el bizakodás a szívemet; és nem feledkezhetik meg arról a mondásról
sem, hogy eakí a közösségnek akar használni, legelső dolga magáról elfelejt-
kezní.s Ha így átérzi a vezető feladatának súlyát, fontosságát és .magasztosságát,
akkor képes lesz az egyház és Isten országa számára is' aktív keresztyéneket
nevelni és formálni.

Az egyházból, ebből a clelki-szellemi szent területböh nem lehet az ifjú-
ság kízárva. Az ifjúságnak lelki igénye és joga, hogy helyet juttassanak neki
a csatasorban, amely Krisztus győzelméért harcol. Hogy azonban az ifjúság 'be-
állhasson ebbe a csatasorba és munkálkodni tudjon Krisztusért, egyházért és
felebarátaiért, ahhoz szükséges az, hogy ezeknek az egyesületeknek a működése,
vezetése és programmja olyan legyen, hogy Isten és a saját 'lelkiismerete előtti
felelőssége tudatában résztvehessen azok munkájában minden evangélikus ifjú.

Hogy az ifjúsági egyesületek munkássága ebben az irányban haladjon
és eredményesebb legyen, ahhoz szükségesnek látszik, szerény véleményünk
szerint:

1. A uezet6képzés megszervezése. Az egyháziak teológiai tanulmányaik
során már részesülnek ilyen irányú kiképzésben és résztvesznek ifjúsági mun-
kában, azonban szeretnénk itt megjegyezni, hogy a gyakorlat és az. -élet azt
mutatja, hogy nem minden lelkész és hitoktató, valamint minden világi 'egyén
sem felel meg ifjúsági egyesületi vezetőnek. Nem elég a vezetőnek 'a feladatával
tisztában lenni, - pedig olykor még ez is hiányzik, - 'hanem egyéni adottság
is szükséges ehhez, amivel egyesek Isten különös kegyelméből rendelkeznek,
míg mások azt a legnagyobb [óakarattal.és törekvéssel sem tudják.elsajátítani, A
vezetőnek feltétlenlll szellemi felsőbbséggel is kell rendelkeznie, mert nincs
szánalmasabb, mint amikor egy kisebb müveltségű vezető akarja befolyását ér-
vényesíteni a nála képzettebb és magasabb műveltséggel rendelkező tagokkal
szemben. A világi vezetők megfelelő kiképzéséhez szükséges volna időnkint tan-
folyamok, konferenciák tartása. .

2. Az itiús&]i egyesületi munka központi ellenőrzése és irányitása. Ennek
első Iórumatermészetsaerüleg a gyülekezet, illetőleg annak vezetősége. Ismerve
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azonban ismét a való helyzetet, ez az ellenőrzés és .írányítás 'egyes esetekben
az eredményes munka folytatásához nem látszik elégségesnek. Egyházmegyén-
kint, vagy legalább egyházkerület enkínt szervezendő volna erre a célra egy
külön tisztség, amelynek betöltője, - lehetne az egyházi vagy világi 'egyén, __o

évenkint legalább egyszer végigjárná a gyülekezeteket, az ifjúsági munkát szak-
szerű tanácsaival támogatná, ellenőrizné és a szerzett tapasztalatok alapján a
vezetőképzéshez is értékes anyagot szolgáltatna. Az evangélikus öntudatnak,
még pedig nem az elmult, mondhatnánk liberális, hanem a mai' kor követelmé-
nyeit kielégitő evangélikus öntudatnak, megfelelő egységes programmnak a
körvonalazása és kidolgozása ugyancsak az említett központí szerv hatáskörébe
tartozna. A gyülekezeti ifjúsági munka központi ellenőrzése és irányítása terén
- talán elsősorban Kapi Béla püspök belmissziói munkaprogrammja nyomán -
jelentős lépések történtek már egyes dunántúli egyházmegyékben, ahol ezek
az egyesületek - ifj. Luther Szövetség, vasárnapi iskola stb. -mind! az egyes
egyházmegyék illetékes szervei alá vannak rendelve.

3. Az egyes gyülekezetekben olyan ifjúsági egyesület szeroezése, amely a
helyi viszonyoknak a le,gmerJtelelőbb és amely a legeredményesebb munkával
biztat. Kis gyülekezetekben nincs értelme többféle egyesületnek, mert a munka
teljesen elaprózódik. Viszont, ahol csak meg lehet tenni, ajánlatos főként a 18
~vell felüli ifjúság számára külön leány-és külön fiú-egyesületek létesítése.
Egyes helyeken ugyan megoldotta már ezt a kérdést a helyi 'Luther Szövetség,
a legtöbb helyen azonban ez még rendezetlen. Minden esetben fontos' azonban
az evangélikus jelleg erőteljes kihangsúlyozása. Más vallásúak, főként nem
protestánsok, legfeljebb csak vendégként vehessenek részt ez egyesületekben.
A szomszédos egyházközségek egyesületei között pedig törekedni kell az érint-
kezésnek minél intenzívebb kiépítésére. Évenkint egyszer ajánlatos egyházme-
gyénkint közös ifjúsági nap tartása, mindig más és más egyházközségben.

Ha ifjúsági egyesületeink eredményes és komoly munkát akarnak vé-
gezni, akkor vezetőknek és vezetetteknek arra' komolyan fel is kell készülnlök.
A komoly felkészülés pedig jelenti a tapasztalt hibák feltárását és -kíküszö-
bölését is. Nem tudjuk, hogy melyikf a nagyobb szeretet: szemet -hunyni a hibák
felett, engedni, hogy a csendes vegetálás legyen úrrá mindenütt, vagy '- ha
talán egyeseknek nem is esik a legkellemesebben - feltárni azokat,' szép szó-
val, vagy esetleg keményebben is, rávilágítani azokra a kérdésekre, amelyek
jelenleg ifjúsági egyesületeink fejlődését és munkáját akadályozzák. Ismételjük,
nem tudjuk, a 'kettő közül ki szereti jobban egyházát és 'az ifjúságot, minden-
esetre feleljen erre a kérdésre mindenki, vezető és vezetett egyaránt, -a saját
lelkiismerete szerint, felelőssége teljes tudatában. .

Válságban sinylődő, problémákkal terhelt evangélikus ifjúságunk csak
hívő és odaadó vezetők mellett tud hivatásának és feladatának az ifjúsági egye-
sületekben megfelelni. Az egyesület, hivő és odaadó vezető nélkül is 'ifjúsági
egyesület marad ugyan és, sokszor már túl is élte hitetlen .és felelősségérzet nél-
küli vezetőit, mégis. példaadó vezetőre szükség van, nem az egyesület 'létéhez,
hanem annak haladásahoz és boldogulásához. Ifjúsági egyesületeinkben a válság
megoldásának nyitja végeredményben az az egyszerű kérdés, hogy «a vezetők
tudták-e Ú{fy szeretni az ifjúságot, hogy éretle gyűf.ölni tudják saját 'bűneiket
és az ő életéért maguk is megújúljanak?»

Kíragadott gondolatok ezek, amelyeknek nincs más céljuk, mint az ér-
deklődést felkelteni, mint hozzászólásra bírni az arra hívatottakat, hogya 'kér-
dés felszínre hozásával és megoldásával ifjúsági egyesületeink válsága helyett
minél hamarabb ifjúsági egyesületeínk virágzó életéről és működéséről számol-
hassunkbe, , 'D,. VáczEltlmél'.
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KRÓNIKA
Erdély kíürítése,

Makkai Sándor erdélyi református püspök lemondott: nyugdíjba megy.
Evangélikus egyházunkban többször is előfordult, - elég, ha Seholtz és Gyu-
rátz püspökeinkre gondolunk, - hogy főpásztoraink a bibliai kor határán sze-
rényen és bölcsen félreállottak. helyet engedve a növekvő feladatok terhét
jobban bíró fiatalabb erőkneki s ha valaki sajnálta távozásukat, megnyugodott
az utód kiválóságában. Makkai Sándor esete más. Sem az emberi kornak azt
a felső vonalát nem érte még el, amely indokolttá tenne a nyugalomba vonulási,
sem pedig olyan nagyszabású utód nincsen a láthatáron, akinek kedvéért kívána-
tos volna félreállása.

Teológiai tudása kimagasló és egyháza határain túl világít.. Kétségtelen,
hogy a fiatalok Iegnagyobbíka volt. Ű volt az első a vezérhelyen állók közül,
aki világosan és rendszeresen vonta meg a határt kultúrprotestantízmus és evan-
géli umi keresztyénség között, aki a modern dialeletikai teológia vértezetéhen
védte a hitet a világgal szemben és fogalmazta meg kálvinizmusának feleleteit
a jelen nagy problémáira. Jellemző, hogy mindezzel nekünk is sokat mondott.

Ha a magyarság dolgában ,szólott, akkor új, szintétikus látásokat adott.
Az Ady-kérdeshez és a Széchenyi-vitahoz döntő módon szólt hozzá és az egész
nemzet felfigyelt szavára.

Mint regényíró is [elentőset alkotott. De ezen a ponton kritikánkal: sem
hallgathat juk el, nem az «Ördögszekér» miatt, amely legjobb regénye (noha
tárgyválasztásával és reálizmusával pszichoanalitikusoknak való csemege ma-
rad), hanem azért, hogy egyáltalán regényírás ra adta magát. De akit Isten ma
ilyen kivételesen nagy tehetségekkel ruházott fel és olyan felelős őrhelyre állí-
tott, mint az erdélyi református püspökség, annak okosan kell sáfárkodnia em-
beri erőivel s elsősorban annak élnie, amire Isten rendelte. Ha Makkai Sándor.
egészsége a túlfeszített munkában felőrlődött, úgy tetemre hivandók a «Táltos-
király», a «Sárga vihar», m,;Efga többi, talán még nyilvánosságra sem jutott re-
gény, amelyek elrabolták az író számára a püspök p.ner~iáit, - mérhetetlen ká-
rára egyházának és - Erdélynek.

Arra meg; még gondolni is szörnyűség, hogy nrílyen romboló hatása lenne
a kicsi őrhelyeiken hűséggel kitartókra, ha a lemondott püspök az erdélyi élet-
nek is búcsút mondana. Németh László Kasszandra-jóslata Erdély szellemi
evakuáeíójáról teljesednék be hamarosan a vezérnek ilyen megfutamodására.
- De mit lehessen tudni. - Megváltozott a világ azóta, hogy Aprily Lajos Opitz
l\,f ártonhoz e !győny,örű sorokat írta:

Mi itt keresztre rendeltetve állunk.
Minket a hűség Krísztus-szege tart,
égő reménység: árva «húnjaid--ból
jővőt nevelni, embert és magyart.
Elűnk Golgota-fellegek tövében,
vádol a mult és rérnít a jelen,
s halunk erdélyi szent Thermopylaeben
némán, büszkén, örökre névtelen.

s. 1.
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Hz evangéUkusság helyzete a szomszédos
crszáqokban,

Folyóiratunkban ismételten hangsúlyoztuk, hogy nekünk, magyar evan-
gélikusoknak mennyire szükséges a szellemi összeköttetés és erőnyerés céljából
is állandóan tájékozódnunk a világ evangélikusságának életéről. Ebből a szem-
pontból elsősorban jó azt tudnunk, hogy vannak erős és többségükben evangé-
likus országok, tehát nem kell magunkban állóknak éreznünk magunkat. De
e mellett szükséges figyelmünket a közvetlen szomszédságunkban történö dol-
gokra is ráirányítaní, mert az evangélíkusságnak itt a puszta létért vívott küz-
delmei bennünket is közelről érdekelnek.

Az ausztriai evangélikusság küzdelmeíre már ismételten rámutattunk.
Egyre nyilvánvalóbbá lesz, hogy Ausztriában az evangélikusság puszta léte a
mai kormányzat politikai törekvéseinek áll útjában s ezért minden eszközt
megragadnak, hogy az evangélikusokat )politikai és hazafias szempontból meg-
bízhatatlanoknak bélyegezzék. Az osztrák kormányzatnak egyoldal ú felekezeti
politikája lépten-nyomon kitűnik, Igy pl. a politikai szervezetek egyesítésének,
illetve a Heimwehr most történt feloszlatásának igazi rúgójára rávilágít
Schuschnigg kancellárnak húsvétkor az Ostmárkische Sturmscharen-hoz inté-
zelt szózata, amellyel megnyugtatni igyekezett ezt, az egyesítés folytán önálló-
ságát féltő szervezetet. Azt mondta, hogy az egyesítés által csak annyi változás-
történik, «hogy visszatérünk a mozgalom eredeti célkitűzéséhez, melyet kaieli-
kus, ifjú-osztrák és kuliúrpolitikai mozgalomként gondoltunk el ... Ezek (t. i.
az Ostm. Sturmseh.) Ausztria küldetését most is, mint előbb a régi birodalmi
eszméből vezetik le, melynek megvalósitását tisztán szellemi téren felfogásuk
szerint ma sem akadályozza semmi. Amennyiben pedig vallásos és világnézeti
mozzanatról van szó, a Sturmsoharen kereteiben sohasem szabad. elfelejteni,
hogy mi nem lehetünk pl. pusztán csak antiliberális vagy antievanqélikus, ha-
nem kifejezetlen prokatolikus mozgalom, aminthogy túl kevés volna, ha a
Sturmscharen tagja tisztán védekező állásban csak antínacionálszocíálístának
vallaná magát, holott kell, hogy határozott Pro-Ausztria-hitvallást töltsünk meg
a mi eszmei tartalmunkkal». A birodalmi és katolíkus eszmének ebből az össze-
kapcsolásaból vezetik le Ausztria hivatását, amit a Korunk Szava május 15-i
számában .í'gy fejez ki: «előkészíteni és megvalósítani Középeurópa katolíkus
népeinek kultúrálís, erkölcsi és lehetőleg politikai egységétf» Ugyanez' a cikk
idézi Fidelis Ottó Europáisehe Sendung c. könyvének egy megállapítását: «Auszt-
ria külpolítikai feladatának tekinti, hogy az egyház üdvözítö tanait a nemzetek-
nek közvetítse és azok megvalósítására saját határai közt példát adjon.,»

Ennek a valláspolitikai célkitűzésnek szolgálatába akarják állítani kul-
túrális téren a tervezett salzburgi katolikus egyetemet, amelynek szükségét a
salzburgi hercegérsek azzal indokolta, hogy Ausztria volt évszázadokon keresz-
tül a katolicizmus védőbástyája előbb a török, azután anémet protestantiz-
mus, majd a bolsevizmus ellen, most pedig az újpogányságot kell elhárítani.
Szerinte nem elég egy meglevő egyetemet katolikussá változtatni, hanem újat
kell alapítani, mert a liberalizmus utóhatásaí a meglevő egyetemeken még sok-
kal erősebbek, semhogy itt teljes eredményt lehetne elérni. A salzburgi katolí-
kus egyetem megvalósításáért nagy propaganda és gyüjtés folyik még Angliá-
ban, Belgiumban, Franciaországban és természetesen Magyarországon is.

Ilyen körülmények között kell az ausztriai evangélikusságnak élnie, M-
téért küzködníe. Ez év április 8-íán ünnepelték a protestáns-pátens kiadásának
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75. évfordulóját, amely évforduló m~g mindig nem hozta meg az osztrák evan-
gélikusok vágyának teljesülését: a már évekkel ezelőtt zsinatilag elfogadott új
egyházi alkotmány állami jóváhagyását. ,Az 1861-,i pátens sokkal többet jelen-
tett az osztrák protestantizmus számára, mint a két évvel előbb kiadott ma-
gyarországi pátens, mely a magyarországi protestáns egyházak törvényekben
biztosított önállóságát és önkormányzatát sértette s ezért ezek részéről elutasí-
tásra talált. Az osztrák protestantizmusnak azonban ez a pátens biztosította
első ízben a szabadságot és jogegyenlőséget, de azzal a korlátozás sal, hogy az
egyházkormányzat élén egy, az uralkodó által kínevezett világi elnökkel, az
ú. n. «k. u. ,ko evangelisóher Oberkirchenrat» állott. Ez a helyzet még ma is
fennáll (persze a k. u. k. nélkül), de az új egyházi alkotmány az edidigli állami,
jellegű világi vezetés helyett az egyházat Püspöki vezetés alá akarja helyezni.
A helyzet ismerete alapján valóban nem csodálkozhatunk azon, hogy az oszt-
rák korrnány az evangélikus' egyház új alkotmányának jóváhagyását már évek
óta húzza-halasztja,

Nem akarunk beszélni arróll a számon sem tartható sok esetről, szinte hi-
hetetlen zaklatásokról, amelyek az evangélikusok elvi jogegyenlőségének nyilt
megcsúfolását jelentik. Hiszen újabban már nemcsak az állami hivatalokban,
de még magánvállalatoknál is lehetetlenné teszik evangélikusok alkalmazását.
Mégis míndennek ellenére tovább tart az áttérésí mozgalom. Ha az 1934. évi'
rendkívüli körűlmények által előidézett nagy hullám el is lanyhult, mégis az
azóta megnehezített körülmények között is az 1935. évben 8629 ember tért
be az evangélikus egyházba, 5325 közvetlenül a római katolikus egyházból,
3155 pedig a felekezetnélküliek közül, de ezek is előbb majdnem valamennyien
római katolikusok voltak. Es hogy ez nem csupán kűlső tűntetés, annak bizo-
nyítéka a rendkívül fellendült gy(Ülekezeti élet, a templomok zsúfoltsága, úgy-
hogy sok helyütt kell bérelt istentiszteleti helyiségekröl is gondoskodni.

Érdekes, hogy ez az áttérésí mozgalom újabban Csehország nérnetlakta
területein is kezd jelentkezni. Igaz, hogy itt még nem olyan nagy mértékben,
mint Ausztriában, de vannak Hl is gyülekezetek, amelyekben az utóbbi hóna-
J>okban iOO-200-an is jöttek át az evangélikus egyházba. Persze, a hatóságok
siettek ezt a mozgalmat is politikai jellegűnek bélyegezni s újabban már az át-
térni akarókát csendőrök vallatják áttérésí szándékuk mozgató okairól, külő-
nösen pedig arról, hogy nem külső tényezők igyekeznek-e őket az áttérésre rá-
bírni. Azonbana nagy többségében katolíkus szudéta-németségnek semmiképpen
sem lehet politikai célja az evangélikus egyház számára folytatandó propa-
ganda: s ilyent nem is folytat. Nyilvánvaló politikai célzattal terjesztették azt a
hírt is, hogya szudéta-németek vezetője, Henlein Konrád nemrég az evangélikus
egyházba tért át. Ezzel szemben kiderült, hogy Henlein már 1926 óta tagja az
evangélikus egyháznak.

Figyelmet érdemel az erdélyi szász evangélikusok sorsa is. Itt persze a
helyzet egészen más, mert ez a negyedmilliónyi német néptörzs egészében evan-
gélikus. De m'í,g a magyar uralom idején egyházi téren teljes önállóságot élve-
zett, sőt anyagi téren is virágzásnak örvendett, a magyar állam is bőkezű támo-
gatásban részesítette, most nagyon megváltozott a helyzete. Az elmult évben
a nemzetiszocialista eszmék terjedése egyházi téren is válságot okozott, de ezt
Glondys püspöknek, úgy látszik, sikerült legyőznie. Annál súlyosabban érinti
az egyházat az anyagi válság, amelyről Geissler Brunő, a németországi Gusz-
táv Adolf-Egyesület főtitkára a Christliche WeH. f.évi 8. számában valóban
megdöbbentő képet rajzol. Először is súlyos megrázkódtatást okozott a ro mán
"öldreform (Geissler «agrárforradaloms-nak nevezi), amely a szász egyházat
birtokai nagy részétől kártalanítás nélkül megfosztotta. Az általános elszegénye-
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dés okozta súlyos helyzetet azonkívül az is fokozza, hogy a román részről;
költségvetésileg felvett államsegélyt és kongruát egyre csökkentették, sőt az
utóbbi években tényleg ki sem fizették.

Bizonyos, hogy anyagi kérdések nem lehetnek döntők az egyház -jőven-
dőjének alakulásában. Itt inkább az annyit ócsárolt multtal való összehasonlítás
tanulságos. es figyelemre mé'ltó az a következtetés is, amelyre Geissler cikke
végén eljut: .Az állam }által az egyházaknak juttatott pénzbeli segítségről elvi
szempontból gondolkozhatunk, ahogy nekünk tetszik. Itt azonban keserű inség-
ben levő lelkek mélyéből a jogért feltörő kiáltás hallatszik. A jog pedig jo~
kell, hogy maradjon. A jogszolgáltatás elvadulása a Balkánon Európa számára
veszedelmek tűzfészke.s W.

Evangélikus szernmel az idei hangverseny-
évadról

Budapest zenei élete, mint minden nagyváros művészetének a megnyilat-
kozása a mai új utakat kereső, újdonságokat moh6n felszívó jellege mellett
érdekes módon fordul a régi muzsika felé. Hogy ez a modern zene megértésére
még kiforratlan közönség békevágya-e, vagy a lelkek mélyén felcsillanó Isten-
keresés-e, majdi a jövő mutatja meg. Az azonban minden krónikás számára ér-
dekes feljegyezni való, hogy amikor a mai ember Honegger, a nemrég elhúnyt
Respighi, a magyar Bartók Béla művészetében a mai lélek rejtett világát cso-
dálja az újdonság friss örömével, ugyanaz a mai ember alázattal mélyűl el a
szinte újjászületését élő régi szerzők örök értékeiben.

Természetes, hogy az idei hangversenyélet úgy a fővárosban, mint a
vidéken Liszt Ferenc emléke elötti hódolatot tette első kötelességévé. Csali
büszke örömmel gondolhatunk arra, .hogy ennek az értékes s minden helyen
kitörő lelkesediéssel ünnepelt megemlékezésnek a külföldön is milyen erős vissz-
hangja támadt: Európa úgyszólván minden nagy rádiótársasága megemléke-
zett Liszt Ferencről. Egyházi zenéjének átfogó és népszerűség szempontjából
is nagyszerűen összeállított s tervszerűen propagált előadásába a katolikus
egyház is belekapcsolódott. Innen különösen a három budapesti főtemplom
ének- és zenekarának szép zeneakadémiai Liszt-estjét kell kiemelnünk.

A mai ember újra álmodja a mult század romantikáját Líszt-kultuszában.
S mégis, a hangverseny közönség, annak nagy része, mely az édeskés zenei ro-
mantikát nem' a mai praktikus s mindenben a lényeget kereső, leegyszerűsített
életstílus művészi megnyilatkozásának érzi, a világjáró művészek láthatatlan
irányítására felfigyelve, örök formát, gránitszilárdságú ősigazságokat, a régiben
is modern tartalmat keres. Ez a közönség mindig nagyobb lesz; áhitattal hall-
gatja Honegger Dávid-királyát, vagy, Suter Hermann Le Laudi oratoriumát s
áhitatos gyülekezett é kovácsolódik össze Bach hallgatásakor. Bach ma a leg-
divatosabb zeneszerző, s mi evangélikusok talán fel sem figyelünk arra, hogy
a művelt Európa hangversenyműsoraín a legtöbbet szereplő név. A katolíkus
Svájc egyik rádióállomása egy egész esztendőt szánt arra, hogy Bach összes
orgonamüveit leadhassa. Anémet rádíó Európa-hangversenye Lipcséből, a Ta-
más-templomból hozott Bach-muzsikát Günther Ramin mesteri interpretálá-
s'ában. Szigeti, Bartók, Dohnányi, a berlini filharmonikusok Bach-mű nélkül
nem készítenek műsort. Bigelow Rosen éterhullám-hangszerén a mi koráljaink
szólaltak meg, Winifried Christe két manuálos zongoráján Bach-mű csendül
fel. Lichtenberg Emil ebben az évben is mindnyájunk háláját érdemli meg,



hogy ősszel Schütz Henrik műveíböl rendezett egy zeneakadémiai, igazi evan-
gélikus hangulatot szétárasztó estet , nagypénteken pedig a János-passió előadása
adott felejthetetlen élményt az ott levő, feltűnően kevés evangélikusnak. Basi-
lides Mária nemesveretű művészete az idén is Bach-műveket es Schütz szóló-
kantátát helyezett dalestje műsorcentrumába. Sőt a rádíó 10 éves [ubíleumán
a budai Mátyás-templomból közvetített orgonaesten is egy evangélikus korál-
előjáték szólalt meg: Ki dolgát csak Istenre hagyja ...

Érdekes, hogy, a Bach művészetét előkészítő, evangélikus Buxtehude Diet-
rich közeledö 300 éves jubileuma mennyire meglátszik már a hangversenyévad
külső képén. Buxtehude-műveket hallqUunka Kerntler-Dömötör-Fríss trió ka-
mara-estjén, a Kecskeméti Városi Dalárda hangversenyén, valamint K.' Sztoja-
novits Lily dalestjén. Vajjon tudjuk-é, hogy a világi hangversenyek műsorán
mennyi evangélikus zenemű hangzik el?

A reformátusoknál a régi evangélikus zene lelkes rajongója, a Korál-
énekkart vezető Árokháty Béla rádiós hangversenyéri Schütz-, Buxtehude-, Bach-
műveket ad elő. Megemlítésre méltó a debreceni B. Szűcs Ferenc közönsélg
izlését nevelő értékes munkája. Nálunk, evangélikusoknál színtén találunk bíz-
tató reményt az igazi evangélikus zene kultusza felé : Debrecenben Elefánthy
Sándor énekkari estjei; Győrött a templom jubileumán felhangzó régi evan-
gélikus orgonaművek. Sopronban Gárdonyi Zoltán, aki a Brandenburgi-verseny
egy tételének a templomba vitelével beláthatatlan távlatokat nyit az ott nevel-
kedő evangélikus lelkészek és tanítók egyházzenei helyes klművelése és izlés-
irányítása terén. Budapesten : Zalánfy Aladár, Peschko Zoltán s e sorok írója.

örömmel kell ezeket feljegyeznünk s talán nem csalódunk, ha a hazai
egyházi zenénk valami újszerű nagy fellendülésének első ütemeit sejtjük és
érezzük. Kapi-Králik Jfln6.
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5ZcLJEGYZETEK
Egy ájevangéUkus gimnázium
alapitása is bizonyítja, hogy egyhá-
zunkban még a mai nyomasztó időkben
is megvan az odaadó felelősségérzet
az értelmiséget teremtő kőzépiskolaí
nevelés iránt. Ugyanezt mondhatj uk
el az elemi iskolai oktatással kapcso-
latban is. Annál fájóbb és égetőbb -híá-
nyok érezhetők annak a közönynek és
mozdulatlanságnak 'következtében, a-
mely egyházi életünkben az iskolá-
ból ikikerűlt falusi fiatalság .rendszeres
es intézményes oktatása és nevelése te-
rén tapasztalható. Mivel az egyetemes
magyar közoktatásügy ezen a téren
teljesíti legkevésbbé kötelességét, mi-
vel továbbá e réteg nevelésének, -
amint az északi népfőiskolák példája
mulatja, - elsősorban a lélekre kell

irányulnia és főként egyházunk jövője
szempontjából ez a legsorsdöntöbb je-
lentöségű társadalmi csoport, evangéli-
kus nevelésügyünknek nem lehet sür-
gősebb feladata, mint a legnagyobb
anyagi áldozatok árán is megkezdeni
mezőgazdasági lakesságunk ,ifjúságának
rendszeres nevelésére hivatott intéze-
tek alapítását.

Irodalmi anarchista,
pontosabban : «a magyar irodalom nagy
anarchistája», 'ezzel a kifejezéssel jel-
lemezte nemrég egyik írónk at új köny-
vének ismertetője. «Ahogy alakjai gyű-
lölnek, megvetnek slenéznek minden
társadalmi rendet, szabályt, morált -és
törvényt, úgy áll fölötte az író. -mínden
nagyképű, tanaros esztétikai szabály-
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nak, törvénynek, minden írói prédi-
kációnak. A szabad, közvetlen, játé-
kos életet kedveli, ösztönök vidám csa-
pongását, az életkedv felülkerekedését
a korlátokon. Klasszikus író Ő, a' kö-
tetlenség, tekíntélymegvetés, a társa-
dalmonkívüliség klasszíkusa», úgy érez-
zük, hogy ezek a mondatok nem 'any-
nyira az írót jellemzik, - ez 'a kér-
dés most ne is érdekeljen minket, ,-
hanem azt a gondolkodásmódot, amely
mögöttük áll. Nyilvánvaló, hogy az
ismertető örül a szerző jellemzett ma-
gatartásának, sőt az is kétségtelen,
hogy olyan életszemlélettel van dol-
gunk, amely nem akar tudni a 'bűnről.
A bűnökről nem beszélni, az ösztönök-
nek csupán a vidám csapongását fi-
gyelni, szánalmas vakság-é, vagy lá-
zadó tagadása a valóságnak, ne dönt-
sük most el. A könyvismertető maga
segít hozzá, hogy lelkébe lássunk. "Ami-
kor leteszi ezt a könyvet az .ember, fel-
sóhajt: bár mernénk mindnyájan po-
gányok lenni.» Ami a pogánnyá levést
illeti, megnyugtathatnók az illetőt,
hogy ez a felsóhajtás már kész 'po-
gányság. De kérdjük: az a feladata 'a
könyvismertetőnek, hogy ilyen pogány
'fohászokat szuggeráljon az olvasók-
nak? Nem esik-e bele az általa -megve-
tett «Irói prédíkácíónak» a hibájába,
amikor hangulatot kelt az egyoldalú
életszemlélet mellett ? - Ennyit sem
foglalkoztunk volna ezzel a könyvís-
mertetéssel, ha nem az egyik magas-
színvonalú, gondosan szerkesztett na-
pilapban jelent volna meg. Az igaz,
hogy e lap kifejezetten a liberalizmust
szándékszik képviselni. De akkor miért
áll elfogultan egy bizonyos világnézet
mellé, hogyamellől eregessen bár fi-
nom, de mérgezett nyilakat azokra,
akik nem hajlandók behúnyni szemü-
'ket a bűnök mocsarában vergődő élet,
az ösztönök szennyes áradata, az élet-
csömör előtt, és akik a társadalmi -mo-
rálon felül ismerik az örök morált,
Isten akaratát? - A lényegen már .sem-
mit sem változtat, de megjegyezhetjük,
'hogy ugyanez a napilap a - legutóbbi
időben alázatosan lobogtat ja elismeré-

sének zászlaját a katolicizmus felé, va-
lahányszor alkalom nyílik rá, ellenben
mélyen hallgat a protestantizmusról.
A figyelmes olvasás, íme, gondolkodó-
ba ejthet minket újra, vajjon nem
[wnjunktúrából történik-e itt is, má-

. sutt is a katolicizmus tömjénezése,

A főváros szanálása
ellen elemi erővel tört ki éppen a leg-
illetékesebbekből a tiltakozás. Ha az
ellenkezés csak az áldozatoktél való
félelemből fakad, akkor nagyon elíté-
lendő ez a magatartás, hiszen a 'ká-
tyúból való kijutásunknak éppen az a
feltétele, hogy hajlandók-e vállalni a
még áldozni tudók a magyarság egye-
teme érdekében a legnagyobb áldoza-
tot is 1 De ha e tiltakozás 'oka a meg-
levő erőknek fölösleges áldozatoktói
waló féltése, akkor ez a magatartás
nagyon tiszteletreméltó, mert mai hely-
zetünkben a pazarlás éppen olyan bün,
mint az önző tétlen ség. Nem érezzük
magunkat illetékeseknek arra, hogy ezt
a kérdést eldöntsük, de annyi bizo-
nyos, hogy a mai közéletünkben, így
a főváros ügyeiben is a politikai szem-
pontok csaknem egyeduralkodók Ezek
mögül pedig igen gyakran hiányoz-
nak, akármennyit emlegetik is, az er-
kölcs, az igazságosság, a felelősségér-
zés és a szolgálat egyedül alkotó erői.
Az igazi szanálásnak, az igazi gyógyítás-
nak az a legfőbb' követelménye, hogy
ügyeskedö, voksgyüjtő, vagy voksokra
vadászó politikusok helyett minden vo-
nalon szociális érzésű, a szolgálatra
való elhivatottságtól szorongatott lel-
kű szakemberek intézzék a közössé-
gek ügyeit.

"Tanítsák meg
a falusi népet főzni 1» A leöltségvetés
vitájában ezt is kívánta az egyik or-
szággyűlési képviselő. Lehetne beszélni
arról, hogy sok embernek egyáltalá-
ban níncs mit főzni, vagy níncs mi-
ből tüzet csinálni. De ezzel megke-
~nénk a kívánság 'velejét. Sajnos,
nem is lehet már tagadni a 'magyar fa-
lusi népnek ezt a nagy baját, főzés-



beli tudatlanságát, annyira bizonyos,
hogy megvan, nagy veszedelmünkre.
Arra szeretnénk rámutatni, ami álta-
lános tanulság lehetne belőle. Az egyik
a sokat emlegetett kultúrfölényre vo-
natkozik. Nem történtek-e végzetes hi-
bák, amikor a kultúra alapvető ele-
meinek terjesztése helyett néhány ezer
ember kiművelését tekint ették állami
feladatnak? Hiába volt éraváltozás, az
a baj most sem szűnt meg, 'hogy akár-
csak a vagyon, a (szellemi tudás is csu-
pán egy bizonyos réteg kezében van,
nem osztódik el egyenletesen az or-
szág minden osztálya között a szüksé-
ges mérték szerint. A másik általános
tanulság pedig az, hogy az ösztönökre
való hagyatkozás elméletileg nagyon
szép dolog ugyan, de az életben, íme,
csődöt mond. Ha ösztönös lenne iga-
zán a magyar falusi ember táplálko-
zása, akkor más lenne; megrontja az
ösztönszerűséget a kényelmesség, rossz
beosztás, elfogultság és élvezetvágy.
Ilyen a rideg képe minden irányban az
Ú. n. ösztön életnek.

147

A Phönix-ügy
'már nem szenzáeió, De tanulturik-e
belőle igazán, vagy mans elfelej-
tettük, mit láttunk meg' a kapitaliz-
musból? Ugyanaz a vállalat tetemes
összeggel pénzeli az ellentétes irányú
politikai pártokat, csakhogy békén
hagyják. Ki biztosít minket, hogy ezt
csak a Phönix csinálta meg? Es lehet-e
egyáltalában még védelmére kelni
olyan rendszernek, amely a «töke mín-
~denekfelett», a «töke önmagáért» el-
vet vallja?
A Budapesti Nemzetközi

Vásár
az idén fokozott forgalmat mutatott
fel. Az idegenek emelkedő száma újra
nyilvánvalóvá tette hazánk jelentősé-
gét. Hol a vonzódás magyarázata: föld-
rajzi helyzetünkben-é, vagy népünk hi-
vatottságában? A kérdést eldöntetle-
nül hagyhatjuk; az a fontos, hogy a
magyarság méltóképpen éljen abban
a szerepben, amelyet Istentől kapott.
Földrajzi helyzetünk nem előny, ha-
nem feladat.

5ZELLEMI ÉLET
Hardy: Ábrahám. Fordította Baktay

Ervin. Budapest, Rózsavölgyi és Tsa ki-
adása. Ara 6'- P.

Sajátságos könyv, amellyel szemben külön-
böző állásfoglalás lehetséges. Történelmi
regény igényével lép elénk s el kell ismer-
nünk, hogy a sumér és a babyloniai, rész-
ben az egyptorní történelemnek egy darab-
ját színesen, életteljesen vetíti elénk. De
semmikép sem ismerhetjük el, hogya bib-
ljai forrásoknak megfelelől.eg állítaná elénk
Abrahám alakját. Az az Ábrahám, akiről
ez a regény szól, legfeljebb neve szerint
rokon a bibliai Abrahámmal. Ezen az sem
változtat, hogy a regénybeli Ábrahámnak
tagadhatatlanul van bizonyos kapcsolata
Jahvéval. Ez a kapcsolata azonban a leg-
többször csak mint szinészi póz hat reánk.
Számunkra, teológusok számára minden
esetre érdekes, hogy megértük ez], amikor
történeti regény hősévé lesz az az Abrahám,
akinek a történeti valóságát néhány évvel
ezelőtt kereken tagadta bizonyos tudomá-
nyos irányzat. Ha nem mondjuk is épületes
olvasmánynak .Hardy regényét, azt el kell

ismernünk, hogy érdekes, az átlagon messze
felülemelkedő művészettel megírt alkotás.p.p.

~aktay Ervin: Szanátana Dharma.
Ürömmel köszöntjük a magyar könyv-

piacon ezt a tagadhatatlanul hézagpótló
könyvet és bizalommal vesszük kezünkbe,
hiszen az iJlusztris szerző neve kezesség
tudományos megbízhatóság tekintetében.
Csak azt sajnáljuk, hogy ennek a könyv-
nek az alapján a hinduizmusnak csak egy
bizonyos réteget ismeri meg a magyar
közönség. A hinduizmus ugyanis nemcsak
filozófia, hanem vallás is. S hiánya a
könyvnek az is, hogy azt a képet, amelyet
ad, nem foglalja történeti keretbe. Igy sok
minden érthetetlen lesz az olvasó számára.
A keresztyén olvasóközönséget talán az is
érdekelte volna, hogyakeresztyénség bizo-
nyos gondolatai mikép hatoltak be az el-
múlt száz esztendő folyamán a hinduizmus
gondolatvilágába. P. P.

Gedat G.A.: A bumeráng visszaröppen.
Fordította Kutas Kálmán. 120 oldal. Ára
~'40 P. Kapható a fordftónál: Szombathely,
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Folyóiratunk olvasói már az ezidei már-
ciusi számban kaptak egy kis ízelítőt Gedal
hires könyvéből, még pedig épen azt a rész-
letet, mely legjobban megmagyarázza a
magyar fordítás címét s az egész könyv
eszmei tárgyát: "A bumeráng visszaröppen."
A fiatal német szerzőnek a keresztyén ifjú-
sági és missziói ügy szolgálatában módja
volt arra, hogy a világ nagyrészét beutazza
a legtávolabbi Keletig, épúgy mint a leg~
távolabbi Nyugatig. Ezen utazásai közben
a legváltozatosabb megfigyelések, kis és
nagy élmények hosszú sorozatán át tárul-
tak fel előtte a kultúrák, a gazdasági ér-
dekek, a társadalmi osztályok, a fajok, a
vallások ellentéteiben rejlő azon világ-
problémák, melyeken az emberiség sorsa
dűlőre kerül. A nagy kérdés az, hogy az
a magában meghasonlott és romlásnak in-
dult Nyugat, melyhez keresztyénségiinkkel
együtt tartozunk, kellő időben feleszmél-e
és megállja-e a helyét akkor, amikor "a
bumeráng visszaröppen" , amikor a színes
fajok egyre inkább ébredező és szervez-
kedő világa feltámad, hogy lerázza magáról
a Fehér Ember igáját és megtorolja mind-
azt, amit tőle évszázadokon keresztül el-
szenvedett. Ebben a világrengésben csak
egy lehet a menedékünk és reménységünk:
az élő Krisztus, Istennek, a mennyei Atyá-
nak, a történelem Urának felénk kinyujtott
keze. .. Mindezt a sok és nagy tanulságot
nem általános fejtegetések, hanem színe-
sebbnél szinesebb, változatos, érdekfeszítő
uti élményrajzok formájában kapjuk a
világot járt szerzőtől. A márciusi számunk-
ban közölt próba után mondanunk sem
kell, hogy a magyar fordítás elsörangűan
sikerült, amire különben az önálló, fökép
költöí-müveíröl ismert fordító neve is
kezesség. A fordítás eredetiként hat. Meg-
jelenésének eseményszámba kellene mennie
a magyar könyvpiacon. A legmelegebben
ajánljuk megszerzésre, olvasásra, ajándéko-
zásra, terjesztésre. P.

Readkíviil érdekes füzet jelent meg
nemrégen Az Alföld paraszlsága címen.
A figyelmet nemcsak írója miatt érdemli
meg ez a tanulmány, egy balmazújvárosi
földmunkás, Veres Péter írta, akinek nevét
jó néhányalapos értekezés tette ismertté i
hanem elsősorban a téma újszerű beállítása
az, ami különösen kiemeli ezt az írást a
parasztsággal foglalkozó könyvek özönéből.
Eddig külső megfigyelők kívülről igyekez-
tek befeléhatolni, most végre akadt valaki,
aki belülről látja és mutatja be a kís-
parasztnak éa földmunkásnak, vagy ahogy
az Iró egybekapcsolja ezt a két réteget: a
rideg parasztságnak életét és problémáit.
A szerző tanulmánya első részében e tár-

sadaImi osztályra ható természeti tényezők
munkáját rajzolja meg. Ez a réteg, amely
a magyar fal legtisztább részét alkotja, ki-
haló ban van. A magárahagyatottság eleröt-
leniti, a gazdasági romlás szétszórja, faji
venésaí kipusztulnak. Számukra már egy
igazi földreform sem jelentene semmit, mert
az anyagi és erkölcsi erejük megrokkant.
A munkában általában sok a látszólagos
ellenmondás. A lenti pesszimisztikus meg-
állapítás után pl. azt állítja, hogya rideg
parasztság nagy hallgatását mindig nagy
forradalmi kitörés követte. Most is ez a
vihar előtti csend érezhető közöttük. D.
ezek az ellentétek nem az író logikátlan-
ságából fakadnak, hanem a feszült és bo-
nyolult helyzet arca mutat igen ellenkező
vonásokat. A füzet legérdekesebb fejezete
az, amely a rideg parasztság vallásáról szól.
Nincs meg bennük sem a misztikus el-
mélyedésre való hajlandóság, sem a "cere-
móniát kedvelő formalizmus". Épen ezért
nincs köztük igazi katolikuso A református
vallás IIZ igazi alföldi parasztvallás, amely
Veres szerint a földmunkás oknál rideg
életmaterializmust jelent. A szektákban az
eltaposott, ősi kollektív érzés, a hajdani
paraszt demokrácia jelentkezik. Ezek alap-
jában véve egyéni és társadalmi "neuroti-
kusok" találkozásai.

Alig jelent meg mostanában érdekesebb
portré az alföldi kísparasztságről, mint ez
a tanulmány. H.

Ú, magyar ir6 tünt fel egy kiadó-
vállalat által kitüzött regénypályázaton. A
szokatlanul nagy pályadíjat (háromezer pen-
gőt) egy a férfikor derekán már túljáró
újságíró, Barabás Gyula kapta. A gyors
egymásutánban kiadott két regénye, a
Damáldi jegenyék és az Eg az erdő való-
ban nagyon figyelemreméltó vonásokat
hordoznak magukon. Az első a két Bolyai
mostanában sok irodalmi kísérletre ősz-
tönző végzetes sorsának problématikáját
próbálja felvázolni és megoldani i a másik
egy mai székely falu életéből mutat be
egy kiszakftott darabot. Mindkét regényben
az erdélyi lélek szólal meg, nem zavaró
mellékzöngék nélkül, de odaadó önfeledt-
séggel és nemes egyszerűséggel. Az Irót
az emberi lélekben feszengő ellentétek ér-
deklik. Nem analizál, csak egyszerűen be-
mutatja a [ellegzetességeket, epizódszerű
részleteken keresztül. De ezen a ponton
tárulnak fel írói fogyatékosságai is: a sok
vonás sohasem igazodik egységgé és a nagy
halmozásban kisiklanak kezéből a problé-
mák. Épen ezért a regények csak igen
komoly ígéreteknek tekinthetők. Érdeklő-
déssei várjuk új, Krisztusról szóló reg~-
nyének megjelenését. -tdll.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Ug. Dr. Karaer Kúoly.
Nyomatott: Szikely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várk.rület 66.
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hitének, azután gazdaság], társadalmi;
egészségüg-yikérdések szövevényének.

Ajz a kép, melyet ebből .az alapos szak-
munkából "nyerünk, megdöbbentő. ~Clho.l~z
Kornél előszava szerint .aze~néptel~n6dés
szomorú útját egyelőre csak a 'h;:t,lálozási
arányszám leszorításával tudtuk elkerül-
ni. Ez azt jelenti, hogy ~ nemzet foko-
zatosan elöregszik. Vt;t:mi;1kugyan a 1).00l1-
zet erejének bö forrásai is; Szabolcs, Szat-
már, Hajdú, Zemplén,. Abauj és Bihar
vármegyék, Az egészségvédő tevékeny-
séget e felismerés alapján ezekre a he-
lyekre kell koneentrální s az itt kelet-
kező népfölösleggel lehet az egyke által
megnyomorított területeket benépesíteni.

A magyar népesedés és egészségügy
ezen újabb lexikona a kérdés minden
részletével foglalkozik : születések, általá-
nos halálozás,cseosemőhalálozás, fertőző-
betegségek, gümőkórhalálozás, szaporodás.

A szerző nem statisztikusok részére ír,
hanern azoknak, akik népünk egészsé-
géért - fajunk jövője! - elsősorban fej-
lelősek. Dehelyootünket fŐ.voná.s/lijban
mindeníkünknek .ismerni kel:l, R. K.

Bartha DépeeJ=
A XVIII. század magyar .dallamai. 4-

Magyar Tudományos Akadémia kíadása,
Budapest, 1935. 303 lap,

A magyar zenetörténeti kutatM te.W
egtyre nagyobb jelentőséget nyernek a
XVIlr. századi diák-melodiáríumok és
ezek sorában is leülönösen il sárospatakí
és debreceni református kollégiumok ide-
vágó kéziratai. E kéziratok nem annyira
laz 1770-1800 közti magyarországi világi
éneklés többszólamú alakjának.a megőrt-
zése folytán becsesek, hanem tsokkal In-
kábbazért, mível megismerjük belőlük
egykorú Iatinos unűzeltségű, de Jgyöke~
magyar érzésű .kísnemes, pap, kántor. vagy
gjazdálkodó birtokos .dalkészleté], mély
kéuoogtelenül hatással lehete.tJ; .a velük
kőzvetlen .érintkezésben álló !földmüyel~
nép dalolására is. \Billrthanmnká;Ja; 12
kéziratos .gyüjteményből 215 dall~ot M-
zöl szöveggel együtt. Ev, nem a melodiá-
riumok teljes .any8i~ hiszen bízvást et,
hagyható volt .minden olyap. dallam, ame-
lyik a xVn.~XVIIL iS2.íázal,lnyomtatott
énekeskönyveiből amÚgy.is ,i,smea:;e1:.es
(zsoltárok, dicséretek, tehát főként egYi-
házi' énekek), valamint mellőzhető volt
la dallamok többszólamú .kíséretének' a

II

KO.MYYSZEMLE
1936. Június.' A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Magyar történet is élet.
Gratz Gasz"v =

A forradalmak kora. Magyarország' tör-
ténete 1918-1920. - Budapest, 1935.
Magyar Szemle Társaság kiadása. 354
lap. Ára kötve 8.80 P. .

Örömmel üdvözöljük Gratz .Gusztáv
könyvét, mely a dualizmus koráról .szó-
ló művének .közvetlen folytatásaként Ma-
gyarország újabb történetének degszo-
morúbb éveiről ad az események közel-
ségéhez képest meglepően objektív tá-
jékoztatást. A könyv súlypontja nem a
forradalom és a proletárdiktatúra kegyet-
lenkedéseinek, valamint az ellenforrada-
lom kilengéseinek ismértetésén van
ezek természetesen megfelelő előadásban
szintén megtalálhatók ,...,--,hanem inkább
a politikai viszonyok behato rajzában és
nem egy helyütt .kíméjetlen kritikájában.
Ez utóbbi azonban sehol Sem fokozódik
igazságtalan szenvedélyességgé. .A szer-
ző, mint az események jelentős részében
aktív módon szereplő politikus, illetve
diplomata, .a politikai élet vezető szemé-
lyiségeit, valamint az ország sorsát el-
döntő diplomáciai tárgyalásokat közvet-
Ienül figyelhette meg. Könyvének legér-
dekesebb, de egyben legszomorúbb részei
azok a szakaszok, ahol nem egy, ma is
élénk szerepet vivő politikusról kímélet-
len őszinteséggel mondja el tárgyilagos
véleményét. Fájdalmas ismételten is azt
a megállapítást olvasni, hogy Magyaror-
szág történetének legválságosabb idejér
ben vezető politikusait -úgyszólván csak
önző egyéni érvényesülési vágy vezette
és nem' volt, aki tiszta látással .és önzet-
len, bátor szolgálattal az országot és nem-
zetet ért rengeteg kárnak és veszteségnek
legalább az;1a részét el tudta volna ihá-
rítani, .amennyire ez a lehetőség tény-
leg' adva volt. - .Gratz .könyve messze
felülemelkedik a nagyon is egyoldalú. TÍ-
portszerü ismertetéseken és ez maradandó
értéket biztosít neki. w.
PetriUa Alad4,.:

Magyarország népesedési viszonyai
1920-tól 1932-ig. Budapest, 1936.

Számviszonyaink alakulása nemzeti lét-
kérdés. Ezért kell egyetemes érdeklő-
désnek kísérníe .a népesedési ..yiszony&in-
kat. A számadatok alakulása sok ténye-
Izőnek eredménye; elsősorban a nemzet
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közlése is. Sajátságos, hogY1a kurucvilág
dallamai közül mily kevés fordul elő a
kéziratok' anyagában. Minthogy pedig a
kuruc nótákat illetően XVIII. századi dal-
lamforrásaink a melodiáriumokon kívül
fníncsenek: a Káldy által jóhiszeműen
megkonstruált kuruc dallam világnak igen
nagy része bizonyul kétes hitelűnek Bar-
tha kutatásaí alapján.

A XVIII. század kisnemesi, kollégiumi
diákságának dalkultusza az az állomás,
ahol a barokk-kor főúri kultúrájából Tas-
san aláereszkedő műzeneí dallamvilág már
közvetlenül érintkezik; a népi hagyomány-
nyal. E magyaros rokokó-énekirodalom-
nak a feltárása, rendszerezése ,és közre-
adása nélkülözhetetlen segédeszköze lesz
a népdal történet tudományos kutatásának.

Dr. Gárdonyi Zoltán.

Luther-kutatás és reformáció.
SOI'lD1UleaEino :

.Jumalan armo. Dogmíhistoríallinen
tutkimus. 1. Skolastiikan rappen tumi-
saikaan astí. II. Luther. Helsinki, 1932.
és 1934. Suomalainen Teologinen ./Kir-
jallisuusseura kiadása, összesen 650 lap.
(Az Isten kegyelméről szóló dogma-
történeti tanulmány. A II. kötet végén
140 oldalnyi németnyelvü összefogla-
lás van.)
Sormunen a helsinkii egyetemen a rend-

szeres teológia professzora s ~z a hatal-
mas munkája nemcsak a finn teológiai
tudományosság érett gyümölcse, hanem a
dogmatörténeti és Luther-kutatásnak is
igen számottevő eredménye. Az a kö-
rülmény pedig, hogy a szerző a tárgyra
vonatkozó németnyelvü szakirodalmon ki-
vül a skandináv és angol irodalmat is fel-
dolgozza, kimagasló jelentőséget biztosít
könyvének, amit számunkra még csak fo-
koz határozott lutheri álláspontja.

Az első kötet széleskörű bibliai teoló-
giai, valamint dogmatörténeti áttekintést
ad a kegyelemre vonatkozó keresztyén
tanítás alakulásáról. Kiemelkedő hely jut
ebben különösen Augustinus ísmertetésé-
nek. A második kötet Lutherrel foglal-
kozik. Luther lelki fejlődésének. vívódá-
sainak rajza után megállapítja, hogy Lu-
ther számára létkérdés volt az üdvösség
kérdése, azért központi gondolat nála:
a törvény és evangélium viszonya, a sola
gratia és sola fide. A törvény peccatorrá
teszi az emberr, hogy a kegyelemből
meglássék az is, hogy ugyanakkor iustus
is. Három fő gondolatforma köré csopor-
tosul Luther egész kegyelemtana . sola
fide, sola gratia, solus Christus. Az első
jelenti az ember tökéletes receptivítását
a megigazulásban, a másik az emberi ér-
dem, érték, szabadakarat teljes kizárását

és Isten szuverénitását a megkegyelme-
zésben, a harmadik pedig azt jelenti, hogy
minden kegyelem közbenjáró birtokosa a
Krisztus személye és megváltói munkája.
Luther után, a tridenti zsinat idevonatkozó
határozataival foglalkozik, amelyeknél
szembeötlő Luther hatása. Majd az utol-
sÓ fejeretben a katolikus és evangélikus
kegyelemfelfogás közti különbségeket bon-
colgatja. A könyv elolvasása után sok
teológiai nyereséggel szinte ámenként
mondjuk mí is a befejező szavakat: sola
fide, sola gratia, solus Christus ! Zyl.

AlaaeD Yri6 J. E.:
Das Gewissen bei Luther. Helsinki

1934. 134 lap.
A lelkiismeret szerepét szemlélteti Lu-

ther életében és gondolatvilágában, majd
a lutheri lelkiismeret-fogalomtól való el-
térést mutatja be vázlatosan az újkor nagy
gondolkodóinál Kanttói napjainkig.

Az alvó lelkílsmeretnél jobb a rossz
lelkiismeret, 'melyben a törvény rémíti
lelkünket, megtetézve még azzal az érzés-
sel, hogy: a magunk erejéből nem tudunk
magunkon segíteni. Alig van a világtör-
ténelemben ember, aki a lelkiismeretnek
ezt az Isten törvénye-keltette fájdalmát
és félelmét jobban atélte volna, mint Lu-
ther. Fősajátsága és érdeme e könyv-
nek, hogy erősen kihangsúlyozza a lel-
kiismeret önmagában való tehetetlensé-
gét, még akkor is, ha tudja is, látja is
az utat és módot, nincs ereje hozzá.

A tévelygő lelkiismeretre példaképpen
hozza fel Luther lelkiismereti aggályait
a pápa és az evangéliummal ellentétes
egyházi hagyomány elvetésében, másrész-
ről a rajongók cselekedeteit, melyek szin-
tén az önmagukban gyökerező vagy kül-
sö tényezökhöz s a törvényhez kötötu
lelkiismeret folyományai.

A mi korunkban, midőn oly sok tekin-
tély tart igényt lelkiismeretünkre és akar
rajta abszolút módon uralkodni s éppen
ezért a bizonlft.alan és tévelygő, majd
hamis megnyugvásban leledző lelkiisme-
retek szinte tömegjelenség számba men-
nek, különösen időszerű egy ilyen könyv
s Luther tanításának felelevenítése a
szabad lelkiismeretről, amely éppen azért
szabad, mert egyedül Isten igéjéhez van
kötve. n t.
Trlllhaas:

Martin Luthers Kleiner Katechismus,
Furche-Verlag, Berlin, 1935. 96 lap, ára
1.35 RM.

Nem tankönyv. Sem hitoktatónak, sem
tanulónak nem szánta a szerző. Mindenki
könyve, akinek szívügye az evangelium,
vagy legalább is felébredt már az érdek-
lődése a lelki élet kérdései iránt. Aki ezt
kézbe veszi, az megszereti a kískátét,



mint egyházunk hitvallását, az élet köny-
vét. Kiráncigálja a tantermek dohos le-
vegőjéböl az élet viharszántotta éles, sza-
bad levegőjébe, leránt ja a pedagógia év-
százados magyarázó leplét. Kiderül, hogy
érdekes, sőt izgalmas, nekünk jszóló, raj-
tunk segítő könyv a kiskáté, Kincsünk,
drágagyöngyünk. De nem önmagában, ha-
nem abban az útmutatásban. eligazdtás-
ban, amellyel minket irányít, sőt egyene-
sen kézen ragad és odakényszerít az élet
forrásához és az élet kenyeréhez : az Igé-
Ihez. Amilyen kicsi ez a könyv, olyan
nagyszerű. Amely egyházban ilyen írás
terem. és talál igehallgatók gyülekezeté-
ben VIsszhangra, azt nem kell félteni. Mi-
kor támad éhségünk és étvágyunk, ne-
künk magyaroknak, ilyen lelki eledelre?

Urbán Ern6.
von Walter Johannes =

Die Geschichte des Ohrístentums. 3.
Halbband. Die Reformation. O. Ber-
telsmann kiadása, Gütersloh, 1935. IV.
34G lap. Kötve 8.50 RM.
A hazánkban is ismert nevű, rostocki

professzor reformáció-kötete nagyszabású
vállalkozása, a keresztyénség története II.
részének első feleként jelent meg. A tudo-
mányos apparátust teljesen mellőzí, jegy-
zetei nincsenek, sőt még' a fontosabb iro-
dalmat felsoroló jegyzéket sem csatolt
könyvéhez, Míndenképpen alkalmas arra,
hogy a müvelt nagyközönség körében
k?nnyen utat találjon s világnézetalakító
hivatást töltsön be. Mondanivalóínak már
külső megjelenési formája is magán vi-
seli a modern történeti iskolázottság bé-
lyegét. Jellemző, hogy új bekezdéssel ol-
dalakon át nem töri meg a történeti ábrá-
zolás egységességét. A fejlődés egy-egy
mozzanatát minden oldalról megvilágítva
igyekszik bemutatni. ElöaQttsát nem a
ható-tényezők külön-külön való ismerte-
tése, hanem egy-egy fejlődésszakasz ta-
golja kisebb, áttekinthető egységekre,
Mindjárt a bevezető fejezet, mely a ke-
:esz~lén vallás és az antiquitás viszonyát,
illetőleg a renaissancenak az egyházzal
szemben elfoglalt álláspontját mutatja be,
mesteríen fogja egybe a ható erők össze-
munkálását, Ahogya hit diadalának ki-
bontakozását a szellemi es ,anyagi ténye-
zők szövevényéböl megeleveníti, az mon-
danivalóinak súlyával és művészi csopor-
tosításával, napjaink egyháztörténetellenes
mozgalmaí kőzepette némi figyelmeztetés-
ként szól hozzánk. A hit erejének kollek-
tív munkája legmeggyőzőbben az elmult
dolgok meqelecenitése kapcsán mutathatá
be. Ehhez azonban az író mélységes hi-
tén kívül alapos tudás és avatott toll is
szükséges l E három követelmény szeren-
esés együttléte Walter könyvének nem
egy helyén ragadja magával az olvasót.
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'- A munka utolsó fejezete szól a Né-
metországon kivüli protestantizmusról, i~y
a magyarországi ról is, sajnos, igen rö-
viden: egyes, elszórt megjegyzésekfől el-
tekintve, mindössze 15 sorban.

Dr. Kring Miklós.

Keresztyén egyházak.
Ekklesia.

Eine Sammlung von Selbstdarstellun-
gen der christlichen Kirchen. Ez a -nagy-
szabású vállalat, mely Siegmund-Schultze
szerkesztésében (Klotz L. kiadása, Gotha)
az ökuménikus gondolatot, az egyházak
egymás minél alaposabb megismerésének
célját szolgálja, a következő újabb testes
füzetekkelgyarapodott.

Die evangelischen Kirchen der
Schweiz (254 lap, 8.25 márka). A kötet
15 cikkben, rövid történeti áttekintés
után ismerteti Svájc jelenlegi protestáns
egyházi életének különféle ágait. Egy
kantonok szerint részlétezett statisztikai
kimutatás szerínt Svájc 4 miIIiónál vala-
mivel több lakosából 2,300.000 protestáns.
Svájc német és francia részének protes-
tantizmusa nagyjában a svájci reformá-
ció két főirányának sajátosságait mutatja;
a többi területen a protestantizmus diasz-
pora-jellegű. Külön tanulmányok tájékoz-
tatnak anémet es francia Svájc telógiai
munkájáról. A svájci protestantizmus az
újabb ökuménikus mozgalmak egyik leg-
~elentősebb hordozója; erről az arra leg-
Illetékesebb egyéniség, a nálunk is jól
ismert Keller Adolf professzor ir. Ugyan-
csak külön sajátossága a svájci protes-
tantizmusnak a vallásos szocializmus,
amelyről szintén egy részletes cikk tájé-
koztat. Az igehirdetésről, egyházi ze-
néről, vallástanításról, ifjúsági munká-
ról, külmisszióról stb. szóló cikkek teszik
teljes~é a svájci protestantizmus képét

Die exanqelische Kirche in Österreich:
(168 l~p, 5.62 márka). Az osztrák pro-
testantizmus sorsa bennünket különösen
kell, hogy érdekeljen, hiszen a múltban
igen sok hasonlóság volt a magyar és
osztrák protestantizmus szenvedésében.
Bár az egyes tanulmányokban elég sok
az ismétlés, mégis különböző oldalakról
mutatják be az osztrák protestantizmus
jelenlegi nagy küzdelmeit egyfelől a ka-
tolikus, sőt ellenreformációs szellemű ál-
Iamhatalommal. másfelől azokkal a fel-
adatokkal, amelyek elé a legújabb átté-
rési mozgalom állítja az ausztriai evan-
gélikus egyházat. Több tekintetben meg-
szégyenítő ránk, hogy a jóval kisebb
számú (kb. 320.000) osztrák evangéli-
kusság mit alkotott pl. a belmissziói in-
tézmények terén. Viszont tanulságos is-
mételten is azt olvasni, hogy az elszakí-
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tott Nyug.8'tnmgyarors'z:ág (<<BurgeRland»)
ev'angélikussága mílyen jelMtős szellemi
erőgyaí'ápodást 'nyuJtott, az: osztrák pro-
testantiZihusnak} Ili felsőlövö] két iskole
ma is egyetiell köz~pfo~u táni'n:té2:ete aZ:
osztrák evangélikusoknak. Figyelmeztetőt
jelent még számunkra, hogy az osztrák
protestantizmus llivatáSfí lát, magában Ke-
let- és Délkelet- Európa számára, holott
ez a feladat sokkal inkább Ili IDagYWf
protestantizmusra hárul.

Die Kitdw im Sdhwer]erl; (180" lapi 5.62
márka). Rendkívül tanulságos a svéd-
országr evangélikus egyház rövid törté-
netét, szervezetét és életét megismerni,
Svédország majdnem teljesen evangélikus'
ország, de mínt az egyik cikk "írója-
hangsúlyozza, az egyház mégsem mond-
ható államegyháznak, hanem elsősorban
népegyháznak. A füzet élén néhai Sö-
derblom érseknek egy régebbi cikke áll,
melyben az «evangélikus katholicitás» pro-
grammját fejtette ki; ehhez csatlakozik
utódjának! Eidem upsalai érseknek első
pásztorlevelej mely ugyancsak a keresz-
tyén egység gondolatát hangsúlyozza,
Westman professzor rövid, de határozot-
tan körvonalozott áttekintése a svédor-
szági egyház történetéről nélkülözhetet-
len bevezetö a jelen helyzet megértése-
hez, A 19. századi és újabb svéd teoló-
giának nagy fellendüléséről két tanul-
mány is tájékoztat. A továbbiak ismer-
tetik még az újabb Iiturgikus törekvése-
ket;a1'. ú. n. «szabad egyházakat» s vé-
JgÜI az egyház tulajdonképeni belső életét
különféle vonatkozásban. Különös figyel-
met érdemel at szociális, népfőískolai,
mtssziói munka; a híres Sigtuna-intézmé-
nyeket maga az alapító Björkquist Man-
fred ismerteti. Bőséges irodalmi útmutató
egészíti ki at hasznos íüzetet.

Die alikatholieche Kirche (151 Ia,PI
4.88 márka). Bennünket egyházi szem-
pontból ugyan közelről nem érint az óka-
tolikus egyház, de mégis számos érdekes
tanulságot meríthetünk ismeretéből. ami-
hez igen alkalmas eszköz ez a füzet. Az:
ókatolikus egyház nagy részében azoknak
a katolikusoknak a szervezkedéséből jött
létre, akik a vatikáni zsinatnak a pápai
csalatkozhatatlanságról alkotott dogmáját
nem fogadták el s emiatt Rómától eJ.-
szakadtak. Hozzájuk csatlakozott a hol-
landiai «utrechti egyház», amely még at
18. sz.-ban szakadt el Rómától. A törté-
netí áttekintés és az ókatolikus egyház
tanításának, szervezetének, kultuszának
ismertetése után külön cikkek foglalkoz-
nak az egyes országokban (Hollandia,
Svájc, Németország, Ausztria, Csehszlo-
vákia, .Iugoszlávia, Legyelország, Ame-
rika) fennálió ókatolíkus egyházakkal.
úgyszintén az anglikán és a keleti ortho-
dox egyházhoz való viszonnyal. w.

A nemet egyházi harc.
Scholtz Gedeon:

A németországi ágostai hitvallású evan-
Igélikus egyház mai jogi helyzete. (A mis-
kolci ágo hitv. ev. jogakadémia szemi-
náriumának értekezesei. 7. sz-) Miskole,
1935. rx, 177 lap.

A fiatál szerzőnek e~ a tanulmánya
pályadíjnyertes munka s rnínt ilyen,
csakugyan teljes elismerést érdemel. Sőt
ezentúl is igen hasznos .tájékoztató marad
a németországi egyházi harcok .történe-
tére nézve egészert 1935 .szeptemberéig,
Kerrl egyházügyi miniszter kinevezéséig.
A szerzö nagy irodalmat tanulntányozctt
át és ennek alapján, gyakran találó idé-
zetekkel illusztrálva, ismerteti a .szem-
benálló egyházi partokat, sőt kíterjeszke-
dik az újpogány mozgalmak ismertetésére
is. De kénytelenek vagyunk néhány meg-
jegyzést is tenni a szerzőnek meglehető-
sen egyoldalú és hiányos megállapításai:
val szemben. Igy mindenekelőtt azért,
Jlogy kifejezetten a német állam által
elfogadott, tehát a Müller birodalmi püs-
pök vezetése alatt álló «hivatalos» egyházi
szervezet, sőt egyenesen a «Deutsehe
Christen» csoportjának az álláspontját fo-
gadja el ll. ezzel kapcsolatban helyesli a
«vezér-elvet» is az egyházi életben. Az
államhatalom beavatkozását helyesnek, sőt
az egyház érdekében valónak minősíti
(92" 164. 1.) t TÚlságosan csak jogász szem-
mel nézi a helyzetet s ez!oÍrt nem tud
igazságot szoÍgáltatni a «hitvallási front»-
nak. A hitvallás, sőt az egyházi szerve-
zet kérdését sem lehet a teológiai szem-
pont kikapcsolásával megérteni és meg-
ítélni. A szerző is helyteleníti az 1817-Í
porosz úniót, de nem látja be, hogy az
1933-i új egyházi keretalkotmány lénye-
gileg szintén uniós egyházszervezetet lé-
tesít, amelyet tehát nem lehet, ágostai
hitvallásúnak nevezni. Az utóbbi irány-
ban különben még a hitvallási front
programmja sem kielégitő, hanem. csak
azé a mozgalomé, amely ezen belül ki.
mondottan az egységes lutheri hitvallású
(ágostai hitvallású) egyház megalaki-
tásáért küzd, amely mellett természete •.
sen külőn református egyházszervezet lé-
tesülne. Ezt a mozgalmat azonban a szer-
ző figyelmen kívül hagyja. - Megjegy -
zem még; hogy a «Pfarrernotbund» nem
«kényszer»-, hanem «szükségs-szövetséget
jelent. w.
A ,.Bekennende Kirche"

(Kaiser Chr. kiadása, München) cimu
kiadványsorozat újabb füzetei közül kü-
lönösen ki kell emelnünk azokat, amelyek
\l, lutheri (ágostai) hitvallásúak szorosabb
tömörülésének bizonyságai.



Stoll Christian: Der Deutsche Luthe-
rische Tag von Hanriover (64 l., ára
0.98 márka), beszámoló a mult év július
2-5. napjain Hannoverban tartott első
nérriet lutheránus nagygyűlés előzményei-
ről, lefolyásáról, főbb határozatairól. Ez
volt az első határozott lépés az egész Né-
metországra kiterjedő lutheri hitvallású
egyházszervezet megalakítása felé, ezért
valóban történeti jelentőségű volt ez a
gyűlés. A következő két füzet a gyűlésen
elhangzott két rendkívül fontos, alap-
vető kérdéseket fejtegető előadást tartal-
maz. Merz Georg: Evangejiscn-Iutherlsche
Kirche Deutschlands (32 1., 0.38 márka)
című előadásában rámutat azokra a kő-
rülményekre, amelyek szükségessé tették
a lutheri hitvallású evangélikusoknak egyi
egységes egyházszervezetbe való törnörü-
lését, azután megvonja a lutheri hitval-
lású egyháznak a határait az unioval és
a református egyházzal szemben. Végül
kiemeli, hogy a tévtanításokkal szemben
ma ismét éppen a lutheri hitvallások ve-
zetnek el a Szentírás középponti igazsá-
gaihoz. Lilje Hanns: Bekenntnis und Be-
kennen (31 l., 0.38 RM) címü vezértéte-
lekre épített előadásában a hitvallásnak
puszta individualisztikus félreértése és
a történeti hitvallások holt emlékként
való lebecsülése ellenében hangsúlyozza,
hogy a jelen hitvallásnak az ősök hit-
vallás nem magánvélemény, hanem mín-
dig az egy ház hitbeli meggyőződésé-
nek kifejezése. Ez a döntő szempont új
hitvallások keletkezésének Iehetöségét il-
letően is.

Ludwig Benaie: Karl der Grosse und
die Sachsen (38 l., 0.53 márka). A fü-
zet a nemszakembereknek, érdeklődő ke-
resztyéneknek akar segítséget nyújtani
a helyes tájékozódáshoz és ítélethez abban
a vitakérdésben, hogy a szászok krísz-
tianizálása Nagy Károly által a germán-
ság szempontjából szerencsétlenség volt-e,
vagy a mai nérriet kultúra és birodalom
megalapozása? w.

Becker K. Heinz: «Freiheit und Dienst»
(ára 0.45 RM) címen fejtegeti a keresz-
tyén szabadság problémáját. Üj benne az,
hogy egY'8s bibliai helyek részletes magya-
rázatával igazolja tételét, mely, szerint ez
a szabadság nem abszolut függetlenséget,
de Istenhez való kötöttséget és szelgálatot
jelent.

Herntrich Volkmar: «Die Kirche Jesu
Christi und das Wort Gottes» (ára 0.50
RM) tanulmánya alapos és eszméltető. Az
egyházfogalmat azon az alapon építi fel,
hogy az Jézus Krisztus egyháza! Érdekes
mondanivalója van az egyház és Isten
országa víszonyához, az Ágostai Hitval-
lás VII. cikkéhez, az irott Igéhez. mint
kánonhoz, a prédikációhoz, mínt hirde-

13

tett Igéhea, s az egyház látható megvaló-
sulásához a gyülekezetekben.

Stoll Christian ; «Interím l» (ára 0.60
RM) című füzeteben az egyházi harc leg-
újabb fejezetével foglalkozik, nem any-
nyira krónikaszerűen, mint elvi alapon.
Megállapítja, hogy amikor a hitvalló
egyház egy «Ideiglenes Kormányzatot» hi-
vott el az egyház vezetésére, míg a vég-
leges egyházvezetés ki nem alakul, ak-
kor ez egyházi interim volt. Amikor
azonban a múlt év őszén az állam kez-
deményezésére az «Egyházi Bizottság»
vette kezébe az egyház hivatalos vezeté-
sét, akkor állami interim alakult. Ezután
kimutatja ennek az állami interimnek
magy veszélyeit s meglepö adatokat hoz
fel ennek igazolás ára a faji keresztyénsé-
get hirdető tábor növekvő túlkapásai ból.
- Nagyon értékes fejtegetést nyújt En-
gelland Hans: «Allein aus Gnaden» (ára
0.33 RM) című füzete. Melanchthon irá-
sain tájékozódva világosan fejti ki a re-
formátori megigazulástant.

Iwand Hans Joachim: «Der Name des
Herrn» (ára 0.75 RM) címen előadásokat
és áhitatokat tartalmaz: a részben igényte-
elmefuttatásokat is melegség, hitvallásos
hívő keresztyén tusakodás hatja áto Az
első előadás különösen alkalmas az evan-
gelium szolgáinak a felelősségtudat foko-
zására.

Stoll Christian: «Die Synode von Bad
Oeynhausens (43 lap, ára 0.60 RM) cí-
men a legutóbbi hitvallásos zsinat kap-
csán, az Egyház, zsinat és egyházi fel-
sőbbség kérdésével foglalkozik. Amit
mond, azt a lutheri keresztyénség igaz-
ságfelismerésével tölti meg, amire ma
nemcsak a német egyházi harc, ,hanem
a mi viszonyaink közt is nagy szükség
van. E füzet megint mutatja, hogy a né-
met evangélikus egyház küzdelme meny-
nyi tanulságot rejt magában számunkra
éppen most, mikor a zsinat munkálatai
folyamatban vannak.

Hartenstein Karl: «Was schuldet die
Kirche der Welt» (221., ára 0.38 RM) C.
füzete egy előadást tartalmaz, mely az
Egyház alapvető tevékenységét, a szere-
tetszolgálatban és mártiriumban kitelje-
redő, a világnak a krisztusi igét hirdető
missziót állítja rendkívül megragadó, lé-
lekbe markoló módon szemünk elé.

S. -K.

Wahrheit and Wirklichkeitder Kirche.
Vortráge und geistlíehe Reden gehalten

auf der Deutschen Evangelischen .woche
26. bis 30. August 1935 in Hannover. Ber-
lin, 1935. Furche-Verlag. Ára 2.85 RM.

A Német Evangélikus Hét, amelyen az
itt kiadott prédikációk és előadások el-
.hangzottak, a hitvallási front hatalmas
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seregszemléje volt. Az előadások többé-
kevésbbé vonatkozással vannak a német-
országi evangélíkusság mai helyzetére s
ennyiben tanulságosak, mint az evangé-
lium tiszta hirdetéséért yaló kűzködés bi-
zonysagai olyan korban, amiimr az egyhá-
zat új tévtanítások fenyegetik. De van-
nak köztük általános elvi kérdéseket tár-
gyaló előadások is, amelyeknek az egy-
ház lényegére vonatkozólag mindenkor je-
lentős mondanivalójuk van. Ilyen például
Lilje előadása az egyházról szóló refor-
mátori tanításról, valamint Marchrens püs-
pök JJesrede az egy keresztyén egyházról.
Azonban a többi előadások is, amelyek
az egyháznak, Isten igéjének a népi és
egyéni életben való munkájáról, hatásá-
ról szólnak, általános figyelmet érdemel-
mek, úgyhogy a kötet ajánlható mind-
azoknak, akik ebben az irányban tájéko-
zódást keresnek. A kötetet 17 előadó arc-
képe díszíti. w.
Sa.se Berman:

«Kirchenregiment und weltlíche Ob-
rigkeit nach lutherischer Lehre», Mün-
chen (Chr. Kaiser), 1935.' 91 1. Ára 1.12
RM. Nálunk ez; a problémakör az egyház;
és az; állam viszonya címén foglalkoz-
tatja az illetékeseket, de a szerző is
voltaképpen ennek a viszonynak a ren-
dezését tartja alapvetőnek az egyházkor-
mányzat kiépítéséhez. Nincs minden idők-
re szóló felelet az állam és egyház he-
lyes viszonyának kérdésére, mert az Egy-
ház az Ur Jézus Krisztus valóságos és
személyes jelenléte az evangélium hirde-
tésében és a szentségben. Minden nemze-
déknek újra, Isten iránt való személyes
engedelmességgel ken rendeznie az egy-
ház és az állam kapcsolatait. A fejedelmi
egyházkormányzat a történelmi jelensé-
gek egyike, nem folyománya a lutheri
tanításnak. Erősen küzd S. az ellen a
közfelfogás ellen is, mintha a lutheri
egyház számára mindegy volna, milyen
az alkotmánya. Míndenképpen kötelessé-
günk tehát az egyházi jogrend hitval-
Iásszerű kiépítése. S. J.

Schor J.:
«Deutschland auf dem Wege nach Da-

maskus". Vita Nova-kiadás, Luzern, 1934,
70 lap. Ára 1.80 sv. fr.

Garian Waldemar:
«Der Kampf um die Kirche im Drit-

ten Reich». Vita Nova-kiadás, Luzern,
1936, 120 lap. Ára 3.25 sv. fr.

Schor feltünő, szinte szenzációsan
hangzó címet adott könyvének, melyben
a német nép kegyességének az útját
vizsgálja az egyházszakadáshoz való vi-
szonyban. Az út végén Nietzsche áll,
aki magán viseli a választottság bélye-

gét, de választottaágát elárulja. Ezzel
szimbolumává lesz népének s az általa.
meghatározott kultúrának. De éppen mi-
kor a Nietzsche-i Antikrisztus feltűnik,
s már-már végrehajtja a ..halálos ítéletet
a keresztyénség fölött, megtörténik az
európai keresztyénség " úiiászületése «a
szellemi és szociális katasztrófák mélysé-
geiből.» A könyv nem hozza a címben
igért szenzácíót s ez javára, szolgál. Vi-
szont szemléletében nemcsak sok egyol-
dalúság, hanem pl. Luther és a protestan-
tizmus megítélésében sok felületesség is
van, úgyhogy végezetül is csalódással
tesszük le kezünkből.

Gurian könyve azért érdemel figyel-
met, mivel katolikus szemszögből vizs-
gálja a német egyházi harcot. Nem any-
nyira az egyházi harc történetet adja,
mint inkább a mozgató erőket igyekszik
feltárni s amit a nemzeti szocíalízmus-
ról, annak viszonyáról a keresztyénség-
hez mond, abban nagyon sok figyelemre
méltó és helyes megállapítás van. Más-
felől viszont érvényesül benne a katoli-
cizmusnak a nemzeti szocializmussal való
azon ellentéte is, melyröl úgy érezzük,
hogy gyökerei nem a hitbeli meggyőzö-
désben, hanem a politikai féltékenység-
ben és hatalmi ösztön ben rejlenek. De
Gurian fejtegetései ennek ellenére is ta-
nulságosak. K.

Schmidt W.:
Rasse und Volk, Ihre allgemeine Be-

deutung, ihre Geltung im deutschen Raum.
Salzburg, Pustet-kiadása, 1935. 2.• kia-
dás. 248 lap, ára 5.70 RM.

Schmidt Wilhelm bécsi etnológus-szer-
zetes neve jólismert mindazok előtt, akik
valásltörténettel, különösen annak ősko-
rával foglalkoztak. Köztudomású, hagy
egészen eredeti felfogást képvisel az is-
teneszme keletkezésére nézve (az ősem-
ber monoteista volt, csak később romlott
le vallása politeizmussá). Zászlóvivője az
lethnológiában az Ú. n. kultúrtörténeti
módszernek, mely súlyt helyez a szelle-
miség történelemformáló erejére s a je'LBn-
kori primi tiv népek kultúrájából követ-
keztet az ősi kultúrformákra és -tartal-
makra,

Kiváló, alapos, világoslátású szaktekín-
tély, Nagy érdeklődésre tarthat tehát
igényt, amikor hozzá szól napjaink legége-
tőbb problémájához, a fajkérdéshez. Amit
ebben a müvében nyújt, az a maga ne-
mében valóban elsőrangú. óriási tájéko-
zottsággal, de mégis világosan, a kissé
komolyabban érdeklődő művelt laikus ál-
tal is érthető módon ismerteti a tudomá-
nyos fajkutatás eredményeit a test, lélek,
kultúra szempontjaból. Rámutat ana, hogy
hogy a faj egyrészt mily ritkán fordul



elő tisztán, másfelől mennyíre a környe-
Izethatás produktuma, végül, hogy, az
egyéni lelki tényezők is mennyire lénye-
gesek bármilyen f'ajú ember kialakulá-
sában. Vagyis, nem csupán az átöröklés
a fontos. Amikor rátér a nemetség faji
problémájára s ;kimutatja, hogy az északi
faj is legalább három (többek közt há-
mita 1) összetevő eredménye, továbbá,
hogy a hosszúfejü, szőke, karcsú északi
frnint változik át - pár ezer év alatt -
11 délnémet természeti és kultúrmíliőben
az alpin faj képviselőihez hasonlóvá, -
egészen illúziórrussá teszi anémet faj-
politika természettudományos alapjait. Az
északi fajnak egyetlen komoly ellensége
van, hangoztatja, de ez nem az «elésza-
kíatlanodás», hanem önmaga, nevezetesen
akkor, amikor szembeszáll a természet
rendjével s tragikus arányokban korlá-
tozza szaporodását. A németeégen nem
segíthet más, hanem csakis a minden né-
pek Ura, Jézus Krisztus. A benne való
hit az, mely erőt ad arra, hogy bármi-
lyen fajhoz is tartozzék valaki, faja jó
tulajdonságait őrizze és fejlessze, a rosz-
szakat pedig kiküszöbölje s így értékes
tagjává legyen népének. - Természetes,
pogy Schmidt katolikus. meggyőzödését
erősen kihan,gsúlyozza. Vádolja a refor-
mációt, amiért megbontotta anémetség
egységét éppen akkor, amikor alkalma
lett volna a nyugati szomszédokhoz ha-
sonlóan hatalmas gyarmatokra szert ten-
ni (mit érnek a katolikus Spanyolország
.gyarmatai, és miért nem álltak anémet
katolikusok valamennyien az evangelium
mellé ?). Hogyanémet egység érdeké-
ben már csak az irodalmi nyelv meg-
teremtése által is mit tett Luther, az
Schmidt szemében egyenlő a semmivel.
A katolikum, Róma érdekeinek a szem
előtt tartása teljesen megakadályozza a
nagy tudóst abban is, hogy észrevegye,
mit jelent Luther Márton annak a Jézus
Krisztusnak a kezében, aki Schmidt sze-
rint is egyedül segíthet a súlyos belső
küzdelmek próbáit élő Németországon.

Vetó.

Világnézet és keresztyén
tanítás.

Althaus Paul:
Theologische Aufsatze II. Bértels-

mann kiadás, Gütersloh 1935, 182 lap,
ára 5.10 RM.
Az evangélikus reformátori irány; e ki-

váló képviselője teológiai értekezéseinek
második kötetét kapjuk e könyvben. Míg'
az első kötet jelszavaiként a hit teoló-
giáját, christologiát, szociológiát írhat-
nánk, a második kötet értekezései oo'g'Y-
részt kíegészítés az elsőhöz: tovább vi-
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tele az itt kifejtett gondolatoknak, eszme-
meneteknek, Az első fejezetben Althaus
híres teológiai fogalmát : Isten 'istenségét
mutatja meg Luther megigazulási taná-
'ban; a második fejezet ugyancsak a meg-
igazulas helyes értelmezéséhez ad szem-
pontokat. A harmadik fejezet a történelem
teológiájához nyújt útbaigazítást: E vi-
lág formája és a bűn. Alapvető kérdést
tárgyal a következő cikk, mely A oaiiá-
sok igazságtaTtalmra és az evangéliwm cí-
men minden vallás teológiai kritikájának
alapvonásait tarja fel. A zsidókérdéshez
is hozzászól Althaus. felvetve az evan-
géliurn kérdését a modern zsidósághoz.
megint csak teológiai szempontból. A hit
toleranciája és intoleranciája egy 1933-ban
Münchenben tartott előadását tartalmaz-
za, melynek lényege, hogy a racionaliz-
mus toleranciájával szemben a hit tole-
ranciáját követelí. Etikai kérdésekkel fog-
lalkozik A lutheri etika szelleme, Bűn és
telelős8ég a német hitben címü cikkeiben,
s ugyancsak teológiai etikai meg világí-
tását adja a munka kérdésének egy feje-
zetben a 90. zsoltár 10. verse alapján. A
két utolsó fejezet Kahjer és Brunner chris-
tológiai felfogását mutatja be megfelelő
megvilágításban.

A kötet, bár cikkeket tartalmaz, me-
lyek különböző időben és mindig alka-
lomszerűen íródtak, mégis egyike az el-
mult évek legkiválóbb könyveinek, Alt-
haus következetesen viszi keresztül szem-
pontját: a teológiát teológiává kell tenni
és pedig evangéliumi reformátori alapon.
Ezekről a cikkekről leghelyesebb azt mon-
danunk, hogy teológíái eszrnélkedésre ser-
kentenek. s arra késztetnek, hogy tudo-
mányos teológiai módszerünket tisztázzuk.
Minden cikk egy-egy reflektor: egész kér-
déskomplexumokat világít meg, tisztáz.
És nemcsak útbaigazít ma aktuális prob-
lémák megoldásában, hanem ránevel a
teológiai gondolkodásra is. Althaus lu-
theri szempontjai eklektikus, mindent el-
mosó, elszíntelenítő korunkban tisztító ví-
harként és üdítően hatnak. Járosi Andor
Köberle Adolf:

Das Evangelium im Weltanschau-
ungskampf der Gegenwart. Furche-Ver-
lago Berlin, 35 old. -.45 RM.
A nagy szellemi termékenységéről is-

mert bázeli lutheránus teológiai tanár,
akinek különös adománya, hogy tudo-
mányos belátásait nemesen, népies formá-
ban, világosan és melegsztvüen tárja olva-
sói e1é, ebben a füzeteben először helyesen
határolja el az evangöliumot minden pusz-
ta világnézettől. mint a megváltás igéjét,
mely onnan felülről szól bele ebbe a bű-
nős, veszni tért világba, hogy új életre
hívja. Amikor ezt az evangélíumot be1e-
állítja a világnézetek harcába, különös
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tekintettel van arra a harcra, mely ma
oly forró hévvel folyik Németországban az
evangelium hívei és a fajelméleti alapon
nyugvó pogányos germán világnézetek kö-
zött. Amit erről a harcról mond, az nem-
csak a németországi helyzet megismerése
szempontjából, hanem magában véve is
tanulságos, például különösen annyiban
is, hogy fejtegetése végén nyomatékosarr
hívja fel az evangéliuni híveit a keresz-
tyén élet eleven példájával támogatotn
bátor, személyes vallástételre. P.

Sebaek Herbert:
(Dr. phíj., Dr. rer. pol., Dr. rer. oec.

h. c.): Selbsterkenntnis - Gotteser-
kenntnis. Warum Christentum? Leipzig
1936. Dörff'ling und Franke. 96 oldal.
Ara 1.82 RM.
A mai kor válsága sokféle vonatkozás-

ban állásfoglalásra, döntésre hívja fel az
embert. De minden egyes \ döntesünk mö-
,gött ott rejlik az az egy nagy kérdés:
mi is magának az emberi életnek az ér-
telme, mik vagyunk és miért vagyunk?
Ez a legnagyobb kérdés, rnelyet éldönte-
nünk kell. Ez pedig az emberi ,önismeret
kérdése. A szerző a különböző világnéze-
tek és vallások, különösen a Németország-
han érvényesülni törekvő irányzatok ál-
lásfoglalásainak bíráló ísmertetésén ke-
resztül egyre mélyebben vezet be az em-
beri önismeret kérdéseibe, kímutatva azt,
)1O,gJ' igazi és teljes emberi önismeret
nem lehetséges Isten megismerése nélkül,
viszont igaz Isten-megismerés csak a Jé-
zus Krisztusban adatik számunkra. Ő a
nagyemberkérdés egyedül megnyugtató és
teljes megoldása. Igy az egész gondolat-
menet a \Krisztusról, a keresztyénség iga-
zairól való hatalmas bizonyságtételben jut
el céljához. A bizonyságtételnek sajátos
jelentősége abban van, hogy egy nagy-
müveltségü «világi» ember ajkáról hang-
.zík el. Bár volna nekünk is minél több
'ilyen bizonyságtevőnk «világi uraink» so-
raiban ! A könyveeskét melegen ,ajánljuk
olvasóink figyelmébe. P.

Reisner Erwin:
Die Kirche des Kreuzes und das deun-

sche Schicksal. München, 1934. Chr. Kai-
ser. VIlI, 223 lap. Ára kötve 4.18 RM.

Az erdélyi szászok ismert nevü teoló-
gusa ebben, a könyvében egy örökké idő-
szerű kérdéssel: a katolikus-protestáns el-
lentét kiegyenlítésének lehetőségevel fog-
lalkozik. Ennek az ellentétnek gyökerét
~z újszövetségí . kinyilatkoztatás és az
őskeresztyénség eszh:atológiai jellegének
megtagadásában látja, amely vád egy-
aránt nehezedik a katolícízmusra és a
protestantizmusra. A látás sajátságos val-
lásos értelmezése alapján az igazi ke-
resztyénséget abban látja" hogy lemond!

igazának minden idői-történeti érvénye-
sítéséről, tehát vállalja a ;mártírságot, a
keresztet. Ennek legnagyobb ellentéte a
katolicizmus (a Péter-féle fordított, azaz,
téves látás egyháza), míg a protestarstiz-
mus pusztán ellenmondás a katolicizmus-
nak (a Pál-féle nem-látás alapján), ami-
vel szintén a maga igazánakérvényesíté-
séért küzd, de ellentétes értelemben. Lu-
ther végzetes hibája, hogy nem lett már-
tírrá! A helyes, vagyis a keresztre néző
eszhatologikus látást János apostol képví-
selí s \gy a katolikus-protestáns ellentét
megoldását csak a jánosi reformáció hoz-
hatja meg. Mivel pedig az ellentéteket
legerősebben a német nép érzi, reá hárul
ezek megoldása is. Reisner szerint a ke-
resztyénség jövője a nemetségben dől el.

Nem lehet kétségbevonni Reisner fej-
tegetéseínek vallásos komolyságát, ame-
Iyek a Barth-féle dialektikus teológia
eszhatológikus vonását kiélezettert dom-
borítják ki. A protestantizmuson gyako-
rolt kritikájában is sok a figyelemre-
méltó megállapítás és figyelmeztetés. .Az
emlitett szkematizálása azonban túlságo-
san önkényes. Bizonyos idealisztikus örök-
ség is kíütközík gondolataiból, ami azok
vallásos értékét is lerontja, némi rajongó
vonástói el is tekintve. 'I'alán maga sem
veszi észre, hogy a keresztről is sokszor
milyen emberi módon beszél; a ledöntött
bálványok (pl. népiség) helyett valóság-
,gal a keresztet teszi bálvánnyá! Bár-
mennyire is szükséges az eszhatológiának
erőteljes hangsúlyozása, ennek nem sza-
bad a mi gondolkodásunkat, látásunkat
történetletlenné tennie. w.

Piper Olto:
Sinn und Geheimnis der Geschlechter;

Furche-Verlag, Berlin. 1935. 250 lap. Ára
2.85 RM.

A könyv evangélikus szexuális etika
alapvonásait nyujtja. Erre ma különösen
nagy szükség van. Csak az álszenteskedés
vagy; a teljes frivolság tagadhatja a nemi
kérdés kiélezett problematikáját, valamint
azt, hogy; e tekintetben a helyes tájéko-
zódás egyik lényeges feltétele annak, hogy
helyreállíttassék nemcsak egyesek, ha-
nem a nemzetek é8 társadalmak testi-
lelki életének is ma nagyon is veszélyez-
tetett egészsége.

Igaza van a szerzőnek, amikor abból
indul ki, hágy a nemiség elsősorban val-
lási és nem erkölcsi probléma és hogy
ezért a nemiségnek és a nemi életnek
elsősorban vallási értelmezésére van szük-
ség. Ezt az értelmet úgy igyekszik ki-
fejteni, hogy a megigazulás evangéliumi
hitének alapjára helyezkedik és az em-
ber lényét az Újszövetség értelmében tár-
gyalja. Az a méjy megindultság, amely-



lyel az ember ezt a kőnyvet elolvasása
után leteszi, bizonyítja, hogy a szerző
nemcsak az értelmet foglalkoztatja, ha-
nem meg tudja ragadni .az ember lelkét,
egész valóját is. Ez pedig első feltétele
annak, hogy könyve meg tudjon felelni
céljának és valóban segítségére legyen
mindazoknak, akik a szexualitás nagyon
bonyolult és a frne\'].ett"a szó szoros értel-
mében életbevágó kérdésének megnyug-
tató megoldásáért viaskodnak. A szerző
egyrészt menten minden álszeméremtől,
a legteljesebb mértékben számol a testi-
ségnek és ezzel együtt {1 nemiségnek az
adottságával és ennek következményei-
vel, Másrészt azonban éppen olyan lep-
lezetlenül tarja fel a nemiségnek is a
bűn következtében beállott megromlás áto
Végső konklúzíója, melyben a szexuáli-
tás kérdésének egyedül lehetséges meg-
oldását látja, az, hogy a bünbocsánat meg-
nyugvásában, de a bűnbocsánatból merí-
tett erő segítségével «igazságban» is él-
jen a nemiséggel felruházott, megáldott,
de egyúttal mJeg is terhelt ember.

Piper könyve az emberi élet méjységeit
meglátó és kornolyan vevő olvasóközönsé-
get kényszerítő erővel állítja szembe a
nemi életnek is áldást és veszedelmet
egyaránt magában rejtő mélységeível.

Batlaker Oszkár.
Claudel Paul:

Gedanken und Gesprache. Vita Nova,
Luzern. 1936. 246 1. Ára 6.25 sv. fr.

Teljesen érthető jelenség, hogya leg-
nagyobbnak tartott katolikus író, a Iran-
eia Claudel egyik legújabb munkája, a
Conoersatione dans le Loir-et-Cher német
fordítása nem Németországban jelent meg.
Nem mintha bármely formában tamadná a
harmadik birodalmi rendszert, - Clau-
del statikus jellegű világszemlélete felet-
te áll minden ilyen részlet- változásnak, -
hanem sajátos, per excellentiam katolikus
volta miatt.

E négy napra tördelt disputában is,
mint több előbbi müvében, a gondolkodo,
a hívő, a költö dogmatikájával, misztí-
cizmusával és rajongásával a catholicum
vallója és hirdetője. Minden emberi prob-
léma, minden teológiai, lélektani, eszté-
tikai, politikai. etikai, szociológiai, érték-
elméleti eszméje egyetlen forrásból: mély
és elményes katolíkus hitéből ered, erö-
södik és erősít. Világszemléletének ez al-
fája és omegája. Kezdet és cél a catho-
licum: az Isten-Atya állandó bennünk és
velünk élésévei élt egyetemes közösségí,
'Hívése annak, hogy az egész föld Isten
dicsőségére ezentelt egyetlen hatalmas
katedrálís legyen, amelyen az örök ke-
reszt ragyog, s amelyben az elválasztó
korlátoktól szabadult ember és föld együtt
zengheti a Miatyánkat. A száraz elmélete-
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ken rágódó meddő intellektualizmus lel-
ki fűrészporral törn bennünket; Isten fiai
mechanikai eszközőkké korcsosultak; tö-
megben élünk, nem társadalomban; a
nagy szolidaritások is csak nagy egyedül-
létek. Megfoszttattunk létünk legnagyobb
örömétől, attól a tudattól, hogy mi Isten
akarata vagyunk, akiknek úgy kell' részt
vennünk a teremtés munkájában, hogy az
egész természet megérezze azt a rendeli és
munkát, amelyet benne és rajta: a Terem-
tő nevében végeznünk kell ... De ami-
képpen egy kaleidoszkóp mindig új sztn-
kép-pompája nem írható le, nem tömörít-
hető a claudeli disputá pontos tartalma
sem. A könnyedén folyó társalgásba bele-
sző, látszólag csak úgy odavetve. sokszor
alig érthető összefüggésben - Claudel
mindig homályos és nehéz - súlyosan
komoly gondolatokat, mintha az· eszme-
futamok sűrü és sokrétű gyűrűjébe azért
rejtené azokat, hogy csak kemény lélek-
munkával legyenek feIfedhetők. S a dis-
putálók - négy férfi, két nő, az első
három beszélgetésben, két férfi a negye-
dikben - nem vagdosnak egymás fejé-
hez ellenmondó véleményeket csak ma-
gáért egy szellemi Iégtorrrászásért, hanem
egymás felfogását erősítő, építö gondo-
latokat sorakoztatnak fel, amelyeknek bel-
ső láncolata: az ember isteni rendelteté-
se. Amilyen sz egyházatyák és skolaszti-
kusok dialektikája. Izzó lélek prózába
foglalt himnusza, kiszámíthatatlan ritmu-
sával, mindig meglepő eszmeáradással
Utópisztíkus-e Claudel? Csak az mond-
hatja ezt róla, akiben a keresztyén hit
is utópia. Mert Claudel világszemléleté-
nek «toposs-a a hit. Claudélt rajongói új
'Dantenek nevezik. TUdvalevőleg Dante
'jóbarátságbán volt Aquinói Szt. Tamás-
sal. Vajjon ez az új Dante megtalálta-e
a maga mai Szt. Tamását? Simon Lászl6

Tbeamssen R. Geri:
Revolution und Jugend. Luzern. 1935.

Vita Nova-kiadás. Ára 2 SV. fr.
Korunk forrongásat forradalomnak mí-

nősíti a katolikus szerző és jelentöségét
abban látja, hogy a kétezeréves hagyo-
mányt alapjaiban megrendíti. A forra-
dalom relativisztikus beállítottságával fel-
oldja az örökkévaló rendeléseket. Az em-
her is önmagának csupán biológiai értéket
tulajdonít. Szellem és személyiség' elavult
fogalmakká válnak és az ember a bes-
tialitás felé közeledik. A forradalom bizto-
sítani akarja magának a jövőt az ifjú-
ságnak, mint a jövő letéteményesének
a megnyerésevel. Ma politikai kategória
az ifjúság. Nagy veszélyt és nagy fel-
~tot jelent ez a. Uny a keresztorénségl
számára.

Kár, hogy a, szerző e röviden vázolt
átfogó, helyes meglátásaihoz rövidlátó, fe-
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lekezeti szempontok kapcsolódnak. De a
ikőnyv így is megismerteti az olvasóval a
modern katolikus korszemléletet.

Remete Láu16.

Biblia és bibliakutatás.
Horváth KODstaatiD:

A zsoltároskönyv magyarázata és for-
dítása. Kiadja a Ciszterci Rend, Zirc.
1935. 380 lap. .
A könyv röviden, de elégségesen akarja

megértetni a zsoltárokat. A magyarázatok
alapszövege természetesen a hivat~los la-
tin Vulgata, bár többször hivatkozik egy-
egy eredeti héber kifejezésre js. A zsol-
tároskönyvről általában szólva; ír a ikpin:Yv
kánoni helyéről, nevéről, beosztásáról,
feliratairól stb. a szerzőség kérdésével:
ez utóbbinál gyakran ad igazat a pro-
testáns teológiai kritika ismeri megálla-
pításainak. Nagy szolgálatot tes~. a ~sol-
tároskönyv szővegtörténetének kozlésevel,
ahol az eredeti szöveggel, valamint a gö-
mg és latin fordításokkal foglalkozik. A
latin fordítás nyelvi sajátságainak vizs-
gálata után a zsoltárok «világszemlélete»
cím alatt a zsoltárok teológiájával fog-
lalkozik elég részletesen, majd anthropo-
lógiát és bibliai természetrajzet ad. Végül
a zsoltárok és az istentisztelet cím alant
foglalkozik Izrael istentiszteleti életével
is. A bevezetés utolsó két fejezete a tör-
ténelmi hatásokkal és- a zsoltárok iroda-
lomtörténeti kérdései vel foglalkozik.

A könyv módszere az, hogy az egyes
zsoltárok elején rövid bevezető magyárá-
zatot, majd párhuzamosan a latin és ma .•
igyar szöveget adja. Az egyes kifejezé-
sekhez a lapok alján fűz magyarázatot,
Fordítása Igen szép ffilagyar'.ságú! sa' pa-
ralellízmust igyekszik megőrizni. Rövid
magyarázó szavai világosak, tárgyilago-
sak, A könyv kitüzött lcélját elérte, kár,
hogy legtöbbször csak szó- ~s gyakorlati
vallásos magyarázatot ad, - a zsoltárok
kijelentés-teológiai gazdagsága a leg-
többször hiányzik belőle. Zyl.

Welser ArtDr:
Die Psalmen ausgewáhlt, übersetzt und

erklart, Göttingen, Vanclenhoeck & Rup-
recht kiadása, 1935, 252 lap, ára 6 RM.

WilkeDs JohaDDe.:
Der König Israejs. 1. Berlin, Furehe-

kiadás, 1934, 222 és 95 lap, ára 5.10 RM.
BaDer Walter:

Griechisch-deutsches Wörterbuch zu
den Schriften des Neuen Testaments und
der übrígen urchristlichen Literatur. 3.
átdolgozott kiadás, Berlin, Töpelmann-~i-
adása, 193G. 1-2. füzet, ára egyenkint
2.10 RM.

GalIiDg Kurt;
Biblisches Reallexikon. Tübingen, 1. C.

B. Mohr kiadása, 2. füzet, ára 2.48 RM.
A keresztyén egyházak hitélete szem-

melláthatóan elmélyül és megújhodik nap-
jainkban. Evangélikus egyházunkra ez fo-
kozott mértékben áll sennek bizonysá-
Igai a felsorolt könyvek is. Bennük más-
más formában, de egyforma erővel érez-
hető az erőteljes odafordulás jaZ Iráshoz.
az igyekezet, hogy az Irás minél mélysé-
gesebb megértése és elsajátítása révén szó-
Ialtassák meg korunk számára az evangé-
lium üzenetét.

Még nem is olyan régen a zsoltárokban
a teológiai tudomány első sorb~ az ?te~-
támentomí kegyesség megnyilatkozásait
látta, igyekezett őket belehelyezni koruk
hangulatába és felfogásmódjába s minél
jobban sikerült ez, legtöbbször annál job-
iban ki domborodott az óriási űr és tá-
volság, mely bennünket az évezre~ekkel
ezelőtt elhalt szerzök kegyességétol el-
választ. Ma ismét jobban kezdjük látni,
hogy a zsoltárköltők; is ugyanúg;'" tusa-
kedtak Istenért, viaskedtak hitükben,
mint mi énekeik egyszerre csodálatosan
meg,szóta'ltatják az Istent kereső, .hitéért
üldözést szenvedő ember baját, nyomo-
rúságát és az Isten által szabadítást nyert
hívő ujjongó hálaadását. Weiser k~nyve,
maly a minap ismertetett gliilttingem «Das
Neue Testament Deutsch» sorozatnak ki-
egészítő kötete, ezt rendkívül megragadó
módon állítja szernünk elé s azért nagyon
alkalmas arra, hogy a keresztyén gyüle-
kezetet ismét megtanttsa a zsoltároskönyv-
nek imakönyvként való használatára.

Máté evangéliuma első felének a ma-
gyarázatát adja Wilkens könyve, mely
a Furche kiadóvállalat ismert «Die ur-
christliche Botschaft» c. sorozatában jelent
meg. E sorozat főfeladata, hogy az egyes
újszövetségi könyvekhez írt vezérfonalak-
ban a moderh ember számára elevenen
szólaltassa meg az őskeresztyén evan-
gélium üzenetét. Wilkens kön:yve nem a
szöveg magyarázatára helyezi a hang-
súlyt, inkább az egyes tárgyalt szakaszok
alapgondolatait emeli ki és igyekszik gya-
korlatilag kiaknázni. Kár, hogy a s~er-
ttő munkáját megterheli az evangelium
szerkezetére vonatkozó olyan feltevések-
kel, melyek nem mondhatók bizonyítottak-
nak. De ettől eltekintve (könyve hasznos
segédeszköz az evangélium tanulmányozá-
sához valamint bibliakörök irányításá-
hoz. '

Azok számára, akik az Újtestámentom-
mal tudományos alapossággal foglalkoz-
nak, nélkülözhetetlen segédeszköz Bauer
újszövetségi görög szótára. A tudományos
kritika már a legutóbbi, majdnem tíz év-
vel ezelőtt megjelent kiadásuál is elis-



merte szolid tudományosságát, alapossá-
gát és mindenre kiterjeszkedő teljességet,
Az új kiadás csak fokozza ezeket a ki-
váló tulajdonságokat. A szerző mindenütt
feldolgozta az időközben feltárt es a szó-
tarírodalom számára jelentős tudományos
anyagot, amellett az anyagnak új csopor-
tosításával az egyes cikkeket jóval átte-
kinthetőbbé tette. A szótárnak Iolyta-
tásos füzetekben . való megjelentetése pe-
dig azok számára is Iehetővé teszi meg-
szerzését, akik a kész munkát ára miatt
nem tudják megvásárolni. Olvasóink fi-
-gyelmét fokozott mértékben hívjuk fel
erre az alapvető munkára,

Ga.lling bibliai reállexikonát már a
mult év februárjában ismertettük. Az az-
óta megjelent újabb füzet, mely a «Feld-
zeichen» és «Keramik» címszavak köztí
anyagot foglalja magában, ismét tanusítja,
hogy egy, rendkívül használható, igen ala-
pos munkával van dolgunk, mely nélkü-
lözhetetlen mindazok számára, kik Izráel
népének életviszonyait, Palesztina föld-
rajzi és természetrajzi világát akarják
megismerni. Galling könyve alkalmas ar-
ra, hogy sok új szemjéltető anyaggal gaz-
dagítsa az igehirdető munkáját, azért a
gyakorlati munkában álló lelkészek szá-
mára is nagyon értékes. K.
DibeUlIs Martin:

Die Botschaft von Jesus Christus. Tü-
bingen, 1935, Mohr kiadása, 169 lap,
ára fűzve 2.10 RM.
Dibelius könyve röviden, lehetőleg min-

denki számára érthetően nyújtja annak az
újabb evangéliumkutatásnak az eredmé-
nyeit, amely az Ú. n. formatörténeti mód-
szer segítségével igyekszik helyreállítani
az evangéliumokban foglalt gyülekezeti
hagyomány eredeti formáját. Az evangé-
liumok részletes elemzése helyett egysze-
rüen közli azoknak a szövegeknek fordítá-
sát, amelyek ezerinte együttvéve az evan-
géliumi hagyomány legrégibb anyagát al-
kotják. Ezekhez a szövegekhez rövid ma-
gyarázatokat fűz. Részletekbe azonban itt
sem bocsátkozik, de annál ny lmatékosab-
ban mutat rá arra az alapvető felisme-
résre, hogya legrégibb evangéliumi ha-
gyomány nem akar történetileg hű képet
adni Jézusról, hanem hitet ébreszteni irán-
ta. Noha. e lmunka csak kisérlet a Jézusra
vonatkozó legrégibb hagyomány helyreál-
lítására, mégis elevenen szetulélteti az
evangéliumok hitébresztő, igehirdetö jel-
legét. p, ".

Egyházi munka és szolgálat.
Sc:hieder Julius:

Katechismusunterricht. 2. kiadás. 1934.
Ohr. Kaiser Verlag, München. Ara 2.62
RM.

Újabban egymást érik a .panaszok val-
lastanításunk eredménytelensége miatt. S
ha már a vallástanításnál ís bajok van-
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nak, mennyivel inkább: a kátétanításnál',
mely a vallastanításnak általánosan leg-
nehezebbnek tartott része. Nem ismerek
még egy könyvet, amely úgy teológus,
mint nem-teológus kátétanítóink számára
olyan értékes segítséget nyújtana, mint
Schiederé. Aki ezt a k.ö;nyvet elolvassa,
annak örökre elmegy a kedve attól, hogy
a kátétanításban dogmatizáljon, értékte-
len és balgatag, mert a gyermekek szá-
mára érthetetlen, fogalmi szörszálhasoga-
tást végezzen, vagy éppen moralizáljon,
Megérti, hogy lehet jócselekedettant taní-
tani akkor is, ha folyton csak Istenről és
hitről beszélünk, és viszont, lehet a hit
által való megigazulást hirdetni úgy is,
hogy egy szót sem szólunk a hitről.
Schieder először megállapítja, mi a káté:
Isten igéje és beszéde, mely nemcsak Lu-
ther korához, hanem a mi gyülekezeteínk-
hez is szól, mivel benne lüktet Isten bib-
liai igéje. A vallástanítás pedig maga is
igehirdetés, melynél a főkövetelmény,
hogy Isten szava, azaz igaz legyen és
hogy az «éri-te» viszonyban megszólítsa a
19yülekezetet. A vallástanításnál a gyü-
'lekezet gyermekekből áll, hozzájuk kell
szabni, érthetővé tenni az igét, mely itt
akkor lesz igaz, ha mindig, még a Tíz-
parancsolatban is az evangéliumot hirdeti.
Ez az «elmélet» egészen rövid, de még
nem-teológus számára is könnyen érthe-
~ö", s a szerző többet mond benne, mínt
mások egész kö.tetre terjedő katecneta-
kájukban. A könyv végül az egyes kate-
chézisek kidolgozásahoz ad gyakorlati út-
baigazításokat és vázlatos anyaget. Semmi
nem tehetne napjainkban akkora szelgála-
tot kátétanításunk ügyének, mint egy ká-
tétankönyv, amely az itt lefektetett el-
vek szerint dolgozna fel az itt közölt
janyagot. Ez a tankönyv minden monda-
tával az Istenhez való viszonyt, a hit
világát éreztetné a tanulóval. Gy. D.

Kaolle Theodor-StahliD Wilhelm =
Das Kirchenjahr. Bárenreiter-Verlag,

Kassel. 1934. 88 1. Ara 2.25 RM.
A szerzők az Egyház megújhodását

szolgáló berneucheni kör és az alsószász
liturgiai konferencia megbízásából em-
lékiratban mondják el véleményüket az
egyház! esztendő «értelemszerű és átfo-
rgó» alakításáról. Az egyházi esztendő
kérdésének felkarolását és rendezését
szükségesnek látják, mert ami ezen a té·
ren a multból megmaradt, csak «rom-
halmaz» és «a romok között vállalkozó
szellemű építők értelem és terv nélkül,
(csupán szeszélyes izlésűk szerint, állít-
gatják fel kunyhóikat vagy palotáikate,

A rnű első részében elvi szempontból
tárgyaljék az egyházi esztendő pontos
rendjének kérdését. Hangsúlyozzák, hogy
az egyházi esztendő kérdése csak részlet-
kérdése a liturgia egyetemes kérdésének
és óvnak minden liturgiai munka három
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veszélyétől : a tradicionalizmus merevsé-
gétől, az elméleti konstrualgatástól és az
esztétikai művészkedéstől, Reámutatnak
llIoITa,hogy ha a külső rendet nem is
szabad túlbecsülni, arra mégis szükség
van, hogy. egész gazdagságában érvé-
nyesülhessen a belső tartalom. Az egyházi
esztendő rendje azt célozza, hogy az üdv
;kiItyilatkoztatását az idő megismétlődő
körrorgásában szemleltesse és az; Egyház
életét ennek megfejelően szabályozza, A
jellege chrístoeentríkus, úgyhogy lénye-
ge szerínt az egyházi esztendő egyenlo
Krisztus esztendejével. A második rész-
ben fejtik ki a szerzők gyakorlati javas-
iataikat & állapítják meg az egyházi esz-
tendő részletes rendjét.

Magyarhoni ev. egyházunk élete elég-
gé híven támaszkodik .az egyházi eszten -
dő rendjére. Igaz, hogy ez inkább csak
a hivatalos egyház részéről és bizonyos
merevséggel .töríénik, it hivek nem igen
(élnek tudatosan benne az egyházi esz-
tendőben. Ez a kiÍ!:ülmény persze szoro-
san összefügg a vallásos életnek fogya-
tékosságaíval, Új élet ébresztésére való
törekvésében az .Egyház nem mulaszthat-
ja 6najd el, hogy a hívek f'igyelmét a2J
egyházi esztendő értelmére és jelentősé-o
gére is mind erőteljesebben reáirányítsa,
Ebben a tekintetben cés az egyházi ess-
tendő rendjének is a megelevenítésében,
esetleg módosításában ez a jelentős könyv
a mi viszonyadnk között is igen jó szol-
gálatot tehet. B. o.

Barth-ThUI'DeyseD:
Die grosse Barmherzígkeit. Kaiser ki-

adása, München, 1935.
Prédikációs kötet ez is, de nem egy a

sok közül. Messze kímagaslik a mindent
elborítással fenyegető prédíkációskönyv
áradatból. A 'két szerzőnek lez a harma-
dik közös prédikációs gyűjteménye : egy
közös út harmadik jelentős állomása. Ám-
de mivel kettejük útja, belső érése nem
csupán az ő magánügyük, hanem az igé-
ben megújhodó jegyház sorsdöntő szemé-
lyes közügye, -ezért 'fel kell rá figyel-
nünk. Igehirdetőnek tanulság: ilyen egy-
szerűen kell az Irást megszólaltatn'i és
így kell az igében, a mai embert megszó-
lítani, megtámadni, megfogni. Igehallga-
tónak : mit várjon az Igétől, és főképpen,
hogyan .élhet az Igével .és Igéből.

Minden egyes .prédíkáoió sokatmondó,
egyes darabok meg egyenesen beletartoz-
nak .a prédikáció világirodaimának
~öngyszemei, klasszíkus alkotásai kő-
zé. Az első kötetük az Isten-kérdés új,
élő feltámad~ és a kinyilatkoztatás új
felelete által tett szert egyre növekvő ér-
deklődésre. A második kötetük egyre vi-
lágosabban 'hirdeti az Igét, szemben mín-
den emberi igyekezettel es önteltséggel,
Ebben a 'harmadik kötetben 'a leegyszerű-
södés,kristálytiszta átlátszóság ragad meg:

nem szónokolnak az igéről, még .csak
nem is az ige alapján, hanem egyszerüen
átlátszóvá, elevenné teszik magát az; igét,
beveretnek az Irásba, .az Irás tanítványá--
vá tesznek. Ezáltal jó eszközei a Szent-
léleknek és ezért kell mindnyájunknak
kézbe vennünk és hasznunkra, épülésünk-
re forgatnunk, elméjyednünk bennük, Jel-
készeknek, egyháztagoknak, ha újra az
Igét és igehirdetést valljuk egyházunk
és az élet középpontjának, ami nélkül
nincs és nem is lehet semmilyen megúj-
hodás, Félre a retorikával, ami nálunk
inkább nemzeti veszedelem, mint a né-
meteknél és elő az Igével! U,bán Ernő.

KUDSzt lréD
élete és munkája, Összeállította Gáncs
Aladár. Budapest 1936. 237 oldal. 2.50
pengő.
Kunszt Irén bizonyára tiltakozott vol-

na az ellen, hogy róla könyvet írjanak.
Néhai Gáncs Aladár szerkesztésében meg-
jelent könyv nem is Kunszt Irénnek akar
emléket állítaní. hanem a kinai misszió
nagy ügyének akar szószólója lenni; kő
akar lenni a könyv, de nem az önmagát
elégető, engedelmes missziói lélek em-
lékköve, emberi kezekkel font babérral;
a magyar evangéliumi egyházak ;nyugal-
mába belehajított kő, mely hullámokat
vet, nem magasztalast és .tömjénezést, de
a megmozgatott lelkiismeretekből megin-
dult egyházi és missziói ébredést, sebből
az ébredésből Kunszt Irénnek utódot Kí-
nában. - Igy válik ez az ügyesen s a
Krisztus ügyéért olthatatlan buzgósággal
összeállított könyv az ébredési-, építő iro-
dalom értékes darabjává. Kunszt Irén
Krisztusért elégő élete folytatódik benne,
hogy most fekete betükön keresztül nyer-
jen híveket az ő Urának. A csinos kiál-
lítású, azépen illusztrált könyvet nem le-
het lelki gazdagodás nélkül olvasni.

K66a Pál.
LUDde oIáaos:

Jézus kis barátai. (Gyermekprédiká-
ciók.) II. Fordította: Wolf Lajos. eeg-
léd, 148 lap. Ára 1.50 P.
A fordító már a második kötetet adja

közre magyarul Lunde norvég püspök
gyermekprédikációiból. Már maga a tény
mutatja ezek kiválóságát, Bennük olyan
prédikáló egyéniséget ismerünk meg, aki-
nek pedagóguslelke benne él "a gyeI"lIl!e!k
világában. Páratlan egyszerüséggel és
közvetlenséggel beszél és mégis a mélyre
visz. Alig hinné az ember, hogy ezek-
ben az egyszerü-kís prédikációkban meg-
szólal az egész megssonkítatlan evangé-
lium, amelyet éppen megesonkítatlan for-
mában a gyermek elé vinni annyira meg-
próbálja az erőinket. A fordító több he-
lyen átdolgozó munkát is végzett, nyil-
vánvalóan azért, hogy az idegen viszo-
nyokat nem ismerő magyar -gyermekek is
akadály nélkül használhassák akönyvet1_

Sz. L.

Nyomatott Székely éll Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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Lic, Dr. Kamer 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'SO P,kötve 4'SO p

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