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Elnyeletett a halál diadalra!
1. Kor. 15,55.

Mindig lelki erősödést és elmélyülést jelent számunkra, ha a feltáma-
dásról bizonyságot tevő hatalmas fejezetet, az I. Kor. 15. fejezetét csendes óráink-
ban átolvassuk. Benne az apostol mint sziklaszilárd hitű teológus és mint meg-,
győző logikával érvelő apologéta áll előttünk. Hangozzék azért állandóan a fü-
lünkbe egész fejtegetésének boldog következtetése: «Elnyeletett a halál diadalra l»

Az alap Krisztus feltámadása, a húsvéti örömhír. Erről ne feledkezzenek
meg, es ne engedjéle át' ezt a bizonyosságot a kétkedők éJshitetlenek gúnyjának.
'Aruikor intése felhangzik: «Ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hite-
tek, hiábavaló a mi prédikálásunk», - mintha sok modern kétkedőnek, sok mo-
dern «teológusnak» kiáltana oda: hagyjátok abba kisded játékaitokat ! Krisztus:
feltámadott ~Gazdag történeti névsort, hatalmas tanusort sorakoztat fel e célból,
végül, dc nem utoljára a saját tapasztalataira is utalva, a Damaszkus kapui
elötti találkozásra Krisztussal.

Ezután tér .rá az elvi és hitbeli megfontolásokra. A keresztyénség alapja
Krisztus feltámadása, mert csak ezáltal beszélhetünk a megdiqsőült Krísztus-
ról, a földi egyháznak is élő és parancsoló Uráról; de az ö lieltámadásakezes-
sége a halottak feltámadásának is. Ha Krísztus fel nem támadott, akkor hiába-
valóság, sőt képmartatás az egyház minden ténykedése, embereknek gyüleke-
zetbe gyüjtése, igehirdetése, templomok építése; hiábavaló az apostol és hozzá
hasonló evangéliumi munkások hösíes küzdelme az életveszedelmek szakadat-
lan láncolatában, akkor önmagukat csalják meg az emberek, ha még gondolnak
elhalt szeretteikkel való találkozásra, akkor nincs többé fény, melegség, derű,
boldogság, megnyugvás, akkor még bűneikben vannak az emberek, akkor a pogá-
nyok régi életszabálya az egyedül helyes: «Együnk, igyunk, holnap úgy is meg-
halunk». Akkor felszabadítanánk újból a kereszt áldozata által erőtelenné tett
gonoszt, és a visszaszerzett paradicsom helyett másodszor és véglegesen vettet-
nénk ki onnét a pokolba. Akkor sötétség, fagyos, hideg, kegyetlen világ venne
körül bennünket. A ledöntött kereszt, a céltáblanak használt Krisztus-szobor,
a füstölgő templomok romjai mellett nem a boldogságot és megelégedést, hanem
szörnyű polgárháborút találunk, válogatott kínzásokkal egymás ellen fordulói
megvadulf embereket, elárvult, csapatokba verődő éhes, rongyos és fosztogató
gyermekhadakat, vért, könnyet, keserűséget, nyomort az orosz és spanyol intő
példaként: farkasává .lesz az ember embertársának. Homo homini lupus.

Amikor az apostol így megvonja az «előkelőnek» vélt kétkedés és hitet-
lenség utolsó -kővetkezményeit, azért teszi, hogy, visszaborzadjanak azon úttól,
amelynek ilyen szörnyű végállomása van. De Istennek hála, hogy nem így van!
Istennel, hála, hogy elnyeletett a halál diadalra] Hogy Krisztus feltámadott és
ezzel megnyitotta a sír száját, feltárta az örökkévalóság kapuját.

De ez a boldog valóság, amely alapja hitünknek és létjogosultságat ad
egyházunknak, egyúttal végtelen felelősséget is jelent számunkra. A feltámadási
felelősséget, számadást jelent. Adj számot a te sáfárságodról! Ez figyelmeztet á
rövid földi élet végtelen jelentőségére. Egyházunk, m'int az Irás alapján álló
egyház híveinek mínden erejét, odaszánását, hitét es ezen alapuló keresztyén
életfolytatását kívánja az üdvösség bízonyos reménységéért. Egyházunk az
Irás alapján hirdeti, hogy itt és most dől el az örökkévalóság' kérdése Krisztus-
hoz való viszonyunk és ennek alapján való keresztyén életfolytatásunk alapján.
Krisztus híve, eszmélj ! Meg kell jelennünk mindnyájunknak Krisztus ítélőszéke
előLt és felhangzik a számonkérő szó: «Adj számot a te sáfárságodról b Es ettől
függ: a boldog örökélet, vagy a kárhozat örök kínja l Dr. Kiss Jenő.
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Hz evangélium a jelenkorban.

Az euancélium és a jelenkor ... Ha ezt a kettőt egymás mellé állit juk,
először is az az ellentét ötlik fel, IDjC~~ a kettő között fennforog. A jelenkor: az
a mai világ, amelyben élünk. Istenem, micsoda világ ez! Merjük-e, próbáljuk-e
képét megrajzolni?

Közönségesen mi ennek a világnak csak egy kis részét tekintjük át, azt,
amelyben közvetlenül benne élünk, mint környezetünkben. Ebben a mi kis vilá-
gunkban rendezkedünk be s ha itt nagyobb zökkenések nélkül folynak napjaink,
sőt egy-egy kis örömben, élvezetben, sikerben is van részünk, akkor könnyen
beleringatjuk magunkat olyanféle önzően optimisztikus hangulatba, hogy hi-
szen .nem is olyan rossz dolog ebben a világban élni, - csak rosszabb ne legyen,
csak .ehben a mi kis világunkban maradjon mínden a régiben, oa nagy világ dol-
gait ne vegyük nagyon a lelkünkre. Bajok mindig voltak a világban; örüljünk, ha
valahogy megússzuk az életet. Ilyen hangulatban nem vesszük szívesen, ha va-
laki úgy hozakodik elő a nagy világ dolgaival, hogy megzavarja szűklátókörű
önzésbe .burkolt lelki nyugalmunkat. De mit használ az olyan lelki nyugalom,
melynek egyetlen támasztéka a szűklátókörű önzés? Nem vesszük észre, hogy
egyéni jólétünk, egyéni sorsunk ezer meg ezer szállal fűződik oda nemzetünk,
országunk s ezen keresztül az emberiség, a világ sorsához, helyzet éhez s ezzel
együtt állandóan szinte hajszálon függ?

De itt nem is csak arról van szó, ~gy egyéni sorsunk hogyan ágyazódik-
bele a nagy világ helyzetébe, hanem arról, hogy az evangéliumnak milyen helye
van a mai világban és ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a világ mai helyzetet,
akkor már nem csupán földi jólétünket, polgári életünk zavartalanságát féltjük,
hanem még sokkal inkább az tölti el szívünket mélységes fájdalommal és aggoda-
lommal, hogy ebben a világban olyan sok mindent látunk, ami nyilvánvalóan
ellene van az evangéliumnak, sok-sok mindent, ami homlokegyenest ellenkezik!
mindazzal, ami az evangélíum értelmében szent, jó és igaz.

A földön békesséq ,«, Ennek az angyali zsoltárhangnak a kíséretében
hangzott el először ebben a földi világban az evangéliuni szava. Es ma, kétezen
év multán, - micsoda világ ez, amelyben élünk? Abiékesség világa-e? Minden,
csak nem az! Mivel van ez a világ annyira tele, mint harccal, békételenséggel,
Iorrongással; nyugtalansággal?

A mai ember élete csupa hajsza, - hajsza a kenyér, a puszta megélhetés,
vagy a könnyebb megélhetés, a nagyobb jólét, a több vagyon, a mamrnon után.
Hajsza az érzéki élvezetek, az örömtelen örömök, a szenzációk, a bármi eszkö-
zökkel megszerezhető idegingerek s "a roncsolt idegeket ideig-óráig csillapító,
nyugtató helyzetek, vagy puszta kábítószerek után. Hajsza az általános verseny-
ben való feltűnés, az érvényesülés, a minél nagyobb külső teljesítmények, a re-
kordok után. S ezt a hajszát, az élet tempóját a végletekig fokozzák, gyorsítják
az új meg új technikai találmányok, a földön, vízen, levegőben vezetékekkel.
vagy azok nélkül való közlekedésnek csodálatos eszközei, a különféle, bámulato-
san kieszelt, sokszor a gondolkodást is pótló munkaeszközök, amelyek mind vala-
mikép ídörnegtakarítást, tehát időnyerést jelentenének és mégis sokaságukkal,
tömegükkel annyira kitöltik, hogy agyonnyomják az időt, az életet. Hová, hová
ez .az őrült hajsza, melyben az embernek végül semmire sincs ideje, legkevésbbé
arra, hogy alélek ügyeivel törődjék, hogy benső életet éljen, - hogy lelkében'
az ige magva, az evangélium megfoganhasson !?

De ha még csak ez a hajsza volna, - ennek talán még lehetne megálljt
parancsolni. De maga ez a hajsza sokféleképpen harccá fajul s egyébként is
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tele van a mai világ harccal, küzdelemmel, egyre kiélezödő ellentétekkel. Ki nem
elégített életszükségleti, gazdasági és hatalmi érdekek, politikai, világnézeti, val-'
lási.ellentétek harcba állítják egymással az egyeseket, a társadalmi osztályokat, a.
népeket, az államcsoportokat, a fajokat, a világrészeket. Harc mindenütt, - h01
véres, hol vértelen fegyverekkel, de mindenütt ádáz, életfojtogató, emberirtó
harc és nyomán a bajoknak, visszásságoknak mérhetetlen, égbekiáltó soka. Mi-
csoda világ ez, mely kitermelte magából a legnagyobb abszurdumot, egy egész
'birodalom népességévei felérő embermilliók munkanélkülíségét s ennek enyhí-
tésére nem talál hathatósabb eszközt, mínt egy másik abszurdumot, a fegyver-
kezés." a hadianyaggyártás őrületig fokozását! Micsoda világ ez, melyben itt mil-
liók nyomorognak, amott mdllíó tonna-szám semmisítik meg az életeszközöket.
csak azért, hogy fenntartsák azokat a bizonyos árakat, melyekkel a tőke vámpír-
ja a fogyasztók vérét szipolyozza! Mícsoda világ ez, melyben a keresztyénség
évezredes történeti terül etén egy új pogányság burjánzik fel s az istentelenség
szervezett világhatalomként tervszerű harcot folytat minden ellen, amit a népek'
jobb érzése mindenkor szentnek tartott!

De legyen elég ez a vázlatos rajz. Aki nem behúnyt szemmel jár ebben
a világban, az a vázlat vonalak közötti mezőket bőven ki tudja tölteni részletek-
kel, vagy magát a keretet is kitágíthatja s a szemléletet elmélyítheti. Minket
most az a kérdés izgat: van-e még helye az evangéliumnak ebben a nyugta-
lansággal, békétlenséggel. háborúsággal, rideg közönnyel, lángoló vallásgyűlö-
lettel tele világban? Kőzeledhetünk-e a nyomorhoz az evangéliuru szavával segí-
tésre kinyujtott kezek nélkül? De hol a kezek, hol a szívek, hol az eszközök,
melyek a nyomor tengerét ki tudnák szárítani, vagy legalább a nyomor köny-
nyeít letörölni? Várhatjuk-é, hogy a szerető szent mennyei Atyában való hitre
térjenek azok, akik ebben a földi életben szinte mást sem tapasztalnak, mínt
igazságtalanságot és szeretetlenséget? Vagy várhátunk-e Isten és a Krisztus előtt
való í hívő m-egalázkodást azoktól, akiknek szíve-Ielke tele van emberi önhittség-
gel, duzzadó faji önérzettel, Isten ellen lázadó titáni indulatokkal ? Pedig mínd-
ezek száma légió. É:s lia míndezekhez még hozzávesszük azt, hogy magának a
keresztyénségnek. sőt éppen az evangéliumra hivatkozó keresztyénségnek a kö,
rében is mennyí a széthúzás, mennyi a tévelygés, mennyi a lanyhaság, mennyi
ll. bűn, - nem kell-e arra a következtetésre jutnunk, ho:gy az evangéliann ügye
rosszul, igen rosszul áll ebben a mai vil:ágban? Végre a legnagyobb bökkenő:
ha mi magunk így látjuk és rajzoljuk meg az evangéliuru helyzerét a mai vi-
lágban, nem azoknak amaimára hajtjuk-é a vizet, akik fennen hirdetik, hogyi
igen is, az evangélium, a keresztyénség csődöt mondott és idejét multa, mert
kétezer esztendő alatt semmit sem javított az emberiség állapotán!?

Alljunk meg itt egy pillanatra. Azoktól, akik oly nagy garral hirdetile
a keresztyénség s vele együtt természetesen az evangélium csődjét, először is.
joggal kérdezzük: Tudjátok-é, mi lett volna kétezer év 61a az emheriségből 3\

keresztyénség, az evangélium nélkül? Nem veszitek észre, hogy a mí jó még
ebben a világban van, az közvetlenül, vagy közvetve jóformán mínd a keresz-
tyénségből,az evangéliumból származik és hogy a mai élet sok nagy bajának,
szenvedésének, -romlásának az oka éppen abban van, hogy az emberek, a népek
- magunkat se vegyük ki - elfordultak az igazi keresztyénségtől, el az evan-
géliumt6l, el a Krisztustól, el Istentől? - De aztán - s ezt a fordulatot jól
~igyeljük meg - éppen a világnak mai borzalmas állapota s az az ádáz harc,
mely a keresztyén ség, igazában a Krisztus ellen folyik, nyomja reá az Igazsági
'bélyegét az evangélsum ősi okiratára, a Szentírásra. Már a csecsemő Jézus
fölött nem hangzott-e el az a kűlönős jóslat : «Vettetett ez sokaknak elestére és
feltámadására és.. jelül, melynek sokan ellene mondanalo (Luk. 2,34)? Jézus
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maga mondja: «Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé.
Aki erre a kőre esik, szétzúzatík ; akire pedig az esik reá, megrontja azt» (Máté
21,42-44). A hívők és a hitetlenek közötti meghasonlásra és az ezzel járó
harcra utal bennünket Krisztus Urunknak az a szava is, mely ugyancsak gondol-
kodóba ejthet bennünket közönséges békegondolataink igazsága felől: «Ne gon-
doljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, - nem, hanem
hogy fegyvert» (Máté 10,34-»6). Pál apostol a jelenvaló világ gonoszságát mint
nyilvánvaló tényt említi (Gal. 1,4), János apostol pedig egyenesen kimondja,
hogy «az egész világ gonoszságban vesztegel» (1. Ján. 5,19). A Szeritírás nem
biztat azzal, hogya wilágnak ez a gonoszsága s a vele járó nyomorúságés inség
megszűnik, míelött lészen új ég és föld, sem azzal, hogy a keresztyénségnek,
az evangéliumnak az útja csupa diadalról-diadalra vezet ebben a vílágban ;
sőt inkább azt mondja, hotro- a Krísztus híveinek többé-kevésbbé mindig harc,
üldöztetés, mártiromság Lesz a sorsa és éppen az utolsó időkben zúdulnak a
világra és a Krisztus híveire olyan tévelygések, háborúságok, csapások, meg-
próbáltatások, melyeknek napjai ha meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember
sem menekülhetne meg, - de a választottakért megrövidíttetnek (Máté 24,22).
Ide vág Krisztus Urunknak az a szava is, mely különösen alkalmas arra, hogy
gondolkodóba ejtsen bennünket: .Az Embernek Fia, mikor eljő, avagy ialál-e
Hitel a földön?» (Luk. 18, ,81). Nem folytathatjuk tovább. Ha az idők jeleit ji-
gy.eljük, száz meg száz bizonyságát láthatjuk annak, hogya világnak és benne
a keresztyénségnek, az evangéliumnak az útja pontosan az, amelyet a Szentirás.
csodálatosan beteljesedő jóslatai megjelölnek. Az egész jelenvaló világ, mitub-
azzal együtt, ami benne gonosz és ami benne mJ,égjó, nem cáfolata, hanem iga-
zolása a Szentirásnak, az lsten igéjének, az evangéliumnak. AIZ emberiség el-
esett állapota 'nem azt bizonyítja, hogyakeresztyénség, az evangélium csődőt
mondott, hanem azt mutatja, hogyenneJe a világnak semmire sincs olyan ége-
tően szűkséqe, mint az eoanqéliumra és az eoanqélium erejétől áthatott, igaz
keresztyénségre. Ez után, az eoanqéiiuui isteni, életújító és iidvözítő hatalmának
a hivők életén keresztül való megnyilatkozása után kiált ez a meghasonlott, ki-
merült világ, ez után szomjúhozík, sóvárog, tudva vagy öntudatlan, bevallottan
vagy be nem vallottan a mai kor embere, az a lázadó dac és kétségbeesés közt
hányódó emberi lélek, ahogyan a szárazságtól meghasadozott föld sóvárog az
áldott, jóltevő eső után. Biztos vagyok a felől, hogy ez a sóvárgás titkosan ott
rezeg sok, igen sok olyan embernek a lelkében is, aki kiifefé a kőzönyősségnek
vag:' az ellenséges indulatnak a képét mutatja, talán mutogatja. Es biztos vagyok
a felől is, hogy ha az istentelenség uralma alá került országokban egyszer kiég
es elhamvad a démoni hatalmaktói élesztett vörös tűz, ott is új lángra lobban
az evangélium, a Krisztus, az Isten után való áhitozás, aminthogy már most, az
elnyomatás alatt is száz- és százezren rejtekhelyeken, új katakombákban keresile
és ápolják az Istennel való közösséget.

Igy éppen az, ami első látásra aggodalmat és kétséget okozott, válik szá-
munkra a leghatalmasabb [elliiuássá, és egyúttal biztaiássá is, mert a mélyebbre
ható látás azt mond'ja nekünk, hogy az igaz keresztyénségnek, a tisztán és iga-
zán hirdetett s az életbe eleven erőként átvitt evangéliumnak talán. solw.sem
voltak olyan nagy, szinie beláthatatlan lehetőségei, mini éppen a jelenkorban.

Azért nem csüggedünk, de nem is csüggedhetünk, ha tudjuk, hogy az
evangélium a Ktisztus evangéliuma, amely Istennek hatalma minden hívőnek
üdvösségére, Az evangélium ereje Kriszius maga, aki meghalt a mí bűneinkért
és feltámadott a mi megigazulásunkra. Reá bízvást hagyatkozunk él tünkbeu,
holtunkban. mert az ő megváltó, életújító, üdvözítő kegyelme, hatalma tegnap
es ma /és míndörökké ugyanaz és e világ minden hatalma Ie nem döntheti őt
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áment mondanak, csak a test feltámadásánál bicsaklanak meg! De lelkész-
testvéri körben is voltam, ahol megakadt va szellemi egység a test feltáma-
dásán l

Kétségtelen az, ihogy értelmünk kevés hitcikkelynél állít nehezebb kéte-
lyek elé, mint éppen ennél. P. o.: Hova fér a sok testileg feltámadott ember ?
Mi lesz azzal, akit elégettek, a szélbe szórtak, aki kezét Szibériában hagyta, lábát
egy gránát .az olasz fronton tépte izekre? ..

Amikor nehéz érveknek súlya alatt roskadozik értelmünk, készek va-
gyunk megérteni azokat, akik nem bírják elviselni a hitvallásnak ezt a cikke-
lyét és mint a huszadik század 'g1y,erm'ekei revíziót kérnek a hitvallásokkal
szemben. Megértjük ezeket a testvéreket, de nem értünk egyet velük. A dologban
ugyanis az az érdekes, hogy nem a huszadtik század fedezte fel ebben a hit cik-
kelyben az értelem botránkoztatóját! Az Első Korintusi Levél igazolja, hogy
már az őskeresztyén gyülekezetben is ugyanolyan «botránkozást» keltett a test
feltámadásának tanítása, mint ma'! Nem a korintusiak voltak-e azok, akik ma-
guk mondották: a Krisztus ugyan feltámadt, de hogyan támadnak fel a halot-
tak és ha feltámadnak, milyen testtel jönnek elő? (v. Ö. 1. Kor. 15.) .Ime már az
első gyülekezetek ismerték értelmünknek kifogásait és a későbbi egyetemes zsina-
tok mégsem «revideálták» az őskeresztyén gyülekezetek hitvallását!

Lehetett volna revízióról szó a reformáció korában is; Luther maga
írja. «Az ember nyomorúságosabban pusztul el és enyészik, mínt az állat; itt
porrá égetik, ott szélbe szórják, a láb Ang1iában, a kéz Németországban, a ko-
ponya Franciaországban, ezer darabra szétszedve, ahogyan azt a szent erek-
lyékkel tenni szekták. Ha valaki azért ezen a hi tcikkelyen gondolkodni akar, egész
bizonyosan elvész; olyan csodálatos, különös és illetlen gondolatai keletkeznek,
hogy azt kell mondanía: nincsen semmi igaz ebben a cikkelybens. (Auferstehung
der Toten. 22. lap:) A reformáció korában is ismerős volt az elme minden ki-
fogása a test feltámadásával szemben, - erről győz meg Luther idézett mun-
kája, - még sem j utott eszébe egyik reformátornak sem törölní' a testnek fel-
támadásáról szóló hitcikkelyt l

Hogyan áll tehát a test feltámadásának cikkelyével a dolog? Mi az és
mennyí az, amit a testnek feltámadásáról mondani lehet?

1. Az első, amit Luther ennek kapcsán nagyon nyomatékosan hangsúlyoz,
az, hogy nekünk keresztyén életünkben és gondolkodásunkban az Iráshoz kell
tartani magunkat. «Bizony mondom néktek, ha ti magatokat nem az Evangé-
liumhoz tartjátok, hanem mást hallgattok, akkor hiába prédikáltam és ti hiába
hittetek és minden hiába való és tönkre ment, amit ek előbb volt: a keresztség
és a Krisztus... Mert én semmit nem prédikáltam néktek emberi módon, az
ész, vagy értelmem szerint, mert az ilyen világi forma szerint való prédikáció
tönkreteszi az Evangéliumot is ... Pál apostol is félreteszi az ész alakításait, dis-
puíácioit és egyedül a Jézus Krisztustól kapott igére hagyja magát ... Mi olyan
cíkkelyt prédikálunk, amely nem az emberi észre és értelemre támaszkodik, ha-
nem az lrásra, azért ne is keresse és ne is értelmezze azt senki másként, mint
ahogy az az Irásban van •.

Számtalan idézetet lehetne még hozni Luthertól, amelyek azt bizonyít-
ják: veszedelmes útra lépünk, ha a hit dolgaiban nem egyedül az Irásra támasz-
kodunk, hanem a filozófia, vagy a magunk bölcsesége szerint akarunk igazodni.
«Az írások szerínt», ez a mérték] Az 1. Kor. 15. fejezete .igazolja a keresztyén fel-
támadáshit jogosságát és alapjait. Nem mérvadó az, hogy a bűnös ember más-
képpen 'gondolkodik és másképpen érez. Luther mondja: «Az már igaz, hogy
érzéseírn szerint el volnék veszve; de az iglénlek kell érvényre jutnia a világ
mínden érzése felett és érvényben maradnia, akár milyen csekélynek is látszik az
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ige és akár milyen gyengén hiszünk; mert amí a szemünk előtt van, azt látjuk és
tapasztaljuk, t. i. hogya bün elátkoz és állandóan halálra ítél és a halál az egész
világot pusztítja, úgyhogy senki nem menekülhet el előle. Es te mégis életről és
igazságról beszélsz, amelyből én egy szikrányit sem látok, amely valóban gyen-
ge élet lehet, és valójában az, a mi hitünk m~att Azonban akármilyen gyenge
as, csak az ige és a hitnek a szikrája maradjon meg a szívünkben, az életnek
olyan tüzévé kell annak lennie, hogy eget és földet betölt és mindkettőt, halált
es boldogtalanságot elpusztít és a gyenge hitet megerősíti, hogy az ember
ne érezze többé a bűnt és halált. Az azonban erős harcot kíván, hogy az ember
az igét megtartsa minden érzése és látása ellenére».

Az Isten igéje igéri a test feltámadását. Ezt az igét tartsuk meg, hard
árán is mínden ellentmondó érzés és gondolat ellenére is.

II. Meg kell látnunk, hogy a test feltámadásáról szóló cikkely tnindiq
hi/cikkely marad.

Luther mondja: «Ez hitcikkely, nem értelmedé, bölcseségedé; sem em-
beri erőé, .vagy tehetségé; ebben és más hasonló cikkelynélnem az észtől kell
tanácsot kérni, vagy venni azt, amit a világ kigondol, vagy kispekulál . .. Mert'
ha az 'ember ezek szerint megy és formálja a világát, akkor a hit számára nem
marad többé hely».

A test feltámadása hitcikkely és a többi keresztyén hitcikkelyekkel marad
az, mit «a bölcs lángesze föl nem ér», de ami a nit számára -valóság és bol-
dog bizonyosság.

Pál apostol az 1. Kor. 15-ben nem is akarja bebizonyítani, hogy a test_O
nek feltámadása van. Jól tudja, hogy azt érvekkel senkinek soha be nem bizo-
nyítja. A fejezet 35-44. versei nem is a feltámadást bizonyítják, csak az elqoti-
dolhat6ságál igazolják. Kövessük itt az apostol gondolatmenetét.

A 35. vs-ben felvetett kérdésre: «Mi módon támadnak fel a halottak '1.
és minérnű testtel jönnek ki ?», Pál világosan tagolt hármas választ ad.

1. Valamely lény élete és új élete között minden fokon a halálban, ha
nem is feltámadás, de valami analogia, úgy is mondhatnánk, a Teltámadásnak
a talánya áll fenn. (36. vs.) •

2. A természetben valamely lény egymás után (37-38. vs.), vagy egy-
más mellett (39-41. vs.) teljesen különböző Iétforrnákban létezhetik a nélkül,
hogy azonosságát elvesztené.

3. A kettős analogiát alkalmazsák a 42-44. versek. A természetben a
mínőségek változása a megmaradó alanyon lehetséges; ha van feltámadás, ak-
kor az is valahogy így lehetséges.

Közelebbről , Az elvetett mag és a kikelt növény között szervi összefüg-
gés van; aki ezt nem látja, vagy nem ismeri el, az «balgatag». Mégis történik a
mag és a növény között valami csodálatos változás, amikor a mag teste leveti
a «mag» jellegét és ugyanez a test felölti a «növény" jellegét. Az alany .marad,
a jelleg változik.

Az első analogía. azonos lényeg, alany időbeli egymásutánban. A mag-
test és a növény test jellege egy láthatatlan középpontban megváltozik. Csoda,
ez, új teremtés ez! Végig vonul ez: a csoda, ez a jellegváltozás az egész termé-
szeten és aki ezt nem látja, az balgatag. Azért mondja Luther: «A keresztyé-
nek beszélnek a fákkal is és míndennel, amí a földön nő és azok is velük. Mert
a keresztyének nemcsak azt látják, hogy hogyan egyék meg azt, hanem Isten
igéjét látják benne előrajzolva, ahogyan Isten velünk is cselekedni akar és ezt
a hitcíkkelyt látják benne, mint egy drága kincset lepelbe takarva, hogy ami
hitünket erősítse és megbizonyítsas.

A másodia analógia. ugyanazon dolgoknak egyidőbeli különbségét mu-
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tatja. Nem mínden test ugyanazon formájú ·test. Lényegileg egy testnek eglJ
időben több minősége lehet, aminthogy úgy is van.

A feltámadás is átváltozás, csakhogy itt maga az ember a változás ala-
nya. (42-49. vs.) Az ember mint test-lélek egység, mínt lelkes test jut el a vál-
tozáspontra, ahonnan a Szentlélek ereje által mint «szellemi» (pneumatikus)
test támad fel. Tehíát ugyanazon test, csak más a jelleg, a mínöség, (lelki-
test, «szellemis-test).

Ezzel természetesen Inem bizonyította be Pál apostol a test feltámadá-
sának milyen és hogyan voltát, de annyit adott, hogy értelmünk is megnyugod-
hatik. Elvileg lehetséges I Hitcikkely marad számunkra Ja test feltámadása ez-
után is. (v. ö. János 2Q,24-29.) Boldogak, akik nem látnak, de hisznek!

Ill. Még arra a kérdésre kell felelnünk, mely ugyan az előzmények után
már nem esik oly súlyosan a latba: miért van egyáltalán szükség a feltáma-
dásra ~ Luther p. o. azt mondja «Ahol ez a cikkely esik, ott esnek a többiek
is és a főcikkely és a Krisztus elvész, vagy hiába prédikáltatilo. Pál 1. Kor.
15, 12-34-ben a feltámadással, mínt a hit \v~!5SŐértelmével foglalkozik: ha a
Krisztus feltámadása hazugság volna, akkor a halottak sem támadnak fel és
akkor hiábavaló a prédikáció és a hit] Miért van a feltámadásnak ilyen nagy
súlya, közpon li jelentősége?

Elsősorban azért, mert a Biblia nem ismeri a filozófiai tanítást a lélek
halhatatlanságáról. A Biblia emberének az a gondolat, hogy a halál csak a hús-
test megsemmisülését jelentené, idegen. Heim tübingeni professzor ezt nagyon
biblikusan így r~J,ezi ki: «Aki embertársát meghalni látta, ma már nem hihet
komolyan abban, hogy az «én» gyözedelmesen kerül ki a test összeomlásából. Ho-
mályosan érezzük, hogy a halál, amely eljön értünk, mínket létünk centrumá-
bau talál el és szellerníségünket is a mélységbe ragadja». A halál győzelme raj-
tunk: a mi megsemmísülésünk, A halál diadala a pusztulásunk. Természetszerű-
leg szükségtelen ott a feltámadás-hit, ahol úgy gondolják, hogy a halál csak a
testből való kioldódás ! Az egyetlen valóság azonban azt mutatja, hogy a halál
minden életet elsöprő lavina. A mi emberségünk pedig a hús-vér-lélek egysége
es vele együtt énünk áldozatává lesz a halálnak. Ha pedig így van, akkor ki-
tűník a test, mint én feltámadásának teljes jelentősége! Hiszen ha a halál meg-
semmisűfés, akkor a kenesztyének hiába szenvedtek a Krisztusért l (v. ö

.Máté 5,11-12, János 15, 18-27, 1. Kor. 15,42-43 stb.) A Krisztus követője .
mindig a világ megvetettje, _dísztelenje, nemtelenje marad (v. ö. 1. Kor. 1,
18-31.)

A keresztyén reménység éppen az, hogy ami most üldözött, megvetett,
lenézett, ami most a halál alá van még vetve, az egész megváltás után só-
várgó világ, megszabadul a bűnnek, a halálnak, a pokolnak diadalátél és
lsten lesz minden mindenben. Az Isten dicsősége láttatik meg a feltámadotta-
kan, akik elkárhoznak, vagy élnek ővele örökkön örökké'! Isten nem a bűn-
nek és halálnak teremtett világot és embert, hanem hogy Ű legyen Isten, Or
és kírály mindenekben ! Nem miértünk lesz a feltámadás, hanem az Istenért,
aki uralkodni akar osztatlanul minden világok és élők felett. Akkor lesz egyedül
Istené a dicsöség. Soli deo gloria! Az apostolok, reformátorok a nagy és egye-
dül szent Istennek a dicsőségét nem" 'akarták értelmük tollkésével megszab-
dalni, hanem hívő tekintetük boldog látásával a szent Isten hozzánk való ke-
gyelmét látták. Azért maradt mleg hítvallásaínkban : «Hiszem a testnek fel-
támadásáb, hogy ez lehessen minden korok emberének evangéliumi hite és tel-
jes reménysége. Krisztusnak pedig, «ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testün-
ket, hogy hasonló legyen az Ű dicsőséges testéhez» (Fil. 3,21), az Atya Istennel
egyetemben adassék teljes, örök dicsöség!

Kósa Pál.
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BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG.
Hz elso úrvacsora

Sokan szinte észre sem veszik, hogy eljutottak a konfirmációig.
Vannak, akiknek olyan keveset jelentett a konfirmáció, hogy azóta sem
éltek az úrvacsorával. A szülök büszkék arra, hogy gyermekük már
konfirmandus, "egyházilag nagykorú" lesz. A keresztszülők valami aján-
dékot adnak. Az ifjú megilletödik, ünnepies hangulat tölti el. A konfir-
máció legfeljebb kedves emlékként él tovább, egyre halványodva. De
minden marad a régiben. Sokan közönyösen, mert úgy illik, - sokan
örömmel, mert általuk is átélt, szép szokás, - számontartják mint
valamiféle nagykorúság kezdetét.

Csak ennyit jelentene az első úrvacsora? Vajjon nincs semmi több
abban, hogy ezentúl szabad odajárulnom az oltárhoz, amely eddig el volt
zárva előttem? .

Résztvehetek ezentúl az úrvacsorában, mert ismerem a keresztyén
tanítást j megismertem és vallom, hogy Isten szeret engem. Minél többet
gondolok erre a szeretetre, annál csodálatosabb, annál megfoghatatlanabb.
Nem értem. Hihetetlen. Mégis bizonyosan tudhatom, hogy enyém ez a
szeretet, mert gyermekének teremtett Isten és amikor hütlenül elsza-
kadtam tőle, a keresztségben újra gyermekévé fogadott. Ebben a bizo-
nyosságban, hogy az Istené vagyok, erősít meg engem újra meg újra
az Ur szent teste és drága vére. Ha kételkedem, ha hitetlenség kör-
nyékez is meg, ez a szeretet rendületlenül bizonyos j itt a záloga:
az Úr szent vacsorája.

És még valami más is történik velünk az első úrvacsora alkalmával.
Keresztségünktöl fogva Krisztus gyülekezetének tagjai vagyunk. Benne
élünk az egyházban. Az Ige uralma alatt állunk szüleink, tanítóink,
valamint a gyülekezet tagjainak szaván és életén keresztül. Most mind-
ezt tudva is tudjuk j ami eddig öntudatlan volt, az most kezd világossá
válni előttünk. Megvalljuk és bizonyságot teszünk róla, hogy ahhoz a
keresztyén gyülekezethez tartozunk, amelyik Isten bünbocsánatából él,
Ezt a bocsánatot kérjük Istentől és a hozzátartozőktól, nemcsak a kon-
firmáció alkalmával, hanem minden úrvacsora előtt, sőt a Miatyánkban
naponta. Erre a bocsánatra felelünk hálásan szolgálatunkkal, egész
életünkkel.

Aszülőkön és lelki vezetőkön fordul meg, vajjon eléri-e a gyer-
mek szívét Isten Igéje! Kérik-e a Szentlelket, hogy szentelje meg szol-
gálatukat? Eszközül adják-e magukat az élő Isten cselekvésének ?

Amikor eljön esztendőnként egy ifjú sereg első úrvacsoravétele,
számukra is, a gyülekezet számára is áldott alkalom ez, hogy meg-
erősödjenek Isten szeretetében és Krisztus egyházának tagságaban. Azért
hangzik ilyenkor az Egyház hitvallása és tiszta tanítása, hogy odaállít-
son minket mindnyájunkat Isten színe elé ~ meghalljuk a hirdetett és a
szentségben láthatóan cselekvő Igét. Az igaz ember hitből él. A hit
pedig hallásból van.
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Hz evangélikus egyház küzdelme
Németorszáqban.

Az utóbbi hetek eseményei ismét ráterelfék a figyelmet a németországi
evangélikus egyházban történt eseményekre. A kővetkezőkben kísérletet teszünk
arra, hogy összefüggö áttekintést adjunk a helyzetről, folytatásaként annak a
helyzetképnek. mely folyóiratunkban utoljára a mult év május havában jelent
meg. Hangsúlyozni k-ell azonban, hogy az ilyen összefüggő helyzetkép megraj-
zolása szükségképpen hiányos. Az erős cenzura a német evangélikus egyházi
sajtónak tiltja a tájékoztatást sokszor a legfontosabb dolgok felől is.

Legutolsó tudósításunkban kiemeltük, hogy anémet egyházi harc az
1935 őszéri állami intézkedéssei létesített «Birodalmi Egyházi Bizottság»,
a Reichskírchenausschuss kőrűl tombol. Ennek a Bizottságnak már az elindulása
is aggodalmat keltett. Főként a Hitvallási Front egyes árnyalatai, köztük első-
sorban a rajnavidéki református szervek voltak bizalmatlanek minden, az ál-
lamtól kiinduló, a rend helyreállítására irányuló törekvéssel szemben. Hangsú-
lyozták, hogy a rend helyreállítását céJzó mínden intézkedésnek, külőnösen
pedig mínden ilyen célból alakuló szervnek egyházi megbízáara és felhatalm:a-
zásra van szüksége, hogy hatékony an és jogérvényesen nyúlhasson bele a káosz-
ba. A délnémet lutheri egyházak, melyek viszonylag intakt állapotban voltak s
velük együtt a még 1934 őszén alakított hitvalláshű «Ideiglenes Egyházi Kor-
mány- (<<VorHiufigeKirchenleitung» Mahrahrens hannoveri evangélikus püspök
elnökléte alatt) valamivel kedvezőbb álláspontot foglalt el az Egyházi Bizott-
sággal szemben. Ez hangsúlyozta, hogy minden rendezésnek a hitvallás alapján
kell történnie, egyébként azonban hajlandó volt az államtól kiinduló rendezés-
hez segédkezet nyujtani. A helyzetet kűlőnöserr nehézzé tette az, hogy a Biro-
dalmi Egyházi Bizottság, éppen úgy, mint az egyes országos egyházakban alakí-
tott országos bizottságok az eredeti célkitűzésen túlmenően, mely szerint minf
dllami szervek segédkezni szándékeztak a rend helyreállítása körűl, még 1935
novemberében azzal az; igénny-el léptek fel, hogy átvegyék mintegy gondnokí:
megbízásban az egyház teljes kormányzatát. Teltintettel arra, hogy, a rend hely-
reállítása a gyászos emlékű Müller birodalmi püspök, valamint a kíséretét alkotó
«riémet keresztyén» irányzatú országos püspökök teljes kikapcsolása nélkül
nyilván lehetetlen volt, ezt a lépést szűkségszerűnek kell mondani. Ennek kö-t
vetkeztében olyan egyházkormányzati szervek létesültek, melyeknek csak állami
megbízásuk volt s melyek nem is tettel, kísérletet arra, hogy egyházi megbízást
nyerjenek. E szervek összetétele is olyan volt, hogy minden oldalról aggodalmat
váltott ki: képvis-elve voltak bennük a Hitvallási Front tagjai éppen úgy, mint a
«német keresztyének». Ez érthető módon egyik félnek sem tetszett. A Hitvallási
Frontot nem nyugtathatta meg annak a hangsúlyozása, hogy a bizottság az
1933-i alkotmány szerínt a hitvallás alapján áll, mert hiszen ezt Müllerék is
hangsúlyozták. A «német keresztyének> meg természetszerűleg bízalmatlanok
voltak, hiszen a bizottság megalakulása kivette a kezükből a hatalmat.

Ily módon az egyházi helyzet szanálása nagyon kedvezőtlen kőrülmé-
nyek közt indult el. Ezt. csak fokozták az olyan intézkedések, melyek az 1934
óta szervezkedett "Hitvalló, Egyház» (<<Bekenntniskirche») szerveit eltil-
tották az egyházi hatalom gyakorlásától. E tekintetben is azt kell mondani,
hogy az egyházi bizottságok ilyen intézkedései szükségszerűek voltak: az egy-
ház egységének helyreállítását igen nagy mértékben veszélyeztette az a körül-
mény, hogy a Hitvalló Egyház a hivatalos egyháztól függetlenül szervezkedett,
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egyházkormányzati intézkedéseket tett, lelkészi vizsgálatokat folytatott le, lel-
készeket avatott stb. Ezt a helyzetet valóban meg kellett szüntetni. A baj ott
volt, hogy az egyházi bizottságoknak ezeket az egyház megmentése érdekében
alakult szerveaeteket nem sikerült beleépíteni az újonnan építendő egynázi
szervezetbe, hanem azokat elnémította. A rend helyreállítását célzó intézkedések,
ily körülmények közt éppen azokon a területeken maradtak kétes értékűek,
ahol a zavar a legnagyobb volt, mínt pl. a porosz únió területén, nem -is szólva
azokról az egyházakról, ahol a Birodalmi Egyházi Bizottság nem is jutott el a
helyi egyházi bizottság megszervezéséig s így a rend helyreállítását célzó első
intézkedést sem sikerült keresztülvinni (Thüringia, Mecklenburg, Bremen, Lű-
beck stb.). Kedvezőbben alakult a helyzet Szászországban, ahol a bizottságnak
valóban sikerűlt a rend helyreállítására: hatályos intézkedéseket tenni. Az Ú.

n. intakt evangélikus egyházak (Bajorország, Württemberg, Hannover) közül
Hannoverben ugyan átszervezfék az egyházi kormányzatot, de Mahrahrens
püspök továbbra is megtartotta a vezetést. Bajorország és Württemberg egyházi
kormányzata nem szenvedett változást.

A Birodalmi Egyházi Bizottsághoz való viszony súlyos válságot idézett
elő a Hitvalló Egyház kebeléhen. Ez már az 1936. február 17-22.Jg Oeynhau-
senben tartott ú. n. 4. Bekenntnissynode-n nyilt szakadással fenyegetett. Ezt
ugyan sikerült még elkerülni, azonhan az Ideiglenes Egyházi Kormány Mah-
rahrens vezetésével lemondott s újraalakításánál a porosz únióból származó,
egyébként majdnem ismeretlen nevű egyházi funkcionáriusok kerültek előtérbe.
A lutheri egyházak ebben a kormányban nem vettek részt, úgyhogy az Ideig-
lenes Egyházi Kormány lényegesen veszített jelentőségéből. Az oeynhauseni ZSI-

naton kialakult helyzetnek nyilván döntő befolyása volt abban, hogya lutherit
alapon álló egyházak képviselői 1936 március ll-én Frankfurtban tartott ta-
nácskozás után a köztük már addftg is fennálló tömörülést kírnélyítették és
ennele alapján megalkották a «Németország Evangélikus Lutheri Egyházának a
Tanácsát» (Rat der Evangelischen Lutherischen Kirche). A tömörülés célja az
volt, hogy a lutheri alapon álló egyházakat a Német Evangélikus Egyházon
belül egy egységbe foglalja. A Tanács felad'atainak keresztülvitele érdekében
Berlinben «titkárság» névvel állandó szervet létesített s elnökévé Breit egyházi
főtanácsost tette. A tömörülést hírül adó közlemény szerint a megalakított
«Tanács» feladata «a lelki vezetés révén őrködni a fölött, hogy a lutheri hit-
vallás, a hitvallás és rend elválaszthatatlan egységének megfelelően, a lutheri'
egyházak mínden berendezkedéséhen és intézkedésében érvényesüljön. Szolgálnia
kell mindazoknak az egyházaknak. gyülekezeteknek és Németország Hitvalló
Egyháza mindazon szerveinek, amelyek a lutheri hitvallást a tanítás és rend
tekintetében kötelezőnek ismerik el és a saját hatáskörükben megvalósítják.
Kűlönös mértékben szándékozik (a Tanács) gondoskodását kiterjeszteni azokra
az evangélikus (lutheránus) gyülekezetekre, amelyek híjával vannak a rende-:
zett, a Hitvalló Egyházhoz tartozó egyházi felsőbbségnek».

A «Lutheránus Tanács» megalkotása a mult esztendőnek kétségkívül
egyik legnagyobb jelentőségű egyházi eseménye volt Németországban, annál
is inkább, mivel átfogó kísérlet történt benne a lutheri hitvallás alapján álló
összes egyházi alakulatoknak az egységbe foglalására. Ez a létrejött tömörülés
t. i. nemcsak a lutheri hitvallás alapján álló nagyobb egyháztestek (volt orszá-
gos egyházak) egybefoglalására törekszik, hanem gondoskodását kiterjeszti
egyes evangélikus gyülekezetekre is, ha azoknak nincs hitvallásszerű egyházi:
felsőbbsége. Ez felveti az úníóban élő, de tudatosan evangélikus (lutheri) ala-
pon álló gyülekezetek problémáját. Tudvalevőleg a porosz úníó hatálya alá
került egyházrészek eredetileg óriási nagy többségükben a lutheri hitvallás:
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helyezni az egyházat és teljesen ígnorálja az egyház .sajátos feladatait, nem soki
jóval kecsegtet.

A választási előkészületek minden irányban megindultak. A «német
keresztyének» több árnyalata, nevezetesen azok, melyek német nemzeti egy-
ház alkotására törekszenek, közös csatasorba álltak, míg a «német keresztyé-
nek» birodalmi mozgalmának nevezett csoport külön indul. A másik oldalon
a Lutheránus Tanács fordul nyomatékos felhívásokkal a gyülekezetekhez és a
lelkészekhez, hangsúlyozva a választás nagy [elentöségét és intve a teljes Szent-
iráshoz és a hítvallásainkhoz való ragaszkodásra. Örvendetes jel, hogy a jelen-
legi egyházi helyzet mérlegelése alapján a Lutheránus Tanács és a Németországi
Református Egyházak Munkabizottsága megegyezést létesített, amely szerínt
egymással szoros kapcsolatban kíván eljárni a két egyházcsoportot közősen
érintő ügyekben, nevezetesen a Nérriet Evangélikus Egyház újonnan megal-
kotandó szervezete tekintetében. Az összefogás józanságát jellemzi akiadott
nyilatkozat, mely hangsúlyozza, hogy az evangélikus és református egyházak
közti tanbeli különbség még nem szünt meg s hogy mindegyik fél ragaszkodik a
saját hitvallásához. Ugyancsak nagyfontosságú esemény, hogy a Lutheránus
Tanács és az Ideiglenes Egyházi Kormány is találkoztak végre egy közösen
létesített munkabizottságban, amelynek célja az együttes cselekvés megvalósi-
tása. Ha a félreértéseket sikerül tisztázni és a közős cselekvés számára az egy-
séges alapelveket biztosítani, úgy az egyházi helyzet alakulása folytán szmte
kikényszerített megegyezés bizonyára áldásos lesz.

Az evangélikus egyház helyzetét Németországban nemcsak a belső szét-
szakadozottság és visszavonás, az áldatlan harc teszi nehézzé, hanem nagymér-
tékben hozzájárul ehhez a hivatalos és félhivatalos politikai szervektől hol nyil-
tabban, hol pedig leplezettebben támogatott egyházellenes propaganda, valamint
különösen az államnak az az igyekezete, mellyel az ifjúság neveléséből az egy-
ház befolyását mind erőseb!ben kiküszöbőlni igyekszik. Ezekre azonban át-
tekintésünk már nem terjedhet ki.

Talán igazuk van azoknak, akik azt állitják, hogya legsúlyosabb har-
cok Németországban még csak ez után következnek, ha, a fa] és vér jelszava
alatt hadakozó istentelen nacionalizmus az államhatalomtól támogatva nyilt
harcot indít az egyház ellen. Adja Isten, hogy ez a barc evangéliumi hitében
erős, hitvallásához törhetetlenül ragaszkodó, tettre kész keresztyénséggel ta-
lálja magát szemben.

Lte. Dr. Karner Károly.

Krisztus kezében tartja örök sorsunkat. Megváltói munkája álta
békességet szerez megrettent lelkiismeretünknek. Ahol pedig megsziinl az
Istentől való elszakadás, ahol legyőzetetf a bűn és eltöröltetett a vétek,
ott elvesztette a hatalmát a halálthozó sors döntő oka is és az ember
részesévé lett a feltámadott Krisztus életének. Amire az emberi vágyódás
mindig törekedett és amit pogány misztériumvallások igértek, de megadni
nem tudtak, az itt megvalósul. A feltámadás a felelet az igazi élet alap-
vető kérdéseire, melyek minden földi létet uraInak. Az új, örök Krisztus-
élet erőnek a forrása, mert ez a belső megújhodás váltja ki az állandó
harcot az önösség ellen, mely minden életet és minden közösséget elpusztít.
A húsvéti hit jelenleg biztosít erőt és életet. Mindenki, aki már mosi
részese a Krisztusban való hitnek, részese a feltámadásból fakadó életnek is.

Kűnneih.
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Bátbory István.

Minap ünnepeltük") tisztelettel és kegyelettel Báthory István erdélyi fe-
jedelem és lengyel király halálának háromszázötvenedik ,évfordulóját. Emléke.
ezt az országos kegyeletet nemcsak azért érdemli meg, amit nemzetünk érdeké-
ben tett, nemcsak azért, mert népe sorsát az idegen trónon is haláláig szívén
viselte, hanem még valamiért, ami kevés magyar embernek jutott osztályrészül a
történelemben: hálára kötelezett egy idegen nagy nemzetet, megszerezvén a saját
személyén keresztül annak maradandó rokonszen vét. Itt ne tévesszenek meg ben-
nünket napjaink történetének jelenségei. A diplomáciát nem érzelmek irányítják,
hanem a hideg számítás. Ez a számítás vagy felismeri országa valóságos érdekét
vagy téved. A pillanatnyi diplomáciai játék mögött azonban változatlanul ragyog
vagy sötétlik a népek rokon- vagy ellenszenve. Sorsdön'tő pillanatokban aztán
előtérbe nyomul s eltemeti a diplomáciai csalafintaságokat. Valóság, hogy a
magyar ésIengyel nemzeti lélek ezen arculata kialakulásában Báthory Istvánnak
oroszlánrésze volt.

Ezért járulunk szívből hozzá az országos kegyeletes megemlékezéshez mi
is, bár a mai katolikus irányú történetírás kiváló reprezentánsa magasztalással
fejti ki művében, hogy Báthory volt az erdélyi ellenreformáció megalapozója. Ö
kezdte meg azt, amit mikor Erdély Habsburg-uralom alá jutott, 1. Lipót és utó-
dai sikerrel folytattak és fejeztek be, Magyarország után Erdély evangélikus és
református tömegei jelentékeny részének visszahódítását. Báthory hívta be Er-
délybe a jezsuitákat, akik azonnal megkezdték térítő mnnkájukat, eleinte esönd-
ben, ügyesen és szívósan, aztán eréllyel, ismert eszközeik alkalmazásával. Ennek
bizonyítéka, hogy kolozsvári rendházukat 1603-ban a felbőszült tömeg feldúlt.a.

Bármennyire kedvezőtlen is Báthory ezen elhatározása a mi egyhá-
zunkra és a testvér református egyházra, megfelel az a kor szellemének, érle
tehát őt gáncs nem érheüi, A 16. és 10. század nem ismeri a vallási türelmet,
felekezetei, a lutheri és kálvini csak úgy mínt a római, kizárólagosságra töreked-
nek békés és hatalmi eszközökkel. Az 1,548-iaugsburgi interím és az 1555-i augs-
burgi vallásbéke, csak az evangélikus rendeknek adja meg a szabad vallásgya-
korlatot, a svájci irányt kizárja a békéből, 's ezt az előbbiek rendjén valónak
tartják. Fráter György ellensége az erdélyi lutheránusoknak és kálvinístáknak,
a három nemzet és négy vallás rendszerét az erőviszonyok diktálják, melyekkel
szemben Martinuzzi tehetetlen. Az 1566-i tordai országgyűlés a katolíkus papok-
nak megtiltotta az Erdélyben tartózkodást. Szekfű adatai szerint 1583-lYancsu-
pán a Székelyföldön maradtak katolikus papok, 4 íerences áldo zár, összesen 24
katolíkus pap, az ország többi részében a katolikus egyházat templom aitól, pap-
jaitóil s a nyilvános istentisztelet lehetőségétől megfosztották. Természetes, hogy'
Báthory, aki bátyjával, Krístóffal együtt azelőtt sem tartotta meg az 1566-i tör-
vény rendelkezését és mindig tartott katolikus papot váraiban, mikor hatalomra
jut, ezt latba veti egyháza helyzetének javítására. Arra nem gondolhat, hogya,
protestánsokat kiirtsa, mint ezt Rudolf császár nemsokára felveszi programm-
jába, meg kell elégednie azzal a céllal, hogy a reformáció további hódításainak'
gátat vessen. A jezsuiták behivásán kivül arra is felhasználta fejedelmi hatalmát,.
hogy az egyes protestáns felekezeteket elszigetelje. Rendeleteiben a szász egyház>
lutheri alapelveit élezte ki a kálvinista magyarokkal szemben, viszont támogatta
a reformátusoknak unitáriusellenes törekvéseit, hogy a reformáció szélső bal-
szárnyát háttérbe szorítsa.

* Ez a tanulmányanyagtorlódás miatt késett meg folyóiratunkban.
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Erdélyi uralkodásának ezt a tevékenységi körét nagyra értékelhetik azok

a történetírók, akiknek az a meggyőződésük, hogya katolikus ügy egyúttal min-
dig nemzeti ügy is. Mi ezen az úton nem követhetjük őket, mí a két fél harcában
míndíg a nemzeti érdek háttérbe szorulását láthatjuk csak, így Báíhory ezirányú
tevékenysége fölött sajnálkozva térünk napirendre.

Egészen más szemmel nézzük azt a tevékenységet, amelyet a török-kér-
désnek szentelt. Ez a fáradozása kettős célt követ : először meg, akarja szerezni
egész Magyarországot, Mátyás király örökségét, másodszor nagy, az egész keresz-
tyénségre kiterjedő akciót indít a töröknek Európából való kiűzésére.

Az első lépés az előbbi célhoz családi hatalmának örökletessé tétele Er-
délyben. A töröktől athnámét szerez, mely halála után meghagyja a fejedelmi
méltóságot családjában. 1575 végén a lengyelek királlyá választják, ezért 1576
elején bátyját, Kristófot az erdélyi országgyűléssei helyettesévé tétetí. Mikor Krís-
tóf elbetegesedik, 1581-ben ennek 9 éves fiát, Zsigmondot még életében utódjáva
választatja. Miután így családjának helyzerét Erdélyben biztosította, mcsszelátó
tekintetér a magyar királyságra veti. A magyarság megmentése csak úgy remél-
hető, ha egész Magyarország egy fő ala)tt egyesül. De ez a fő nem Rudolf király
feje, hanem az övé, Erdély fejedelméé és Lengyelország kírályáé. Lengyelország-
ban 1575 december 12..:éna főrendek (szenátorok) IL Miksa császárt kiáltották
ki királynak. November 2Í\-en a szenátorok szavazásakor Báthoryra csak 1 sza-
vazat esett, míg Ernő főhercegre 7, a Habsburg-házra általánosságban 8, egy
Piasztra (nemzeti király) 8, a svéd királyra 4, a ferrarai hercegre 5, Rosenberg
nemet főúrra 2. Es mégis Báthony lett a lengyel kírály, «A nemesség irtózott 'a
Habsburg-házból, Illem akartak annak a Magyarországnak a sorsára jutni, mely
idegen zsoldosok prédájává, törökdúlás zsákmányává vált. Báthoryról azt hallot .•
ták, hogy becsületes és okos férfi, bölcs és derék uralkodó, kiváló, nagytehet-
ségű és tudom.ányú, jeles 'szóllJOk,nemes erkölcsű és igazságos, jó katolíxus, de
a protestánsokkal szemben türelmes, kiváló hadvezér, harcias fejedelem, Auszt-
riának ellensége». Minket ebből az egykorú tudósításból két adat ragad meg: jó
katolikus és Ausztria ellensége. Mi örülünk annak, hogy Báthory katoIikus volt,
mert különben nem lehetett volna belőle lengyel király és nem szerezhetett volna
mostanig ható erkölcsi tőkét nemzetének. Es íme Báthory István Ausztriának
ellensége volt. Ezt Szekfű is kénytelen elismerni, hisz nála olvassuk, hogy «Ma-
gyarország, melytől a magyarság megmaradása remélhető, ne legyen többé német
kézen, ezért szabad királyválasztás kell, s eszempontból hibáztatja, hogy a.
magyar rendek Rudolfot már atyja életében megválasztották. Ű kész volna, ha
Isten occasiót és eszközt ad, ez egyesítés véghezvitelére saját személyében». Mi'
ebbé\l a tényből azt a nagy tanulságot vonhatjuk le, hogy nem kellett okvetlenül
kálvinistának lennie annak a «keleti. magyarnak, aki a Habsburg-katolikus kon-
oepciónak elleneszegült. Báthory tehát ebben elődje Bethlennek. a királyság és
fej-edelemség magyar kézben egyesítése másik lángeszű harcosának. Nem lehet
ezt a gondolatot lenéző kézlegyintéssel elíntézni, ha a magyarság legkiválóbb
reprezentánsai másfélszázadon keresztül ebben látták a török kérdés megoldását.
Nem érv ellenük, hogy nem S\ilrerült nekik, hisz ez! alatt a másfélszáz év alatt
kírályaínk nemcsak hogy nem szabadították fel a magyar területet a török ura-
lom alól, de nem is igyekeztek azt felszabadítani, hanem a Habsburg-ház hatal-
mának alapját a Rajnánál keresték. Közben pedig még a megmaradt magyar föld
is «idegen zsoldosok prédájává. vált. Csak az a csodálatos, hogy Báthory állás-
pontját a tulsó oldal elismeri, Bethlenét nem. Nem kell kutatnunk az okot.

Kétségtelen, hogy Báthory a török ellen csak akkor tudta volna meg-
védeni a nemzetet, ha magyar király is lehetett volna. Ebben az esetben ez nem:
lett volna többé romantikus ábránd, egy a népét nagyon szerető nagy ember lel-
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kének költészete, amit a realista elnéző mosolygással fogad és nem vesz komo-
lyan. A török hatalom már II. Szulejmán alatt túlhaladt delelőjén" s a 16. ·SZl.-

zad második felében meredek íveléssei rohant végzete felé. Az okot nem a kor-
rupcióban s a janicsárok lázongásában találjuk meg. Ezek nem szervi bajok'
és bármily mélyrehatók is, gyógyíthatók. A két főok közül, amelyekben mi a
török világbirodalom 16. századi hanyatlásának magyarázatát találjuk, az egyik
közismert jellemzője a katonai hódításra alapított Ázsiai birodalmaknak. Ez la
hódított terület politikai és gazdasági megszervezésének hiánya. Ilyen terület
csak addig tartható, nríg :flölényes katonai szervezet védi határait. A bomlás
másik főoka ebből következik, az, hogy a 16. században Európa egyenrangú gya-
logságot tudott a janicsárokkal szembeállítani. Ezt már Hunyadi katonai láng-
elméje fölismerte és gyakorolta saját erejéből szervezett zsoldosaival, 1. Mátyás
pedig megteremtette a korabeli Európa legértékesebb gyalogságát, Báthorynak
és Bethlennek szintén állt gyalogság a rendelkezésére. Hogy mennyire csődöt
mondott a Habsburg-koncepció, annak legvilágosabb, egyben legtragikusabb bizo-
nyítéka a költő Zrinyi, aki a 1.7. század közepén nem Habsburg-királyunkban,
nem az örökös tartományok erejében látja az egyedüli menedéket, azt, hogya
tnagyar föld felszabaduljon a török alól, de egyben ne jusson Ausztria uralma:
alá, - hanem az egyesült nemzet nemzeti hadseregében. Mi állt tehát Báthory,
majd utódai, Bethlen és Zrinyi útjában? A Habsburg-koncepció idegen, nyugatra
néző, Magyarországban mindig csak eszközt látó dinasztiájával. Pedig mennyír
tett Báthory a nagy célért, a legnagyobbért, amit a magyar nép jövője szem-
pontjából államférfi tehetett, a török kiszorításáért 'Európából l Diplomáciája,
egész Európát behálózta, «lApápától 90 ezer főnyi válogatott hadat kért. A pápa
havonként négyszázezer aranyat igért e célra. Báthory már a vezéreket is ki-
jelölte. Még Rudolf császárt is hajlandó volt szolgální e célból. Sőt még Rettene-,
tes Iván cár bevonását is tervezte a törökellenes lígába. A Konstantinápoly elleni
hadjáratra 30 ezer lengyel és 20 ezer főnyi erdélyi sereget igért. Hat évre ter-
vezte a hadjáratot, és a német birodalmi hercegeket is bevonta a tárgyalá-
sokba s , Elszorul a szívünk, mikor ezt olvassuk. Arra az ezer és ezer szerémségi,
bácskai és bánsági kis magyar falura, a Maros, a Küküllőkl s a Szamos völ-
gyeire gondolunk. Ezek mind-mind rnagyarok maradhattak volna, nem ülne most
ott szerb és oláh, ha Hunyadi János és Báthory István nagy szíve nem dobogott
volna hiába a nagy gondolatért. Es mégi jobban elszorul a szívűnk, ha erre a
mondatra gondolunk: «Még Rudolf császárt is hajlandó lett volna szolgálni e
célból». A kemény gerincű, bölcs, büszke keleti magyar, egy millió négyzetkilo-
méter területű birodalom hatalmas kírálya, az Orosz birodalom térdre kénysze-
rítője, Moszkva rettegett réme kész lett volna szolgálni a szegény, eszelős, üldö-
zési mániában szenvedö, hatalom nélküli árnyékcsászárt, akinek a kornornyík-
ján kívül senki sem engedelmeskedett, még testvérei, Mátyás, Ernő főhercegek
sem. Es ez a szerencsétlen, beteg német ember állt útjában annak, hogy a kor
legnagyobb magyarja fejére tegye Szent István koronáját!

Maradt így számára egyetlen terület, Lengyelország, egyetlen harctér, az
Orosz birodalom. A krakkói vártemplomban felállított síremlékére özvegye fel-
vésette, mit tett Báthory István a lengyel népért. .A királlyá választása miatt
keletkezett zavargást és visszavonást csodálatos okossággal és gyorsasággal csil-
lapította le, kegyes, igazságos, bölcs és tudós volt. Livlandot és Polockot vissza-
foglalta, Litvánia határát - Velics tágas terűletél csatolva hozzá - messze ki-
terjesztette. Mehemet és Aszlán Ghirei tatár kanokat megfékezve, Podoliát biz-
tosította. Amurat török szultánt tanácsa és vitézsége által rábírta, hogy a tatá-
rokkal békét kössön és Bender miatt, melyet a tatárok elpusztítottak, háborút
ne indítson és új várakat emelni a határon ne engedjen. Jankula oláh vajdáf
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megzabolázta. Midőn pedig Moszkvát meghódítani, Lengyelországhoz és Litvá-
niához csatolni készült, hirtelen meghalt betegsége hatodik napján. O irigy:
halál, Báthory érdemeit nem semmisítheted meg: ő halhatatlan marad !»

Nekünk is az marad. Nem ellenreformációs érdemeiért, nem hadidicső-
ségéért, melyeknek eredményeit a Romanov-, Habsburg- és Hohenzollern-házak
nemzetgyilkos politikája megsemmisítette, hanem azért, mert nagy szívében Po-
dolia mocsarai között is azoknak a kicsiny szerérnségi bogárhátú házikóknak
képét hordozta, amelyeknek el kellett pusztulniok, Iakóiknak Anatólia rabszolga-
kamráiban el kellett rothadniok, mert nagy lelke nagy álmát a Habsburg-ken-
eepció chimérája szertefoszlatta.

Dr, JánosBy István.

,

KRONIKA
Hz evangélikus sajtó ügye.

Az utóbbi időben ismételten nyilvános vita tárgya lett az evangélikus
sajtó ügye. A mult év folyamán többször felvetődött egy evangélikus, illetve pro-
testáns jellegű napilap kérdése. Ennek megvalósítása nem a jószándékon vagy az
áldozatkészségen rnúlik, .hanem azonl a tényen, hogy nincsen (s a jelen körülmé-
nyek között nem is lehet) olyan politikai párt, mely «protestáns» programmal
indul, illetve a hazai protestánsok tömegét egy táborban tömörítí. Amíg a napi-
lapok politikai pártlapok, protestáns politikai napilap is csak mint politikai
pártlap lehetséges. Ebből következík, hogy protestáns politikai párt nélkül a
napilap kérdése is megoldhatatlan.

A napilap ügyénél jóval fontosabb és aktuálisabb az időszaki evangélikus
sajtó ügye. Gaudy László a Lelkészegyesület mnlt őszi közgyűlésén egy azóta
nyomtatásban is megjelent referátumot adott, melyben az egyházi sajtó jelen-o
legi állását összefoglalni és a legfontosabb célkitűzéseket megadni igyekezett.
Ez a referátum, valamint egy «lelkészi szaklap- kezdeményezése megindította
a -vítát-, vagy jobban mondva a hozzászólások lavináját, melynek az «Evangéli-
kus Elet» adott teret. A cikkirók közt meglehetős egyhangúság uralkodott a te-
kintetben, hogy a népiap kérdéset a «Harangszó. megoldja. A vita első sorban a
körül mozgott, hogy mellette van-e szükség még gyülekezeti lapokra. Bár erre
nézve egyes cikkirók figyelmet érdemlő módon juttatták kifejezésre, hogy a
«Iapalapítási láz» túlteng, mégis a megnyilatkozások nagy része nyomós érvek-
kel szállt síkra a gyülekezeti lapok mellett. Orülni lehet annak, hogy a «Harang-
szó» vállalkozik arra, hogy időszakos, gyűlekezetenként wáltozó melléklettel a
gyülekezeti lapok vajúdó kérdését megoldásra segíti. A legtöbb gyülekezet számá-
ra ez bizonyára a leghelyesebb és amellett a legolcsóbb megoldás is. Kérdés.
persze, hogy az így elérhető eredmény megadja-e mínden vonatkozásban a va-
lóban kielégitő megoldást. Ez a kérdés 1. i. (azért támad, mivel túlságosan nagy
a távolság egyrészt a falusi gyülekezetek, másrészt a városi gyülekezetek alsóbb
rétegeinek, a munkásosztálynak és a kispolgári köröknek a gondolkodásmódja'
és érdeklődési köre közt, A «Harangszó» eddig szívós és becsületes munkával
igyekezett mindennemű igényt kielégíteni és ezzel biztos szigetté lett egyházi
saj tónk meddő évtizedes kísérletezéseí közt. De éppen ezért vetődik fel a kérdés,
hogy most, amikor a néplap tekintetében az első kezdeményezés nehézségein túl-
jutottunk, nem kell-e a népi an szolgálatát a falasi és városi gyülekezetek irányár
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ban bifurkálni. Egyes gyülekezeti lapok, első sorban a szegedi, ezt a kérdést fel-
vetik. Semmi esetre sem volna természetesen helyes, ha ez megint több gyüleke-
zetnek az egyéni kezdeményezését vonná maga után. Arra kellene törekedni,
hogy vagy a budapesti «Családi Lap. vagy a szegedi gyülekezeti lap építtessék ki
váltakozó időszakos gyülekezeti mellékletekkel a városi gyülekezetek alsóbb tár .•
sadalmi osztályainak szolgáló «néplaps-pá,

Ha városi gyülekezetekről van szó, akkor nálunk valami furcsa megsze-
kásból mindig csak az értelmiséqre gondolunk. .Mintha városi gyülekezeteink
kizárólag értelmiségből állanának. A 'sajtóról szóló vitában is csak az értelmi-'
ség szükségletei szólaltak meg. A cikkirók nagyjában megegyeztek abban, hogy,
e tekintetben még súlyos fogyatkozások vannak. Elsősorban a tartalom tekin-
tetében. «Az evangélikus egyházi sajtót szégyenli az intelligens evangélikus em-
ber>. Ha ez az ítélet talán erősen egyoldalú is, mégis ajánlatos belőle inkább azt
kihallani, ami benne igaz s nem azt keresni, hogy rnennyiben téved. Viszont
igaza volt az egyik cikkírónak, mikor .hangsúlyozta, hogyameglévő és élet-
képesnek mutatkozó kezdeményezéseket kell támogatni, kiépíteni és fejleszteni.
E tekintetben nem szabad lekicsinyelni az «Evangélikus Élet» szolgálatát, ha-
nem azt inkább istápolni kellene és kíszélesítení. Nyilvánvaló az is, hogy az el-
mélyülő és a heti aktualitásokon túlmenően evangéliumi szemszögből tájékozó-
dást kereső értelmiségnek szüksége van olyan folyóiratra, mely hitünk kérdé-
seit, valamint a világnézeti problémákat alaposan lés mégis közérthető formá-
ban világítja meg sa' mellett a imagyar élet minden fontosabb jelenségét evangé-
liumi szempontból vizsgálja. Ezt a feladatot igyekszik vállalni folyóiratunk. Ha
a katolikusoknak szükségűk van ilyen folyóiratokra (<<KatolikusSzemle», «Magyar
Kultúra»), úgy ez fokozott mértékben áll ránk. Hiszen kisebbségi helyzetünknél
fogva nem számíthatunk arra, hogy szempontjaínleata nem egyházi jellegű idő-
szaki sajtó révén érvényesíteni tudjuk. Hogy értelmiségünk igen nagy mérték-
ben elidegenedett egy'házunktól, annak egyik főoka, hogy eddig nem volt folyó •..
iratunk, mely ezt a feladatot kielégítő módon vállalta volna.

Érzékeny hiánynak jelezte az említett vita a lelkészi «szaklap», valamint
egy tudományos teológiai folyóirat hiányát. Akik a helyzetet ismerik, azok jó]
tudják, hogy kicsiny magyar evangélikus egyházunk sem anyagilag, sem pedig
szellemileg egy kizáróiag .~ud'om.ányos. teológiai jolyóiratot nem bír meg.
Ellenben van e tekintetben is figyelemre méltó kezdeményezés: a «Lelkipász-
tor», mely az utóbbi időben joggal kezd teret nyujtani égető közegyhází kérdések
tárgyalásának s közben egy-egy teológiai kérdést is megvílágít, amennyiben an-
nak közvetlen gyakorlati vonatkozása van. Mivel semmiféle Lelkészi «gyakorlat.
a teológiai «tudománys-tól el nem választható, azért kívánatos volna, hogy a
«Lelkípásztor-s az eddiginél jóval nagyobb mértékhen iadjon helyet különösen
biblikus, valamint dogmatikai és etikai tanulmányoknak. Ezzel jelentékenyen
könnyítené a mi folyóiratunk munkáját is: eddig is csak kényszerűségből adtunk
helyet több olyan tanulmánynak, mely elsősorban lelkészeket érdekelt.

Az evangélikus sajtó belső, tartalmi és rnódszeres kialakítása tekintetében
érezhető a legnagyobb bizonytalanság. Volt olyan vélemény, mely a sajtót tel-
joesen központosítani akarta, azt követelte, hogy új vállalkozáshoz, egy megalaki-
tandó egyházi sajtóbizoUsághoz kelljen engedélyért (!) folyamodni, zárja ki a.
«magánvállalkozást» és «állapítsa meg egyes, általa ellenőrzött egyházi lapok-
nak az irányát». Mintha végeredményben nem magánvállalkozásból indult volna
el valámennyi, jelenleg életképesnek bizonyult orgánumunk és mintha nem lett
volna elég a csalódásunk a Luther-Társaság kísérleteivel, melyek még a béke-
évek kedvezőbb kőrűlnrényei közt folytak le. Egyházi sajtót sem lehet ebizott-
ságílag» csinálni és irányítani. A másik véglet az, amely még mindig nem tud
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szabadulni a liberális gondolkodásmódnak attól a véleményétől, hogy a sajtó
«minden meggyőződésnek teret adó megvitatás után valóban egységes közvéle-
ményt alakít ki s munkaközösségbe vonja az összes lelkészeket». A tapasztalat
azt igazolja, hogy a nyilt viták az olvasóközönségben csak a tanácstalanságot,
növelik s legjobb esetben azt a meggyőződést érlelik meg, hogy fontos kérdések-
ben is egyforma jogosultsággal lehet homlokegyenest ellenkező nézeteket valland
a «meggyőződés», il1etve «Ielkíismereti szabadság» alapján. Holott a meggyőző-
dést igen sokszor nem a komoly tárgyi szempontok alakitják ki, hanem az egy-
szer kifejezett.dilettáns véleményhez való konok ragaszkodás. Természetes, hogy
a becsülettel kivívott meggyőződést tisztelni kell, de ez nem azt jelenti, hogy 31
Iegkülőnfélébb véleményekettálalja fel az egyházi sajtó olvasóinak, akik tájé-
kozatlanok és kritikátlanok. EZ?Jela sajtó éppen legfontosabb feladatát kerüli
el, t. i. a helyes értelemben vett tájékoztatást. Jól tudjuk, hogy ezek a szempon-
tok, melyek éppen folyóiratunk szerkesztőségét kezdettől fogva vezették, mégj
ma is sokaknál ellenmondást és nem egyszer félreértést is váltanak ki. Ezért
ezt akérdést legalább néhány szóval tísztáznunk kell.

Ma egyházunkban nincs véleménykülönbség a tekintetben, hogy egyhá-
zunk hitvallásos alapját s vele együtt hitvallásainkhán kifejtett tanítását nem
lehet és nem szabad vita tárgyává tenni. Vissza kell tehát utasítani minden
olyan megnyilatkozást, mely pl. a hit által való megigazulás tanítását vagy annak
érvényesítését egyházunkban vagy valamely egyházi munkamezőn kétségbe vonja
vagy érinti. De természetesen nem tartozik .minden kérdés ebbe a csoportba,
Vannak olyan közérdekű, egyházi életünk számára aktuális kérdések, melyek
nem zárhatók le egy megnyilatkozással. Ilyen pl. az énekeskönyv ügye. De ennél
is vigyáznunk kell arra, hogy a «vita» ne gáncsolja az ellenfél álláspontját sze-
mélyeskedéssel vagy egy-egy kiragadott tétel vitatásával. Bár folyóiratunk már
csak korlátozott terjedelme és havi folyóirat jellege miatt sem nyithat teret a
szokásos értelemben vett «vitás-nak, mindig készek vagyunk arra, hogy helyet
adjunk az olyan ellenvéleményből származó megnyilatkozásoknak, melyek vala-
mely kérdést a gyökerénél ragadnak meg és valóban előbbre visznek. E tekin-
tetben nem szabad senkit sem megtéveszteni annak, hogy szerkesztőségünk-
«előre meg nem beszélt cikkek közlését nem biztosítja». Minden egyházi lapunk
utasít vissza «előre meg nem beszélt» cikkeket s ez a megjegyzés, melyet ko-
moly folyóiratok hasonló módon ki is szoktak írni, egyáltalán nem' zárja ki
előre meg nem beszélt cikkek közlését, ha azok t. i. Jösszhangban vannak Iolyó-
iratunk feladataival és célkitűzéseivel, Eddig is nagyon sok olyan cikket és ta-
nulmányt közöltünk, ,melyre nem a szerkesztőség kérte fel. a szerzőket.

Végül még egy mozzanatot ki kell emelni a sajtóvitából, Töpbszörösen
kifejezésre jutott, hogy a Ielkész-szerkesztők egyéni .hiúsága sokszor akadálya,
a helyes közérdek megvalósulásának. Hogy a ihiúság kérdései egyházi közéle-
tűnkben sokszor bántó módon és károsan érvényesülnek, azt mindenki tudja.
Ez ellen minden erővel küzdení kell. Persze nem személyeskedéssel, hanem
komoly tárgyi kritikával. Ez az utóbbi egyházi sajtónkhan nagyon is kevéssé
érvényesül. Igyekeznünk kell, hogy megfelelő helyen, megfelelő formában érvé-
nyesítsük a kritikát és kérnünk kell azokat, akiket a kritika érint, hogy azt hall-
gassák meg és szívleljék meg. Ensnek a szempontnak is teret ken engednünk
folyóiratunk munkájában. .Ma a vak is láthatja, hogy egyházunkban éppen úgy,
mint az egész keresztyénségben súlyos bajok vannak. Az is nyilvánvaló, hogy
ezekért a bajokért egyesek emberileg is felelősek. Ezért életérdeke a keresztyén-
ségnek s vele együtt magyar evangélikus egyházunknak, hogy a felelősséget kÍJ
ne kapcsoljuk, hanem inkább érvényesítsük.

K.
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5ZÉLJEGYZETEK
A magyar élet
három legutóbbi legnevezetesebb ese-
ménye a pécsi bányászsztrájk, a puccs-
riadalom és az ifjúság március tizen-
ötödiki országos tűntetése. Mind a há-
rom esetben az a kérdés tolult elő-
térbe, hogy mí az államhatalom fel-
adata. A miniszterelnök több ízben
kijelentette, hogy a közrendet minden
körülmények között biztosítja és fenn-
tartja. Ezzel kapcsolatban két dolgot
kell tisztáznunk. Az egyik az, hogy
az államhatalomnak valóban köteles-
sége a közrend biztosítása, - még
csendőrgolyókkal is. De a másik az,
hogy nemcsak ez a kötelessége. Hogy
a napi politika zavaros hullámai el ne
ragadjanak, rnenjűnk vissza Luther-
hez, kérdezzük meg őt efelől. 1523-
ban jelent meg a világi felsőségről
írt (magyar fordításban is meglevő)
könyve ; azt fejtegeti benne elsősor-
ban, hogy meddig tartozik az ember
engedelmességgel a felsőségnek. A vi-
lági felsőség isteni rend, az a rendel-
tetése, hogy a békességes együttélést
biztosítsa és a gonoszokat megbüntes-
se. A külső, a testi élet, a vagyon te-
rén feltétlenül engedelmeskedni kell
neki. Csak a hit nincs alávetve a vi-
lági hatalomnak. pe Luther tovább
is megy, kifejti, hogyan kell élniök
a fejedelmeknek hatalmukkal. Talán
kár is megemlítenünk, hogy mindany-
nyíszor, amikor Luther fejedelmeket
mond, a felelős kormányra, az állam-
hatalom hordozóira és a törvényho-
zókra kell gondolnunk. «Aki keresz-
tyén fejedelem akar lenni, annak va-
lóban meg kell változtatnia felfogását,
ha uralkodni és erőszakkal eljárni
akar. Mert kárhozott és átkozott mín-
den élet, amelyet valaki a maga hasz-
nára él és keres. Átkozott minden tett,
amely nem szeretetből való. Szere-
tetből valók pedig a tettek akkor, ha
nem az egyéni kívánsághól, haszon-

ból, tísztelethöl, kényelemből s bol-
dogságból fakadnak, hanern teljes szív-
ből mások hasznára, dicsőségére és
boldogságára irányulnak». - «Bár-
mennyire jók és méltányosak is a tör-
vények, mégis mindnyájoknak egy lé-
nyeges tulajdonságuk van, hogy a
szükség ellen nem kényszeríthetnek.
Ez okból a fejedelemnek a törvényt
jobban kell kezelníe, mínt a fegyvert
és saját eszével mérlegelnie, míkor-
és hol kell a törvényt szigorúan al-
kalmaznia, vagy enyhíteni olykép, hogy
az ész mindenkor minden törvény fe-
lett kormányozzon s minden törvény-
nek legfőbb törvénye és mestere ma-
radjon». - "Legelőször is figyelem-
mel kell lennie alattvalóira s szívét
nekik szentelnie , azt pedig akkor te-
szi, ha egész tehetségét ráfordítja,
hogy hasznos és szolgálatra kész le-
gyen. Es ne gondolkozzék ekkép: or-
szág és népe enyém, úgy akarok cse-
lekedni, amint nekem tetszik; hanem
így: én az országé és népé vagyok,
úgy kell cselekednem, ahogy nekik
hasznos és jó... A fejedelem tehát
szívével mutassa a maga hatalmát s
felsőségét és vegye párfogásba alatt-
valóit az ő inségökben és úgy csele-
kedjék, mintha a saját ínsége lenne •.
- «Másodszor, vigyázzon a nagy be-
tyárokra, az ő tanácsadóira s akkép
viselkedjék velök szemben, hogy sen-
kit se vessen meg és senkiben se bíz-
zék annyira, hogy mindent rájok hagy-
na, mert az Isten ezek közül egyet sem
engedhet meg». - «Harmadszor, le-
gyen gondja arra, mikép bánjon el a
gonosztevőkkel. Ebben különösen elő-
relátónak és bölcsnek kell lennie, hogy
mások megrontása nélkül büntessen ...
Úgy, nehogy egy ember koponyájáért
inségbe juttassa az országot s né-
peket és megrakja az országot özve-
gyekkel és árvákkal ... Nagyon rossz
keresztyén, aki egy vár kedvéért pusz-
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tává teszi az országot. Röviden szólva,
itt a közmondáshoz kell ragaszkodni:
aki nem tud elnéző lenni, az nem tud
kormányozni. Ez okból az legyen a
szabály, hogy ahol az igazságtalansá-
got nem büntetheti a nélkül, hogy
egy nagyobb igazságtalanságot el ne
kövessen, ott engedjen jogából, bár-
mennyire méltányos lenne is érvénye-
sítése, mert nem arra kell tekintenie,
mí az ő kára, hanern arra, hogy mily
igazságtalanság származik ebből má-
sokra, akiknek azt az ő büntetése míatt
eltűrníök kell. Mert mivel érdemelte
meg a sok asszony és gyermek, hogy
özvegyekké s árvákká legyenek csak
azért, hogy megbosszuld magad egy
haszontalan száj vagy gonosz kéz
miatt, amely neked fájdalmat oko-
zott r» A könyv utolsó mondata pedig
ez: .Az írott törvényeket az értelem
vezetése alatt kellene tartani: ahon-
nan inkább eredtek, mínt a jogi for-
rásból és nem kellene a forrást pa-
takjaihoz kötni s az észt a betű által
fogva tartani». - Még többet is idéz-
hettünk volna, de ennyi is elég meg-
gondolkoztatónak. Aki figyeli a ma-
gyar életet és szeret gondolkodni, meg-
jegyzés nélkül is tudni fogja, mit miért
idéztünk. Tanulhatunk Luthertől, mí-
kor tapsolhatunk a kormánynak és mi-
kor helyette mást kívánhatunk.

Imádság az eszmékhez,
efféle is van újabban, - úgy látszik.
Eddig is tapasztaltuk, hogy nagy az
összevisszaság az eszmék körül, de
hogy imádkozzanak az eszmékhez,
nem hallottuk. A minap egy politikus
megbotránkozva szólt a március 15-i
budapesti eseményekről, az ifjúság ma-
gatartásáról. Bezzeg más volt a vidé-
ken. «Ott imádkoztak a márciusi esz-
mékhez». A szűkszavú hírlapi tudó-
sításból nem világlik ki, hogy ez a leg-
újabb fajta bálványimádás milyen rí-
tus szerint történt. De valószínű, hogy
nem akart mást mondani a képviselő
úr, mínt hogy a vidéken tiszteletben
részesülnek az eszmék, tehát hiába
kutatnának a vallástörténészek a leg-

újabb vallás jelenségei után. Nyilván-
való, hogy az idézett mondat csupán
egy rossz szélarn. a szónok valami
újat, különöset akart mondani, egy
mondatot, amely érdekességénel fogva
alkalmas arra, hogy bekerüljön az új-
ságokba. Ennek ellenére is szükséges,
hogy ezt a mondatot szóvá tegyük,
mert az eszmékhez való imádkozás
olyan kifejezés, amely több, mínt szó-
lam. Elszólás. Akaratlan bevallása an-
nak, hogy némelyek az eszméket mín-
denek felett való hatalmaknak tart-
ják, erejükben bíznak, és így ellenke-
zésbe kerülnek Isten első parancsával.
E szerínt ugyanis egyedül Istenben kell
bíznunk. A bálványfaragás tilalmába
beletartozik az eszmék kikristályosí-
tásának tilalma is. Isten nem azt ren-
delte, hogy ilyen vagy olyan - egyéb-
ként talán szép és felemelő - eszmé-
hez igazodj unk, hanem azt, hogy tör-
vényét teljesítsük. Ha valaki ma esz-
méket hirdet, azt mondják rá, hogy
ídeálísta, és ezzel a névvel bizonyos
különállást, méltóságot biztosítanak ne-
ki. Ilyen tiszteletben részesültek Jézus
korában az írástudók és farizeusok.
Tudjuk, milyen véleménnyel volt róluk
Krisztus. Szép, szép, amit mondanak,
de legszebb szavuknál is ezerszer töb-
bet ér egy szemernyi szolgáló szeretet.
Nemzetünk megmentéséhez és megúj-
hodásához az is szükséges tehát, hogy
az eszmeimádás mind a gyakorlat-
ban, mind a szónoklásban végkép a
mult rossz emléke legyen.

A magántulajdon szentségére
hivatkoznak, akik a földbirtokreform
ellen küzdenek. Nézzünk egyszer sze-
mébe ennek a «szentségnek». Ezt kér-
jük, bár mi is azt tartjuk, hogya leg-
jobb földbirtokreform sem oldja meg
önmagában a szociális problémát, Van-
nak, akik attól félnek, hogy a föld-
birtokok részben való elvétele, illetve
megváltása jogcím lesz majd egyéb
javak, pl. házak lefoglalására. Ehhez
a félelemhez az a megjegyzésünk, hogy
az ismeretlen jövőtől való aggodal-
maskódás nem ment fel bennünket ke-



nyér nélkül tengödő magyar testvé-
reink megmentésétöl. Ma nem látszik
más segítség, mint a földhöz juttatás.
Ne aggodalmaskodjunk a holnap fe-
lől. Ha holnap másképpen kell majd
segíteni a nélkülözökön, akkor az lesz
a gond. Elég minden napnak a saját
baja. A földreforrnot annál érthetet-
lenebb erről az oldalról akadályozni,
mint hogy ugyanakkor nem kifogásol-
ják az állam adóztatási jogát. Vajjon
örökre oda vagyunk láncolva a pénz-
gazdálkodáshoz 't Nincs-e joga az ál-
lamnak, hogy egyszer pénz helyett
földben kívánja az adót? - A magán-
tulajdon elvére sem lehet rnint szent-
ségre hivatkozni. Annak, aki a «ne
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lopj} parancsban megengedte, hogy
magántulajdonunk legyen, van egyéb
akarata is. Semm esetre sem akarja,
hogy a vagyon bálvány legyen, amely-
nek mint Molochnak milliókat vessünk
oda áldozatul. Mit ér vele a magyar
nemzet, ha a magántulajdon «szent-
sége» megmarad, de elpusztul a nép?
Erre azt mondják az érdekeltek, hogy
ez demagógia. Van demagógia, nem
tagadj uk, de mi sem könnyebb annál,
mínt hogy demagógianak bélyegezzük
az igazságot. Valóban igaz, hogy de-
magógiából nem él meg a nép, de
éhen pusztul akkor is, ha a kapitaliz-
mus elnémítja az Ú. n. demagógiát.

SZELLEMI ÉLET
Hubay.Jenő
1937. március 12-én meghalt. Benne a
magyar zenei élet egyik kimagasló alak-
ját veszítette el. Sikerekben és eredmé-
nyekben gazdag, hosszú müvészi pályafu-
tásának a Iötényezői a rendkívüli tehet-
sége, lankadatlan szorgalma és mindvég'ig
csodálatosan fiatal os lendülete voltak.
Egyéniségének é8 müvészetének ezek a
jellemvonásai juttattak el nevét már a
huszas éveiben a világhír szárnyára. Hír-
neve haláláig sem homályosult el, sőt
egyre több elismerésben és kitüntetésben
volt része.

A magyar szellemi életben elsősorban
zenepedagógiai munkásságával tette ne-
vét emlékezetessé. Hangszerének kiváló
meatere volt, akitől a tanítványok a he-
gedülés ezerféle csinját-binját mindig csak
a művészi gondolat ideális megszólal-
tatásának a szolgálatában tanulták meg
alkalmazni. A melegen zengő, vibráló
tónus és technikai bravúr nála nem a
végső célt jelentette: amikor a növen-
dékeit ezekre tanította, mindig egyben a
lélek nemesítését is munkálta a hangok
mögött rejlő eszmeiségen keresztül.

Magyar zenekultúránk nemzetközi elis-
mertetésének érdeme nem kis mértékben
füződik Hubay Jenő nevéhez. A művészí
kiképzésre áhítózék szépszámú csoportja
úgyszólván a világ minden tájáról igyeke-
zett az ő mesteriskolájába. Mint a bu-
dapesti Zeneakadémia vezetőjének állan-
dó gondja volt arra, hogy az intézmény
sokoldalú és magas szinvonalú rnükö-
dést fejthessen ki. Hegedümüvészi és ka-
maramuzsíkusí kiválósága szintén a ma-
gyar zenekultúra büszkesége volt.

Hubay Jenő azok közül a reprodukáló
zeneművészek közül való volt, akiknek
az elöadóm üvészetét szoros szálak fűzték
a zeneművészéti alkotás munkájához is.
Százon felüli művet felölelő kompozíciói
romantikus ihletettségű alkotások, melyek
főként a hegedüre szánt irodalmat gyára-
pították előkelő felfogásról és nagy hang-
szertechnikai tudásról tanuskodó művek-
kel.

G. Z.

Zenei éleI.
A Protestáns Irodalmi Társaság Egyház-

zenei konferenciája
a budapesti protestáns középiskolák hang-
versenyévei kezdődött. A müsoron Bach,
Goudímel, Gumpelzhaimer, Handel, Schütz,
Telemann, Vierdanck, Kodály, Kapi-Krá-
lik és Árokháty (régi magyar énekfeldel-
gozások) szerepeltek. Megint láttuk, hogy
iskoláknál is lehet jó rnüveket jó előadás-
ban hallani. Örülünk a négy iskola ily
módon való egymásra találásának, mert
sajátos új szint visznek az ország középis-
koláinak egyre komolyabb zenei életébe:
a barokk muzsíkát! Reméljük, jövőre újra
halljuk őket.

Maga a konferencia mindkét napon is-
tentisztelettel kezdödött, melyeken orgo-
naműveken kívül egy-egy szóló kantáta
is előadásra került. Mindenkinek érezni
kellett, hogya gyakorlatban istentisztelet
közben ma egész kantátát vagy hosszabb
orgonaművet nem lehet előadni. Ez volt
a konferencia első gyakorlati tanulsága.
Minthogy az elhangzott előadások és hoz-
zászólások nyomtatásban is meg fognak
jelenni, csak iröviden összegezzük a kon-
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ferencia eredményeit: A kenferenciára
szükség volt, mert az egyházzenei élet
általában igen elhanyagolt állapotban van.
Elsösorban a. gyülekezetek éneklését éS az
énekkarokat kell .megjavítaní. Ez részint
az iskolák (s ide számítjuk a teológiai fa-
kultást is) renetanítási színvonalának
emelésével történhetik (szakképzett taná-
rok). Főképpen azonban jó kántorok kép-
zésére van -szükség, kik agyülekeretek
zenei nevelői és vezetöi, Ez alapos alsó-
fokú képzést kíván (tanítóképzők) éS meg
kell oldani a továbbképzés (közép-, fel-
sőfok) kérdését is. Szükség van továbbá
az énekeskönyv reformjára, úgy szövegi,
mint zenei szempontból. Ezzel kapcso-
latban fel kell kutatni a régi magyar
énekanyagot is, a két egyház közös ének-
kincsét pedig eredeti alakjában kell egy-
ségesíteni. A kántorok nem zárkóznak el
a javítások elől s szívesen tanulnak,
mondta az egyik felszólaló, csak megfe-
lelő szakszerű irányítást kell adni nekik.
Sajnálattal kell megállapítani, hogy a bu-
dapesti protestáns muzsikusok nem jelen-
tek meg teljes számban, sőt a budapesti
gyülekezetek sem képviseltették magu-
kat mind. Schalek Imre.

Kósa György
Húsvéti Oratóriumát mutatták be leg-
utóbb. Idők jele, hogy ma megint mer-
nek a müvészettel is hitvallást tenni, de
az is jellemző, hogy előtte ezt előadással
kell bevezetni, .megokolni.. Ha talán nem
is ért mindenki egyet a szerzönek a tárgy
ilyen szubjektív, emlékezve szemlélödö
felfogásával, mindamellett Kósának két-
ségkívül ez egyik legjobb alkotása. A mo-
zaikszerüen egymás mellé sorakozó ké-
pekben szebbnél-szebb részek követik egy-
mást. A passió, a Jézus életére való visz-
szaemlékezések és a húsvéti történetnek a
Szentírásból szabadon .összeállított szöve-
gét a szerzö mindvégiig a maga sajátos,
a magyar szavakhoz pompásan illő mu-
zsikájával forrasztotta egybe.

Schütz Henrik
János passióját adta elő virágvasárnap a
budapesti Fasori Evangélikus Énekkar,
melynek ez volt első magyarországi elő-
adása. Ez annál is nevezetesebb, mert tud-
tunkkal ez az első alkalom, hogy evangé-
likus egyházi kar ily nagyszabású mű
előadására vállalkozott. Iránymutatás ez
kórusaink számára: énekkaraink fejlődé-
sének egyik célja kell, hogy legyen az
evangélikus kórus-szerzők nagy müveí-
nek életre keltése.

Schütz pedig erek egyik le.gljelesebb
képviselője. A passió előtt Schütz négy
énekhangra és orgonára írt pompás Hús-
vét Reggel-et hallottuk. A betanítás és
vezetés nehéz munkáját Peschleo Zoltán
végezte. Sch. 1.

Külföldi evangélikus loly6ualob.
Nekünk magyar evangélikusoknak kü-

lönösen szükségünk .van arra, hogy a kül-
földi evangélikus -egyházakkal a szellemi
kapcsolatot ápoljuk. Kisebbségi helyze-
tünk, egyházunk szórvány jellege könnyen
csüggesztőleg hat ránk, úgyhogy mindig
újból kell tanulnunk külföldi testvéreink
hitéből és bizonyságtéteLéből..Ez pedig
leginkább külföldi evangélikus folyóira-
tokban szólal meg.

Ezek között fokozott mértékben kell
felhívnunk a fdgyelmet a «Die Eurche»
c. evangélikus folyóiratra, amelyet a lu-
theránus világkonvent főtitkára, dr,
Hamis Lilje szerkeszt. (Berlin, Furohe-
kiadás, ára negyedévenként 1.47 RM.) Ez
a havonta 48 oldal terjedelemben megje-
lenö, rendkívül gazdag tartalmú folyó-
irat jelen évfolyamának első három f!üre-
tében többek közt a következö nagyobb
tanulmányokat hozza: Bodelschwingh Fri-
gyes, «Krisztus ..az élet igenlése», Deiss-
man Adolf, 1937 ökumenikus jellegéről;
Kirchbach Eszter, "A szeretet valóságá-
ról», továbbá «Emberi és isteni szere-
tetröl»; Dibelius Ottó, «Bugenhagen dán
küldetéséről»; Heim Károly, «Krisztus fel-
támadásának a Ijelentősége mai életünk
számára»; Riethmüller Ottó, «Igazság és
mythos a nevelésben»; Lilje az amerikai
egyházi életről iközöl színes tudósításo-
kat. Ezenkívül.folytatásokban jelenik meg
benne egy 'dogmatika laikusok számára,
minden számban .magvas írásmagyarázat,
megemlékezés nevezetes évfordulókról,
mint Canossáról, 'vagy a schmalkaldeni
hitcikkelyekről. Ezt 'a folyóiratot evangé-
likus értelmiségünknek .melegen ajánljuk.

A «Luiherium» (Leipzig, Deíchert-ki-
adás) januári számában Schöttel volt
hamburgi püspök közöl magvas bevezetö
tanulmányt, amely az Irás világításával
világítja meg a jelen egyházi problé-
máit. Preuss a jelenkor arculatát boncol-
ja, Nebe Otto Henning a lutheri tanítás-
nak a deizmushoz és misztikához való
viszonyát vizsgálja. A februári számban
Elert közöl egy tanulmányt az evangéli-
kus egyház helyzetéről és feladatairól az
új német birodalomban, Caspari Vilmcs
a "Pokol, hol a te diadalmad ?» értelmét
magyarázza, Hohenberger Ádám a kinyi-
Iatkoztatás értelmét hasonlítja össze a
hinduizmusban és a keresztyénségben.

Az «Evangelische Theologie» (Kaiser-
kiadás, München) februári számában Wolf
Ottó «Az újabb Luther-értelmezés fő tí-
pusaí» c. .tanulmányát befejezi, Link Vil-
mos a .megigazulás-tan értelméről és je-
lentőségéről közöl 'nagyszabású tanul-
mányt.

K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karuer Károly.
Nyomatott: Székely é8 TárSA könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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A jó cselekedetekről. Sajtó alatt.
Próhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929. SOf.
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. SOf.
Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás föbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Török István: Luther és a biblia. 1934. 50 f.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 50 f.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1'50 P.
Walter János: Luther Márton ifjúkorivallásosfejlődése. 10 f.
Virág Jenó: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.

A. ige és az imádság szolgálatábaa.
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. S P.
Járosi Andor: A német evangélikus liturgiai reformmozgalmak.1933.2'30 P.
Kamer Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetőinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: füzve 3'SOP, kötve 4'80 p, másutt 5 P, ill. 6'20 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-től.
Raflay Sándor: Imakönyv. 3'SOP.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiuk. 3'50 P.
Gyógyits meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f.
Lunde János: J bus kis barátai. Gyermekprédikációk. Il, kötet. 1936.1'50P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.

Egyházaak életéhez.
I Kamer Károly: A felekezetek Ma~yarországon a statisztika megvilágitásá-

bm, 1931. 4'20 P.
Viszkok Lajos: A hit által való megigazulás elve egyszeri! 'evangélikus

hivek lelki világában. 1935. l'SO P.
Túróczy Zoltán: Oldott kéve Isten szérüjén. 1936. 40 f.
Jánossy Lajos: Az evangélikus gyülekezet sajátos életformát 1936. 60 f.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Gáncs Aladár: Kunszt Irén emlékkönyv. 2'50 P.

Fiaa kÖDyvek.
Oravala Ágoston: A parasztpróféta. 6 P.
Pietili : A bün mardosása és az Isten békessé!!e. 80 f.
Kivistö: Vitézségi érem. Ifjúsági regény. 96 f.

Szépirodalom.
Kapi Béla: Isten hárfása. (Gerhardt Pál élete.) 2 P.
Podmaniczky Pál: Megnyilt szemek. 2 P.
Ugyanaz: Nagy Sámuel próbája. 50 f.

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

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


