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Megújbodás.
Ha valaki Krisztusban van, új terem-

tés az; a f:égiek elmultak, ímé újjá lelt min-
den. Il. Kor. 5,17.

Valami új valóság létesült a világban, sőt a régi világ: összeomlott és
.egy új világ állott elő, - ezzel a megdöbbentő és hihetetlen űzenettel lép a
keresztyénség a világba. Balgaságnak látszik mínden józan eszű ember szá-
mára ilyet hiresztelni akkor, amikor hatalma teljében ragyog a római biroda-
lom, amikor hosszú évtizedek -háborús bizonytalanságát végre felváltotta a nyu-
godt, csendes polgári munka, fokozódik a jólét és kényelem, a forradalmak
egyik napról a másikra új helyzeteket mutató éveinek helyébe pedig a hábor-í-
tatlan, állandó haladás lép. Es mégis, ez a szó igazat mond. Amikor Krisztus je-
leník meg a világon, ahova ő hoz isteni életet, ott romba dől a gyarlóságnak és bűn-
nek, az enyészetnek éshalálnak a birodalma s valami új valóság, új isteni életnek'
a világa valósul meg. Ez az új világ nem il réginek a romjain épül fel s nem ~
réginek a folytatásaképpen áll elő, nem is belőle szívja életeröít, hanem Istennek
az új teremtése: Istenlétesíti teremtő szavával, mint egykor, mikor a semmiből
hívta életre ezt a trni világunkat. Az új v~lá,gnem váltja fel a régit, a régi nem
tűnile el, hanem megmarad, de sokszor úgy, mint ahogy a tenger partján Ja
viz kíveti rég elkorhadt állatok szilárd vázát : az élet eltünt belőle és csak a
halál diadalát hirdeti minden. Az új világ, Isten új teremtése a régi világnak /lj

határán tűnik fel, mint 'olyasmi, ami «nem; e világból való». Amit Isten Krisztus
által hív életre, aki a Krisztusban van, az sohasem lesz. e vilájg 'részévé, vagfy
tartozékává,

Pál apostol míndezt jól 'tudta, amint arról szavai bizonyságot tesznek.
S amit tudott, az nem volt nála tisztára «elmélet». Önmagán, életének újulásá-
ban, az első gyülekezeteket eltöltő, csodálatos gyümölcsöket érlelő életerőkböl
látta, hogy valóban elmultak! a régiek és valami új vi.lág kezdődik, sőt minden
megújhodik. A rn;i szemünk -Iátóhatárából azonban az, amiről Pál apostol tan us-
kodik, jóformán teljesen eltünt. Csak a régi világot látjuk, szemeink is csak ezt
kere~k( s 'ebben a régi világban keressük azokat a «magasabb» erkölcsi erőket,
melyekről úgy véljük, hogy.isteni eredetűek. A keresztyénség éppen úgy, mint az
egyház, belekerült ebbe a tv;ilágb'a és ha a Miatyánkban Isten országa eljövete-
léért .kőnyőrgűnk, akkor ezt úgy értjük, hogy Isten országa ebben a világban va-
lósuljon meg. Nemcsak az ókori egyház «világiasodott el», azaz lett ennek a mi
bűnös világunknak egy darabjává, 'amint azt ma ~s látjuk a római egyházban,
hanem a reformáció egyházaj, 'a mí evangélikus és pedig közelebbről a mi ma-
gyal' evangélikus 'egyházunk sem .tudott ellenállni a világ kísértésének és ugyan-
csak «elvílágiasodott», megfeledkezett arról, hogy nem e világból való, hogy,
új teremtés a Krisztusban, s hogy csak addig Egyház. a Krisztus teste, ameddig
földi szervezete ellenére is idegen ebben a világban.

Újabban míndjobban érezzük ezt s ezért mind több szó esik nálunk egy-
házunk megújhodásáról. De egy dologgal tisztában kell lennünk. eli a megújho-
dás csak «új teremtés» lehet. Ez a megállapítás már magában foglal egy alapvető
[elentőségü belátást, melyet nem lehet eléggé hangoztatni és mindig újra ma-
gunk elé tárni, .szívűnkbe vésni. S ez az, hogy az egyház megújhodása nem em-
beri munka, nem; a mi emberi erőlködésünk és jóigyekezetünk, jószándékú fel-
ísmeréseínk, vagy akár eleven hitéletünk eredményeképpen jön létre. Ez
a megújulas teljesen és kizárólag Isten Szentlelkének a munkája lés a Lélek
olyan, 'mínt a szél, amely fú, ahova akar: annak zúgását hallod, de nem tudod
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honnan jő és hová m!egy:. Szervezetí és egyéb reformtörekvések. az egyházi
szolgálat új rendezése, a belmissziói, egyházi szociális munka erőteljes megin-
dítása, a visszaélések kiküszöbölése, az erőteljes harc a hazugság ellen egyházi
életüne minden területén. az egyházi ébredés, a kegyességi mozgalmak, ezek:
mind-mind szolgálatába állhatnak a -megújhodásnak, vagy még inkább: lsten
ezeket mind szolgálatába veheti,de minJdezek még nem jelentils a megújhodást
es még kevésbbé eredményezik 'a mi aktívitásunk és emberi erőlkődésűnk igye-
kezetéhez képest az egyház megújhodását. Az egyházat megújítani kizárólag
Istennel. van hatalmában s a Léleknek újjáteremtő erejét semmiféle, bármilyen
fi/noman kigondolt, talán a, Iegkorszerűbb teológia adta fegyverekkel szött
h;álóval sem tudjuk megfogni.

A legnagyobb és legelső dolog, amit ezért a megújhodásért tehetünk, az
imádság Istenhez, hogy ajándékozzon .Lelkének hatalmas ereje szerint valóságos
megújulást egyházunknak. Akármilyen sívárak legyenek is viszonyaink, akár-
milyen kilátástalan legyen is lminden kezdeményezés, ez az imádság is bízhatik
Krísztus igéretében: "Kérjetek és .megadatik néktek l»

De ne értsük félre azt a megállapítást, hogy az egyház megújulása Isten-
nek a Szentlélek által véghez vitt munkájából fakad és valósul meg. Ez a fel-
ismerés nem azt jelenti,mintha jogunk volna ölbetett kézzel nézni, «imáú-
kozní» s a felelősséget 'elhárítva magunktól, hagyni a dolgokat, hogy menje-
nek a maguk útján. Nem, ez a felismerés munkára hív bennünket és fokozott
felelősséget hárít ránk. Mert nincsen az Evangéliuni igazságának semmiféle fel-
ismerése, amely megmaradhatna elméleti síkban. A tudományos kutatásnak az
igazságmegállapításait esetleg tudomásul vehetjük a nélkül, hogy azok bennünket
életfolytatásunkban és egzisztenciánkban érintenének. 'Mit jelent pl. emberi
egzisztenciánk számára valamely ragyogó matematikai tétel vagy a természet-
tudományi kutatás egy elvont megállapítása, de akár az óegyiptomi királyi di-
nasztiás uralkodási idejének a pontos körülhatárolása is? Az evangéliuru igaz-
sága azonban nem maradhat meg elméleti síkban, azt nem lehet egyszerüen
«tudomásul venni», s azután mintegy tovább .menni életünk megszokott útján.
Ez az igazság életünkbe belenyúló, azt meghatározó, a szó legszorosabb értelme-
ben egzisztenciális igazság. Ahol megszólal és ahol meghallgatásra, engedelmes,
hívő szívekre talál, ott átformálja az életet, olt munkába állít ésfelelősséggel tölt el.

Ig'y vagyunk annak felismerésével is, hogy az Egyház teljes léte, diadalai
és vereséget, megújhodása is Isten kezében van. Ennek a felasmerésnek meg
kell szüntetnie a felelőtlen, elégedetlenkedő kritizálási hajlamot, mely bajainkért
embereket tesz fe1előssé, míndig.másokat okoz s úgy véli, hogy ha másokat okoz,
akkor maga már kibújhat a felelősség alól. Nem, akkor, amikor Isten igéjének
megvilágosító erejével elvezet bennünket egyházunk állapotának a meglátásá-
hoz, akkor első sorban 'azt kell felismernünk, mennyire csődöt mondottunk mÍ!
magunk emberi erőnkkel egyházunk szolgálatában. Lehet, hogy valaki fiatal,
vagy hogy emberileg nem .tehetö felelőssé, mert nincs olyan "állása», mely "be-
folyást> engedne neki az ügyek intézésére. Az ige mégis felelőssé tesz: önma-
gunkért és egymásért s jaj, ha ez elől a felelősség elől ki akarunk témí,

Minden igazán építő egyházi -munkának ebből a felelősségtudatból kell
táplálkoznia. Amikor folyóiratunk új esztendőbe lép át, nincs nagyobb kíván-
sága, szerkesztőségének nincs hőbb imádsága, mint hogy Isten adjon minél több
ilyen, a Lélekerejétöl vezérelt munkást, aki a «Krísztusban van», önmagán ta-
pasztalta meg lsten Lelkének új életet teremtő hatalmát s az Evangélium ha-
talmas erejével szólja Istennek új életre hívó szavát a 'megholt csontokhoz. Adja-
Isten, hogy a «Keresztyén Igazság» a neki adott szerény tehetségek szerint is hű
szolgálatot végezhesserr ebben a mi magyar evangélikus egyházunk megújhodá-
sáért küzdő munkában l Lie. Dr. Karner Kóro/?



Szereinélek mellenragadni ...
Ember, akárki légy -
Ha államfő, népvezér. sorsot-forgató kormány kormányosa vagy,
Ha forradalmár, ellenforradalmár, hadiszer-készítő vagy,
Ha akármilyen hatalom van a kezedben - annyival inkább:
Szereinélek mellenragadni l
Szemedbe nézni, igéző, iszonyatos. fekete nézéssei
Sokáig, véglelen sokáig -
S ezeretném megkérdezni azután tőled:
Tudod-e vajjon, hogy meghalsz?
Tudod-e vajjon?
Nem úgy, ahogy tudni szokás,
Nem azzal az olykori, vagy mindennapi, de mindig távoli tudással.
Nem azzal, hogy persze, egyszer mindnyájan meghalunk,
Én is, hogyne, de talán mégis hamarabb a másik,
Nem így, ahogy tudni szokás,
Hanem azzal az egészen személyes, közeli borzadással,
1eljes bizonyossággal, mely most az én sziuemben van:
Ember, meghalunk - rákban, vagy tüdősorvadásban,
Vagy szívbajban, vagy uesebajban, vagy gutaiiiésben,
Válogatott fajaiban az újonnan felfedezett betegségeknek,
Vagy végelgyengülésben az emberi kor legvégső határán,
Kimondhatatlan szenuedéseh után - ágyban párnák között is!

Ember, akárki légy -
Gondoltál-e valaha már erre, a gondolatnak
Azzal a teljes tbhéletességéuel,
Amellyel most én erre gondolok,
Gondolok iszonyodva.
Amde a borzalomnak
Milliomodrészét sem birom kifejezni?
Agyban, párnák között is így -
Résztvevő emberek, orvosok, ápoló-testvérek között is így -
Természetes halállal!

Természe/es hát a halál?
Sziihségszerű, de nem természetes.
Agyban, párnák közt sem természetes.
Végelgyengülésben, az emberi kor legvégső határán sem az.
Nézz magadba ember, akárki légy,
Az én mostani nézésetnmel nézz magadba,
S tagadd, ha tudod ezt!

-a
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Mióta vagy, mióta embervilág létezik,
Egyetlen egy ellenséged van csupán, ember, neked: a halál.
Egyetlen egy, aki ellen hiizdeni, reménytelenül bár: méltó feladat -
Ha ugyan érték valóban ez az élet
És isteni ajándék, amint papjaid nem győzik hirdetni eléggé. -
S te mit cselekszel?
Mit cselekszel időtlen idők óta ?
Egyetlen ellenséged pártjára álltál,
A halál szövefségesévé szegődtél önmagad ellen,
Mióta Kain Abelt agyonütötte,
Emberléted embervértől véres hajnala óta.
Nem elég neked a természetes halál iszonyúsága,
Nem elég a himlő, holera. pestis, minden dögvész kaszája.
Kiegyenesítetted a halál természetes görbe kaszáját,
Mögéje álltál szuronyerdeiddel,
Mögéje tankja idda 1, tengera la ttiá róidda 1, repülőgépeiddel.
Aratását megezerszerezied,
Jó munkát és hihefetlenül gyors munkát végeztetsz vele.
Agyrémeid, melveket világnézeteknek nevezel,
Melyektől világod jobbrafordulását várod,
Melyek tövét vér-óceánokkal áztatod :
Nem érik meg egyetlen ember egyetlen kiontoti csepp vérét sem soha!

Ember, akárki légy -
Gondoltál-e már igazán arra, hogy közeleg a vég,
Az 'enyém, a tiéd, az övé, mindannyiunké?
Közeledik az embervilág embervérfől véres napnyugovása
Az utolsó Abel és az utolsó Kain
Egyetlen egy utolsó rettentő baltacsapással
Egymást ütik agyon.
~ a porondon a te őrületed hű sziiuetségese,
Öröktől való egyetlen, könyörtelen ellenfeled marad csupán
Egyedül? !

Kolozsoár, 1936. nov. 19. Reményih Sándor, '

Megvonni magad az hívek társaságatúl sok fogyatkozás nélkül nem
lehet. Mert úgy imádságidban is ellankadsz, hitetben is meghidegülsz és
lassan, lassan elidegeniilsz Istentül is. Viszontag az gyakran való közön-
séges gyülekezetben sokképpen épiilsz, virulsz lelkedben is, testedben is és
még ezek felett másnak is jó példát adsz, kikel ájtatosságra indítasz, -
kikért Isten is mind testedben, mind lelkedben megáld, mind magadban.
mind emberek előtt. Bomemisza Pite, 1571.

I
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Barth.
Akinek a szavugye egyházunk megújhodása, az nem kerülheti el Barth

megismerését. Kevés ember tud úgy gondolkozóba ejteni, eszméltetní, mint Ő.
Azonban Barth nemcsak nyugtalanító, keresésre ösztökélő szellem, hanern a~
evangéliumi igazság nagy tanítója. Alázatosságában van a nagysága. Munkás-
ságáhan egészen eltűnik személye., Nincs másra gondja, mint arra, hogy az evan-
gélíum ügye díadalmaskodjék. Nem a maga bölcseségét adja, hanem" azt, amit
engedelmességben, figyelésben, a Szentírásból meghallott. Nincs ezért sűrűbb
felszólítása, mint az, hogy egyetlen szavát se fogadjuk el tekintély gyanánt, M>-
nem csakis az igazság alapján megbírálva ..Az az ő igaz tanítványa, aki nem mes-
terére esküszik, hanem annak útmutatását követve~ a Szeritírás iskolájába jár.

Barth Károly 1886-ban született Bázelben, Lelkészi szolgálatát az akkor
uralkodó liberálls teológia neveltjeként kezdi. Azonban mindjárt első gyüleke-
zete alapjaiban rendíti meg szépen kidolgozott gondolatrendszerét és kénysze-
ríti valami, újnak, valami másnak a keresésére. Safenwill lakossága testi-lelki
nyomorúságban sinylődött. Nem segített itt semmi szép kegyes' szó, semml jó-
szándék Az igazságra volt szükség, mert egyedül az Igazság éltet. Egy évfize-
dig .tusakodik Barth önönmagával, gyülekezete nyomorával,korának SZelle.
.nével az igazságért: a .Biblia igazi megértéséért. Ezt a küzkődést tűkrözi prédi-
kációs kötete, amelyet Thurneysennel együtt ad ki 1917-ben. Már a cím: «Keres-
sétek Istent réséltek !»,hűSiégesen kifejezi Barth akkori mondanivalóját. Két évre
rá megjelenikí a «iRóma~levél», a reformáció óta egyike a leghatalmasabb írá-
soknak Az evangéliuni őseréje .csapja meg az olvasót. Akorszellemmel való le-
számolás miatt nehézkes a nyelve még, bár lendülete magával sodor. E):nberj
bölcseség és vallásos élmény 'helyett Isten Igéjét akarja megszólaltatní: a ke.•
resztyénség nem ideálízmus, nem 'eszmények iránti rajongás, hanem az élő Isten
kírálysága.

Általános felzúdulást vált ki ez a könyv, de sok kereső ember felfigyel rá.
Barth Németországba kerül tanárnak. Teret kap a további kutatásra és lehető-
séget, hogy amivoltából kivetkőzött, elvilágiaso ott keresztyénség közepette az
Egyház megújulását szolgálhassa, Az első lépés, a kezd t, sok mindent tisztá-
zatlanul vhagyott, de a következő esztendők szakadatlan kemény munkájában
egyre világosabban hangzik az lIge hirdetése, Könyvét 1922-ben alaposan átdol-
gozza. Szakít a rajongókra .emlékeztető felfogással és a reformátorok nyomán
érvényesíti a keresztyénség 'eszkatologikus, -végső dolgokon csüngő, magatartá-
sát. Az új eredményeket egyszerű formában megtaláljuk Barth és Thurneysen
második közös prédikációs gyüjteményében. (<<Jövel,Teremtő Szeritlélek !», 1926.)
Több írásmagyarázatés cikk .mellett lezárja ezt a fejlődési szakasit a Dogmatika
1. részének megjelenése. A széltében uralkodó elvilágiasodott, az ernber körül
forgó teológiával szöges ellentétben 'hirdeti Isten felséges-voltát, eszünkkel, él-
ményeinkkel meg nem fogható 'nagyságát és egyben kegyelmének csodáját. A
keresztyénség nem egy a sok vallás között, hanem az élő Istennek kínyilat-
koztatása. Ez az evangéliumüzenete, hirdeti Barth.

Barth azonban itt sem áll meg. Isten Igéjének engedelmeskedve anémet
egyházi harc egyik vezetője lesz; az evangéliumi ellenállás lelke, minden új-po-
gány és álkeresztyén mozgalommal, 'meg a mindenhatóságot bitorló, hatalmáhan
túlkapó állammal szemben. Nagy .áldás volt az, hogy ~g] a harc kitörése előtt,
végrehajtott egy újabb hatalmas -tisztázást. Dogmatikajának új átdolgozásában
kiveti teljesen a filozófia nyelvét és fogalmait. Nyelve egyszerűvé válik. Nincs
más szándéka, mint a Szeritírást megérteni és magyarázni. Már a címben érző-



dil\i a v'áltozás. Régen keresztyén dogmatikát akart adni, az 1932-ben megjelent
ellenben már «Egyházi dogmatika». Isten addig vezette, amíg az Ige valóságával
együtt rá nem talált, az Egyház valóságára. Harmadik közös prédikációs kötelük
hű tükre címével, egyszerű nyelvével a nagy tisztázásnak. «A nagy irgalmasság»
1935. Nemcsak elméletileg, hanem tettekkel ís vallja ezzel Barth, hogy nincs fon-
tosabb ügy az egyház életében, mínt a helyes ígehirdetés.

Közben ellentéte egyes politikai körökkel annyira kiélesedett, hogy visz-
szatért Svájcba. Azóta a bázeli egyetem tanára. Munkáit sok nyelvre leíordí-,
tották. Magyarul megjelent eddig «Isten és a kenyér» címen több prédikációja,
Dávid Gyula fordításában (Arací-Arapatak, 1932) és az apostoli hitvallás nagy-
szerű magyarázata, a Credo, «Hiszek» címen, Vasady Béla forditásában. (Deb-
recen, 1936.) Több külföldi előadó körutat tett. Hozzánk is ellátogatoff Mindez
azzal járt, hogy ma világszerte megindult munkássága nyomán az eszmélődés és
új megbizonyosodás az evangéliuni igazi értelme felől. A magyar evangélikusok
közül írásban megboldogult Gáncs Aladár foglalkozott ezzel a batalmas mozga-
lommal (<<Mittanulhátunk Barth Károlytól?" 1931.). Nem más ez a tanulmány,
mínt sürgetés Barth alapos -megismerésére. Aldásos lenne, ha sokan megfogadnák
ezt a felhívást, nem riadva vissza' sem a nyelvi nehézségektől, sem a mondaní-
való újságátóil. Ak,i Barth prédíkácíóín és írásmagyar'ázatain, kezdi, vagy az egy-
házi harcot irányító «Theologísche Existenz heute» füzeteken. az hamarosan
megismeri Barth üzenetét.

Barth legnagyobb szolgálata az, hogy a mai egyházi élettel ellentélben
újra megszólaltatta az Egyház 'elfelejtett hitvallását Isten Igéjéről. Első hallásna
idegenszerű az Ige kiemelése, -de csak azért, mert legtöbb prédikácíónk kegyes
beszéddé és szép szónoklattá .vált, a Biblia szavai hitelüket vesztették ajkunkon
és szép, sokszor a 'Bibliától merőben idegen szellem irányítja vallásos gondolko-
z'ásunkat. Ezért cseng hamisan az Ige ajkunkon. Hiába ismételjük szóról-szóra
talán a reformátorok tanítását, .más szellemmel töltjük meg és ellenkező, értel-
met tulajdonítunk annak.

Azelmult két évszázad folyamán nagy változás ment végbe a keresztyénség-
ben. Elfelejtették, hogy micsoda Istennek az Igéje. Emberi gondolatokat, eszméket
tartottak «isteni» igéknek. Arvallásos és erkölcsi igazságokat hirdették, amit min-
denki megérthet, arníre mindenki rrájőhet, aki csak egy keveset magába száll és
elmélyed. Az a megdöbbentő 'ebben az elgondolásban, hogy az emberi szellem
a 'maga alkotásait tartja iísteninek. Nem kívűlűnk és felettünk, hanem bennünk,
a lelkünk titokzatos mélységeiben 'van az Isten, mondogatták. Csak el kell csen-
desednűnk, befelé Iígyelnünk és -akkor megszólal szellemünk végső alapja. Hiába
hangzott a 'Biblia szava, laz emberek bálvány körül táncoltak, saját' magukat iste-
nitették.

Barth nyomatékosan rámutatott arra, -hogy elveszünk Isten nélkül. Min-
den kérdésünk beletorkollik: a Ivégső nagy kérdésbe, a kérdések kérdésébe: az
Isten-kérdésbe. A mi helyzetünk tveszedelme, sőt egyenesen végzete, kárhozata'
abban van, hogy bűnösök vagyunk. A Biblia szerint a bűn ez: elszakadtunk az
Istentől, Istentől messze vagyunk. rAthidalhatatlan szakadék tátong közöttünk és
Isten között. Hiába próbálunk rhidat verni, átvergődni, lezuhanunk a mélységbe
és összetörünk. Akkor lett im,i;ndeznyilvánvalóvá, amikor Isten eljött hozzánk
és újr.i közösségébe fogadott mínket a Jézus Krísztusban. Isten szólott hozzánk
es ezzel újra kapcsolatba, a szeretet viszonyába .kerültünk Istennel. Amíg Isterr
szavát nem halljuk, egész 'életünk nem más, mp.:ntegyre rnegújuló, mindent el-
követő, szabadulási kísérlet, ami lmindig csődben végződik, vagy kétségbeesés;
'Amíg Isten szavát nem .halljuk, addig ábrándozunk, káprázatos képeket szövünk
magunkról, világért sem akarunk .hallani arról, hogy hányadán állunk. De ami-



kor Isten megszólít minket,akkor lehull a lepel rólunk, amikor Isten megszaba-
dít, akkor borzaszt el 'minket rabságunk rémftö volta; amikor Isten szava életet
ad, akkor látjuk 'elszörnyedve, .hogy a halál birodalmában éltünk. Istennek ez a
szava Isten Igéje. Szó, amely hangzik, akár a többi, de párját ritkító, hozzá
semmit sem fogható szó: ige. Amikor Isten Igéje hangzik, élet támad a halál-
ból, teremtmény áll elő a semmiből. Isten Igéje bocsánat: széttörnek a bűn bilin-
csei, amelyek gyalázatos rabszolga-sorsban tartottak és szabadok leszünk. Isten'
Igéje ítélet: nekünk meg kell halnunk, végünk van, azért, hogy Isten új életre
szólítson elő. Többet nem élhetünk magunkban és magunknak, csak Istenhez
kötve, Szabadok vagyunk, mínt \Isten foglyai. Ellenségei voltunk Istennek, de Ű
megbékített magával és újra.rrneg újra gyermekének nevez minket.

Nem szabad összetéveszteni Isten Igéjét semilyen emberi szóval, emberi
beszéddel. Hiába ismételgetem akár !a Biblia szavait is, hiába forgatok magam-
ban akármilyen kegyes igazságot, ·ez nem használ nekem az üdvösségre, nem pó-
tolja Isten Igéjét. A.Bíbliának meg kell elevenednie, az emberi szavaknak és gon-
dolatoknak ígévé kell válniok, 'akkor történik életünkben a nagy fordulat: a'
kárhozatból az üdvösségre. Annak .a csodának kell bekővetkezníe, hogy a felséges
Isten hozzám tép és szóba áll velem. A Bibliából, a prédikációból Isten szavát
kell kihallanom, amint egyenesen .nekem mondja üzenetét. Amíg Isten nem szél
hozzám, magamban vagyokés -elveszek. Közösség az Istennel csak akkor támad,
ha Isten Igéjét adja és szóra méltat engem.

Ezen a központi helyen .válik el kérlelhetetlenül ma, is a reformátori ke-
resztyénség útja mínd a római katolicizmus tói, mind a modernisztíkus idealista
keresztyénségtör. Barth azért hirdeti Isten Igéjének döntő jelentőségét, mert
az élő, szenthárornságos, személyes 'Istent vallja. A személyes Isten szól, Igéjét
adja. Ahol félreértik Isten ,Igéjét, ott hiányzik maga Isten is és csak egy maguk-
alkotta isteneszmét tisztelnek. Gondolatokat, eszméket megérthetünk, dolgokat
megismerhetünk, de személyeket nem. A hozzám legközelebb álló embert is csak
úgy ismerhetern meg, ha kítárja előttem szívét, közlí gondolatait, kifejezi akara-
tát. Mennyivel inkább áll ez Isten felséges személyére. Ha Ű nem mondja Igéjé-
ben, 'hogy mit gondol felőlünk és a világról, üzenetben tudturikra nem adja,
hogy mií akar, - soha ki nem fürkészhetnénk.

A római katolicizmus elhalványít ja Isten Igéjét. Szerinte az Istenhez ve-
zetö ajtó nincsen teljesen bezárva, hanem csak betámaszlva. Az értelem követ-
keztetései során a véges létezökröt fel lehet emelkedni a végtelen létezőhöz.
Azért 'hiányzik az Ige abból a rendszerből, m-ert Isten nem királyi szabadsággal
uralkodó személy, aki szabadon ítélhet el és tetszése szerínt adhat kegyelmet.
hanem a legfőbb létező, .minden létező alapja. Nem is Isten, hanem istenség.
A kegyelem sem Isten személyes hozzánkfordulása, nem új viszony Isten és kö-
zöttünx Isten akaratából, hanem színte természetfeletti személytelen erő, termé-
szetfeletti állapot. Az arisztoteleszi bölcselet az élő Isten valóságából fogalmat,
istenképet csinál.

'A modernisztíkus keresztyénség elveti ugyan ezt a bölcseleti rendszert,
de mégsem tud eljutni az Igéhez, mert az idealista rendszerek fogalmait alkal-
mazza Istenre, Isten állandó, .örök érvényességű eszme és igazs'ágf,a',legfőbb jó, a
szeretet eszméje. Hiányzik az 'Isten megszólalása, az ige eljötte, mert az eszme
néma. Nincs is ilyen történésre szükség, mert rninden fogékony értelem Ielís-
merhetí, rájöhet intuició útján -a végső eszmére, akiben az Istent vélik felfedezni.
A bűnről nem tudnak 'ezek az ernberek. Csak gyarlóságnak .tekíntík. Elhomá-
lyosodott az Isten-kép, deel nem törlődött az emberben. Ott szunnyad a lélek
mélyén, csak rá kell eszmélni.

Ezekkel szemben a keresztyénség nem más, mint várakozás Isten Igé-
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jére. Feszült figyelem, hogy mikor ér hozzánk, mikor üti meg fülünket kívülről,
felülről Isten igéje. Magunktól 'képtelenek vagyunk még csak a meghallására is
az ígének, mert annyira 'el vagyunk telve a magunk értékeível. lgazával, gondo-
lataival, hogy nincs helyünk az Ige számára. Elvesztünk, ha nem történik valami,
Csak az segíthet rajtunk, ha Isten Igéjét adja.

Amikor Barth újra megtanít mínket arra, hogy figyeljünk Isten Igéjére,
akkor egyúttal elénk tárja a hit titkát is. Isten Igéje szorosan összetartozik a hit-
tel. Isten csak egy úton-tnódon közeledik hozzánk: az Igében. Mi sem fogadhat
juk Istent máshogyan, csak a hitben. Hitetlen ember nem találkozhatik a kegyel-
mes Istennel. Egyedül a hívő ember várja, lesi Isten Igéjét, fogadja örömmel,
nyitott szívvel. Ezért a .hit hallásból van. Isten Igéjének meghallásából.

Az Ige testté lett. Belépett emberi történelmünkbe Jézus Krisztus sze-
mélyében, Ezért a hit is csak akkor igazi hit, ha Krisztusba vetett hit. Isten a
Krisztusban ajánlja fel kegyelmét, amit egyedül a hitben ragadhatunk meg. Ezért
mondhatjuk nemcsak azt, hogy Isten Igéje ad nekünk kőzösséget Istennel, hanem
azt is, hogy; ahitben Lámad közösség köztünk, elveszett és elkárhozott emberek
és a mínket Igéjében megszólító Isten között. Amikor a reformátorok Isten Igé-
jéről és a 'hitről beszéltek, akkor az Istennel való közösség csodájáról beszéltek'
álmélkodva. A bűnös ernhernek az élő Istennel való közösségéröl l Az Ige és a
hit azt jelentette számukra, hogy IsLen szól hozzánk és mi meghalljuk. Vala-
hányszor Ihangzik az Lge, felelettel tartozunk. Életünk a felelet. Vagy a hit igen-
jével felelünk - 'ha Isten kegyelmet ad, vagy ellene döntünk és megtagadjuk --
ha magunkban vagyunk. Természettől fogva mi csak elleneszegülhetünk az Igét-
nek. De Isten ennek ellenére véghez viszi szándékát: kegyelmet ad: szól hozzánk
es ígenlö, elfogadó feleletet ad a szánkha. Ez az Istennel való közösség csodá-
latos beszélgetés, párbeszéd Isten között és míkőzöttünk.

Azonban a hitnek felelete több, mint puszta meghallás és tudomásul
vétel. A 'hit nem, hagyja életünket a régiben, hanem újra meg újra alávet minket
Isten akaratának. Egyformán magára érti és magára veszi az evangéliumot és
a törvényt. Elfogadja az dgéretet és ajándékot, de aláveti magát az ítéletnek is
és engedelmeskedik a parancsolatoknak. A hit nem egy része életünknek, hanem
maga az élet. A hitben véget ér önálló, önelégült, öntelt életünk és az Ige halla-
tára Isten uralma alá kerülünk. Az Istenhez kötöttségünkben van a, szabadsá-
gunk. Többet nem magunkban és magunknak élünk, hanem a Krisztusnak és a
Krisztusban, Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igéből, ami Isten-
nek szájából származik. Az Ige hallatára, az Ige meghallásából élünk. Amely
életet pedig testben élek; az Isten Fiában való hitben élem.

Barth mínden ponton, mondanivalójának tartalmában, formájában egy-
aránt szakadatlanul íejlödik, mélyül, gazdagodik. A kezdet egyoldalúságait, ame-
lyekre a helyzet szorította, sorra levetkézi. Egyre világosabban és tisztábban
szólaltatja meg Isten Igéjének üzenetét. Ezért nem lehet egy-két régebbi írása
alapján helytálló véleményt alkotni róla, A legújabb Barth-tal kell megismer-
kednünk és minden előző művét a mai igehirdetésével kell mérnünk és kíiga-
zítanunk. Csak a mostani bízonyságtevéséhől lehet és szabad megértenüntcaz
eddigieket, hiszen, amit kezdettől fogva akart, az csak most kezd egyre elszán-
tabban, egyre egyszerűbben érvényesülni. Szándékának megértése nélkül pedig
okvetlenül félreértjük és félrernagyarázzuk. Kevés teológus ellen vétettek talán
többet a nyolcadik parancsolattal kapcsolatban, mint éppen ellene.

Azonban nem furcsa-e, hogy ilyen nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet
Barth munkásságára ? Hát nem református ö, aki Kálvint vallja mesterének?
Nincsenek nekünk, evangélikusoknak nagy embereink ? Nem kell-e nekünk
ezekhez ragaszkodnunk? Mínek nekünk idegen hatásokkal kacérkodnunk t
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Vannak, hála Istennek! nekünk is nagy embereink, akíktől sokat lehet és kell
még tanulnunk. Idegen kölcsönre sincs szükségünk nekünk, akik Luthertól olyan
döntő és igaz útbaigazításokat kaptunk a Szentírás helyes megismerésére és meg-
értésére, Azonban nem hajoltunk-é el, nem tértünk-e le egyházunkban mind a
hit, mind az élet dolgaiban a Luther megmutatta helyes útról? Vajjon nincsen-e
szükségünk figyelmeztetőkre? Kevesen vannak, akik jobban rá tudnának eszmél-
tetní minket saját hítvallásaínkra, nemcsak azok sokszor elfelejtett tartalmára
pusztán, hanem magának a hitnek megvallására, a bizonyságtevő magatartásra
és cselekvésre, mint éppen Barth.

Azután Barth egyformán jár .Luther és Kálvin iskolájába. Egyik nagy
reformátort sem fogadja föltétlen tekintélynek, hanem mindkettőjüket az Irás-
hoz méri és minld! a kettőt az Ige alapján helyreigazítja, felülbírálja, kiegészíti.
Azzal a .következménnyel jár ez, hogy Barth hatására világszerte megváltozik az
evangélíkusság és reformátusság egymáshoz való viszonya. Az eddigi hagyomá-
nyos, megmerevedett különbségek és ellentétek avulní kezdenek. Hogyan lehet
például a régi álláspontot képviselni azzal a Barth-tal szemben, aki az úrvacso-
rában éppen úgy vallja Krísztus valóságos [elenlétét, mint azt Luther nem győzte
eléggé hirdetni. Barth ellen nem lehet az eddig .hangcztatott, raktáron készen
talált, de elkopott, reformátusok elleni érvekkel boldogulni. Új helyzet állott'
elő. Minden mozgásba jött. .Az Irás alapján újra kell megérteni 'hitvallásainkat
és Luthert. Új viszonyt .kell találnunk a reformátusokkal. Olyan feladat 'ez, olyan
munka, tusakodás, keresés, ami alól nem vonhatjuk ki magunkat semmiféle jog-
címen. Isten maga rója reánk míndezt. Azt nem tudjuk ugyan, hogy mi lesz a
vége ennek az új vizsgálódásnak, eszmeeserének, megvitatásnak. Talán közele-
dés, talán távolódás. Ez azonban az Isten dolga. Nekünk meg kell hallanunk
azokat a kérdéseket, amelyeket Barth az Irás a1apján szögez nekünk. A Szent-
írás alapján kell újra számot adnunk hitünkről. Viszont nekünk is kérdőre kell
vonnunk nem egy ponton a reformátusokat, ugyancsak az Irás alapján. A meg-
változott helyzet az, hogy ma már tarthatatlan; a lezárt, jogi formákhá rögzitett,
mereven tételes «hitvallásosság». Ma .újra kell figyelnünk a Szentírásra, Istennek
abból hozzánk szóló Igéjére. Azután arra kell felelnünk a mí hitvallásunkban :
a régiek új, eleven megvallásával.

Röviden, Barth jelentősége az, hogy magától értődőnek vett tételeket és
hitigazságokat újra kérdésessé tett, eddig észre nem vett tévedéseinket feltárta,
a mai keresztyénség irásellenes felfogását napvilágra hozta, a következetlen-
ségek, vagy a nem-igeszerű, pusztán csak logikai következetességek veszedel-
mére felriasztott. De egyben egyszerüen, tisztán meg is szélaltatta Isten' Igéjé-
nek üzenetét. Szükségünk VIan Barth nyugtalanítására, de igehirdetésére is. En-
nek megszívlelése sem ment azonban fel mínket a mí feladatunk alól. Nekünk
magunknak is éppen úgy az Irás iskolájába kell járnunk, ahogyan Barth teszi.
gppen úgy kell nekünk is újra az Ige hallgatóivá. szolgáivá lennünk, ahogyan
arra ő nyujt beszédes példát. Végül és első sorban nekünk is olyan bátran és
biztosan, talán ugyanúgy, talán es valószínűleg másként, kell hirdetnünk az
evangéliumot minden teremtésnek. Urbán Em6.

Mi végre adja az Úr Isten a gazdagságot?
Először az ő neve és tisztessége öregbülésére adja.
Másodszor hazánk oltalmára.
Harmadszor életünk táplálására.
Negyedszer szűkölködő nyomorultaknak segítségére.

Bomemisza PlterZ577.
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BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG.
Bölcső mellett.

Milyen nagy öröm az, amikor a házasságból család lesz, vagy
amikor a kis család égy ú] kis jövevénnyel szaporodik! Addig egész-
séges az élet, amig áldásként fogadják a gyermeket; amig a felneve-
lésseI járó veszödséget vidám lélekkel vállalják a szülők. Egyik áruló
jele a fehér ember haldoklásának az, hogy öncélúvá lett a szerelem,
lerázta kötelékeit, kellemetlen tehernek tartja a gyermeket, akinek jöHe
ellen védekezni kell.

Áldás a gyermek, mert rést tör önzésünk bás.tyáján, áldozatot
követel. Egyéniségünk szűk kőréből közösségb.1} vezet. Öröm a gyermek,
a nemzetség, az elődök életének folytatója. üröm, mint a nemzet erő-
gyarapodása. Boldogság, mert tartalmat visz a szülők életébe. Amikor
egy fiatal pár szülői tisztséget nyer, amikor a család Isten-akarta élet-
rendjébe lépnek, nemcsak új felelősség terhe szakad a nyakukba, de
új, igazibb boldogság gazdagítja életüket. .

A gyermeken való örvendezés elfonnyadása korunkban együtt jár
a keresztségről való megfeledkezéssel. Ahol csak kedves családi ünnep
a keresztelés, ünnepélyes névadás, sőt ahol csak azért keresztelik meg
a kis pogányt, mert akkor szinte varázslatos módra inkább erősödik,
ott elveszett a keresztség szentsége, de ott a gyermek jelentősége is
eltörpűl. Egyedül a keresztség szentségének komolyan vétele teszi
előttünk újra kivánatossá a gyermekáldást és egyedül ez növelheti meg
a gyermekkel szemben való felelősségünket.

A keresztségben kezdődik a gyermek, az ember igazi élete. Mert
'az Istennel való közösségen kívűl nincsen élet, csak létezés, tengödés,
máról-holnapra vagyogatás. A keresztségben fogad minket Isten közös-
ségébe. Már születésünktől fogva Istennek a kezében vagyunk. De csak
a keresztség tesz minket bizonyossá a felől, hogy bűnős voltunk elle-
nére Isten kegyelmes hozzánk! Az a keresztség vígasztalása számunkra,
hogy amikor látjuk gyermekeinken sorra kiütközni a mi bűneinket és
tehetetlenül állunk mindezzel szemben, tudhat juk, hogy a bűn hatalmán
túl nagyobb hatalom uralma alá került életünk.

A keresztség nemcsak egyéni életet, de minden életviszonyát is
meghatározza gyermekeinknek. Mennyire másként találják meg helyüket
~ család kötelékében, pajtásaikkal való barátságban, az iskola munka-
közösségében, a gyülekezet életében, a társadalom és nemzet közössé-
gében, ha nemcsak a bűn, de sokkal inkább a kegyelem szabja meg
életüket. Keresztség nélkül életünk előtt, minden bűnünk és erényünk
előtt negativ előjel van. Akármit teszünk is, vagy mulasztunk, ez az
előjel mindent vesztűnkre fordít. Az éppen a keresztség csodája, hogy
Isten életűnk előjelét pozitivre fordítja. Lesz és marad éppen elég bűn
életünkben, de mindezt átfogja a megszentelö kegyelem.

Az vezet minket igazi keresztyén szűlői örömhöz és igazi családi
boldogsághoz. ha a bölcsőt a keresztség fényében látjuk, ha gyerme-
künkben Istennek gyermekét fogadjuk el, akit Isten reánk bizott és aki-
ért neki tartozunk számadással, ha- minden kis csecsemő mögött nem-
csak a bűnnek, de a kegyelemnek hatalmasabb valóságát valljuk és
látjuk.
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Vita a "Magya~ Történet" körül,
Az új magyar történetírás legolvasottabb, legnagyobb hatású történet-

írója, Szekfü Gyula, négy hatalmas kötetben megírta négy utolsó századunk tör-
ténetét. Művében nagy tehetségének, három évtizedes, széles területeken végzett
mélyreható kutatásainak eredményeit új felfogással, előadó művészetének lebí-
lincselő varázsával tárja az olvasó elé. Szellemtörténeti módszerének magaslatai-
ról tekint le történetünk századaíra, s ebből a magasbó], a részletek biztos egy-
befogásával eddig el nem ért plaszticítású szintézist ad. Lépten-nyomon más
eredményekre jut, mint az őt megelöző tudós nemzedék, 1> nem habozik' éles
dialektikával végrehajtani egész újkori történetünk jelenségeinek átértékelésélí

Eszménye a Habsburg-uralom alatt egyesült, katolikus Magyarország,
A török hóditás és a szabadságharcok korában ez az eszmény vezeti értékelései-
ben. Ez azzal a következménnyel járt, hogy köteteinek fogadtatása különbőzö
volt. Lelkes hívei, az ifjú katolikus történetkutatók újjongva fogadták, megálla-
pításait, az új magyar történetírás két kiváló reprezentánsa, Domanovszky s:áp:-
dor es Mályusz 'Elemér azonban ígen sok megállapításával élesen szembefor-
dultak, átértékelésait nem találták megalapozottaknak, koncepciójában alapvető
tévedéseket 'állapítottak meg, jólle'het bírálataikban teljes elismeréssel emel-
ték ki művének nagy értékeit.

Feladatunk az emIített tudósok kritikájának ismertetése, A terület, ame-
lyení a N;i:talmowS1, a 16-18. siázad története. Az ismertetésnél a következö meg-
gondolásunk lesz Irányadó. A nemzeti történetírás feladata a multnak a tudo-
mány módszereível elérhető lehető tökéletes rekonstrukciója. Ez acél történeti
hűséget, lelkiismeretes tárgyílagosságot követel. Ha valamely történeti alaknak.
eszmének vagy folyamatnak jelentőségét kisebbítjük, vagy túlozzuk, a rekon-
strukció hamis. Az átértékelésnek csak ott van létjogosultsága, ahol ezeknek
a szempontoknak figyelmen kívül hagyásával történt a történeti értékelés.

A török uralom és a szabadságharcok korára, valamint a 18. századra
eddig a következö megállapításai voltak történetirodalmunknak. A bécsi kor-
mány a végeken vérző magyarságot magára hagyta. A megmaradt királyi Ma-
gyarország hosszú sávja védte az örökös tartományokat, s ,eí'Jta hivatását cson-
kaságában is képes volt teljesíteni. Habsburg-kírályaínk rendi alkotmányunkab
meg akarták semmisíteni. Ez a törekvés a katolikus restaurációval karöltve ki
akarta drtani a protestáns egyházakat. A protestánsok vallásukkal a rendi alkot-
mányt is védelmezték. azért kétszeres szálka voltak a ~~'écsi kormány szemé-
ben. A protestáns Erdély a protestánsok védelme mellett a magyar alkotmány-
nak is erős és diadalmas támasza volt. Rákóczi iszabadságharcának leverésé-
vel mínd a két tényező végleges vereséget szenvedett. A kifáradt nemzet' a t8.
században nem tudott ellentállni a kormány katolizáló és abszolutisztikus tö-
rekvéseinek. Az elnemzetietlenedés kerszaka ez; veszedelmlesebb, mint a harc-
téri vereségek. mert nyelvéből és nemzeti jellegéből forgatta ki a magyart. A.
köznemességből, amely megmaradt magyarnak, a 16-17. századi élénk poli-
tikai élet hiányában kivész a magasabb politikai tevékenységre való képesség,
szeme nem lát túl megyéje határán. Ebből a halálos Ietargíából rázta föl a,
nemzetet a reformnemzedék hőskora.

Ezt a szemléletet akarta megváltoztatni Szekfű átértékelése. Koncepció-
jának tengelye a királyi, katolíkus Magyarország. Szolgálta-e ezt a célt állam-
férfi, vallási vagy politikai tevékenység, vagy elleneszegült ? Ez ítéleteinek alapja.

Amennyire futólagos olvasásra meg lehetett állapítanunk, Szekfű a kö-
vetkező kérdéseknél tér el az eddigi felfogástól: János kírály megválasztása,
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Martinuzzi politikája és egyénisége, a tradiciót, az ősivel való összefüggést a
nyugati fél tartotta fenn, Erdély súly a és szerepe Bethlen előtt, Bocskay műve
(a nyugati és keleti magyar lelke), Ferdinánd és Miksa abszolutízmusa, a ren-
dek nem törődnek a harcképességgel, Magyarországot XI. Ince és I. Lipót sza-
badította fel, a toleranciát csak Rákóczi személye képviseli; a 18. század az erd-
gyüjtés boldog kora, s ez a királyokr s a katolikus társadalom vezetésének ér-
deme.

Szekfű azt állítja, hogy a Zápolyaí-birtoknak döntő szerepe volt János
király megválasztásában ; ezt a rokonságnak, a földesúri hatalomnak! s a Iamí-
liáris szervezetnek köszönhetí. Másik állítása, hogy a törökbarát politika a J á-

nos körül terpeszkedő délszlávok -műve. Domanovszky nem osztja egyik állítását
sem. A választáson 11 megye volt képviselve, köztük Vas, Somogy, Zala, Békés.
Ezek között Jánosnak csak Vasban volt némi birtoka. Maga Szekfű hangsúlyozza'
másutt, hogya horvátok époly ellenségei voltak a törőknek, mint a magyarok.

Szekfű behatóan és szeretettel foglalkozik Fráter Györggyel. Kemény
energiát lát benne, de emellett politikátlan öntudatlanságot, az emberistueret
hiányát; hajlékonysagát és -elörelátását tagadja. Domanovszky ezt a felfogást
nem osztja. A Zápolyaí-család iránti hűségét onnan magyarázza, hogy szolgája,
servitora volt a családnak, melynek feje iránt tehát .hűséggel, hűbéri érzéssel
viseltetett. De még erősebb köteléket jelentett délszláv eredete. Szekfűnek ezt
a felfogását meggyőző erejűnek tartjuk.

cA kettős királyválasztáshól megszületett két magyar államalakulat kö-
eül egyelőre csak a nyugatinak voltak politikában és kultúrában fejlődési lehe-
tőségei. A magyar 'állami berendezések János király országában csakhamar el-
senyvedtek, helyükbe Fráter György új, erdélyi partikuláris intézményeket állí-
tott, melyek nem képvíselhették többé a régi magyar 'állami hagyományokat.
A tradíciót, az ősivel való összefüggést a nyugati fél tartotta fenn, az, amely egy-
úttal, idegen eredetű király alatt, idegen tartományokkal szoros összefüggésben,
az európai hatásnak is sokkal inkább ki volt téve, mint a "magyar állam bár-
mikor, talán Szent István óta soha ennyire, Régi Jmagyar tradició és európai
nyugati hatás, ez akét erő m)u'nkál most 'és hozza létre, a Habsburg államot, a:
magyar nemzet pol;it(jJ{ai életének 'négyszáz éven át tradicionális formáját>.
Szekfű minden baj eredendő ibűn'ét a kettős királyválasztásban .l~tja. Doma-
novszky kérdi, míért kell ebből mínden ódíumnalc a keleti félre esni. Tagadja,
hogy az ősivel való kapcsolatot a nyuga:tJi rel fenn tud'ta tartaní. Tagadja az
európai hatásnak ad a nagy érvényesülését, amelyet Szekfű állít, hisz ami kor-
szerű eszme akkor elhatolt Magyarországba, az a keleti félben vert gyökeret,
pl. a humanisztikus iskolézás.

Domanovszky reámutat arra az ellenmondásra, amely Szekfűnél a Beth-
len elötti Erdély szemléletében 'jelentkezik. A 16. századi Erdélyt szegényes
kezdetnek, természetellenes alakulatnak tartja, azonban Báthory Istvánról igy:
ir: «Hunyadi MátJás ótaő volt az első magyar egész ember, aki állami erőkkel
rendelkezett a magyarság felsegítésére. s ezzel olyan munkát végzett, mínöt az
'Országon kívül maradt Habsburgok soha nem végezhettelo.

Ha nem ismernők Szekfű értékelésének alapját, érthetetlen volna előt-
tünk Bocskay alakjának történelmi beállítása. Ez oly gyöngén megalapozott,
oly könnyen támadható, hogy Domanovszkysokszor saját szavaival cáfolja állí-
tásait. Kettős vádja: Bocskay megosztja a magyarságot, egy része nem vesz
többé részt a védelemben. Domanovszky először is azt veti joggal Szekfűnek a
szemére, hogy mig a bécsi béke Bocskayját a legélesebb megvilágításba állítja,
azt egyáltalán nem domborítja ki, hogy Bocskay is a törökellenes politikának
volt egyik oszlopa es csak akkor fordult más irányba, amikor látta, hogy mín-
den törekvése meghiúsul az udvari körök tehetetlenségén.

J
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Az első vádra felelete a következö, Erdély külön életét nem Bocskay ,
hanem; a török foglalás teremtelte meg. A földrajzi helyzet adottságai csak két
lehetőséget engedtek me'g:, Erd~ly vagy fejet hajt a szultán előtt és kerüli vele.
az összeütközést, vagy maga is hódolt területté lesz. A török támadásai a Duna:
vonalán érték hazánkat. A hűbéri viszony, amely a Havasalföldet a portához kö-
tötte, s a szultánok törekvése Bécs felé, elháa-ította-Erdélyröl azt a veszedel-
met, hogy átvonulási terűlet.legyen. A török katonai ereje a megszállott területen
nyugat felé volt fordítva. A török Iensőbbséget mJétgJános király elismerte, a
a helyzet tehát lényegében nem változott. Szekfűnek azt az állítását, hogy, a
török hanyatlás kihasználását Erdélynek Nyugattél elszakítása hosszú időre
megakadályozta, Domanovszky Szekfű következő soraival veri viissza: «Török
és bécsi közt a magyarsággal szemben annyira káfejlődik' az érdekközösség,
bogy; a magyarságnak nemcsak harci kedvét, hanem háborús hajlamának eszkö-
zeit is szívesen, egyesült erővel megsemmisítenék s ,

A második vádra a bíráló így felel. A geográfiai helyzetben gyönge Er-
délynek lehetetlen volt a török ellen föllépníe, ha 'e föllépésnek nem' az az
alapja, 'hogy a Habsburg-uralommal együtt a török kiűzésének határozott prog-
rammjával indítják mreg a küzdelmet. Ezt a politikát néhány évvel konábban ép-
pen Bocskay juttatta diadalra. A megfelelő eszközök és vezetés híján Mezőke-
résztes után elposványosodott háború befejezése pedig a lakosság eminens ér-
deke volt. A tizenötéves háború lesújtó tapasztalatai után nem lehetett ezt a,
kísérletet megismételni. Mindaz, ami Bocskay gondolkodásának megváltozását
előídézte, Szekfűnél teljesen összezsugorodik.

Szekfű tagadja, hagy r. Ferdinánd és Miksa uralkodása abszolutisztikus
lett volna; ez csak Rudolfnál jelentkezik tudatosan. Ha ez titán, Pázrnány ide-
jében Magyarország megadta volna királyának, amit akkor már minden feje-
delem birt, nincs kizárva, hogy az új uralkodási elvek magyar központból, ma-
gyar tanácsosok által érvényesülhetnek, a királyi hatalom további kiterjedt
műkődése Pázm/ány és a katolikus rendek által magyar formák közt fog ha-
ladni, ha Pázmány a rendi mozgalmakat kerlátok közé levezeti. Különös, az
ő szkepticízmusra hajló felfogásától élesen elütő optimísta feltevés ez az után,
hogy elmondja a velencei követek megállapítását. A magyar központi ható-
ságok határozhattak, amit akartak, a döntést r. Ferdinánd a titkos ta\nácsával
hozta meg. Másutt meg így íro A lelkekben már ott volt, mélyen begyökerezve,
a nemzeti keserűség, annak tudata, hogy az ország idegenek elnyomását szen-
vedi; nyugaton német uralom, keleten mínden belső gyöngeség s fejedelmi
önkény mellett is m~gy'ar vezetés, Majd megállapítja, hogy a bécsi-magyar
ellentét hatása alatt a király legbuzgóbb hívei - Zr'ínyi, Thurzó György, Páz-
mány - pályájukon végül mind megváltoztatfák álláspontjukat. Domanovszky,
megjegyzi, hogy ezekhez hozzáfűzhette volna Esterházy Miklós nádor keserű
tapasztalatait is, és Szekfű fentebbi beállítását nagyon kényszeredettnek. leve-
gőben lógónak tartja.

«A 16. századhoz hasonlóan ez a kor Ca 17. sz.) is irígylésre méltö lelki
nyugalommal !b,ízta rá az ország védelmi költségeinek fedezésé! a királyra, ki-
nek hatalmát oly kevéssé kedvelte és oly szívesen megnyirbálta •. Szekfű mondja
ezt, aki pedig miután összeállította a honvédelemre s költségeire vonatkozó
adatokat, a következő megállapításokra jut. A birodalmi segély nagyrészt be-
hajthatatlan volt, az örökös tartományok segélyeiben sem volt kőszönet, a ma-
gyar jövedelmek egy részét még ebben a kétségbeejtő helyzetben is kivitték az
országból s az udvartartásra ugyanannyit kőltöttek, mint az .egész védővonal
költsége,

Nem akarjuk kisebblteni Xl. Ince pápának és Lipót nagyszerű hadveze-
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relnek érdemeit, de a döntő fordulatot még sem volna szabad kizárólag nekik'
tulajdonítani és megleledkezni a szász választó és csapata hősiességéről, akiről
európaszerte elismerték, hogy felújította a középkorí szász 'hadidícsöséget, s
maga Lipót azzal jutalmazta.rhogg' a XIN: Lajos ellen harcoló birodalmi sereg
generálisszímuszává nevezte lqi, És nem volna szabad megfeledkezni Branden-
burg és Svédország vitézeiról 'sem, akik tán mégsem azért jöttek ide vérüket on-
tani északi hazájukból, hogy' utat nyissanak a jezsuitáknak Északkeleti Magyar-
országba, az Alföldre és Erdélybe is.

Mályusz «Magyar renaissance, magyar barokk. c. tanulmányában módszer-
beli kifogást emel Szekfű azon eljárása ellen, ho,gy, a 15. századot a királyi ud.
var, a főpapság és főnemesség gondolkodása és kultúrális foka alapján jelle-
mezte, mí~ a későbbi 'századokban ugyanezt a köznemesség gondolkodása alap-
ján végzi el. Szerinte, ha egy kutató a nemzeti élet bizonyos korszakát valamely
vezető réteg berendezettsége alapján 'jellemezte, akkor más kerszakot nem sza-
bad más rétegek tekintetbevételével jellemeznie, Szekfű Mályusz módszertani'
alapelvét nem fogadja el a kritikájára adott válaszában. E szerint, jegyzi meg;
ha Mátyás korában a főurak és főpapok gondolkodása szerínl jellemezte anem-
zeti létet, ma is csak mai mágnásaínk gondolkodásából -kellene megállapítania
a mai kerszak [ellegét. Ebben Szekfűnek igazat is kell adnunk.

(Mályusz ellentmond Szekfű azon állításának, hogy a tolerancia hiányzik
a Rákóczi-korban ; azt csak 'a fejedelem személye képviseli udvarában. Ezzel
szemben azt fejtegeti, hogy a Rákóczi-korban minden nyelvű és vallású cso-
port szabadon fejlődhetett. Ezzel 'a Rákóczi-kor hét évtizeddel megelőzte IL Jó-
zsef türelmi rendéletét. Ez a politika magyar talajból fakadt, ezzel a magyarság
tudatosan akarta az addig követett iránytól eltérő mederbe terelni fejlődését.
Öröm ,és büszkeség számunkra az a tudat, hogy a buzgó katolíkus Rákóczi nemes
lelkében ott élt és .kifelé is hatott a teleraneia nagy eszméje. De még' nagyobb
öröm Mályusz föntebbi híradása, 'mert nem elszigetelt jelenségről, hanem a
nemzet lelkében munkáló új 'eszme' elterjedettségéröl számol be. A nemzeti
érdek szempontjából, - mely nemzeti történetírónak egyetlen zsínórmértéke
lehet, - csak sajnálnunk kell és ezt Szekfűnek is sajnálnia-kellene, h;ogy a kö-
vétkező kerszak sietve msszaállította a Rákóczi-szabadságharc előtti állapotosat.

Ami a 18. században ·11. Józsefig történt, az valóban királyaink, bécsi
kormján'y1s a 'katolikus társadalom. s ebben a [ezsuíták műve volt, ebben Szekfű-
vel teljesen egyetértünk. Századok -vérzívataraí után hét évtized .b'ékélje borult
áldóan a magyar tájakra. 'Gyarapodott számban s bizonyos szerény anyagi
izmosódásban is a magyar 'jobbágy, Mária Terézia sokat tett a földművelés
fejlesztéséért, Ill. Károly alatt az Alföld végtelen elvadult térségein dolgos kezek
százezrei teremtettek virágzó kultúrát. Főpapok emeltek szép barokk templo-
mokat és püspöki rezidenciákat,császári tábornokok és főuraink uradalmaik
központjában Mansart-tetös tágas kastélyokat Pénzemberek. udvari szállítók,
aranykora volt ez a kerszak. Széleskörű, szorgalmas adatgyűjtés folyt a törté-
nelem és földrajz területén.Nagyérdemű jezsuita tudósok gyüjtögették fárad-
hatatlanul számtalan fólíánsaikba a mult emlékeit. Ebben kivették részüket az
elnyomott, lenézett protestánsok is; 'elég itt a kor legnagyobb tudósának, a
lutheránus Bél Mátyásnak és a kálvinista Bod Péternek nevét s Benkő József
Transylvaníae principatusát említem.

Nagyranőtt fák nagy árnyékot vetnek, s ezek az árnyékok beborították
ebben a kerbars a .békés magyar tájakat, a végtelen sík jérségeket, a regényes
f01yóvölgyeket, égbenyúló hegyek vídékeit. 'Főuraínk nemcsak uradálmaikban
emeltek kastélyokat, hanem Bécsben is palotákat. Vidéki kastélyaikba csak a
nyár unalma űzte el őket, az év nagy részét Bécsben töltötték, a százezer holdák
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jövedelme, jobb'ágyaik ezreinek verejtéke ·az osztrák ipart termékenyitette meg.'
A III. Károly korában szépen megindult ipari fejlődést Mária Terézia gazda-
sági rendszere csemetekorában sorvasztotta el, mint a májusi aszály a gyönge:
vetést. Szaporodott a magyar lakosság, de kétszeresen szaporodtak' a nemzeti-
ségek, mert a természetes szaporodást mesterségesen elősegítette a telepítés, s
ennél a telepítésnél a nyakas kálvinista magyar paraszt inem volt kellemes
anyag. Az érdemes jezsuita történetírók száma nem mérhető azon lársaiké~
hoz, akíknek a feladatát a római generalis szabta meg" s ez az erőszakos térí-
tésben, a decretahs esküben s a reverzálls-kérdésben csúcscsodott ki, Az ön-
érzetében vérig sértett, mellőzött, másodrangú alattvalóvá degradálódott pro-
testáns köznemesség duzzogva, dacosan vonult vissza urívarházaíbaí s a megye-
házára. Lassan-lassan a lmegye határa lett számára alvilág vége. Látóköre össze-
szűkült, partikularízmusa nem engedte nemzeti. feladatokra eszmélni ugyan-
akkor, amíkor nyugati boldogabb 'nemzetek elé az anyagi és szellemi művelö-
dés ragyogó perspektivája táru~t.

Szekfű 18. századi csillogó 'rajzai mögött mi ezt a szürke valóságot lát-
juk. Alapvetés ez a mí szemünkben js, de vészes erők torlódása, olyan, mínt
míkor nyáron! a sík mezön a lát határ szélén; köröskörül haragos felhők gyüle-
keznek. középen 'm;~ süt a nap, szellő sem rezdül. Fölkészülhetett-e így a közé-
pen egyre összébbszoruló magyarsága következő század ije~tő méretű küzdel-
meíre t

Dr. Jánossy István.

fl szexuálís élet értelme.
'A régi világ megingása és egy új világ vajudása, amely korunkat jellemzi',

nem kerülhette el a szocíálís élet legfontosabb alapviszonyát, a nemeknek egy-
máshoz való viszonyát sem. A válságot, amely a szexuális élet területére is be-
tört, régi felfogásokkal és tekintetekkel való szakítás és új megoldások keresése
határozza meg. Van ebben a régiekkel való szakításban és az új utak keresésé-
be!1 sok őszinteség és régi előítéleteknek, hazugságoknak és álszeméremnek a
levetése is. Nagy mértékben befolyásolja az új tájékozódást a nemek legális kap-
csolatának, a házasság létrejöttének sok akadálya is, amely a gazdasági viszo-
nyokban igyö!rerezik. Az.eredmény azután sokszorosan minden kerlátnak ledön-
tése, a nemi ösztön teljes felszabadítása, a szabadszerelem dobzödása, pajtás-
házasságok és próbaházasságok propagálása. mindennek következményeképpen
pedig az erkölcsi züllés és a fennálló társadalma. rendnek a szexuális élet felő1-
is történö aláás ása.

Amikor folyóiratunk lapjain foglalkozunk a nemek egymáshoz való vi-
szenyának kényes és életbevágó kérdésével, akkor csak az a meggyőződés vezé-
relhet, hogy itt nemcsak szorosan vett tdtli, hanem vtestí-lelkí kérdésről van
szö és hogy ennek a kérdésnek helyes megoldása is, mínt az emberi élet mín-
den kérdéséé, csak Isten kijelentett akaratával való összhangban és az Ű se-
gítségével lehetséges. Fejtegetéseinkben részben Piper Otto: «Sinn und Geheím-
nis der Geschlechter» c. könyvére támaszkodunk, amelyet folyóiratunk 1936. éVI

júniusi mellékletében ismertettünk.
Az emberiségnek nemekre való oszlása, a nemiség a teremtő Isten ado-

mánya, amely ezzel együtt az Ű keZébő) vett feladatot is jelent. Ez az a keresz-
tyén meggyőzödés, amelyből minden további meggyőz'ődésnek folynia kell. Mi-
vel Isten férfiúnak lés nőnek teremtette az emb~rt;, azért a nernek egymáshoz
való vonzódásában nincs szégyelnívaló, mert magában véve nincs benne semmi
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rossz. Ebből következik az is, hogy ennek akölcsönös vonzódásnak elfojtása és
megtagadása nem biztosít magasabbrendű és tökéletesebb életet, mint amilyen
az az élet, amely Isten adományát elfogadja ~s a vele járó isteni feladatot vál-
'lalja. Sőt! Ha az Isten azt állapitotta meg igazságként. hogy «nem jó az ember-
nek egyedül lennis CT. MóZj.2, ,t&) és ezért a férfi mellé megteremtette az asz-
szonyt, akkor ezzel minden kétséget kizáróan kínyílatkoztatta, hogy az ember
lényének teljességre való [utásához szükséges mindegyik nemnek a másikkal,
való kiegészülése, a két nemnek egyesülése. Csak ebben az egyesülésben bon-
takoznak ki egész mívoltukban azok a vonások és .sajátságok, amelyek külön
míndegyík nemnek megadják' a jellegér. A két nemnek egymásra való hatásában
válik a férili. ígazén férfiúvá, a nő igazán nővé. Az a hfányérzet, amely mínn-
két nemben rnegvan, amjg a másik nemmel való egyesülés útján létrejön az
egység, és amely ösztönszerűen sürgeti ezt az egységet, nem pusztán a testiségben
találja meg a magyarázatát, hanern a teljes, testi-lelki énnel veleadott ístení
indítás, hogy keresse annak a célnak a megvalósítását, amelyre a Teremtő ren-
delte. «Lesznek ketten egy testté» (1. Móz, 2!:24; Máté 19,5; Ef. 5,,31.), ez az
ige jelöli niig! a nemiség értelmét és célját. Mínthogy pedig Isten adta meg ezt az
értelmet lés tűzte ki ezt a célt, azért annak Isten akarata szerint való betöltése.
szent dolog.

Amikor a nemiség értelméről beszélünk, akkor ez nem jelent egyet magá-
nak az életnek az értelmével. Más szóval : az élet értelmének a betöltése nem me-
~ül kl a nemiség értelmének a betöltésében. Sőt az életnek van értelme akkor is,'
amikor az ember szexuálís adottsága nem jut el a másik nemmel való egyesülés
révén az említett kíegészüléshez és egységhez. Isten adományát nem szabad'
ugyan könnyelműségből vagy okoskodásból visszautasítani, azonban esetről-eset-
re mégis dönteni kell a felől, hogy az adott körűlmények között van-e joga az
embernek ahhoz, hogy ezzel az adománnyal éljen. Az ember nem pusztán termé-
szeti lény, hogy természetes ösztöneinek, így a nemiség indításának is míntegy'
kényszerűen engedjen. Az a körülmény, hogy felelősséggel megterhelt erkölcsi
lény is, kötelezi, hogy a felelősség tudatában mérlegelje, ő reá nézve nem áll-c.
fenn a lemondás, az önmegtartóztatás kötelezettsége. Jézusnak Máté 19,12-bell'
foglalt szava rámutat arra, hogy ez a lemondás szükségképpen folyhatik a testi.
állapotból és kötelesség lehet akkor is, amikor a hivatás akadálytalan betöltése
megköveteli. A mai gazdasági 'helyzet is sokaktól megkívánja ezt az áldozatot.
Igaz, hogya bűn eredménye ez a helyzet, amely férfiaktól, nőktöl is megtagadja
a nernek egyesülésében álló egységre való jutást, de ez a körülmény az egyese-
ket nem jogosítja fel arra, hogy túltéve magukat az Isten rendelésén, felelősség
nélkül keressék a puszta érzéki ösztön kielégítését, Ha az Isten rendelése szerint
való egység létrejötte elháríthatatlan akadályokba ütközik, akkor az érdekeltek,
egyedül helyes magatartása csak az lehet, hogy. ebben Isten akaratát lássák,
amellyel éppen ő tőlük kíván önmegtagadást azáltal, hogy házasságra nem gon-
dolhatnak.

.Mert a szexualitás csak a házasságban juthat el értelmének teljességé--
hez. Ahhoz, hogyi a ::M:rTia nővel legbensőbb kapcsolatában kibontakozásra jut-
'va, 'lQélj'e a férfírnivoltában adott lehetőségeket, egy egész életre, tehát egy egész'
életre szóló szövetségre van szükség, Ugyanez a helyzet a nő női mívoltának
teljességre [utásánál is. Az is a dolog természetéből folyik, hogy egy-egy férEft
csak egy-egy nőben találhatja m:~ a maga lényének teljességéhez szükséges tár-
sat. Ugyanez a valóság a n\ő szempontjából is. A nemiségnek az az értelme,
amelyet ez az isteni szó határoz meg: «lesznek ketten egy testté», tehát szükség-
képpen megköveteli a monogám házasságot és ennek felbonthatatlanságát, AZOK
a bensőséges kapcsolatok, amelyek a nemek között házasság előtt csak ldöle-



gesen jönnek létre és pusztán a testiségben gyökeredző természetes ösztön ki-
elégítését célozzák, nem érhetik el a nel11(fség.értelmének teljességre való jutá-
sát és ezért vétket jelentenek ez ellen az értelem ellen. Házastársaknak egymás
mellőzésével kívülállókhoz való szexuális közeledése pedig áttöri és lerombolja
a közőttűk megalapozott testi-delki egységet és azért vétek a házastárs és egyben'
szírrtén a nemiség értelme ellen is. Ebbe a megfontolásba illeszkedik bele Jézus
komoly szava már a szemekkel, illetve a megkívánással elkövetett házasságtö-
résről is (Máté 5, 28.).

A nemiség értelme tehát az eddigiek szerint megvalósul, ha létrejön a
nernek Isten akarta egysége. Nem függ tehát a betöltése attól, hogy követi-e ezt
az egységet gyermekáldás, vagy sem. Az egész Szentírásban sehol sincs szó arról,
hogy a nemiség rendeltetése és célja csak a ,gyermekáldásban valósulhat meg,
A gyermekről minden idevonatkozó helyen mint Isten külőn áldásáról van szó,
amely a nemek egyesüléséhez hozzájárulhat (1. pl. Zsolt. 27: 3). Ha ez az ál-
dás elmarad, akkor ez,még nem jelenti azt, hogy a nemek egyesűlése, tehált a há-
zasság értelmét veszíti. Viszont ebből természetesen nem követlcezhetik a gyer-
mekáldás megvetése. amint az ma, sajnos, egyre szélesebb körökben elterjed.
Isten áldása elől kényszerítő szükség nélkül elzárkózni, illetve ennek az áldás-
nak bekövetkezését megakadályozni Isten ellen való vétek. Mert aki az O áldá-
sát megveti, az megveti .Ot magát. Ezt nem kell bővebben magyarázni. Viszont
nagy megkönnyebbülést jelenthet ez a felismerés olyan házastársak számára,
akiktől Isten a gyermeket megtagadja. Szövetségük azért mégsem válik értel-
metlenné. Teljesen betöltik rendeltetésüket, ha nem szünnek meg egymásnak
segítségére lenni abban, hogy énjük teljes kifejlődéshez és kibontakozáshoz jus-
son <ci és ha tudatában maradnak ennek, milyen há:lásak lehetnek egymásnak,
amiért egymásnak ehhez a kibontakozáshoz megadták a lehetőséget.

Már 'ebből az utolsó megállapításból is kitűnik, hogy Isten a nemiség
adományával rnílyen óriási feladat elé állítja az embert. Ez a feladlat lé-
nyege szerint szolgálat. A szelgálainak pedig önzetlenség és odaadás, szeretet ll,
feltétele. Világos tehát, hogya természetes ember ennek a feladatának a 'maga
erej-éből megfelelni nem tud, mert önző, vagyis bűnös.

Ezzel megérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyen a nemiségnek a teremtő
Isten akaratából folyó rendeltetése, értelme állandóan veszélyeztetve van. A.
veszélynek az az oka, hogy tiszta emberség nincs, csak a bűntől megrontott
emberség van. A rdm Iás és fertőzőttség éppen a nemiség oldaláról fejti ki leg-
pusztítöbb hatását. útját állja az itt megnyilatkozó isteni akarat tiszta Jelis-
merésének és meg-megakadályozza az ennek az akaratnak való engedelmes ke-
dést. Szexuális vonatkozásban megfertőzötten lép az ember házasságra, - elég,
ha csak a szemek kívánságára gondolunk - és ezerszer vét tisztátalan gerjedel-
mével és önzésével a házasság szent, testi-lelki egysége ellen is. Erről külön-
ben felesleges bővebben szólni. Nincs még az emberi életnek olyan területe;
amelyen annyira szembetűnnék a bűn romboló ereje, mín ti a szexuális élet te-
rűletén, Es ha azokat a «megoldásl» kísérleteket vesszük szemügyre, amelye-
ket bevezetőül érintettünk, észre kell vennünk azt is, hogy azokban is' csak a
bűnkeres még nagyobb szabadságot, még féktelenebb érvényesüléséhez.

,Abűn által teremtett helyzettel számolni kell. De ez nem jelenthet meg-
alkuvást, hanem csak annak a felismerésére kényszeríti az embert, hogy a te-
remtő Istennek az az akarata, amely az ember szexuális meghatározottságaban
áll előttünk, csak megmutatja a paradicsomot. Abba belépni az ember saját
erejéből nem tud, mégcsak nem is akar. A nemiség így nem áldást, hanem
átkot jelent a számára, ha nem könyörül meg rajta a megváltó Isten kegyelme.
Az a kegyelem, amelynek elfogadása nemcsak bűnbocsánatot szerez neki, hanem
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valóságos erővel is megajándékozza a megrontott, tisztátalan ösztönszerüség
ellen való harchoz, a nemiség igazi rendeltetésének meglátásához és betöltésé-
hez. Ez pedig olyan szent dolog, hogy Pál apostol nem szegyelte a nemeknek így.
létrejött egységévei példázni Krisztusnak 'az Ű Egyházával való egységét, (Ef.
J,32.). De sohasem valósulhat meg ez a szent egység olyan férfiak és nők
között, akikben nem nnmkálkodik a megváltó Isten kegyelme és akik ezzel
együtt nem állanak a megszentelő Isten életszen tséget munkáló hatása alatt,
amely szexuális lényüket is megtisztítja, megszenteli.

Sokat beszélnek ma arról, hogy az ifjúságot a nemi oldaláról fenye-
gető veszedelmek ellen kellő időben, kellő felvilágosítással és neveléssel fel kiell
vérteznl. A veszedelmekben való elbukástól csak egyféle felvilágosítás és nevelés
óvhatju meg ifjainkat és leányainkat: az a felvilágosítás, hogy csak Isten aka-
ratának megfelelő élet lehet egészséges és boldog élet és az a nevelés, amely
az Isten iránt minden vonatkozásban tanusított engedelmességre igyekszik őkev
elsegíteni. Sokat beszélnek ma «keresztyén» házasságról is. A házasság azonban
nem keresztyénintézmén;y' s ezért «keresztyén» házasság, mint intézmény, ninc!">.
Csak keresztyén házastársak lehetnek, akik a házasság intézményének fennálló
kereteit a keresztyén, megváltott élet erejével és tisztaságával töltik be. Csak
ha Isten kegyelméből sokkal-sokkal több lesz az ilyen megváltott életű házas-
társ, csak akkor születhetík meg a mai világvajúdásból szexuális vonatkozásban
is egy jobb és boldogabb világ.

Badakflr OBzkdr.

KRÓNIKA
fl zsinat mérleqe,

November és december hónap folyamán végezte el .evangélikus egyhá-
zunk törvényhozó testülete, a zsinat, a maga elé tűzött rrrunkának legnagyobb
részét, Mit végzett a zsínat ? Megoldotta-e feladatát s hogyan oldotta meg? Re-
mélhetjük-c, hogy a sok költségböl és munkából valaini áldás is fakad majd egy-
házunk számára?

Folyóiratunk olvasói bizonyára nem várnak túl sokat a -zsinattól. Tisztá-
ban vannak azzal, hogy az egyházalkotrnány, az egyházi törvények nem tar-
toznak az Egyház lényegéhez, s így azok megújulása az Egyházat nem szülheti
újjá, nem teremthet életet ott, ahol nincsen élet, De t.isztában vannak azzal i~,
hogy egyházi törvényekre szükség van, azok lehetnek áldássá; az egyházra nézve,
ha valóban az Egyház szolgálatában állanak, ha alkalmasak arrn, hogy az Egy-
ház lényege érvényesülésének emberi akadályait elhárítsák, illetve feltételeit lét-
rehozzák. Ez a szempont, az Egyház lényegével való 'összhang szempontja, lehet
csak az a mérleg, amelyen a zsinat munkáját le kell mérnünk. Az új zsinatol
éppen az tette szükségessé, hogy: a.régi egyházi alkotmány olyan kernak a ter-
méke volt, amelyben a liberális korszellem hatása alatt elhomályosult az Egyház
igazi lényege, s így több olyan rendelkezése is akadt, amely nem hogy: előmoz-,
ditotta volna, hanem inkább akadályozta azt, .hogy Egyházunk.valóban Egyházza'
lehessen. E mellett legfeljebb másodsorban jöhet csak számításba az a körül-
mény, hogy az érvényben levő egyházi alkotmány létrejövetele óta eltelt 43
esztendő alatt egyházunk viszonyai annyira megváltoztak. hogy az egyház-
alkotmánynak némely rendelkezése az új viszonyokra nem illett m;áJr reá, né-
melyik pedig teljesen feleslegessé is vált.



Milyen súllyal esik a zsinat munkája ebbe a mérlegbe? Mit alkotott a
zsinat?

1. Míndenek előtt alkotott egy ünnepélyes nyilatkozatot (praeambulumol),
amelyben leszögezte ragaszkodását az öt éltető isteni ígéhez, amint az egy-
részt az egyetemes keresztyén, másrészt a kűlön evangélikus hitvallások-
ban a hit bizonyságtevö erejével kifejezésre jut. Ezzel a zsinat az egyházi al-
kotmánynak egy fájdalmasan érzett hiányát pótolta s igyekezelt elejét venni
annak a látszatnak, rníntha magyar evangélikus egyházunk nem olyan közösség
lenne, amelyet az Ige által teremtett hit ereje forraszt eggyé, hanem csak egyes
embereknek bizonyos - közelebbről meghatározatlan - «vallás» gyakorlata
céljából szervezett testület.

2. Alkotott 'egy törvénycikket az egyházi alkotmány szervezeti és kor-
mányzatí részének kiegészítése tárgyában. Ebben meghatározta az egyház jogi fo-
galmát, s ezzel kapcsolatban evangélikusra rövidítette egyházunk nevét; sza-
bályozta az állami hatóságok segédkezésének igénybevételét, a vallástanító, inté-
zetí, honvédségi Ielkészeknek, a vallásos célú egyesületeknek az egyházhoz való'
jogviszonyát stb.

Legfontosabb résre ennek a törvénycikknek az egyház szeruezetének
megállapítása. Itt intéződött el az eddigi egyházi alkotmány olyan sokak által
kifogásolt 11. §-ának sorsa, mely az egyházközséget teszi a jog és hatalom for-
rásává egyházunkban, ezzel együtt az a kérdés, vajjon egyházunk tud-e már
most szakítani a lutheri egyházfogalom mal össze nem férő, egyházközségekre
atomizálódóés índependentízmus felé hajló szervezetével, vagy pedig várnia
kell, míg egy új, a liberalizmus mentalitásától mentes nemzedék lép a mosta-
ninak a helyére. Hogy az utóbbi eset következhetett be, abban jelentős része
volt a német nemzeti szocializmusnak, mert vannak, akik sehogy sem tudják
elhinni, hogy dtt az Egyház maga követelí magának a neki megfelelő 'formát,
hanem mínden áron a díktaturára törekvő kerszellem befolyását akarják benne
látni. De nemcsak ez a tévedés játszott közre. A vita folyamán egyJCnesen el-
szomorító volt hallani, hogy a legtöbben hogyan tévesztik össze az indepen-
dentísztíkus egyházközségi elvet az egyház autonorniájával, holott ez két telje-
sen különbőzö dolog. Sőt éppen az egyházközségek azok, amelyeknek keretei kő-
zött természetszerűleg legkönnyebben érvényesülhet és érvényesült is míndig
az Egyházon kívüli, szekuláris szempontok és tényezők befolyása, mig az egy-
házkormányzat magasabb fokozatain, ahol az ügyek intézése egyházi szempont-
ból sokkal dnkább megválogatott egyének kezében van, erre jóval kísebb a lehe-
tőség. Igy éppen a súlypontnak az egyházközségekről a nagyobb egyházi közös-
ségekre való áthelyezése lenne egyházunk igazi autonomiájának egyik leghatá-
sosabb biztosítéka. Különösen így van ez napjainkban, amikor a szekularizálódás
rohamos terjedésével egyre több egyházközségben nyernek befolyást a teljesen
egyháziatlan, sőt istentelen «egyháztagok», s amikor viszont egyházi törvé-
nyeink semmit sem tesznek az irányban, hogy az ilyenek ne ragadhassák ma-
gukhoz a vezetést az egyházközségekben. - A különben is zavaros helyzetet
csak mégjobban összezavarta az egyetemes püspökség (amelynek felállítá "ára
a kulisszák mögött, úgy látszik, kisérlet történt, vagy legalább egyesek azt sej-
tették ihogy történf)' s a padlás teljes kiépítésének a vitába való belekapcselása.
holott ezeknek semmi közük a 11. §~hoz s attól függetlenül lettek volna letárgya-
landók. Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk rajta, ha egyrészt a 1'1.
hrelyeUegy olyan paragrafus született meg, amely a régivel szemben alig mutat
haladást, másrészt pedig az egyetemes püspökség és a lelkészi és nem-lelkészí
elem mínden fokozaton. - de különösképpen az egyetemes egyháznál - egyenlő



érvényesülésének kérdése nyilt és őszinte megvitatás helyett a titkos kompro-
mísszum útjára terelödött. Először meghozott a zsinat erre vonatkozólag két
egymásnak ellentmondó törvénycikket. melyek elseje az egyetemes egyház köz-
igazgatási szervéül a közgyűlés és presbitérium mellett csak a felügyelőt em-
líti, másodika pedig ugyanazon egyház képviseleti és kormányzó hatóságaként
a közgyűlés és presbitérium mellett az elnökséget, tehát a legidősebb püspökőt
is .megjelöli. Azután pedig az utóbbi cikket zártkörű megegyezés alapján törölte,
helyére iktatva a régi Egyházi Alkotmány 145. §-át, rneíy szerint az egyetemes
egyház kormányhatósága csak a kőzgyűlés, viszont megalkotott egy új para-
grafust, amely az egyház lelki életének irányítását a püspökök jogainak külön-
téleképpen értelmezhető fenntartása mellett a legidősebb püspökre bízza. Ez
is több ugyan. a semminél, de azt, amit el akarna érni: az egyház lelki életé-
nek egységes irányítását, a gyakorlatban aligha fogja jobban szolgálhatni, mint
az eddigi püspöki tanácskozások.

Ennek a törvénycíkknek, sőt talán az egész zsinati munkának, egyik leg-
fontosabb, s megfelelő végrehajtás esetén legáldásosabb alkotás/a: az egyház-
község fogalmának új meghatározása. E szerint az egyházközséget az egy-
lelkészség egész terül etén élő összes hívek alkotják, s í'gy az anya-, leány-, Irók-
egyházakés a szórványok nem külön egyházközségek, hanem csak szerves ré-
szei ac egyházközségnek, melyek azonban bizonyos okokból még külön is szer-
vezkedtek. EZ! a meghatározás, kapcsolatban az Ú. n. «külbirtokok» és a szór-
ványbeli 'hívek kedvezményes megadóztatásának, az egyházközség ezen új fogal-
mából természetszerűleg folyó, megszüntetés ével, jelentősebb, mínt az első pil-
lanatra látszik. Ez a rendelkezés elejét veszi az anya-, leány- és fiókegyházköz-
ségek közötti minden anyagi természetű surlódásnak. mert teljesen egyenlővé:
teszi az «egyházközség» terheihez való hozzájárulást annak minden tagjára nézve,
bármely «részében» lakjék is az egyházközségnek. Ily módon megteremti tete-
me" részét azoknak a költségeknek, melyek a szórványhívek lelki gondozásához
és míssziói egyházközségek alakulásahoz szükségesek, amennyiben a szórvány-
hívek lés a szórvány területen található «külbírtokok» 100 0/o-os adója szolgálhat
erre fedezetül. E nélkül a szórványgondozásra és missziói egyházközségek ala-
kítására vonatkozó új törvények teljesen a levegőben lógnának, mert a közalapi
magában aligha tudná biztosítani az ehhez szükséges anyagiakat. Végül e ren-
delkezés egyenesen reá kényszerít minden egyhtízközsérJet arra, hogy val6ban gon-
dozza sz6rványait. A szórványhívek megadóztatása ugyanis csak akkor nem
idézi majd fel azokat a súlyos bajokat, melyektöl egyes zsinati tagok tartottak,
ha tapasztalják, hogy az általuk befizetett adó nem marad az egyházközség zse-
bében, 'hanem teljes egészében reá fordittatik az ő lelki gondozásukra.

Még egy fontos újításról kell beszámolnunk az egy.házszervezet terén.
Ez a presbitériumole bevezetése az egyházkormányzat összes fokozatain, amire
állítólag a közigazgatás gyorsabbá tétele és a közgyűlések tehermentesítése cél-
jából van 'szűkség. A zsinat azonban csak vonakodva, csekély szótöbbséggel
szavazta meg a javaslatot, jeléül annak, hogy nem igen bízik célszerűségében.

3. Alkotott két egészen rövid törvénycikket a h.onvédsléghez tartozó egy-
háztagok lelki gondozásáról és az egyetemes nyugdíjíntézetröl, továbbá egy
hosszú, 86 §-ból állót az egyház iskoláiról. Ez ullóhb~ nagy alapossággal szabá-
lyozza az iskola-ügyet és foltozgátja az egyházi alkotmány megfelelő részének
hiányait, lényeges újítást azonban nem tartalmaz .

. '4. A háztartási rész leg'fontosabb határozataról : a «külbírtok» és a szór-
ványhívek kedvezményes adóztatásának megszüntetéséről már a 2. ponttal kap-
csolatban' szólottunk. Most azonban meg kell említenünk ennek a törvénynek két
súlyos fogyatkozását is.
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Az egyik az, hogy az egyházközség fogalma új meghatározásának megfe-
lelően nem szövegezte újra; a 6. §Ct és nem állapította meg pontosan, mely költ-
ségek tartoznak az «egyházközségi» és melyek az anya-, leány- és fiókegyház-
község; költségvetésekbe. Nevezetesen pedig nem mondotta ki sehol határozot-
tan, hogy az egész egyházközség lelki gondozásával járó minden kiadás az egy-
házközséget, mint ilyent terheli. Az egyházközség részei külön adój ának meg-
[elölésénél is meghagyta az «iskolai» adó elnevezést, pedig azoknak a «részek»-
nek az iskolafenntartáson kívül lesznek más kiadásaik is, s így külön adójukat
csak anya-, illetve leányegyházközségi adónak lehet nevezni, szemben az «egy-
házközségi» adóval. Ha míndez így marad, ebből igen sok zavar származhatik és
fog is származni. Ezen azonbars a szövegegyeztető bizottság még segíthet. Ajánl-
juk figyelmébe!

Még nagyobb és jelenleg helyrehozhatatlan fogyatkozása a háztartási tör-
vénynek: az evangélikus egyháziagok egységes és egyeteme~en eg.yenlő meg-
adóztatásának mellőzése, ami kétségtelenül szorosan összefügg a fentebb emlí-
tett, lt. § ügyével, az Ú. n. egyházközségi elvnek merev érvényesítésével. Ma már
egyházunk legszélesebb 'rétegei 'is elismerik azt az igazságot, hogy eg'y\-egyevan-
gélikus egyházközség fennállása nemcsak az illető egyházközség ügye és érdeke,
hanem az egész egyházé. Ennélfogva mínden egyházközség íenntartásához egyen-
lő arányban volna köteles hozzájárulni egyházunk valamennyi tagja. Sőt maga
a zsinat is ehsmerte már ezt, amikor kimondotta, hogy az új, Ú. n. «míssziói»
egyházközségek létfeltételeít biztosító közalaphoz egyenlő arányban köteles hoz-
zájárulni mínden evangéhkus egyháztag. Egyenesen érthetetlennek kell mon-
danunk, 'hogy ugyanaz a zsinat, mely az új egyházközségek létesülését és fenn-
maradását egyetemes egyházi ügynek minősítli, a régi egyházközségek fennma-
radását viszont nem tartja annak. Egy elkövetkezendő új zsinatnak legfontosahh
feladata mindenesetre az lesz, hogy a merev egyházközségi elv feladásával ezt
az abszurd állapotot megszüntesse.

5. Egyházi Alkotmányunk törvénykezési részét egészen új törvény cikkben
dolgozta ki. Ez a törvény, mely lényegében Vladár Gábor kúriaí tanácselnök
rnunkája, törvényszerkesztési szempontból az egész zsinati munkálatnak legr,
alaposabb része. Ebben valóban jól átgondolt, egységes alapelvek érvényesülnek.
Itt tünt ki, hogy mégis csak helyesebb lett volna nem novelláris zsinatot tar-
tani, hanem az egész egyházalkotmányt mindenestül újjá alkotni.

Két új dolog is van' (J törvényben: az egyházközségi bíróság és a Lelkészi
becsüleiszék megszervezése. Ami az elsőt illeti, meg kell jegyeznünk, hogy az
egyháztagok lelki fegyelmezése, egyházunk felfogása szerint, nem birói, hanem.
lelkipásztori feladat, tehát nem- a bíróságnak, hanem az egyházi (lelkészi) híva-
talnak a joga és kötelessége. Ezt jÓllesz, ha a megalakul!andóegyházközségi bí-
róságok is mindenkor szem előtt tartják. Az egyházközségi bíróságok felállítását
azonban mégis indokolja két dolog: egyrészt, hogy ez a feladat a lelkészek lel-
kiísmeretére túlnagy terhet l1Ó s így szükség van annak bizonyos fokú teher-
mentesítésére, a másik pedig az, hogy ezzel a joggal egyes ember nagyon köny-
nyeu visszaélhet. s így szükség van ennek a munkának szigorú ellenőrzésére.
A hivatása magaslatán álló egyházközségi bíróság alkalmas lesz arra, hbgy.
mindkét feladatot elvégezze.

A lelkészi becsüleiszék kérdéséhez csak annyit, hogy ennek felállítására
semmi szükség sem lenne akkor, ha egyházi törvényszékeink mindenkor szem
előtt tartanák azt az elvet, amellyel Vladár Gábor az egyházi bíráskodás és
közigazgatás szétválasztásának követelését elutasította, hogy 1. i. az egyházf]
törvénykezés célja nem az Ú. n. «[ogs-nak merev érvényrejuttatása, hanem az
Egyház érdekének swlgálata. Sajnos, azonban a tapasztalat azt bizonyítja, hogy



egyházi törvényszékeínk - különösen a legfelsöbb fokozaton -- éppen ezt
szekták szem elől téveszteni,

6, Végül alkotott a zsinat egy törvénycikket az egyház missziói munká-
járól. Ezt a törvényt éppen a .zsínat «örők ellenzékis-ként ismert tagja úgy, je-
lölte meg, mínt az egész zsinati munka koronáját. Dunántúl püspökélnek ezt
a [avaslatát a zsinat egyhangúlag tette magáévá, ezzel is elismerve ennek a
munkának életbevágó fontosságát.

Összefoglalva, annyit nyugodt lélekkel megállapíthatunk, hogy az új
törvények a régi egyházalkotmányon semmit sem rontottak, sőt több tekintet-
ben olyan intézkedéseket hoztak, melyek határozott haladást jelentenek. Igaz,
hogyazsinatból hiányzott a bátorság ahhoz, hogy gyökeres, lényegbe vágá:
módosításokat foganatosítsen. Igaz az js, hogy munkájának alapelvei tisztá-
zatlanou voltak, s így egyes törvénycikkeínkben egymással ellentétes alapelvek
érvényesülnek. Mégis reméljük, hogy az Egyház Ura ezt a gyarló és tökéletlen
emberi alkotást is áldássá tudja tenni az ő Egyháza számára,

Gy. D.

5ZcLJEGYZETEK
A magyar középosztályról
mond megrendítően elítélő kritíkát
Szekfű Gyula a Karunk Szava kará-
csonyi számában. «('.Nem nézett sze-
mébe ez a középosztály a nemzeti élet
nagy problémáinak: a választójognak,
a Iöldkérdésnek, a nemzetiségi kér-
désnek. Nemcsak hogy nem nézett sze-
mébe és nem oldotta meg egyiket sem,
de nem is látta [elentöségüket.» «Le-
hetnek optimisták, akik azt hiszik,
hogy középosztályunk az újabb nem-
zedékekben telítődni fog a történeti és
népi magyar kultúrával, további fenn-
állásunk egyetlen lelki biztosítékaival
- aki a szemünk előtt végbemenőt
«természetes kiválasztódást» látja, az
aligha osztja ez optímizmust». «Nem
kell pesszimizmus, csak látnitudás ah-
hoz, hogy felismerjük: nemzetünk ta-
lán soha nem volt oly veszélyes hely-
zetben, mini ma s a touábbhaladás
mindenkép krizist tog jelenteni, ame-
lyen a nemzetnek át kell esnie, a meg-
állás rés a mai ponton való állvama-
radás azonban előbb-utóbh a játszma
végét jelenti, melyben nemzeti jövőn-
ket és létünket veszítjük ez". A nagy
kanyarodóken keresztül idáig eljutott
történeltudós megállapításához csak
annyi a hozzátennivalónk, hogy iga-

zán látni és igazán szolqálni csak az
tud és az tner, aki az Istennek átadott
életet él. Különben minden élet annak
a terméketlen fügefának a vegetálása.
amelynek gyökerére előbb, vagy utóbb
rávettetik a fejsze.

A Felsőoktatási Tanács
ülésein egyetemi és főiskolai oktatá-
sunk sebeit tárták fel. Régen hallott,
bátor, őszinte beszámolók hangzottak
'el végzetes hibákról, amelyeknek ha-
tását az egész magyar közélet tragi-
kusan megsinyli. A magyar értelmiség
nagy hibáinak és bűneinek rejtett for-
rásai és titkos összefüggései kerültek
Hl megfelelő megvilágításba. A köte-
lező órákkal agyon terhelt és a tu-
dományt csak kompendiumokból, be-
vezetésekből, általában míndíg har-
mad- vagy őtödkézböl szerző diák-
ságból lehet-e más, mint a felületeken
mozgó, nagy részben látszattevékeny-
séget kifejtő, mázrnűveltségű, biztos
talaj nélküli, éppen ezért könnyen be-
folyásolható és meggyőzhető, vagy
esetleg mozdíthatatlanul maradi, a tu-
dományból keveset merítő és éppen
ezért hitetlen «intelligens» ember?
Vagy a társadalom közönyének ki-
tett, magas vízsga-, kollokviumi- és



tandíjak terhét cipelő, a legkülönbő
zöbb helyeken segélyekért kopogtató
diák lehel-e más, mint szavakban for-
radalmár felelősségtől égő, a valóság-
ban a legnagyobb felelőtlenségig önző
«vezető» ember. Vagy hogy az egyik
kiváló budapesti jogi professzor sza-
vait idézzük, a legnyilvánvalóbb csa-
lás által doktori fokozatot szerző diák
miíéle jogalkotó vagy jogszolgáltató
lehet '! De a helyes diagnózisnak csak
akkor van jelentősége, ha nyomon kö-
veti a megfelelö terápia.

Az új kormány
képviselőajánlási novellájával és a ko-
molyan kilátásba helyezett titkos vá-
lasztójoggal nemzeti közerkölcsünk
egyik legl'erlőzőbb mérgező gócá-
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nak megtisztításához látott. Keresz-
tyén szempontból meglehetősen kö-
zömbös, hogy egy nemzet milyen po-
litikai rendszer szerint nyeri törvény-
hozó és végrehajtó hatalmát, de nem
nézheti közömbösen a keresztyénség
azt, ha a rendszeren belül az igazság
és igazságosság, tisztesség és becsület,
egyszóval az Isten erkölcsi törvénye
lábbal tiportatik. Az a vásár, amely
mínálunk a kiegyezés óta majd min-
den választáson az alsó néposztályok
körében folyt, kimondhatatlan károkat
okozott az emberi önbecsülés, adott
szó szentsége, felsőbbség iránti tisz-
telet, hazaszéretet és Istenbe vetett hit
dolgában. Isten áldása legyen azon a
férfiún, aki ezen a szörnyű nyavalyán
segíteni akar!

l'

5ZELLEMI ELET
Az 1936. évi
irodalmi Nobel-díjat Euge'/lJe Gladsto-
ne O'Neill amerikai drámaíró kapta. A
Különös közjáték c. nagysikerű színművo
által nálunk is elég jól ismert író .párat-
lanul küzdelmes és kalandos pályafutás
után jutott el ahhoz a legnagyobb kiííün-
tetéshez, amelyben ma írónak egyálta-
lán része lehet. Gyötrelmes ifjúságában
végigjárta a nyomor és a m~gpróbáltatás
minden állomását. A princetont és a .Har-
ward-egyetem diákságától a hondurasi
aranyásáson, a délamerikai lebujok pin-
cérségén, az óceánjárók matrózéletén, ko-
pott vándorszínésztruppok csavargásain, a
newyorki tüdőbetegkórház betegágyán,
istállóban berendezett színház direktor-
sagan lés a Pulitzer-dij elnyerésén keresz-
tül futott végig ennek a külö nős életnek
kanyargós vonala egészen a most elért
csúcspontig. Müvei felejthetetlen élmé-,
nyeinek és ezek leverő tanulságainak víszí-
szatükrözői. Az életről általában végzete-
sen sötét felfog-ása van. A gőrőg tragédiák
Erinniszei üldözik és ejtik rabul a mai.
embert is és a 'néhány éve befejezett nagy
drámatrilógiája valósággal mai értelme-
zésű revelációja az Orestes-motivumnak.
A nemzedékkérdés örők jelenvalóságát és
megoldhatatlanságát hirdeti a Különös
közjáték ban. A két legjellemzőbb drámája
talán Jones császár és a Szőr,ös majom).
Az. előbbi a négerkérdés bemutatása Bru-
tus Jones életsorsán keresztül, aki Nyn-

gat-India császárává koronáztatja magát,
hogy boldog- világot teremtsen a négerek
számára. De éppen azok ölik meg, aki-
ket meg akart váltani. A «Szőrös majom»-
nak Jank Smith, egy óceánjáró fütője a
főhőse, aki addig boldog, amíg hisz ön-
magában. Amikor korlátlan önbizalma
meginog, könyörtelenűl elpusztul. A mai
élettől, a mai embertől és a mai civili-
zációtói való visszarettenését át- meg át-
szövi valami misztikus szimbolizmus és
az örökkévaló tisztaság után soha nem pi-
henő vágy, amint ezt A nevető Lázár, az
'Ahol a keresztet ácsolják, de különösen az
Isten minden gyumekének adott szárnyat
c. színmüve mutatják. Akár a Déli-ten-
ger valamelyik rejtett szigetének magá-
nosságában, amit mint régen malengetett
vágyat most már megvalósíthat, akán
Newyork forgatagában talán O'Neill is
megkapja Isten gyermekeinek soha nem
lankadó szárnyát.

O'Neill megkoszorúzásával csaknem
egyidőben halt meg az irodalmi Nobel-
díj 1934. évi nyertese, Luigi Pirandello-;
a világirodalom egyik legkülönösebb élet-
sorsú írója. 55 éves koráig egy római le-
ánygimnázium tanára volt, aki hiába dö-
römbölt drámáival bebocsáttatásérf a sztn-
házak kapuján. Az ö színmüvei nyugodt
életritmus ú, reális látású, jóidegzetü em-
berek előtt kínnal kiagyalt, pathologikus
jelenségeket tartalmazó, középszerű gon-
dolatokat elködösítö kontármunkák,nak lá~-
látszottak, de a világháború utáni meg-
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tépázott, hitevesztett, hisztérikus kerszak
Pirandelloban látta a saját sorsának leg-
nagyobb megjelenítőjét és egyúttal az
egyik legnagyobb tanítómestert is, aki-
nek bölcsesége egyetlen, mindent kifejező
mondatba zsúfolható össze: minden. relatív.
A forma és a tartalom, az elképzelés es a
megvalósulás, a külső és a belső világ kö-
zött őszerinte áthidalhatatlan és érzékel-
hetetlen szakadék tátong. Érzékelhetetlen,
mert az ember képtelen arra, hogy a lát-
szatot megkülönböztesse a valóságtól, az
álmot az élettől. Első, döntő sikerű, kül-
söségeiben is excentrikus drámájának tár-
gyaaz éntudat széthasadása és az emberi
érmek a valóság és a képzelet közötti fel-
olvadása. A IV. Henrik alapmotívuma an-
inak a kérdésnek felvetése, hogy nem az-e
a legboldogabb ember, aki nem törődve
azzal, milyennek tartják embertársai, éli
a saját benső elképzeléseinek, a másik, az
álom-énjének életét. A Kinek ahogy tet-
szik-ben azt az állítást illusztrálja, hogy
a lelki egészség csak egy fajtája az őrült-
ségnek. Altalában mindig és mindenütt
teljes bizonytalanságban élünk, mert a
tényeket a maguk mezttelenségében nem
tudjuk felfogni, viszont ahhoz sincs erőnk,
hogy felöltöztessük azokat a magunk el-
gondolásainak és képzeletének ruhájába.
(öltöztessétek fel ameeiteleneket.) A ben-
nünket körülvevő mérhetetlen káoszban
nincsen sem szépség, .Sem jóság, sem vi-
lágosság, sem szabadulás, csak pusztulas.
Egy eljövendő, kiegyensúlyozottabb kor,
vagy ama biztos alapokon álló embere
számára Pirandello müvészete bizarr, ér-
dekes, de beteg világ visszfénye. -tán.

"Legdrágább kincsünk"
címen Paul de Kruifnak, a «Bacillusva-
dászok» címü könyv szerzöjének egy újabb
könyve jelent meg a könyvpiacon, mely
a modern civilizáció sok égető kérdését
szólaltatja meg. (Budapest, Rózsavölgyi és
Tsa kiadása, ára 6 P.) A szerző amerikai
viszonyokbólindul ki, de amit mond, ná-
lunk is áll. A mindenre áldozni tuda
Amerika megadta a lehetőséget az or-
vostudománynak a kutatásra (gondoljunk
pl. RockefeUer alapítványaira !), a ku-
tatók munkája óriási eredményeket ért
el, pl. a tüdőgyulladás, égési sebek, tu-
berkulózis stb. gyógyításában. De mindez
hiába: a gyógyulási lehetőség éppen azok
számára van elzárva, akik arra legjob-
ban rászorulnának, a kispolgár, a nincs-
telen, a proletár számára, holott éppen
köztük pusztítanak ezek a «népbetegsé-
gek» legjobban. Napfény és tisztaság, egy
mellmütét, egy szérum, vagy vérátöm-
lesztés még mindig olyan összegekbe ke-
rül, hogy megfizethetetlen éppen a kis-
ember számára. Hiszen sok szegény csa-

Iád [övedelme még a tejszükségletet sem
tudja biztositani.

Élénk ellentétként vetíti elénk a szer-
zö a kanadai ötös íkrek történetet, akik az
öreg Dafoc dr. fáradozása dacára sem ma-
radtak volna életben, ha a társadalom oly
annyira szeszélyes érdeklődése a «szen-
záció» felé nem fordul. A szerzö reméli,
hogy az emberek lassanként más belá-
tásra jutnak s felismerik legdrágább kin-
csüket, a gyermeket. Ebben igazi ame-
rikai optimizmus szólal meg. Talán hajlan-
dók vagyunk ezt az optimizmust megmo-
solyogni, hiszen a háború és az azután
következö évek bennünket alaposan ki-
gyógyíthattak minden emberekbe ée em-
berek belátásába, jóságába vetett hitünk-
böl. Ennek ellenére Paul de Kruif könyve
alkalmas arra, hogy megmozgassa a szo-
ciális lelkiismeretet és ösztönzést adjon
felelősségtudattóI áthatott szociális cse-
lekvésre. Ezért örülnünk kell, hogy e
könyv megjelenhetett magyar nyelven.

1. K

Váczy Péter: A középkor
története.
A Magyar Szemle Társaság kiadásában

megjelent a négy kötetre tervezett Egye-
temes Történet második kötete, Nagy
előnye az ókori résszel szemben, hogy, ele-
jétől végig egy író munkája. Egységes a
stílus, módszer és felfogás, A szerzö kü-
lönös gondot fordít az állami, társadalmi
es vallási kérdésekre. A korrnányzási
rendszerek mindenek fölött érdeklik, de a
gazdasági, eszmetörténeti és müvészeti
szempontokat sem hanyagolja el. Nagyon
sikerült többek között pl. a rendiség ki-
alakulásának rajza. A pápaságról tárgyi-
lagosan ír úgy az intézmény fénykorá-
nak, mint legsötétebb süllyedésének ide-
jén.

Kár, hogy néhol zsúfolt kivonatként
rengeteg nyers adatot halmoz (pl. 547/8).
Attila művét mégis nagy túlzás «gye-
rekjátéknak» minösítení (51. 1.). Az.
anyag beosztását általában nem tarthat-
juk megfelelőnek. Egyes mellékesebb je-
lenségeket nagy részletességgel tárgyal,
míg pl. a mi országunk sorsát a 700 olda-
las kőtetben 2 oldalon intézi el, nem em-
lítve a nagyon ritkán szereplö félmonda-
tos utalásokat. Ilyen teljesen érthete,tlen
mellözése a hazai történelemnek csak fáj-
dalmas csalódást kelthet az olvasóban.
Másik nagy meglepetése lesz a laikus 01-
vasónak az a tapasztalat, hogy túlsok
ismeretet tételes fel róla a szerzö. Igy in-
kább szakembereknek nyereség a sok,
kétségtelenül siker ült részlet tanulmányo-
zása. A mellékelt kevés számú térkép si-
kerültebb, mint az első kötetben közöl-
tek. ÉrdeklődésseI várjuk a további kö-
teteket. Dr. Koch István.

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

A foly6iTfd elfogadásCI előfizetési kötelezettflé8llel ját.



Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:
Lanczius Gyula: A magyar nyelvjárások. Akadémia. Budapest, 1936, ára 1'20 P.

- Br, Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben, 1. kötet Akadémia. Budapest,
1936, ára 10 P. - A Ilróf Klebelsberll Kunó Mallyar Történetkutató Intézet Évkönyve.
Szerk.: Angyal Dávid. V. évfolyam. Akadémia. Budapest, 1935, ára 8 P. - S. Szabó
.József: A ceglédi református iskola története 1545-1936. Turi és Benedek. Cegléd,
1936. - Turóc%)'Zoltán: Oldott kéve Isten _sl.érüjén. Györ, 1936, ára 0'40 P. - Ba-
,rabás István: Igaz keresztény magyar hitvallás. Budapest, 1936. _. Sallay István:
A csendes óra. Bethánia. Budapest. 1936. - Nyáry Pál: Az Ur az én vigasztalóm.
Bethánia Budapest, 1936. - Bauer Walter: Griechisch-Deutsches Wörterbuch. 8-10. íü-

.zet, Töpelmann, Berlin, 1936, ára II 2'10 RM. - Holmström Folke: Das eschatalogische
Denken der Gegenwart. Bertelsmann, Gütersloh, 1936, ára 11'50 RM. - Luther Mar-
tin: Schriften wider Juden und Tűrken. München, Kaiser, 1936, ára 7'50 RM, - Sass«
.Hermann t Was heisst lutherisch. Uj kiadás. München, Kaiser, 1936, ára 2'75 RM, -
Köberle Adolf: Das Evangelium und die Rátsel der Geschichte. Bertelsmann, Güters-
loh, 1936, ára 1'20 RM. - Höfer Josef: Vom Leben zur Wahrheit. Herder, Freiburg,
1936, ára 5'25 RM. - Lilje Hans-Schmidt Gerhard s Die Kirche vor der Welt. Be-
kennende Kirche. 43. füzet. Kaiser, München, 1936, ára 0'45 RM. - Sammetreuthe«
·.Julius: Bekenntníspredigten. 16-20. füzet. Kaiser, München, 1936, ára II 0'33 RM. -
Althaus Paul: Predigten. Der Herr der Kirche 11 -12. füzete. Bvrtelsmann, Gütersloh,
1936, ára 0'45-0'45 RM. - Michel Olto: Der Brief an die Hebraer. Vandenhoeck

.& Ruprecht. Göttingen, 1936. ára 7'25 RM. - Dennert E.: Auferstehung. Deichert,
Leipzig, 1936, ára 0'75 RM, - Berdjajew Nikolaj: Von der Würde des Christentums
und der Unwürde der Christen. 3, kiadás. Vita-Nova. Luzern, 1936, ára 2'~'0 fr. - Ma-
ritain Jaques : Gesellschaítsordnung und Freiheit. Vita-Nova. Luzern, 1936. ára 5 fr.
- Berdjajew Nikolaj: Christentum und Klassenkampf. Vita-Nova, Luzern. 1936. ára
3'50 fr. - Hemtrich Volkmar: Theologische Auslegung des Alten Testaments? Van-
denhoeck & Ruprecht. Göttingen, 1936, ára 0'90 RM. - Keresztyén Család Képes Nap-
tára. Szerk. Czeglédy Sándor és ifj. Dr. Szabó Aladár. Budapest, 1936, ára 24 fillér. -

,Károlyi Arpád: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Budapest Székesfőváros kiadása.
1936. - Harmati Béla: Az Ösagárdi Ag. Hitv. Evangélikus Egyház Története. Ősagárd,
1936 - Luther MarHn: Von der Auferstehung der Toten. Bertelsmann, Gütersloh,
1936. ára 3 RM - Thielicke Helmut: Schuld und Schicksal. Furche-kiadás, Berlin,
1936, ára 0'75 RM. - Spoerrl Theophil: Kurze Anleitung zur Tat. Furche-kiadás,
Berlin, 1936, ára 0'60 RM, - GurUlt Wilibald: .Iobann Sebastian Bach. Furche-kladás,

.Berlín, 1936, ára 1'35 RM. Brunner Emil: Die Kirchen, die Gruppenbewegung und die
Kírche Jesu Christi. Furche-kiadás, Berlin, 1936, ára 0'90 RM. - Schneider Johannes:
Die Einheit der Kirche nach dem Neuen Testament. Furche-kiadás, Berlin, 1936, ára
0'75 RM. - Ostarhild Friedrich: Schlafprediger in Finnland. Vandenhoeck & Ruprecht
kiadása, Göttingen, 1936, ára 1'35 RM. - Vollel Heinrich: Das Wort ward Fleisch.
Kaiser kiadása, München. 1936, ára 1'30 RM. - VogelHeinrich: Eiserne Ration eines

-Cbrísten. Kaiser kiadása, München, 1936, ára 2'10 RM. - Schröder Kurt: Das Frei-
heitsproblem in der zweiten Hiilfte der deutschen Aufkliirung. Bertelsmann kiadása,
Gütersloh, 1936, ára 3 RM. - Gaehtgens w.: Unsres Gottes Kranken-Haus. llertels-

'mann kiadása, Gütersloh. 1936, ára 3'25 RM. - Stoll ChrisHan: Dec Weg der Kirche
.zwlachen Erasmus und Karlstadt. Kaiser kiadása, München, 1936. ára 0'45 RM.

A felsorolt könyvek ismertetésére még visszatérünk. A németországi könyveknél
.,8 nálunk érvényes árak vannak feltüntetve.



VEDD ÉS OLVASD!
lHWaUási IrataIak.

Az Ágostai Hitvallás. Fordította Pr6hle Károly. 1930. SO. I.
Az Ágostai Hitvallás. Forditotta Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile kiadá•. 2 P.
Ugyanaz, a Luther Társaság kiadásában. 40 f.
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.

L.tbertil.
Mdveí. Sajt6 alá rendezte- Masznyik Endre. 1- VI. kötet. 1904-1917.

Füzve 60 P, kötve 8Ó P. A IV- vt kötet egyenként: fiizye" P.
kötve 10 P.

A keresztyén ember szabadságár61.1927. 1'50 P.
Bünbánati zsoltárok. (Harangsz6 Könyvtár) il 30 f.

L.tbe•.•.iL
Pröhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929. 80 r.
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Lutber egyházfogalmánakgyakorlati jelentősége. 80 I.
Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenő; Lutber és Magyarország. 1933. 6 P.
Szab6 J6zsef: A nagy reformátor. 1936. 50 f.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1'50 P.
Walter János: Luther Márton ifjúkorivallásosfejlödése. 10 f.

h ige és az imádság szolgálatábaD.
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
Kamer Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3'80 P. kötve 4'80 P. másutt 5 P, ill. 6'20 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-től.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3'50 P.
Sántha Károly: Buzg6ság könyve. 2 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkoz6 fiuk. 3'50 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikáci6k. II. kötet. 1936.t·50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanitása kérdé-

sekben és feleletekben. 30 f.
Fébé Naptár az 1937. évre. Könyvalakban 1'60 P, tömbalakban 1'40 P.
Magyar keresztyének naptára 1937·re. Könyvalakban 1'60 P, tömbalakban

1'20, falitáblával 1'60 P.

tpitö kÖDyvek.
Kapi Béla: Isten hádása. 2 P
Oravala Ágoston: A parasztpróféta, 6 P.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Reményik Sándor: Kenyér helyett. 2 P.
Ugyanaz: Romon virág. 4'80 P.

E könyvek legegyszerübben az evangélikus könyvkereskedések útján szerez-
hetők be. Ilyenek pl. : Luther-társaság könyvesbolt;a, Budapest VIlI.. űlliSi-út 24. Fébé
könyvkereskedés, Budapest VII., Damianich-utca 25/a.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


