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Búnös józanság - szent vakmerőséq.
Mikor azért felemelé Jézus a szemeit

és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondá
Filepnek : Honnan vegyünk kenyeret, hogy
ehessenek ezek? Felele néki Filep: Kétszáz
dénár ál'ú kenyér nem elég ezeknek ...

Ján. 61.5.7.

Az igazi józanság azt jelenti, hogy valakinek egész életfelfogása józan;
egészséges. A józan ember az óvatos, a kőrültekírrtő, az elővigyázatos ember,
aki míelőtt bármihez is hozzáfogna. gondosan számot vet a lehetőségekkel. Az
ilyen ember sohasem csalódik, neki minden sikerül.

A vakmerő ember míndennek éppen az ellenkezője. A vakmerő ember
nem számol, nem latolgat. Pénz nélkül épít házat, vásárol földet. Nagy nyereség
reményében mindent kockáztat, S bizony nem egyszer mindent el is veszít,

Ezért beszélünk «szent józanságról» és «bűnös vakmerőségről».
A keresztyénségben azonban sok minden éppen fordítva van, mint a

földi, hétköznapi életben, Igy pl. a keresztyénség ismer «bűnös józanságot>
és ismer «szent vakmerőségét» is. Példa rá fenti igénk.

ötezer éhes ember van a pusztában. Jézus enni akar adni nekik. De vaj-
jon miből? Fülöphöz fordul mintegy segítségért. Azonban Fülöp a .józan ember.
Gyorsan számot vet a lehetőségekkel és mindjárt látja, hogy kár ilyen lehe-
tetlenségről még csak álmodozni is, hiszen «kétszáz dénár árú kenyér sem elég:
ezeknek». Valósággalleinti a jószándékú Jézust.

Fülöp típusa a bűnösen józan embernek, aki mindent, de mindent a
pénz szemüvegén keresztül néz. Ma sok van ilyen. Vasárnap nem megy a 'temp-
lomba, mert azalatt könyveléssel vagy más mellékes munkával kereshet. Semmi
féle célra nem áldoz, mert a210n a pénzen inkább szőnyeget vagy festményt
vesz lakásába. Igy sorvad el a nagy [ózanságtól a lelke. De a gyülekezeti életnek
is nagy ellensége az ilyen józan ember. Bármiféle terv vetődik is fel, mely a
gyülekezetet előbbre vihetné, azonnal ellene fordul. Ha templomépítésről, ha
szerétetház létesítéséről van szö, kész az ellenvetés: «Sok pénz kell hozzá. Nem
tehet». Ez a bűnös [ózanság az egyéni és gyülekezeti lelki fejlődés legnagyobb
kerékkötője. . .

Mennyivel más Jézus magatartása ott a pusztában. Egyenes vakmerőség.
De szent vakmerőség. Ó maga is nagyon jól tudja, hogy ötezer ember számára
öt kenyér és két halacska kevés. Nevetségesen kevés. Det ő nem számol, nem
latolgat, hanem egyszerüen leülteti az éhes sereget és miután imádkozott, szent·
vakmerőséggel osztani kezdi az eledelt. Es íme, jut míndenkínek.

Igy születnek a csodák.
[gy született a keresztyénség területén minden életrevaló nagy intéz-

mény. Es ma is kell, hogy evangélikus egyházunkban a földhöz tapadó bűnös
józanság helyét szent vakmerőség foglalja el.

Ne értse félre senki. Kell a józanság. De a keresztyénség terül etén nem
szabad mindent csak pénzzel és a magunk gyarló erejével mérni. Egyéni lelki
és egyházi életünkben szükség van ilyen hitből fakadó, imádságra támaszkodó-
jézusi szent vakmerőségre is.

Dedinszky Gyula.
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BÖLCSŐTŐL A KOPOR5ÓIG.
fl szerelernbatalmában.

Kinél korábban, kinél későbben, de minden egészséges embernél
jelentkezik az a hatalom, amely a másik nem felé hajtja. Akármennyi
bajt és bűnt okoz is ez a za varos jelentkezés, arra való, hogy megér-
jünk élettársi feladatunkra. Csak félre ne értsük! A szerelem ellen nem
használ a világból való menekülés, testünk lebecsülése, legkevésbbé
pedig a képmutatás. Viszont nem segít a test követelődzéseinek való
engedékenység sem. Isten drága ajándéka a szerelem. Azért adta, hogy
éljünk, de vissza ne éljünk vele! A családnak, társadalomnak mind
azon kell igyekeznie, hogy az ifjúságot átsegítse az érés válságos kor-
szakán, de önmagával, jövendővel szemben való felelőssége is megkö-
veteli, hogy egészségesebb, tiszta közvéleményt teremtsen ebben a
fontos kérdésben. Félre mindennel, ami árt, izgat, rombol!

Isten parancsolata nemcsak a fiatalokra áll, akiknek meg kell
tanulniok várakozni, hanem mind azokra, akik nem köthetnek házas-
ságot, mind azokra, akik már a házasság szent rendjében élnek. Sem
a szerelem, sem a gerjedelem nem ura életünknek. Mi az Uris ten é va-
gyunk. Amíg az Isten nem ajándékoz meg élettárssal. addig csak az
önmegtartóztatás útján járhatunk. Ha pedig összekötötte életünket Isten
a házasságban. a holtiglan való hűség kötelez rninket, Amikor látszólag
összeütküzésbe jut a szerelem "joga" Isten parancsolataival, - hány
keserves életharc forrása! - válik el, hogy a szerelem rabjai vag)'
Isten gyermekei vagyunk, akik kitartunk az engedelmességben.

Az élettárs választás kockázat mindaddig, amíg nem Istentől kap-
juk. Testi-lelki, anyagi előnyök, a szenvedély lobogása nem szilárd
alap. Holott hányszor csábítanak ezek még az egyház iránti hűtlenségre
is. Igaz házasélet csak Isten akaratán nyugodhatik. E nélkül könnyen
széttörhet. Hiszen mennyi tévedés, hiba és bűn fenyegeti két ember
egyűttélését, közősségét ! Csak egymás terhének vidám szívvel való
hordozása, az egymásnak való és együttesen másnak való szolgálat
töltheti meg igazi tartalommal a házaséletet. A gyermekek, - vagy ha
Isten olyanokat nem ad, az embertársak - rászorulnak arra, hogy szol-
gáló házastársak felelős szeretetében részesedjenek. Akik így szolgál-
nak, azok ráadásul kapják Istentől a boldogságet. De aki csak a bol-
dogságot keresi és másról nem akar tudni, eljátssza.

A szerelern hatalmában: veszedelem. Az evangelium hatalmában:
a szerelem is áldás. Mert csak a bocsánaton, új életen alapuló házas-
ságban ad a szerelem boldogságot. Csak az evangéliuru hatalma adhat
győzelmet a szenvedélyek ereje fölött.
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Fiatal -értelrrüséqünk helyzetképe.
A mai értelmiségi ifjúságról összefoglaló képet adni meglehetősen nehéz.

Ennek a rétegnek az élete nem valami kűlön élet, hanem az általános kerhelyzet
függvénye. Meghatározzák a nemzetközi viszonylatok is, de főképpen nemzeti
társadalmunknak sokféle szálból összetevődő állapota.

A tisztánlátásnak nagy akadálya a mai világhelyzetból is következik .
még a vezető államférfiak szeme is bizonytalanul kujat a homályos ködbe hur-
kolt, alaktalan jövőben. A nemzetek alig-alig képesek felismerni helyzetüket;
ami tegnap lehetetlennek látszott, ma bekövetkezik. A tanácstalansággal járó
kapkodó keresésnek a hátteréből tűnnek ki élesebben az előtér egyre mozgó
határozottabb vonalai. Egyetemes érdekeinket alig tudjuk már meglátni és meg-
ragadni. Részletcélkitűzések. részletérdekek lökdösik külön utakra a kisebb cso-
portokat, partokat, eszmei közösségeket. Ma-holnap meg lehet számolni azokat
a magyarokat, akik nem valamely kisebbség keretéből nézik a nemzetközösség
Legfontosabb kérdéseit. Ezt a gyöngeségünket érezzük, érzi ifjúságunk is s ez
mutatkozik meg az ifjúság helyzetének képén.

Az őszinte véleménynyilvánítás sérti a csoportérdekeket s rendkívül ké-
nyes, Aki elégedetlen és változást sürget, arra csaknem kényszerítő erővel .rá-
illik a felforgatás vádja. A társadalom atomizálódásával nagyobbodtak a sur-
lódási felületek. Ma már «jobboldali komrnunistákról» is beszélnek. A nemzeti
és keresztyén állásfoglalású ifjúságnak is oszlátták fel gyűléseit és tiltották be
a lapjait. Ifjúságunk nem mondható egységesnek. De a különbözőségekben is
van sok szükségszerü közös vonás. Ezekből állítunk össze szemelvényes rajzot.

A mai ifjúságnak megvan a vezetörétege, Szekfű kifejezésével élve, az
elitje, Ennek az elitnek a hatása a nagy, fiatal tőmegekre még nem erőteljes,
de egyre jobban kiépúl. Az ifjúság arculatát a vezetőkről állapíthatjuk meg
a leginkább hozzáférhető mód'szerrel, akiket Irásaikból. nyilatkozataikból
megismerhettünk. De természetesen nem lesz hű a kép, ha az ifjúság tömegei-
nek lelkűletér nem vesszük vizsgálat alá.

Az ifjúság érzi a kor vajúdását, sőt tudatosan is számot vetett vele. Hi-
szen felülről hirdetik a «válságokat» s a ma kormányzó nemzedék tudja, hogy
a hajót erősen hánykódó hullámokon kell vezetnie. A célt újra és újra rögzí-
teni kell. Csoda-é, ha ebb-en a háuykódáshan a fiatalság is beleszól az utak
keresésébe ? A magyar fiatalság egyik közös fővonása, hogy erőteljes-en keresi
az új utakat. Kőbelességének hirdeti a közösség kérdéseinek intéresébe való
beleszólást, Saját helyzetkérdéseinek. önös érdekeinek ketrecéből kilépett s ha
nem is távolodott el tőle messze, de vallja, hogy érdekei és az ország) él:d'eke~
azonosak. Az ifjúság a fÓ;I1u;monvan. Előre tolja a természet örök rendje s ez
ellen nincs fellebbezés. Az idősebb nemzedék olyan kiválósága, mint Szekfű'
Gyula, írja: «... azt tartom, hogy amikor a felnőttek társadalma sok tekintet-
ben gyámoltalanul áll szemben az új idők ránk tornyosuló nehézségei vel, akkor
talán nem kellene annyira ragaszkodni a ,természet rendjéhez' és igénybe
lehetne venni azok segítségét is, akik a maguk testén érzik és fogják érezni a
hibákat, miket az öregebbek ma elkövetnek». (Budapesti Hírlap). A közellátók
táborának igaztalan és önző ítélete a fiatalság szerepíését a «húsos fazék» felé
való törtetésnek teszi meg.

Közös vonása a fiatal nemzedéknek, hogy kerösszetételében nem vér-
szegény, hiszen sok tagja jól benne jár a férfikorban. Azon 'már túljutott, hogy,
a lényeget a nemzedékproblémában lássa. «Számunkra nem a generációs prob-
léma, hanem a magyar probléma a döntő». (Magyar Ot.)
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Jellemző ífjúságunkra a véleményalkotásban való határozottság. Ennek
az önbizalomnak csak kis részét tehetjük a fiatal lelkület lendületének, az ifjú
vérmérsékletnek, tapasztalatlanságnak és türelmetlen ségnek a számlájára. A
nagyobbik rész feltétlenül a kerszak kemény iskolájának az alakíto hatása. A,
háború után következő mindenféle nehézség tulajdonképpen az ifjúságunkat
fojtogatja. Ezért olyan homloktérben álló kérdés ennek a rétegnek lelki-anyagi
gondviselése. Elkeseredett, meghasadt lelkű ifjúság romlásba viheti a nemzetet.

A fiatal nemzedékek nem voltak mindig ilyen elégedetlenek. A mai ifjú-
ság elégedetlen nemcsak másokkal, vagy sorsának intézésévei, hanem a véle-
ményalkotásban való, sokszor szélsőségig menő bátorsága mellett saját magá-
val is. Az akarások, az önbizalom és jó adag keserűség együttesen vannak benne.
Keserűen veszi tudomásul, hogy megmozdulásait komrnunísta elemek vagy túlzó
fanatikusok izgatás ának, jobb esetben szoba- és aszfaltszociológiának és éret-
len virtuskodásnak mínősítík. Félrevezetettnek, kiszolgáltatottnak mondja ma-
gát az egyik része, akivel bolondot járattak. Ezért legyen: egyelőre jelszó és
vezér nélkül az ifjúság. Keserűsége egészen közeli támasztékot nyer az elhelyez-
kedéssel járó nehézségek megtapasztalásában: «Oklevelével hazamegy és tiszte--
lettel beáll munkanélküli kenyérpusztítónak abba a házba, amelyik keserve-
sen nyögte és nélkülözte át vele együtt tanulmánya éveit s , (Magyar Elet.)

Egész értelmiségi ifjúságunk a szó tiszta értelmében «reform ifjúság>,
mert gyökeres változásokat kíván. Önző érdekek szeretnék kisiklatni a vonatot
s nagyon kiszínezík a «beérkezett ifjú reformerek árulását>.

Olyan reformokat sürget az ifjúság, melyek az egész nemzetet átfog-
ják. A magyarságot nem tördelik szét pártokra és ideológiák kereteibe. Az ádáz
pártküzdelmekben, osztályharcokban felnőtt idősebbek ezt a szemléletet -
Szekfű szerint - nem érthetik meg. «Valljuk be, mi felnöttek, hogy tőlünk a
fiatalok továbbra is csak gyűlölködést és széthúzást tanulhatnak. Ezért nem
szabad az ifjúsági elit munkájának útjába állani, hagyjuk őket, hogy bántat-
lanul keressék a magyar jövőt>. (Budapesti Hírlap.)

Az eemberebb embert, 'magyarabb magyart», az «igazságosabb új vilá-
got» követelése az' ifjúság kűlönbözö táboraiban egyaránt erős. Fiatalságunk
érdeklődését míndenekelött a szociális kérdések kötik le. Ezen a téren megdöb-
bentöen őszinték és bátrak a megnyilatkozásai és cselekvései. Nem tesszük iti
a kérdéseket a szociálpolitika boncolóasztalára. Nem tárgyaljuk, hogy melyik
berendezkedésnek mennyire van igaza. Csak vonásokat adunk a helyzetképhez
Ha a társadalom beteg, akkor a társadalomnak kell az orvosszer. Fiatalságunk
szociális programmja kitűnö tájékozottságot bizonyít. Telepítés, hirtokreform,
[övedelemelosztás, Ialukérdés, munkanélkülíség, családvédelem, közegészségügy
köti le a figyelmet s váltja ki a tanulást és munkáfi Súlyos tanulságokat nyúj-
tanak az új falumonográfiák, melyeket a kűlőnböző falukutató közösségek ki-
szállásolr révén írtak IIJJeg.A fiatalság egyes csoportjai valósággal felfedező úton.
vannak az «ismeretlen Magyarországban •. Szociális és gazdasági tekintetben a
mai magyar fiatalság jóval képzettebb, mint az előző nemzedékek, amelyeket
a kőzhivatali állások készen vártak Ez a felkészülés azonban nem jelenti azt,
hqg)1 a keresztyén magyar ifjúság a közeljövőben képes lennie a nemzet közgaz-
daságát teljesen kormányozni.

A szociális kérdés rendezésére a felekezeti beállítottságú új folyóiratok
is gyökeres megoldást követelnek és szokatlanul éles hangot ütnek meg. A leg·
élesebb formiá:ban elégedetlenkedik pl. az Oj Kor Esterházy Pál herceg «jóté-
konykodásával». Erős kőzvéleményalakító hatásban vele egy vonalban halad a
Magyal' Ot, Fiatal Magyarság, Válasz stb. «Amíg a nagybirtokrendszer alapján
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(500, bizonyos vonatkozásban 1000 holdon felül) élünk, képmutatás mínden egy-
kekonferenciázás, munkanélküliségankét, nyomorpepecselés-. .Az ifjús:\g min-
den árvaságával, mínden kiszolgáltatottságával együtt vállalja a paraszti ma-
gyarságots. «Joga és kötelessége türelmet hirdetni annak, aki nemcsak igéri, dc
hozza is a megváltást kenyeret, békességet ;és lelkiek ;újulá;gát•. (Magyar Úll)-
«Harcolnunk kell elsősorban a zsidó nagytőke ellen, mely az országban levő,
tőke hetven százalékát teszi». (Turul Szövetség sajtövezére. )

Vegyünk egynéhány témát ezekből a folyóiratokból : Adócsökkentés lesz?
Tanítónő vagy szobalány, avagy éljen a szabad kízsákmányolás. Mi fontosabb
a kormánynak: a nagybirtok adósságrendezése vagy a kisemberek főldhöz-
juttatása? A gyapjúértékesítés. A kartellpolitika. Egy kis kartellgyönyörűség. Kő-
tött vagy nem kötött legyen-e a tüzifaforgalom? A munkaídő maximális szabá-
lyozása. Lehet-e a középosztály felfrissítője a parasztság? Etikát a gazdasági
életbe! A malmcs urak címére l Választójogi humbug! stb. (új Kor). Ezekből
is kitűnik, hogy fiatalságunknak megvannak a szociális szempontjai a nemzet-
tel szemben,

A fiatalság túlnyomó része ma vallásos alapon áll. A faji gondolat leg-
inkább azért terjed, mert sokakat elkeserített a felekezeteknek külön utakon
való járása. Az új pogányság a körűlmények szerencsétlen kényszereképpen csak
akkor vehet nagyobb tömegeket birtokába, ha vallási életünk hivatott irány í-
tóiban nem lesz m.eg az érzék az ido szavának megfogadására. A mélyebiben
vallásos katolikus és protestáns ifjúság közeledni tud egymáshoz, sokkal köny-
nyebben, mint a felelős vezetők. cA katolikus ifjúsággal kezet akarunk fogni,
de nem papíron, nem úgy, hogy egymásnak űzengetünk az együttműködés szük-
séges voltáról, hanem úgy, hogy együtt vitat juk meg a magyarság legfontosabb
problémáit, főként a szocáilis kérdéseket>. (A Protestáns Diákszövetség elnő-
ke.) Matolcsy Mátyás egyik kőnyvét a Soli Deo Gloria adta ki s hozzá Szekfű
írt előszót. A Fiatal Magyarság így ír «Ha lenne magyar isten, akkor lenne
angol, cseh, német, francia isten is. - (Az a «magyar isten» ugyancsak gyenge
lehet, hogy nem tud megv-édeni minket a többi isten hatalmával szemben.) Mi a
mínden bűnnel Teszámoló evangéliumi magyarságot választ juk. A kegyes, dc
üres szavak éppen úgy lázítanak, urirst az aranyhegyekről, a szertelen jólét
magaslatairól hirdetett alázatosság, le~ondás és más puritán eszmék.» Panasz-
kodik arról, hogy soha nagyobb eszmei széttagoltság nem jellemezte népün-
k-et, mint ma s krísztusí szellembe takaródzik a farizeizmus.

- (Egyházához hűbb az ifjúság, mínt az elődök tömegei a liberalizmus
fénykorában, de ennek a hűségnek új értelmezést ad. Szükségesnek hirdeti
az egyháza megváltozását. Erdélyből hoztak át tanácsokat; az egyik erdélyi
vezető katolikus papnak a véleményét. «Maguk odaát sokan még ,mindig azt
hiszik, hogy a birtokai fogják a katolicizmust megmenteni. Mi, mióta semmink
sincs többé, megtanultuk, hogy csak híveink szeretetéből élhetünk, és nagyon
féltjük magyarországi hittestvéreinket azoktól a megrázkódtatásoktól, amelyek
az elintézetlen szociális és földkérdésből elöbb-utóbb fel fognak törni» (Uj Kor) .

.Az itt elmondottakból látjuk, hogy a fiatalság politikai problémákba
nyúl bek De belátta azt is, 'hogy nem kiáltványolc szerkesztésén kell kezdeni,
hanem a tanuláson. A háború utáni első évek óta, amikor. a haj társi egyesüle-
tek megalakultak, hangos, de sok üres tüntetést rendeztek, szónokló irreden ..
tízmusért Ielkesültek, nagy könnyelmüséggel «összejöveteleztelo s ezeken a
heti viccanyaggal szórakoztak, - a fiatalság problémalátása élesedett, elmé-
lyült és cs-elekedetei fokozatosan pozitiv tartalmat nyertek, józanodtak. Irá-
nyító tényezői ma komoly erők, melyekkel a nemzetnek számolnia kelL Nagy
utat tett meg az ifjúság: nía a Turul pékműhelyt nyit, vállalatokat alapít, bol-
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gárkertészeteket rendez be. Az Új Kor, a Magyar nr, Fiatal Magyarság, Magyar
Elet, Válasz, Tanu és a többiek tábora külön-külön tekintélyes belső, súlyú elit
után nyomul s egyre több olyan ifjúsági kezdeményezés van, amely a fiatalságot
egyesíti és megmozdulásait eredményhez segíti. Az élesebb kiállások is remél-
hetőleg mederbe terelődnek. (A Válasz kiváló gárdája a napokban indította
el «az új magyar földreform lelki előkészítését» stb.).

A kavargásból való kibontakozásra az ifjúság részéről megvolna a jó-
szándék. Reményt nyújt az, hogy az ifjúság önmagába, befelé is néz. Felelősség-
tudata egyre növekedik s mind egyetemesebben követelik a magunk revízió-
[át. Az erkölcsi értékek válságát önmagában is kezdi meglátni. Új magyar értel-
miséget kíván, mert .'értebniségünk kasztszelleme a legtragikusabb hűn». (Ma-
gyar Elet.) A kasztszellemet fel kell adnunk, a néppel való sorsközösséget be-
csületesen vállalnunk kell, mert népünkkel a politika címén végzetesen járnak
el. «A mindJenáron csak elöne gyakorlati jelszó (ez talán az egyetlen, ame-
lyik nem avult el), devalválta az ifjúság lelki értékeit is. Ne követeljűk addig ra
tiszta közéletet, amíg ifjúsági közéletünk sem fehér» (Fiatalok országútján).
<Társadalmunk bűneiért mindenki felelős egyénileg is». (Magyar Elet.)

Hogy az ifjúság kérdése egyetemes nemzeti ügy és hogy a fiatalság
szervezett mozgalmainak van átütő ereje, azt a közelmult is igazolja: két héten
belül négy ázben foglalkozott a mínisztertanács az értelmiségi munkanélkűliség
kérdésével sasrerves megoldást abban az értelemben óhajtja foganatosítani,
ahogyan azt a Turul Szövetség memoranduma is felvetette. A hivatalos helyről
jövő megállapítások szerint a helyzet nem olyan sötét, ahogytan a közvélemény-
ben híresztelték. A novemberi statisztikai adatfelvétel «aránylag» kevés mun-
kanélkülit tüntet fel. Összesen 1400 tanító, 4400 tanítónő és 350 óvónő, 13.000
érettségizett férfi, 1900 érettségizett nő, 3980 egyéb diplomás férfi és 930 nő,
vallotta magát 1936. novemberében keresetnélkül valónak. 1Ii azt hisszük, hogy
a felvételból sokan kimaradtak. A korrnány a kérdés szerves, átfogó megoldását
vette tervbe, s a munkaidő maximálásával és egyéb úton ezreket remél kenyér-
hez juttatni. Két nagyjelentőségű intézkedés éppen most jelent meg a Hivatalos
Kőzlönyegyik legutóbbi számában (máj.15.) Azértelmiségi munkanélküliség le-
küzdésére irányuló kormányintézkedések előkészítése és végrehajtása a vallás- és
közoktatásügyi miníszber hatósága alatt működö miníszteri 'biztos feladata. A
miniszteri biztos működését állandó tárcaközi bizottság ,támogatja. Ugyancsak
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezte az Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkatáborát és megalakította a szervezetét. A
középponti szervezés, irányítás és ellenőrzés a munkatáborok főparancsnoká-
n~k a feladata, akit támogat az értelmiségi munkanélkülíség ügyeit intéző mi-
níszterí biztos.

Nem vizsgálhatjuk részle lesen, hogy iniféle okok idéztéle fel értelmiségi
ifjúságunk mai súlyos helyzetét, Csak egy-két olyan szempontot érintünk, ami'
valóban belső ügyünk, tőlünk függ és elsősorban nem gazdasági, hanem lelki.
etikai természetű.

fA háború után beledobták a köztudatba, hogy «kultúrfőlénnyel» meg-
oldhatók nemzeti bajaink. Elkezdődött az iskoláknak szekatlan megostromo-
lása. Sol: új iskola keletkezett s a diplomák tömegesen készültek. Sajnos, sole
iskola főcélja lett az életképesség bebizonyítás a, a létszám emelése minden áron,
Csak így történhetett meg, hogy fennálló rendelkezések ellenére pl. tanítókép-
zökben 50-<cs, középiskolákban 70-80-as osztálylétszámmal is találkozunk.
Ilyen létszám mellett az iskola jó munkát nem végezhet. A 'szelekció! kívánják,
dc nem hajtják következetesen végre. Alokoskodással keresnek kibúvókat. Igen
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sok silány elem jutott érdemetlenül oklevélhez. Az értelmiségi munkára nem
alkalmas, de másutt dolgozni nem hajlandó elem éppúgy lobogtatta olelevelét
a kenyérért, mint a hivatottabbak. Amelyik iskola szígorúbb elveket alkalmazott,
az úgy járt, mint a gazda, akinek szomszédja nem pusztítja a gyomot •
ráfizetett a következetességre ; lemaradt az élelmesebb ek mögött.

Nincs aztán szomorúbb élmény, mínt ha a falvakban lézengő és össze-
verődő állásnélküli ifjúság csapatai között kőrűlnézünk, Kerékpáron látogatják
meg egymást, összejönnek a falusi kocsmákban, tarokkoznak, iddogálnak, «kug-
Iiznak». Kesernyés öngúnnyal és sok lázongással beszélnek. Nincs m~g a bizal-
muk másokban és magukban. Kilincséltek 20-25 helyen is talán: •hiába, nem
volt protekcióm». Sajnos, ennek a megállapításnak sok alapja van. Meg kell
szünníe annak, is, hogy különős kegyként kezeljék az illetéke sek, ha valakit
60 pengős «szellemi inségmunkához» juttatnak. A munkaadás nem kegy, hanem
közérdek és jól felfogott egyéni érdeke is míndenkínek; A' ldlíncselö ífjúságo]
lélekben emelni kell, ezt pedig nem vállveregetéssel, hanem emelkedett, látó
lélekkel lehet.

Ma 30-35 éves diplomások tömegei vannak pályajuk legelején. A létmí ..•
nimumot alig tudják megszerezni. Családalapításra nem gondolhatnak. Társa-
dalomszemléletük és magatartásuk egyre bomlasztóbbá lesz. Az állástalanoz'
munkaereje parlagon hever, a nemzeti vagyon pocsékolódtk. Digy teszünk,
mintha nem lenne szükség dolgozókra. Pedig még mindig sok hely üres, kivált-
képpen falun. Nem elég a tanító, az orvos, a gazdász.

Bármily ágas-bogas is az ifjúság elhelyezésének. a közösségbe való
lelki-gazdasági beállításának a feladata, ennek a feladatnak mégis csak van
megoldása, De gyökeresen, igazul, -kiméletlen őszinteséggel, erővel, keresztyén
kézzel kell belenyúlni nemzeti társadalmunknak ebbe a dzsungeljébe.

Rozsondai Károly.

Milyen legyen az evangélikus templom 1
Evangélikus egyházunk hítéletének egyik legszebb és legszembetűnőbb

jelensége az az általánosan észlelhető templomépítkezés, amely megindult a
háború utáni években és mindmáig is tart Érdekes volna ennek az örvendetes
jelenségnek a vallási és lélektani hátteréí feltárni, mert gazdag tanulságokat
rejteget. Jelenleg azonban az egyszerű megfigyelésekből folyó tapasztalatokat.
és azoknak követelményeit összegezzük csupán.

I. Ha valaki csak az elmult 15 esztendő alatt épült új evangélikus temp-
lomokat szemléli, minden különősebb szaldudás nélkül eljuthat ahhoz az ered-
ményhez, hogy benne is fölvetődik a kérdés: vajjon míndegy, hogy milyen
az Isten-házának kűlső formája: barokk, román, modern vagy bazilika? Hogy
milyen a berendezése: egyszerű, izléses vagy a műkedvelő hozzánemértés rí le
róla? Vajjon közömbös, hogy mílyen és mekkora az oltár, vagy hogy hol áll a
szószék, a keresztelőmedence, hogy milyenek a díszítő motívumok ? stb..., Mert
ezen a téren megdöbbentő összevísszaság és logikátlanság tapasztalható. Néma,
hirdetője ez annak, hogy a templomépítés igen sok esetben alkalom volt arra,
hogya gyülrek,ezet és tervezömérnök (még jó, ha mérnök l) a maga elgondolásait
ízléses vagy izléstelen ötleteit, tetszetős vagy visszataszító, modern vagy régi
formák felhasználásával váltsa valóra. Már pedig a templom mindenestől oz
Ige szolqálatában áll! Nemcsak a benne lefolyó cselekmény, hanem még a be-
rendezésnek a legapróbb része és az egész templom, a maga épületévei is az
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Isten dicsőségét hirdeti. Mert a templom nem kultúrterem, nem előadóterem,
nem tanácskozási hely, nem székház, nem vizsgaterem, meg csak nem is hang-
verseny terem, hanem elsősorban és kizárólag Isten dicsőségénel, hirdetésére
emelt hajlék! Isten-házat A templomnak ez a hivatása. Ezért is építették hívő
telkek, Istent kereső szívek. Egészen természetes, hogy ha a templomnak ez a
kizárólagos célja, hivatása, akkor az épűlet úgy a maga külsejével, mint belső
berendezésével Isten szolgálatában áll.

Igy eljutottunk ahhoz az alaptételhez. amit igen sokszor szem elől té-
vesztenek, hogya templom nem a tnűuészet tárgya! Elsősorban nem: a művé-
szet tárgya. Más szóval: a templomot nem szabad elsősorb'an a művész szemé-
vel nézni, nem szabad annak építésénél elsősorban a művészi igények kielégí-
téséve törekedni. Mert hiába modern az a templom, hiába stílusos vagy monu-
mentálís, hiába tervezte azt nagynevű építész, ha nem elégíti ki az Isten dicső-
ségét hirdető szolgálat követelrnényeit hiánytalanul, - kár volt megépíteni,

Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen mellékes a külsö forma. Csak
arra a helyzetre utal, hogya 'Lemplomépitésnél két uilág találkozik: a hit ui-
lága és a műoészet oiláqa. Az elsőség - magától értetődik -a hit világát illeti
meg. A. művész nem alkothat tehát a maga fantáziája szerint, de még az építő
gyülekezet hiveinek elgondolásai szerint sem. Ennek az alapelvnek a megtar-
tása es érvényesítése manapság nehézségekbe ütközik, mert nem igen táruasz-
kedhat semi a tervező építészben. sem az építő hívek-lelkében lélő egyházi izlésre,
Ez viszont megint egy olyan fájó hiányra mutat, aminek a kiküszöbölésére-
mínden eszközt fel kell használni.

II. De hát milyen kővetelményeket állít föl a vallásos szempont a temp-
lom külső épülete tekintetében ? A külsö megjelenést, az építési stílust illetőleg'
a multhoz képest nagyon megváltozott a helyzet, - egyházi szempontból: hátrá-
nyosan. Amígrégen a templomépítés szülte a különböző stílusokat és innen vitték
át, alkalmaztak profán épületekre, ma az a helyzet, hogy a templomépítő gyüle-
kezet választástétel előtt áll: vajjon új templomával a mult emlékeit idézi-é,
vagy pedig a jelennek hódol?! Sőt ezen eltolódás következtében merült fel itt
is, ott is az a követelés, amely a mai mod em, csupasz éISsok tekintetben rideg
építőművészet helyett egy sajátosan evangélikus templom stílust kíván. Ebben
az irányban még egy lépéssei továbbmentek azok, akik mindenben - így a
íemplomépítésben is - a magyarosal keresik és követelik.

Az ilyen és hasonló törekvésekkel kapcsolatban mint irányelvet, hang'
súlyozzuk egyrészt azt a követelményt, hogy a templom egy, a sajátos hivatá-
sának mindenhen megfelelő épület legyen; másrészt legyen a templom egyúttal
az örökkéualóság szimbóluma.! Kifejezője annak tehát, ami a gyülekezet lelki-
világában él, vagy legalább is kellene, hogy éljen. Hogy ezt a követelményt az
épület külső formájában mermyíre tudja az építőművész megvalósítani, az jó-
részt egyéni vallásos lelkületétől, evangélium ihlette művészetétől függ. Azt
azonban külön is hangsúlyozzuk, hogy nem szükséges egy jellegzetesen evan-
gélikus templom stílus kialakítása, hiszen miben is' állna a jellegzetessége? Ta-
Ián a torony csúcsára helyezett csillagban ?! Viszont igaz az is: a templomtól
soha ne várjuk, hogy az a .míndennapí értelemben vett «modern épület» legyen.
A templomot otthonossá, meleggé, Iátogatottá sohasem az teszi, hogy milyen
praktikus, sőt kényelmes újításokkal várja a híveket, hanem az, hogy meny-
nyire tudja betölteni hivatását.

Ill. A templom berendezésénél is vannak szem előtt tartandó követel-
mények, Igy: az oltár és a szószék nem helyezhetők el bárhol, valamin 1 a kórus
sem lehet tetszés szerinti. A templomi berendezés mínden darabjának meg-
vajn a 'maga története és értelme. A históriai alapon nyugv-ó követelmény any-
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nyir •.•.világos, hogy mínden túlzás nélkül kérdezhetö : milyen joggal van gyertya
az oltáron a templomunkban, ha a viaszgyertyát eltávolítjuk és villanyégövel pó-
toljuk, mert hát idejét multa és veszélyes 9 - vagy miért csak a nagypéntek
fekete terítőjéhez ragaszkodunk, talán bizony a bűnbánat lila színére nincs
szüks.égűnk ? ...

ne hát - kérdezhetjük - melyek azok a templomberendezésénél szem
előtt tartandó követelmények ? A történelem bizonysága rszerint is a templom-
nak kezdettől fogva leglényegesebb része: az oltár, mini lsten bűnbocsátá ke-
gyelmének megterítetl asztala; rajta a feszület, mint Isten jelenlétének objektív
szimbóluma, s a 6 viaszgyertya, amelynek értelme: Jézus a világ világossága.
(Az oltáron csakis viaszgyertya alkalmazhatól) Tehát az oltár így kerül a
templom főhelyére. I

Mellette fontos jelentőséget nyert a szószék, mint lsten élő igéjének hin-
detési helye. Eredetileg két szószék volt: az egyiken az evangéliumi, a másikon
a Levélbeli igéket olvasták fel. Idők l,olyamán azonban az evangéliumi szószék,
amely az oltárra néző gyülekezet baloldalán állott, kapott különös [elentő-
séget, Ez a fejlődés általánossá lett és ma, amikor egyházunk liturgikus életé;
nek megújulásaról beszélhetünk, ugyancsak kötelezö érvénnyel bír. Az evan-
gélíum egyháza, amely magát az Ige egyházának vallja, a szószéket jelentősé-
gének teljes tudatában sem helyezi az oltár fölé!

Ugyancsak fontos szerepet kapott - éppen a reformáció hatása következ-
tében - a kórus, mint az egyhJázi ének- és zenekar helye. Nem lehet eléggé saj-
nálni, hogy istentiszteleti életünknek ez, a része teljesen kiveszett. Megújuló egy-
házi zenénk odaadó munkásaínak eredményeképpen, különössn pedig az elmult
év hatása alatt (Schütz és Bach jubileumi ünnepségek) mindinkább indokolttá;
vált az a követelés, amely az egyházi renének : a karéneknek és instrumentális
zenének az istentiszteleti életünkbe való beiktatasát sürgeti. Ennek a jogos törek-
vésnek szem előtt tartása az új templomokban megfelelő nagyságú kórusok
építését teszi szükségessé.

A templom sajátos díszítéséről az egyházi képzőművészet gondoskodik,
amely már korán kialakította azokat a szimbólumokat, amelyek helyes alkalma-
zással ugyancsak igehirdetést végezhetnek. Ennek felbecsülhetetlen emlékeit
őrizték meg számnuikra a katakombák. Nincs is az újabban megindult egy-
házrnűvészetnek sürgősebb f;eladata, mint hogy ezeket a szímbólumokat ma
alkalmazza. Ezen a téren eddig a «szentimentális művészietlenség» uralkodott
a maga hamis márványoltáraival, festett domborműveivel és pingált keményfa
alkatrészeivel. Már pedig ha valahol, úgy akkor éppen a templomban nincs,
helye a hamisítás nak ! A díszítésnél szokásos szimbólumok között mindenek-
előtt a kereszt szerepel, mint az Istenség szimbóluma, továbbá Kris zlus monoq-
rammja az alfaval és omegaval. A Kriszius-ezimlrálumok: közül elsősorban a
hal, a jó pásztor, az lsten Báránya, a szőJő4.ő stb, jön szóba. Hogy ezek az el-
felejtett szimbólumok milyen harmónikusan illeszkedhetnek bele a modern
evangélikus templomba, anoa mínt jellemző példát a hatvani gyülekezet kis
új templomát említern meg.

Az egyháznak azonban arra is gondja volt, hogy az oltárt és szószé-
ket az egyes ünnepnapok jellegének megfelelő ruhákkal öltöztesse fel. «Az
evangélium lelkűletétől távol áll minden olyan puritánizmus, amely 'elvi ala-
pon' akarna állástfoglalni a templom (oltár, szószék) díszítése ellens.! Ma is
szükség van a szakemberek tervezése alapján elkészített «egyházi menyegzö

1 Jánossy Lajos: Liturgikai előadások.
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ruhákra). A történelem folyamán kialakult liturgikus színeknek (fehér, vörös,
zöld, lila, fekete) pedig ugyancsak megvan a maguk szimbolikája.s

A vázoltak alapján elmondhatjuk : az oltáron égő viaszgyertyátél a terí-
tők különhöző színein it az orgona hangjait is felhasználó szolgálat célja a
templomi berendezésekkel elömozdttaní annak az isteni kegyelemnek a meg-
ragadását, melyet az egyházi esztendő vasárnapról-vasárnapra felkínál űnnep-
köreíben, Az egész templomron tehát meg kell látni, hogy az az Isten-háza, at
örökkévalóság szímbólum'a, Ebben a szolgálatban az énekelt és hirdetett ige
mellett az egyházi pararnentumoknakf nagyon is megvan a maguk különös
beszéde,

IV. A keresztyén hit, a bűnbocsánat nem hagyomány, ami apáról fiúra
száll. Ezt nem lehet örökölni. Ez állapot, viszony, amit míndenkinek személy
szerínt kell Istennel imádságos életfolytatásban rendeznie. Ennek eléréséhea
- emberi részről - első lépés a bűnbánat. Ez pedig nagyon is függ a kömye-
zettől, a «hangulattöl», a külső ráhatás tóI. A bűnbánatnak vannak érzelmi mo-
mentumai. A színek, a hango k, a környezel világa erŐSe11befolyásolja vagy hát-
ráltatja azt Ennek magyarázata az ember lényének összetételén alapszik. Az
istentiszteleten tehát nem szabad egyoldalúan csak az értelmi és akarati világot
táplálni. Az emberi lélek érzelmi világa is megköveteli a maga kielégítését. Itt
nem pusztán, a nöí, hanem a férfi lélek érzelmi igényeire is kell gondolni. Hol
keresse az evangélikus hívő ezt a szomjúságcsillapítót, ha nem, a templomában?
Mert ha a saját templomában nem találja meg, bizonyos, 'hogy .másutt fogja
keresni. Nagyon büszkék szoktunk lenni a csupaszságig puritán templomainkra,
de ugyanakkor nem gondolunk erre az ember lényének sajátosan összetett vol-
tából fakadó természetes igényre. 4 Ezt az igényt éppen ma, amikor annyit be-
szélnek pszichológiáról, hol több, hol kevesebb jogosultsággal, meg nem hallani,
meg nem látni vakság volna. Az egyházi paramentumok használatát úgy az új,
mínt a régi templomokban egyaránt sürgeti a mult kincseihez való ragaszko-
dás mellett a pszichológiai ok is.

Mílyen legyen az evangélikus templom? Külső alakkal, belső berende-
zéssel: az örökkévalóság szimboluma, az Ige szolgája l Az elmondottak szem
előtt tartása (oltár és szószék elhelyezése, kórus nagysága) az új templom épí-
tésénél nem jelent többletkiadást. Viszont elmaradnak a szabálytalan elhelyezé-
sek, a liberálizmust hirdető barokk-stilusú oltárszószékek.ö elmarad a szó•..
széknek - gyülekezet felől tekintve - jobboldalra való helyezése, 6 a nem ke-
resztyén díszítések, eltünnek az egyéni izléstelen kiképzésele és így a templom
magában véve is néma, de Jelentős isteni üzenetet tükröztet.

E rövid összefoglalóban csak azokat a jelenségeket tettük szóvá, amelyek
jóformán mindenütt megtalálhatók. Sok részletkérdés maradt érintetlenül. Acél
nem is a templomépítéssei kapcsolatos kérdésekre való válaszadás volt, hanem
megmutatása annak, hogy e21ena téren is sok tennivalónk van még! Éppen azért,
hogy a jövőben épüZő templomaink a liturgiai eluből folyó helyes kooetelmé-
tuieknek megfelelően épüljenek,7 szűkséqes volna, hogy az egyetemes közgyűlés
tuinél előbb rendelje el az építendő templomok tervrajzainak [eliüoizsqálását,

2 Fehér = tisztaság, vörös = Szemlélek tüze, zöld = növekedő élet, lila = bűn-
bánat, fekete = gyász.

3 Para men tumon tágabb értelemben az oltár és szószék színes terítőit értik.
4 E tekintetben is nagyjelentőségüek a debreceni református Kossuth-templomban

legújabban alkalmazott falfestmények.
5 Az ujabb templomok közül pl. Gődőllö, Rács.
6 Az ujabb templomok közűl pl. Óbuda, Köbánya, Nagytarcsa. Csurgó stb.
7 Példának említhető a Budapest-kelenföldi, vagy a hatvani templom.
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hog1j [gy kellő ismeret hiányából származá Iielqtelenséqek kiküszöb'Ölf~ssenek.
E~f xl 'munkái, mini illetékes [árumra, a liturgiai bizottsáara kellene bízni azwl,
hogy /(1 jóváhagyása, vagy a szűkséqes változtatások eszközlése nélkül új temp-
lom nem épfthefő/ De llfj.!Janakkor bízza meg a liturgiai bizottsáqot .a helyesen
berendezett templom leírásának elkészítésével, hog.y az a tervező épitészeknek
rendelkezésére álljon.

Kendeh-Kirchknopf György.

Technika és ember,
A mai ember a magábaszállás korában él és gyakran hajlandó volna

megválni a természettudományok és a technika «materialista» világától, mint
amely csak külsőségekben mutat előhaladást (civilizáció), de belső, kultúrális
téren terméketlen, sőt sokszor káros, - természetesen, ha a fejlődésben való
ez a visszakanyarodás egyáltalán lehetséges volna. Altalában elterjedt vélemény,
hogy a civilizáció a kultúra rovására túlteng. Gyakran romantikus vágyako-
zást érzünk a zárt nemzeti kultúrák rég letünt korszakaí iránt, elegünk van az
élet «elamerikanizálásáhól». A technikai alkotást, mínt másodrangú kultúrálís
tényezőt szokás emlegetni a humanista kultúra (vallás, szellemtudományok, mű-
vészet, zene, irodalom) alkotásaival szemben.

rA technikának ezzel a nyilván egyoldalú megítélésévei kapcsolatban
elsősorban is azt kell megállapítanunk, hogy a technika nem valauri újkeletű
dolog, hanem lényegében éppen olyan régi, mint maga az emberiség, régebbi,
mint a filozófia, művészet, tudomány, sőt ezeknek előfeltétele. A tudományok
története kb. 6000 évvel ezelőttre teszi pl. a matematikai és technikai műveltség
első nyomait. Technikája az ókori, sőt őskori embernek is volt, a mai primitiv
népeknek is van, sőt egyes szerző'kí az állatok technikájáról is beszélnek. Tech-
nika nélkül épp úgy nem lehet a régi kultúrákat elképzelni, mint a mait. Baoink,
a modern természetfilozófia egyik úttörő és legeredményesebb munkása, egyen-
rangú kultúrtényezőként sorolja a technikát a vallás, tudomány és művészef
mellé.

Hol kezdődik tehát a technika kora ? Hol húzzuk meg az időbeli határt
az értékes és értéktelen, a hasznos és káros emberi alkotások között? Ezt a
határt többnyire a gőzgép feltalálás ával szokás megjelölni; az ez .által adott
Lehetőségek összes létfeltételeinket és életkörülményeinket alapjaikban változ":
tatták meg. Ez alapon osztja fel pl. E. Diesel, tárgyalt problémakörünknek egyik'
alapos ismerője és kutatója az embertség történetér két korszakra, a szerszá-
mok és gépek korára. A lényeges különbség abban van, hogy a gépek korának,
a szorosabb értelemben vett technikai kerszaknak embere technikai ismereteit
ön- és céltudatosan alkalmazza a természet erőinek kikutatására, birtokbavéte-
lére és fokozott kihasználására. Korunk gondolkodóinak legnagyobb része
egyetért abban, hogy az alapvető hibák itt, a gépek korában keletkeztek és azok
rovására irandók. .

'Berdiajew, aki a modem élet nagy kérdéseit keresztyén szempontból
tárgyalja, megállapítja, hogy a modern európai ember elvesztette hitét és csak
a technika és gépek hatalmában th.i1\~.Gyakran úgy látszik, hogy hitének ki-
zárólago. tárgyai a gépJek 6s a technika. A technika sohasem remélt hatalmas
és termékeny energiákat ad az ember kezébe, melyeket az ember Isten nevé-
ben, vagy a Sátán nevében tud' felhasználni - folytatja 'Berdiajew, - és e
szerint lehetnek a technika alkotásai áldássá, vagy átokká az ember kezében ..
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Hogy melyíket teszi, az tisztán az ernher ~~ellemi felkészültségétől függ és így'
tekintve a dolgot, a technika problémája szellemi problémává válik.

A technika széttépte az ember és föld közötti kötelékeket és a régi pat-
riarkális életet teljesen szétrombolta. A gépek eltávolítják a népeket és csalá-
dokat a földtől, amelyen és amelyből éltek, hontalanokká, gyökértelenekké teszi:
őket. A föld mindinkább teher lesz azok számára, akiknek azt meg kellene mun-
kálníok, a falvak és tanyák népe fokozatosan a nagyobb városokba húzódik, gyá-
rakban keres munkát, míáltal könnyebb megélhetést, kényelmesebb életkörül-
ményeket, és míndenekelött több szórakozást vél találni. Ezek az emberek szá-
mításaikban legtöbbnyire csalódva, reményükvesztetten zsúfolódnak össze a
nagy városok munkásnegyedeinek egészségtelen bérkaszárnyáiban és számukra
a család ős-eredeti valósága mindinkábh illuzórlkussá válik. A nélkül, hogy:
konkrét mődszert tudnánk ajánlani ennek az egészségesnek és kívánatosnak
semmi esetre sem mondható folyamatnak megszüntetésére, állapítsunk meg itt
annyit, hogy ez a változás sem tulajdonítható minden további nélkül csak a
technikának, mert ugyanezt megtaláljuk pl. a régi Rómában, melynek munka-
nélküli, éhező, rongyos, «panem ef circenses» követelő tömegei lényegileg sem-
míhen sem 'különböznek a mai nagyvárosainkban összegyülekező munkanél-
küli nincstelenek tömegeitől.

De nézzük tovább a technika ellen felhozható és felhozott vádakat. A
technika egy olyan gazdasági impériumot teremtett meg, melynek alapja a pénz.
A tömegeket igényesekké és követelőekké tette. Sok exisztenciát - elsősorban a:
társadalom alapjait képező kis exísztenciákat, földműveseket, kisbirtokosokat,
kézműiparosokat, kereskedőket - tett tönkre és az ipari munkát a nagy törne-
gek számára ugyanazon. kézmozdulatoknak folytonos, egyöntetű, unalmas és lé-
lekölő ismétlésévé süllyesztette le (futószalag rendszer), miáltal elvette az'
embertől a munka örömét (Madách, Az ember tragédiája, XII. szín). Az ember
szolgájává lett a gépeknek. melyek valami démonileus erővel uralkodnak felette,
Az ember lélektelen alkatrésszé vált a kapitalista indusztrializmus szolgálatá-
ban. Jelen korunknak minden nyomorúsága és minden meg nem oldott, gyak
ran keserűen égető kérdése valamiképpen a: gépekkel van összefüggésben. Ez
nemcsak a munkásokra nézve van így, hanem talán még nagyobb mértékben a
vállalkozókra, akikre sokszorozott gondok, gyakran ezrekért ,való felelősség:
nehezedik és akiknek állandóan rettegniüle kell, mert jól átgondolt, gondosan:
megalapozott terveiket, sok pénzt, időt és fáradságot felemésztő vállalkozásai-
kat bármely pillanatban tönkreteheti a konjunktúra, egy praktikus szabada-
lom, vagy esetleg egy alkalmas pillanatban az utcára dobott ügyes reklámtrükk.

Fenti állítások jogosultságát tagadni, vagy a tényeket meg nem látni,
meglehetősen nehéz és céltalan dolog lenne. Mindezek' az érvek arra késztetnek
bennünket, hogy részletesen gondoljuk át az ember és gép egymáshoz való
viszonyát, a két tényező összeütközéséből származó problémákat. Meg akarj uld
mutatni, hogy egy félrevezetett technicizrnusnak elkerülhetetlen tévútjai nem;
szűkséqszerű következményei a technikának és hogy az a kor, mely a hibákat
meglátta és nagyságukban felmérte, utat és módot találhat orvoslásukra vagy
elkerűlésükre. Technikai korunknak ne csak a negatív, hanem pozitívoldalát is
lássuk megj'! Az eddigiekben felemlített hibák társadalmi, de még inkább gaz-
dasági természetűek. A technika feladata és rendeltetése, hogy valamilyen esz-
mét a legcélszerűbben valósítson meg. A technikával szemben táplált egy-
oldalú felfogás a legtöbb esetben onnan származik, hogy a technikának rend-
szerint kívűlről, politikai, vagy gazdasági tényezők jelölnek ki célokat. A tech-
níkus, aki egy kívülről kapott feladatot a legcélszerűbben, technikai szemrnel,
nézve a legszebben megold, nem tehető flelelőssé azért, mert alkotását a meg-
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rendelők nem embertársaik javára, hanem ellenkezőleg azok kizsákrnányolá-
sára és saját meggazdagodásukra h.asználják fel, eV. ö. Berdiajew fentebb adott
megálla pí tá sával.)

:Az eddig elmondottakkal szemben sok példát lehetne felhozni annak
igazolás ára, hogy az 'embleriségnek a «le.gyelek azért ti tökéletesek» isteni pa-
rancs teljesítése közben a leghathatósabb támogatója, legeredményesebb segéd-
eszkőze éppen a technika volt. Gondoljunk csak a könyvnyomtatásra, vagy pl.
a Röntgen-fotográfiának az orvosi gyakorlatban való alkalmazására, a repülő-
gépre, telefonra, rádióra. Mindezek a technikai alkotások az életnek nem kizá-
rólag a külső oldalát alakították át, nemcsak valami díszes kűlső máz szerepét
töltik be az emberiség életében, nem lehet őket a fölényes «civilizáció» szóval •
elintézni, mint olyanokat, melyeknek semmi közük nem volna az emberi «kul-
túrához», mert ezek a technikai alkotások hatásaikkal mélyen belenyúlnak ::r
kultúrember szellemi életének legbensőbb rétegeibe, le egészen azokig a közös
hajszálgyőkenekig, melyekből a lélek és szellem táplálkoznak.

Technika és tudomány szeros és sűrű kapcsolatban állanak egymással,
valósággal összefonódnak, egyiknek fejlődése maga után vonja a másikat is,
egymásra állandó és kölcsönösen termékenyítő hatással vannak, ha bármelyi-
ket vissza akarnók fej leszterei, a másik is nagyon megérezne. A különbség talán
csak külső: a technika számunkra valami tényleges, valódi, SZOl'OStankörül-.
határolt dolog, mígl a tudomány nem szükségképpen az, a tudománynak szabad
sejteni, föltételezni és remélni. Egy lokomotiv konstrukciójánál, egy felhőkar-
coló, vagy híd megépítésénél nem lehet sejtésekre és feltételekre, hanem csak
biztos alapokra építeni. A mérnöki művészet különbőzö ágai szigorú tudományos
alapokra vannak íelépítve, de fordítva, a tények talaján álló és dolgozó mérnök
gyakran adott indítást a tudományos kutatásnak azzal, hogy a t~1idományoKmű-
velölt magasabb feladatok elé állította, A technika és termeszettudományok
fejlődését figyelve nem lehet megállapítani, hogy melyik köszönhet többet a
másiknak. De hasonló a helyzet nemcsak a tudományokkal, hanem,' a művésze-
tekkel való viszonyt illetőleg is. Például a rádió a mellett, hogy ~ ~enei uultúrát
hihetetlen mértékben fejlesztette és elj urtatta olyan néprétegekhez, melyek ah-
hoz egyébként sohasem jutottak volna hozzá, nagyban hozzáj árult az utóbbi
időben sajnálatosan hanyatló tendenciát mutató irodalmi műveltség fejlesz-
téséhez és pl. a vers valósággal újjászületik a rádióban.

A technika internacionális összekötő ereje összébb hozza az embereket
es hidat ver a különböző f,ajú népek közé, de másrészt nemzeti szempontból
tekintve is óriási jelentő,ségű, hogy tőlünk elszakadt és idegen államokban élő
fajtestvéreinket pl. a rádió útján állandó összeköttetésben tartja az anyaország-
gal. A Magyárok Világkongresszusának elnöke is legutóbb egyetlen rádióbeszéd-
ben hívhatta meg az egész világon szétszórt testvéreinket Budapestre.

'A modern gépekkel való foglalkozás nemcsak azok szerkezetének és mű-
ködésének pontos ismeretét kívánja meg a munkástól, hanem bizonyos szerete-
tet, együttérzést is. Az igazi autós - ezt míndnyájan tapasztalhatjuk - ked-
vetlen és mogorva lesz, ha rossz úton kell haladnia. Kedvét nem a rázás miatti
kellemetlenség, vagy valami anyagi kártói való félelem veszi el, hanem sajnálja
a motort. A villamosvezető féltő gonddal és bizonyos büszkeséggel vizsgálja
át dolga végezteker hűséges társát, a villanymotort és. mínt a lovas megeről-
tető túra után kedvenc lova nyakát, olyan szeretettel simogatja meg a fényes
kapcsolókart. A gépeknek ez a szerete be, a velük való ,együttérzés, mely nem-
hogy nens a lélek elsekélyesedésére, hanem inkább filnomodására mutat, szám-
talan módon utat talált a modern irodalomba és költészetbe is.

A technika megsokszorozza az ember képességeit, nagyobb lesz a munka
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öröme, mely végül is diadalmaskodik minden szűkségen és szenvedésen. A
Imunka megnemesül és könnyebben elviselhetővé válik annak számára, aki
előtt megvilágosodik a rnunka értelme. A mai ember előtt mindinkábh nyilván-
valóvá lesz, hogy természettudomány és technika nem véletlenül keletkeztek,
hanem belső kényszerűségből. A technika «csodáival» szemben való idegen-
kedő bámulat megszűnik, a \mai ifjúság már mindent természetesnek vesz és nem
is volna hajlandó a technilca által adott előnyökről lemondani. A technika
világában nincs idő az ábrándozásra és álmodozásra, meg sem hiányzik belőle
a romantika. Egyik kor embere sem tudta olyan. -zJavartalanul és szabadon él-
vezni a természetet, mínt éppen a mai, rnert a jó és gyors közlekedési eszkö-
zök éppen a mai ernber számára teszik azt könnyen hozzáférhetővé.

Kétségtelen, hogy a külsö világ mechanizálása és eltechnizálódása a szel-
lemi életben sem maradt hatástalan, sőt igen méjy nyomokat hagyott. Azt a lelki
folyamatot, mely a technika folytonos és intenziv hatásának kitett mai ember
lelkében lejátszódik, nem nevezhetjük szellem nélkül valónak, vagy éppen szel-
Iem-ellenesnek, A termlészet megismeréséhez és a természeti erőkön való ut-al-
kodáshoz legalább is annyi szellem kell, mint irodalmi művek, vagy filozófiai
rendszerek taglalásához és értelmezés éhez. El kell azonban ismernünk, hog)'"
korunk még nem érkezett el tudásának, képességeinek és feladatainak tiszta
meglátásához lés helyes értékeléséhez. hanem csak küzd ezekért.

A technika rovására szekták írni, hogy a füstölgő gyárkémények és
ízléstelen gyárépületek megbontják a természet szépségét és harmóniáját, kul-
túrátlanságot jelentenek. Akik ezt a kifogást teszik, rendszerint régi korok épí-
tészetére, impozáns domokra és szép fekvésű középkorí várakra utalnak. Meg-
kérdezhetnők tőlük, hogy mit ért a várak szép természeti fekvése, mikor a 2-3
méter vastag falak míatt télen-nyáron ugyanazt a nedves pincelevegőt szívtá«
a Iőrésszerű piciny ablaknyilásokkalellátott belső helyiségekben a vár lakói ?
A középkorí városokban az utcák szűloek, sötétek, egészségtelenek. piszkosak
voltak. Ezzel szemben a modern épületek tágas ak, szellösek, higíéníkusak. Es
ha találkozunk is az ízléstelenségnek kirívó példáival, azokat úgy 'kell tekin-
teni, mint egy megoldatlan problémákkal agyon terhelt új kor gyermek'betegsé-
gen, melyeket gyógyítani lehet és kell és amelyeket gyógyítanak is.

A technika fedezte fel az egyszerűnek a mindennapi életben és a mű-
vészelekben való alkalmazhatóságát és szépségét, amit legszembetűnőbben ép-
pen az építészetben láthatunk. A művészet egyszerű, világos formák révén lehe-
tőségeiben meggazdagodott, a felesleges cíkornyák elmaradtak, az alapforma.
és díszítések helyes aránya állt elő. Egy kővé és acéllá vált g.eometriának mély,
benyomású formái beszélnek hozzánk egy olyan kernak erős nyelvén, mely nagy
dolgokhoz való erőt érez magában, állapítja meg a művészettörténet. Az emberí
szenem teremtő ereje sehol sem nyilatkozik meg hatalmasabban, m!int a :technika
tnüveiben. A feltaláló, aki matematikábóI és természettudományokból született
ideákat valósít meg, tudós és m'űvész egy személyben. A technikai alkotás több;
mint egyszerű észrnunka. Gondoljunk csak a repülőgépre. Minden racionális
meggondolás lehetetlennek IDIu~atta egy, a levegőnél nehezebb eszköz segít-
ségével való repülést és a technikai zseni mégis megalkotta a repülögépet. Ami.
koI1 a technika a holt anyagót a teremtő emberi szellem segítségével életre kelti
és az emberi ész területén kívűl fekvő, azon felül álló ideák után formálja ld.
akkor ezeket az ideákat valósítja meg.

Keresztyén szempontból tekintve a technika is annak az isteni igének
hatáskörébe tartozik: «Hajtsátok uralmatok alá a földet. .. » Ennek az isterd
vendelésnek pedig az ernher akkor engedelmeskedik helyesen, ha az Istennek.
szolgál és ezt a szolgálatot felebarátján tanusítja (1. János 3,1i7). A technikus,
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tnunkája önvizsgálatra és erősebb eredményakarásra indít Az a tudat, hog~
egy apró figyelmetlenség, vagy hibás mozdailat (pilóta, mozdonyvezetö stb.)
sok embernek vesztét okozhatja, az embertársakért való felelősség érzetét
eredményezi. A technizálódás előhaladás a egyre fokozottabb figyelmet, oda-
adást, mondhatni önfeláldozást követel. «Minden technikai alkotás legmélyebb.
értelme az egyes embernek a többiekért való helytállásában és feláldozásában
van. (Tíedge), Az ember értéke a gépek korában nem lett kisebh, hanem ellen-
kezőleg megnövekedett. A gépek nem érnek semmit, ha nincsenek megfelelő em-
berek. «Nem lehet egész technikus az, aki előzőleg nem volt egész ember!"
(Weber). A mai embernek sokkal keményebb harcot kell vívnia embervoltúért,
mínt más, nyugodtabb korok emberének. Ezért öntudatosabb az, akit a muu-
leakedv és a munka akarása jellemez és akinek számára a munka az életérzet
fokozását jelenti.

Megállapíthatjuk, hogya technika értékes kultúrtényező, mely arra söte-
lez, hogy azt az élettel élő és emberi módon összekössükés a keresztyén erköl-
csiség szolgálatába állítsuk (Meiner). Ezen követelrnény megvalósítása az embe-
riség fokozottabb felszabadulását, és elszellemíesítését idézi elő, hiszen a tech-
nika feladata éppen abban van, hogy 'az ember válláról mind jobban és job-
ban levegye a munka terhét és így a -testi munkát mind nagyobb mértékben a
szellemi munka váltsa fel. «A régi világ elsüllyed, az új még nem vált látha-
tóvá formákban, szavakban, alakokban. Régi kultúrákhoz hasonlítva a jövő
kaotikus fog maradni, mert nem lesz lehetséges régi keroknak sajátságosan egy-
séges és elhatárolt kultúra-érzetét .ismét létrehozni. De a kaosz alakot fOg)
nyerni, mert az ember nem nélkülözheti a magasabb összefüggéseket. Az új világ
joelenségei az élet és megbecsülés törvényeire fognak vonatkozni. Mielőlt a~
ember ezt felismerte volna, a nagy változást pusztulásnak nevezték. Mi ezt
csak egy mássálevésnek, a műveltségröl, kultúráról, erkölcsről, tudományról,
gazdaságról és népről való mai fogalmaink megváltozásának nevezzük» (Diesel).

'Ezt a megváltozást Berdiajew - joggal - harcnak nevezi, a szellem és
a technika harcának. Talán sikerül a szellemnek győzni és úrrá lenni a techní ka
fölött. A kivezető utat abban látja, hogy az új világgal és a valósággal szemben.
a keresztyénségnek tevékeny álláspontot kell elfoglalnia. Ezt a harcot nem ke-
rülhetjük el. A technika a természettudományok szigorú következményeképpen
itt van és tovább fog fejlődni. Sem megszüntetni, sem az életből kitörölni többé
nem lehet. Végső eredményben minden az emberen fordul meg. Láttuk, hogy
a technikának vannak jó és rossz oldalai és hogy a további fejlődés elönyös
vagy hátrányos lesz-e az ember szellemi és lelki Iejlődése szempontjából, az.
nem a technikán- fordul meg, hanem azon, hogy mi milyen emberek vagyunk
A technikát, mely az emberiség szolgálatára rendeltetett, nem tehetjük felelőssé
azért, mert az ember még nem érett meg erkölcsileg azokra a íeladatokra, ame-
Iyeket a technika mai fejlettsége mellett számára kijelöl, mert még nem tanulta
meg a gépeket egy magasabb és méltóbb emberi élet elérésére és fönntartására
irányuló tevékenység szolgálatába állítaní, hanem azok látszólag mint ellen-
ségek jelentek meg a hurnánus emberiség életében és sok kárt és szerencsétlen-
séget okoztak. Lehet, hogy ez! 'a harc soká fog tartani, több generáció tervszerű
kemény munkájára Lesz szükség a végső siker, a szellem győzelmének kivívásá-
hoz. Tünődésre pedig nincs idő: az előcsatározások máris megkezdődtek.

Meggondolásainknak végére érkeztünk. Igaza van Berdiajewnek, hogy a
bajok legvégső gyökere és kiindulása a mai európai ember hitetlenségéhen van.
Ezért a mai nemzedék feladata más nem lehet, mint hogy a technika korában
is megőrizze hitét.

Dr. Bukovszky Ferenc.
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Manapság, mikor még nincs kialakult tudományos tanyaszemlélet, nem
ismerjük - csak esetleg érezzük, - a tanyai magyarság ezernyi problémáját.
Nehéz tehát képet adni rövid néhány sorban vallási, lelki és gazdasági helyze-
téről,

Állíthatjuk, hogy az alföldi magyarságnak ez a része mind gazdasági
intelligencia, mind szociális és vallási tekintetben földmívelő lakesságunk egyik
legértékesebb rétege. Ha baja, küzdelme, elbukása van, annak leginkább az el";
hagyatottság az oka, nemcsak az államigazgatás, értékesítés, de különösen az
egyház részéről. Sorsa odakötí .őt földjéhez, helyzeti adottságai a piachoz vonzo.
zák. A módosabb idős gazda, átadván helyét a fiataloknak, beköltözik a faluba,
városba, így ő közelebb jut az egyházhoz, bár idegenkedése csak ritka esetben
enged fel. A szegényebb gazda-családoknál, amelyeknek nincs a faluban házuk,
bizony az öregek és fiatalok együttélése nagyon sok családi, erkölcsi bajnak
okozója. A gazdasági munkásság pedig, mivel vele senki sem törődik, a gyű-
lölködő hangoknak engedve, elfordul az egyháztól. Egy teljesen szétszórt társa-
dalom ez, amelynél nehéz lenne a rendszerezés és erőinek felmérése.

Legközelebb áll az egyházhoz a felső gazdálkodó réteg, amely bármely!
vonatkozásban az intelligencia mellett csak beszélni engedett statisztéria. Ez -a
réteg vesz részt a községek, egyházak vezetésében, sajnos, nem lévén önálló
szemlélete, szavazó tömeg a 'magát barátnak mutató vezetők kezében. Egyházi.
vonatkozásban is az. A gazdaosztálynak az a része, amely állandóan a. tanyán
lakik, távol marad minden 'aktív vezetéstöl. Az egyházhoz, sajnos, csak a rnost
már közigazgatásilag behajtott adó kötí. Évenként párszor mégis, - bár ebből
a tömegből hangsúlyozottan kis számban - a lélek kívánságából templomba
megy. Mivel ott igen sokszor nem találkozik az Igével a maga igaz valóságában,
elfordul végleg. E réteg leányai inkább, fiai kevésbbé, vasárnaponként látogat-
ják: a templomot, sajnos, azonban meg kell mondani, az utána következő korzó
miatt (elsösorban divatbemutató-jelleg). El-sem lehet tehát képzelni a lelki élet
egészségesebb fej lődését ezeknél a fiataloknál. Az iskolában nem sokat kap-
nak Megint meg kell mondanunk, hogy az elemikben tanyán, falunés a gazda-
sági továbbképzőíben nem adják. meg azt a szellemi és lelki műveltségi alapot.
ami nélkül további fejlődés elképzelhetetlen. A mai formájában a lelki nevelés
elégtelen, már pedig ha ez így megy nemzedékről nemzedékre, szomorú jövő elé
nézünk. Itt Lehetne alakítani, kívánságot ébreszteni, személyes munkát kezdeni,
közösségek alapját megvetni, mind lelki, mind gazdasági vonatkozásban. Mégis
ez hiányzik leginkább és a kísérletek a közönybe fulladnak.

Elképzelhetetlenül szomorú a gazdasági cselédség és proletárság elha-
gyatottsága. Azt tapasztaljuk, hogy a gazda és cseléd között szinte patriarkális,
viszony van, hiszen az együtt végzett mmnka szorosan összekapcsolja a gazdát

* Az 1930-i népszámlálás adatai szerint kereken 110.000 evangélikus él hiilterii-
telen. Ezeknek legnagyobb része kétségtelenül tanyai lakos. Szinte életkérdés az evan-
gélikusság számára, hogy erről az összlétszámának csaknem egy ötödét alkotó hatalmas
tömegról tudomást vegyen és megtegyen érte mindent. 250 olyan tanyacsoportot
találunk az országban, amelynek evangélikus lakossága 100 és 1000 között van, és 4
olyat, ahol az evangélikus lakosság lélekszáma felülmulja az 1000-et. Könnyebb és ezért
már ma is kedvezőbb a helyzet azon a vidéken, ahol tanya bokrok vannak, mint pl. a
Nyírségben. de a szétszórt tanyarendszer, mint amilyen békési evangélikus tanyavilágunk.
mél! színte ismeretlen és érintetlen terület egyházunk számára. Az itt közölt cikk ennek
a "i:ly,i'ge:űe '7eretné levezetni az olvasót.
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a cseléddel. De hogyan várhatjuk a gazdától, hogy cselédje lelki világával törőd-
jék, mikor maga is elhagyatott?

A cseléd és proletár evangélikusság olyan tömeg, mely a keresztsége
folytán tagja az egyháznak, de mivel vele senki sem törődik, maga pedig gyenge
az emelkedéshez : holt tömeg. A statisztikában a számokat gyarapítja, a való..•
ságban a mélybe nézőt nagyon elszomorít ja. Nem csoda, ha oly eszmék szol-
gálatába szegődik, mely kihasználja a tömegében és elkeseredésében levő erőt.
Megnyerni az egyház számáro csalo a lélek megnyerése által lehet. Ezeknek a
tiszta krísztusi Evangéliuru - -ment minden emberi sallangtói - lehet csak
bizodalma, mely őket a róluk megfeledkezönek érzett Istenhez visszavezeti.

Az intelligencia, a vezetők nem a népből származnak, ha onnan
jöttek, Legtöbbször behódoltak és magatartásuk még megdöbbentőbb. Erkölcsi,
kultúrális életszemléletük, a lecsúszott polgári színvonal, ezt terjesztik mint halá-
los járványt a parasztság ,közt.

Teljesen meddő az élet iközösségek nélkül. Az egyházon belüli társadalmi
közösségeknek szociális jellegük van. Értéküket a kiosztott gyermekruhák meny-
nyiségéhen mérík. A lelki 'törekvések szembetalálkoznak a mindent szektanak
minősítő felfogással, épp sokszor a hivatalosak részéről. Van pedig már itt-ott
lelki közössége is a gazdáknak Isten igéje segítségével. Kovászok lesznek ezek.
Elhagyván azt a bizonyos .széles és jól megtaposott utat, melynek vége, tudjus.
hova visz: a keskeny utat választják. Az emberek előtt nem jelent ez megbe-
csülést, de a lélek nyugalma, a kegyelem által, nem kíván földi elismerést.

A tanyai evangélikusság szét van szóródva, lehetetlenül rossz útjai míatt
pedig el van zárva a külvílágtól. Mégis az egyház ~ela,{Iatia.a lélekgondozás, lé-
Iekmentés, személyes gondozás, családlátogatás vagy más közvetlen érintkezési
módok bármelyike, Hogy ennek mí az eredménye, nem tudjuk, hisz még senki
nem próbálta, kitartással, őszintén, a lélek teljes odaadásával.

A kép tehát ez: egy széthullotl társadalom, erői parlagon, lelki élete
üres, szólamokban merül ki. Olyan kép ez, mely méltán kívánhat erős evan-.
géliumi ébredést, - elsősorban 'a vezető papság részéről - mert e nélkül hiába
való mínden jó szándék éserőlködés. Ember-i erö itt elégtelen, az isteni Ige
ereje pedig csak feltétlen .hitnek és odaadásnak áll a szolgálatába.

Horváth Sándor.
,

KRONIKA
fl költséqvetésí vítáről.

"A parlament ellenőrzési jogát az teszi ország-világ előtt szemlélhetövé,
hogya kormány egyetlen egy fillért sem költhet el a közpénzekből a törvlény-
hozás felhatalmazása nélkül, a törvényhozás viszont, ha nem bízik a kor-
mányban, vagy ha 'nem helyesli a korrnány politikáját, megtagadhatja a költ-
ségvetés megszavazását. Ez az elvi és közjogí alapja annak a parlamenti szo-
kásnak, hogy a képviselők' a költségvetési vita során általános bírálat tár-
gyává teszik a korm.ány politikáját és a helyeslés, vagy a kritika hangján
hozzászólnak mindenhez, ami a korrnány politikájával és tevékenységévei ősz-
szefüggs. A költségvetésí vita általános jellemzését egy olyan napilap hasáb-
jairól vettük át, amely lehetőleg tartózkodik a szélsőségektöl. Jól tudjuk azon-
ban, hogy a költségvetésí vitának ez a jellemzése nagyon is eszmei magaslatokon
mozog s a valóságban a pártrendszerre alapított demokratikus parlament szá-
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mára a kormány gazdálkodásának ellenőrzését és a kormány politikájának
a helyeslését vagy elvetését a pártpolitikai érdek és a kormányhoz való vi-
szony döntik el. Ennélfogva a költségvetésí vita, sajnos, csak a látszatát adja
annak, ami tulajdonképpeni hivatása lenne. Csupán látszat az, hogy az or-
szággyűlés ellenőrzi a kormány gazdálkodását, és hogy azért szavazza meg a
költségvetést, mert helyesli a kormány működését.

Hangsúlyoznunk kell, hogy ennek a ténynek a lerögzítése nem ellenzé-
kíeskedésből történik. Hiszen ennek a látszatnak előidézésében a korrnány, a
többség és az ellenzék egyformán részes; az ellenzék azon a réven, hogy szó-
nekainak kritikai megjoegyzései azt mutatják, mintha valóban megtörténnék a
gazdálkodás bírálata és ellenőrzése. Ez már hosszú idő óta így van, együtt jár
a parlamentárízrnussal, ahogy a kontínensen s nálunk is kialakult, és a helyzet
akkor sem változnék, ha az ellenzéknek valamelyik csoportja jutna kormányra,
Végül: 'a látszat abban az esetben sem válnék valóságra, ha a kormány, a :most
meglevő, biztos többség híján, igazán a törvényhozók tárgylas szavazatátél
függne.

Nem ellenzékieskedésböl foglaljuk krónikáha azt a helyzetet, amely a
kőltségvetésí viták mindenkori, tehát idei függvénye, hanem az egyház hiva-
tásából folyó kötelesség mondatja velünk. A látszat mindig ártalmas. A lát-
szat egyik neme a hazugságnak. Az egyháznak hirdetnie kell, hogy a hazugság,
történjél: bár a legnagyobb jóhiszeműséggel és a legnemesebb szándékkal, Isten
ítélete alá esik. Persze azt is kell hirdetnie, hogy van menekülés azok számára,
akik a látszatok fenntartásában, a megtévesztésekben részesek. Van menekü-,
lés, de nem úgy, ahogy a világ kjnálja, leplezéssel, tagadással, az egyház sza-
vának elnémításával, hanem Krísztus váltsága által.

Az állam gazdálkodása tehát nem akkor lesz jó, ha a kőltségvetési vita
magas szinvonalú, amint azt dicsérni szekták, csakhogy: a demokrácia bálványá-
nak áldozzanak, viszont akkor sem, hla a tőrvényhozás munkáját megszüntetjúk,
amint ezt a diktatúra imádói szeretnék. De igen is [ó lesz akkor, ha a kormány
Isten előtt való felelősséggel gazdálkodik az ország pénzével. Ez a felelősség
nem érinti az egyébként való számadás kötelezettségét.

Az Isten előtt való felelősségnek felismerése nemcsak a korrnánynak
szabná meg teendőjét, hanenn az ellenzéket is. Ha az ellenzék ennek II felisme-
résnek a birtokában végezné nélkülözhetetlen szerepét, akkor nem gáncsos-
kodnék, hanem bölcs tanácsokkal segítené a korrnányt hivatása teljesítésében.
Nem tetszelegnek magának és a világnak azzal, hogy bezzeg máskép lenne min-
den, ha a korrnány helyébe léphetne ! Isten nem azért adta az értelmet a kép-
viselőknek, hogy akkorra tartalékoljak államférfiúi bőlcseségüket, amikor ural-
mon lesznek, hanem hogy most éljenek azzal az ország javára. Teljesíthetetlen
kívánsággal sem szabad előállni, mert ez csak nehezíti a korrnány munkáját.
Mindjárt más lenne országunk állapota, ha a kormánypártnak nem az lenne a
fő törekvése, hogy uralmon maradjon, az ellenzéknek pedig nem az volna az
éltető eleme, hogy kormányt buktasson, vagy [egalább is ócsároljon.

A törvényhozás Testűletének egyik legfontosabb és soha másodrangúvá
nem süllyeszthető feladata, hogy a korrnányt támogassa Istentől rendelt felső-
ségi tevékenységében. Akármilyen szép dolog például a költségvetési vita es
akármennyire fontos az ország háztartása, sohasem .szabad szem elől tévesz-
teni, hogy az állam legelső hivatása Isten törvényeinek érvényt szerezni. A kor-
mány rossz f.elsőség, ha futni hagyja a tolvajokat, szab:adjár.a engedi az uzso-
rásokat, tűri, hogy gabonafölösleg idején éhen vesszenek a szegények, dolog'
nélkül henyéljoenek a munkára készek, - rossz, mlég akkor is, hogyha remek
a költségvetés.

•
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Mindezt megállapítani és hirdetni az egyház elvitathatatlan kötelessége,
Ez távol áll a pártpolitikától. Evangélikus keresztyénségünk jellegzetes tulaj";
donságát tagadnánk meg, ha azt kívármánk, hogy a napi politika kérdéseiben
döntsön, az egyház tagjait ilyen vagy amolyan magatartásra utasítsa. De igen-
is tiszte a politikusoknak hirdetni az igazságot, a multra nézve a bűnbánat
szükségét, a jővőre nézve Isten irgalmas szeretetét. Kítől kapjon a politikus
elfogulatlan, «pártmentes» dorgálást és biztatást, ha nem az ige hirdetőjétől?
Ezt a kérdést korno'lyan VIeVIe,egyszerre azt is meglátjuk, hogy a politikat
éld bajaiért elsősorban saját magunkat kell vádolnunk. Hirdette-e egyházunk
mindenkor és mindenki felé, amit kellett volna? Küldött-e a maga neveléséből
a törvényhozás házába olyan férfiakat, akik valóban Isten elötti felelősséggel
töltik be megbízatásukat. Ez a hivatás az egíyház számára persze dicsőség
helyett szenvedést szerez, de legalábbi az, amire Isten küldte. Az igazság meg-
mondásától annak a félelemnek sem szabad visszatartani az egyházat, hogy az
igazság nem «nyugtatja meg» az embereket. Legfőbb ideje már, hogy végét
vessüle annak a híedelemnek, hogy az igehirdetés célja a lelkek elcsendesítése :
az egyház a rendőrség segédcsapata, Legyen .már vége annak a kívánságnak
és némely igehirdetönk részéről annak a szándéknak. hogy a prédikáció a
hallgatókat megnyugtassa, semmi szín alatt se nyugtalanítsa! Valóban kap-
tuk a megbékéltetés szolgálatát (II. Kor .. 5,18). Azonban nem akármilyen bé-
kességet kell hirdetnűnk, hanem az Istenét, vagyis olyant, amely félelemből,
megrettenésból és a Krisztusra való hagyatkozáshól szűletik.

Ezért nem hallgathat egyházunk az idei költségvetési vita idején, hanem
beszél Isten itéletéről és ígéretéről. Egyházunk szava, ki tudja, mikor és ho-
gyan jut 'el azokhoz, akik a legnagyobb felelősséget viselik, de míndenesetre el-
jut néhány választópolgárhoz. Isten őket is számadásra hívja, ha nem többiért,
egyetlenegy szavazatukért, V. ö.

Testvéri találkozás
orome járja át ezekben a napokhan a magyar evangélikus Siont. Az első finn-
eszt-magyar papi ősszejövetélre május 22-én 77 finn és 31 észt testvér érkezett
a Magyar Evangélikus Lelkészek Egyesületének meghívására Budapestre. Test-
vérele jöttek a testvérhez a legigazibb szeretetlel : hittestvéri szívvel, - testvér
fogadta testvéreit a legigazibb szeretettel . hittestvéri szívvel.

Szentháromság ünnepén a finn Muroma és az észt Kuusik bizonyság"
tevéseben csendült meg először magyar földön - óbudai templomunkban -'
ennek a testvéri találkozónak a Krisztusban való egysége, amely a maga legtel-
jesebb mélységével tárult elénk máj us 25~én, a tulajdonképpeni konferenciát
megnyitó ünnepi istentiszteleten - a budapesti deákt-éri templomban, - ami-
kor a három testvérnép papjai és hivei egymás mellett térdeltek az oltár elé és
a magyar Raff,ay, a finn Mannermaa és az észt Rahamüqi püspök kezéből vet-
ték az Ú!rvacsora szentségét. Az étő: J éZU6 Krisztussal való szentségbeli, való-
ságos legyesülés után azzal a bizonyossággal kezdhettéle meg a három nemzet
fiai konferenciájukat, hogy a faji összetartozás megszentelt testvéri találkozássá:
lett, hogy valóban testvérek, mert az Egy Testből és az Egy Vérből élünk, hogy
a mi testvériségünk igazi alapja és ereje az egy Krisztus, az egy Egyház.

A kétnapos konferencia előadásai során igen tanulságos volt Salomies
finn, Raudkepp észt és Wiczián magyar egyháztörténeti előadása, amely a három:
testvérnemzet egyháztörténetének jellegzetes vonásait tárta a hallgatóság elé.

~--~~--------------------------------------------------------------~~
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Hasonlóképpen nagy lelki gazdagodást jelentett, de egyúttal magunkbaszállásra.
is késztetett aVoipio helsinki-í professzor, valamint Kovács Sándor és Ratto.y
Sándor püspökök előadása, amely a finn, illetve a magyar egyház alkotmánya-
nyának és istentiszteleti életének sajátságaival ismertette meg a konferencia.
résztvevőit, Az a három előadás pedig, amelyben Mannermaa püspök, Aunu,er
és Kapi Béla püspök a finn, észt és magyar egyház lelki arcáról szólt, egyrészt
lsten iránti mélységes hálával töltötte el a szívünket, hogy a tiszta szentige'
és a hamisítatlan szeatségek egyházában milyen gazdagon megajándékozza az'
úr az ő népét, másrészt azonban bennünket - magyarokat a finn és észt test-
vérek egyházi életére való feltekintéssel egyházi életünk alapos revíziója szük-
ségességének a felrsnuerésére késztetett. .. Nekik is, nekünk is jó volt megeró-
södní abban az igazságban, hogy nem három egyházról, hanem az egy, ágostai
hitvallású evangélikus egyháznak a három nemzetben való életéről, isteni meg-
bízatású szolgálatáról van szó]

Az előadások és személyes eszmecserék mellett a testvéri találkozás él-
ményszerű elmélyítését szolgálta az egyik este a deáktéri templomban tartott
finn istentisztelet Mannermaa püspök prédikációjával és a másik este a kelen-
földi templomban tartott észt istentisztelet Haharnági püspök prédikációjával,
Mindegyik istentisztelet a hit egységének az erejével erősítette az igaz testvé-
riséget. "

Míre ezek a sorok ,napvilágot látnak, finn és észt testvéreink már javában
járják a csonka-országot, hogy megismerjék ajnagyar evangélikus egyház kü-
lönbözö viszonyok közt élő gyüllekezeteit. Bárcsak igazán megismerhetnének
bennünket!

Meggyőződésünk, hogy ez a találkozás egyháztörténeti jelentőségű a ma-
gyar Sion életében l Hála legyen érte az egyház Urának, aki Raffay Sándor püs-
pöknek és az egész konf'erenciát megszervező Túrócay Zoltánnak, valamint a
Finnországot járt tolmács-testvéreknek a szolgálatával ilyen lelki erősödést,
készitett a magyar evangélikus egyháznak! - Isten áldja a finn és észt test-
véreket! Isten áldja az egy egyház rrsunkáját Finnországban és Észtországban
is, minálunk is!

Viszontlátásra a 2. konferencíán Finnországban! Viszontlátásra a 3. kon-
ferencián Észtországban! J. L.

SZÉLJEGYZETEK
A keresztyén unió a keresztyénséghez eleitől fogva lé-
kérdéséről új cikk jelent meg a Ma- nyegszerűen hozzátartozott egy iste-
gyar Szernlében, tehát ugyanabban a nil eg autorizált evilági intézményes
folyóiratban, amely ami februári szá- szervezet is, amely az idők végéig is-
munk úniós vonatkozású cikkévei egy- tení kezesség mellett működő egyet-
idejűleg Bangha Béla írását közölte. len letéteményese a keresztyénség ja-
Most Victor János írt a kérdésről, meg- vainak. Ami elváltozás a keresztyén-
szólaltatva a protestantizmus megj egy- ségben az évszázadok folyamán en-
zéseit. Cikkéből idézzük: «A keresz- nek az intézményes biztosítéknak az
tyénségnek két szembenálló felfogása égisze alatt bekövetkezett, az tehát
feszül itt egymásnak és semmiféle:!" nem más, mínt eredettől fogva meg-
kompromisszurn középpontjába ezek~:;volt esirák legitim kibontakozása. A
össze nem tolhatók. Az egyik szerint ,;.Lmásik felfogás szerint a keresztyén-



ség evilági életében nincs biztosírva
egyéb által, mint az által az isteni
norma által, amely az eredeteiben
nyilvánult meg, hogy aztán irodalmi
formában Ca Szentírásban) minden
idők számára hozzáférhetővé váljék.
Ettől a történeti. és ható erejében még-
is történetfeletti normától eltévelyedni
a keresztyénség állandó veszélyben fo-
rog, s ezért állandó kritikával hozzá
kell mérnie magát; ha pedig egy ideig
ezt elmulasztotta s az elhajlás bekö-
v-etkezett, gyökeres reformáció válik
szükségessé. Mínden más katolikus-
protestáns ellentét vagy ebből folyik,
vagy - ha valaki azt akarná vitatni,
hogy még ennél is mélyebben rejlik
- akkor is ebben nyilvánul meg a
minket most érdeklő kérdés szem-
pontjából». A katolikus és református
felfogásnak ez a bátor szembeállítása
igen tanulságos mindazok számára,
akik me..gszoktak elégedni a felszínes
okoskodással, vagy elavult fejlődési el-
vekkel próbálják megérteni a keresz-
tyénség megosztottságát.

A diplomás ifjúság
elhelyezkedésének kérdése változatla-
nul foglalkoztatja a pártpolitikusokat.
A miniszterek is kénytelenek ennél
fogva nyilatkozni, hogy mit tesznek
és mit nem tesznek az ifjúság érdeké-
ben. MindunLalan visszatérő megálla-
pításuk, hogy az állam képtelen min-
den diplomásnak állást biztosítani. Be-
szélnek ők is, az ellenzékiek is, hogy
hivatalra nevelték a középosztályt, itt
van a hiba. Míndebben sok az igaz-
ság, de mégsem egyéb, mínt a lé-
nyeg kikerülése. Mert igaz ugyan az,
.hogy az államnak nem kötelessége
állást adni a diplomásoknak. Azonban
az is igaz, hogy kötelessége az állam-
nak kenyeret aftni polgárainak, kűlön-
ben elgyengülnek és képtelenek lesznek
állampolgári kötelességeiket teljesíteni.
Ha nincs állásuk a díplomásoknak,
mert sokan mentek az egyetemre és
nem volt jó a szelekció, akkor mlég
mindig joguk van olyan kenyér kere-
seti lehetőséghez, amely őket érettségi
bizonyítványuk alapján megilleti. Ha
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sokan vannak az érettségizettek. akkor
még mindig méltányos annyi életet
nyitni előttük, amennyi a régi felfogás
szerint a négy középiskolai osztályt
végzetteknek dukál. Tévedés tehát,
hogy az állások hiányán fordul meg a
probléma. A munka etikája zavarodott
meg, de nemcsak a munka végzői ré-
széről, hanem a munkaadók részéről
is.

"Egy magyar kormány
ma pontosan annyit ér, amennyire se-
gíteni képes a nép nyomorán». A
belügyminiszter idézte ezt a monda-
tot egyik elismert írónk nemrég meg-
[elent vezércikkéből. Azt mondta ró-
la, hogy sok igazság van benne. Örü-
lünk, hogyafelsőség fontos tényezője
magáévá teszi ezt a megállapítást, jól-
lehet sajnáljuk, hogy a kormányzat
ilyen értékelését hatálytalaníto Ua az
állam teherbíró képességének emlege-
tésével. Ez nem egyéb, mint a felső-
ség felelősségének a gazdasági erők-
től való függővé tétele. Amennyire ért-
hető a kormányzat etikajának mate-
rialista beállítottsága a pogányok or-
szágaiban, annyira furcsa olyan or-
szágban, amelyben mínduntalan dí-
csérik a keresztyén politika eszméjét.

Az ifjúság
nem szűkőlkődik intelmek nélkül. Ha
annyi valóságos támogatást kapna,
mint amennyi erkölcsi oktatást, való-
színűleg feleslegessé is válnék szün-
telen «nevelése», Nemrég egyik mi-
niszterűnk így beszélt: «A mai kor-
szak egyik legszomorúbb jelenségének
azt látom, hogy a mai fiatalságból
hiányzik az idealizmus, a saját ere-
jében való bizalom, a magasabb esz-
mények iránti lelkesedés». Azt tartjuk,
hogy legalább is ennyire szomorú je-
lenség az öregek magatartása. Ben-
nük hol van az idealizmus? Az állá-
sokban bennülők talán az eszmékhez
való hűségből ragaszkodnak késő agg-
ságukig a Iixfizetéshez ? Különben
sem kívánatos, hogy az ifjúság bízzék
a saját erejében. Van ennél jobb: az
Istenben való bizodalom. Ehhez vi-
szonyítva amaz bűn.
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5ZELLEMI ÉLET
A Barabás Miklós-Céh
Erdélyi Képzőmüvészeti Tárlata csodála-
tos meglepetést szerzett mindazoknak, akik
a mai erdélyi festészetet és szobrászatot
csak leírásokból, másodkézből ismerték.
A személyes találkozás egyszerre nyilván-
valóvá tette, hogy az erdélyi képzőmű-
vészet méltó párja az erdélyi ircdalom-
nak; nem igéret, de beteljesülés; nem,
kereső kísérletezée, de érett müveszet. Al')
első, ami a szemlélőt meglepi, az a para-
doxonszerü igazság, hogy ennél sokszí-
nübb, tarkább stílusváltozatú, differen-
ciáltabb és mégis egységesebb müvészcso-
portot még sohasern látott. Valóságlátá-
suk mélysége, müvészi felfogásuk ko-
molysága és a belőlük kiáradó lelkiség -
talán a sokszor emlegetett erdélyi lé-
lek -- csodálatos egységgé olvasztja őket.
A kiállítás legnagyobb élményét kétség-
kívül Seeroáiiusr Jenő faszobrai, ezek a
megelevenedö fák, a 'I'annháuser-esoda, új
megjelenési formái jelentik. Valami meg-
rendítö erő, a székely erdők titokzatos
mouumentalitása árad le ennek a fában'
levő törvényszerűségeket és lehetőségeket
páratlanul ismerő müvésznek alkotásai-
ról. 'l'errakottái méltóan egészítik ki a
gyűjteményt. A másik szobrász, Gallasz
Nándor a mozdulatok poétája, aki játszi
könnyedséggel győzi le az anyag állította
akadályokat. A festők műveí közül Gy
Szauó Béla álomból valósággá váló pasz-
telljei, Bordy András derült, tiszta világot
sugárzó akvarelljei, Vásá?-helyi Z. Emil
leglesen áttetsző, de mégis valóságszerü
képei emelkednek ki. Harmónikusan il-
leszkedik bele ebbe a nagyszerű együt-
tesbe a sokoldalú Kós Károly illusztrá-
cióival, linoleummetszetei vel és épület-
terveivel. Valóban minden irányban nagy
szolgálat volt ennek a kiállításnak meg-
rendezése. H.

"A néma forradalom"
címen jelent meg Kovács Imre könyve
a Szolgálat és Irás munkásságának soro-
zatában: csekély terjedelméhez képest is
sokat nyujto mü. Megismerhetjük belő-
le röviden a magyar földmíves nép törté-
netét és ebből, valamint a mai magy:m'
társadalom analíziséből megláttatja ve-
lünk a magyarság szomorú jövőjét, ha
a vezető-osztály mostani önző életét to-
vább folytatja. Megtudjuk ebből a könyv-
böl, hogy az életét az emberi létmini-
mum alatt tengető jobbágyság miként,
próbált nehéz helyzetéri segíteni; előbb
csendesen, később kaszával és kapával.
A jobbágyfelszabadítás után az elégedet-
lenkedőktől a jobb sors után vágyó ma-

gyarságtól az uralkodó vezetőréteg úgy
igyekezett megszabadulni, hogy az elé-
gedetlenkedőket hazájuktól minél mesz-
szebbre, Amerikába vándoroltatta ki. Ez
a megoldás felmérhetetlen károkat oko-
zott az országnak, mert akivándoroltaki
helyére idegen nemzetiségek szivárogtak
be. Teljessé tette a magyar népes ség ro-
hamos pusztulását az élettér megszükí-
tése következtében az egyre jobban ter-
jedő egyke.

A háború után megszünt a kivándorlás
lehetősége. viszont a megélhetés nehe-
zebb lett. Mivel a magára hagyott földmí-
ves-nép sorsán önmaga javítani nem tu-
dott, olyan szerekhez fordult, amelyek el-
kábítják és megkönnyítik a sors ke-
resztjének viselését. Ilyen kábítószerek a
politikai és vallási szekta-mozgalmak,
amelyek elterelik a figyelmet a min-,
dennapi élet nehézségeiről, de tönkre is
teszik a hívőket, mind lelkileg, mínd,
testileg.

A laikusok részére is könnyen megért-
hető, nagyon világosan és élvezhetöen
megírt munka. Megdöbbentő és igaz
könyv. Kár azonban, hogy pesszimizmusa
a kelleténél is sötétebb és hogy benne a
reformáció ra és Lutherre vonatkozóan né-
hány feltünöen durva tévedés is éktelen-
kedik. V. E.

Kodolányi János:
Suomi, a csend országa. Cserépfalvi-

kiadás, 3.50 P.
Olyan könyv Finnországról, amelyet

az is egyfolytában olvas végig, aki saját
tanulmányai és tapasztalata alapján jól
ismeri északi testvéreink hazáját, Olyan
könyv Finnországról, amely sok olyasmit
mond el finn testvéreinkröl, ami kese-
rű fájdalommal tölti el a magyar em-
ber szívét s újra meg újra ajkára ker-
geti a kérdést: miért nincs ez így ná-
lunk is? S mégis, egyet nem értünk.
Nem értjük azt, hogy ilyen, máskülön-
ben világos látású ember, mint Kodo-
lányi, nem látta meg a finn lceresstuén-
séget. Igaz, úgy látszik, leginkább olyan
emberek között forgolódott, akiknek nem
volt kapcsolatuk a finn nép eleven lelki
életet élő rétegeivel, aki azonban akar-
ja, megláthatja Finnországban, hogyezek-
nek a fegyelmezettsége, «kiegyensúlyo.-
zottsága» is - közvetve -1 a finn keresz-
tyénség csodálatos erőiből táplálkozik. A
szerzőnek most jelent meg különben egy
cikke a 'l'ársadalomtudomány címü fo-
lyóiratban is (Egy telem Padasjokíban),
de ez is azt mutatja (97. oldal), hogy a
finn keresztyénség tekintetében csak fö-



lületesen tájékozódott., Magyar testvérek,
itt az ideje, hogy aki Finnországba megy,
az nyitott szernmel menjen oda! P. P.

Adassék tisztelet Nagy Lajos
királyunknak!
Magyar lelkiismeretünk késztet arra,

hogy szóvá tegyük azt, amit, úgy lát-
szik, mások nem Jesznek szóvá. Gulácsy
Irén néhány hónappal ezelőtt megjelent
történeti regénye késztet erre, noha meg-
tehettük volna ezt az utóbbi évek folya-
mán más történeti regényekkel kapcso-
latban is. Kérdésünk ez: nagyjainknak
élete, szent emléke nem köteloz bennün-
ket arra, hogy tisztelettel és kegyelet-
tel tekintsünk reájuk? Senki ne értsen
félre: nem a történelemtudomány elé aka-
runk tilalomfát állítani. Az ellen aka";
runk tiltakozni, amire megdöbbentő pél-
da ez a regény, amely a cím szerint.
Nagy Lajosról szól. Pedig dehogy róla,
szól. A nagy király csak mellékalak,
amolyan «pendant», amelyet a regény,
írás technikája a Iöalák érvényre jutta-
tása végett állít be a regény meséjébc,
Mert ennek a regénynek főalakja, világos,
Erzsébet királyné a maga Iékevesztett
szexualitásával s vak, aki nem látja';
hogy az egész regény csattanója a Ill. kő-
tet 347. old~. Nem, a mi nagyjaink
nem arra valók, hogy a sexuálpathologia
bizonyos tételeinek bizonyításanal nega-
tíve vagy pozitíve, ide vagy oda állít-
suk őket. Adassék tisztelet nekik! P. P.

A magyar könyvkiadók
beláthatatlan tömegű francia regénnyel
árasztják el napjainkban a könypiaeot.
Mivel a lefordítandó müvek kiválasztá-
sánál a müvészi szempontok játszák leg-
több esetben a legjelentéktelenebb szere-
pet, a magyar olvasónak eddig meg-
lehetősen egyoldalú volt a tájékozódása
ebben a páratlanul gazdag és sokszínű
irodalomban. Gyergyai Albertnek most
megjelent A mai francia regény címü
könyve egyszerre véget vetett ennek az
állapotnak. Csodálatosan biztosszemű és
határozottkezű vezetőnek bizonyul, aki-
nek páratlan tájékozottsága, tiszta esztéti-
kai hitvallása, nagyszerű rendszerező kész-
sége szinte tökéletes képet vetít elénk
nemcsak a mai francia regényirodalom-
ról, de ezen keresztül az egész francia
szellemi életről is. Különösen érdekes a
mai ember' számára, ahogy az író a maii
regény megszületésén és kialakulasán ke-
resztül kaotikus nak látszó korunk kifej-
lődését megrajzolja és ahogy ki próbál-
ja bogozni a jövendő felé vezető szála-
kat. A legnagyobb értéke a könyvnek ta-
lán az, hogy nemcsak az elsőrangú szak-

1
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ember, a kora minden irodalmi jelen-
ségeben benne élő, a problémákat végigkin-
lódó ember, a ,pregnánsan és bensősége-
sen író stiliszta szól benne a mai ernber-
nek a legmaibb dolgokról, hanem a mé-
lyen hívő lélek rendületlen optimizmusa
csillan elő még a legsötétebb részletek
mögül is.

Ugyancsak Gyergyai Albertnek kö-
szönheti a magyar olvasó közönség Mar-
cel Proust nagy rnűve A la Recherche
du Temps Perdu első három kötetének
magyar fordítását. A százarcú író agyon-
magyarázott monumentális terjedelmű
munkájának magyar izlelői kétségkívül
Csalódással teszik le az utolsó köteteti,
Csodálatos világ tárul elő a regény, első.
részében, aSwannban: a tudatalatti és
a tudatelötti bámulatos mcgjelenítósc, ed-
dig kifejezhetetlennek hitt vagy kifejezni
nem mert lelki- és életmozzanatok le-
írása, az emberi látásnak soha nem ta"
pasztalt finomsága, írói kifejezökészség-
nek utánozhátatlan és máshol fel nem
található hanggazdagsága, hangulat, szín,
zeneiség él mindenütt : mégis ez a világ
beteg világ, amely a maga freudi beál-
lítottságával csak taszrt, emberei a mai
kaotikus civilizáció bom1ott idegzetű, ön-
analizisben kimerült parazitatípusai, akik
közé csak nagy ritkán kerül egy-egy:
egészséges lelkű, földszagú alak. Szép-
ségei a bomlás' múló életű teremtményei.
Elz a három kötet nagyszerű tükör, amely-
be ha látó szemmel néz bele a mai kor
Intellektuelljc, kénytelen eírettenni ön-
magától és új, tisztább levegőjű, egye-
nesebb utak keresésére indulni. -r,

Az Éneklő Ifjúság
hangversenye már néhány év óta a ma-
gyar gyermekkarok ünnepe. Mióta Ko-
dály Zoltán gyermekkaraival megterem-
tette a magyar gyermekkarirodalmat s
jó muzsikát adott az ifjúság kezébe, egyre
többen és többen tódultak zászlaja alá;
mind zeneszerzők, mind énekesek. S most
Bartók Béla, zenei életünk másik vezére,
új kaput nyitott ennek a műfajnak is. Al'!
idei hangversenyt az tette különösen je-
lentőssé, hogy e pompás müveket, me-
Iyeket iskolai énekkarok szélaltattak meg,
most hallhattuk először Budapesten. Az
ősbemutató ugyanis Kecskeméten volt né-
hány nappal előbb. Bartók olyan aján-
dékot adott e karokban a magyar gyer-
meknek, amit csak az adhas, «akiben
fehér hajjal is épségben maradt a gyer-
mek», És amit a gyermeknek mond, ,al'!t
a felnőtt is teljes értékkel magáénak
vallhatja. Művészet ez a szó legnemesebb
értelmében! A hangversenyen a szerző
ezenkívül még 16 zongora-darabját is el-
játszotta. Sch. 1.
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Br. BraadeasteÍD Béla:.

Áz ember a mirul!enségben. Buda-
pest, M. T. Akadémia. 1936.
Emberi elménk soha meg nem szünő

törekvése és egyik legnagyobb szelle~ni
öröme volt mindig: önönmaga és a min-
denség nagy egészét egy elvből levezetve
szemlelni. Ezt a feladatot kísérelte meg:
br. Brandensteín Béla; kultúrfilozófdai
müvében a legújabb modern tudományos
világképet az objektív idealizmus világ-
nézetévei világítja át. Az örökké terem-
tő, mindennek értelmet adó emberi szel-
lem önmagát szemleli itt a természet és
a kultúra alkotásaiban egyaránt, a végte-
len isteni világszellem alkotótársaként,
aki' a világfolyamatot nem természetflb-
lötti csodás úton, hanem éppen a ter-
mészet és emberi kultúra szellemi jelen-
téseinek belsö dialektikájaés törvény .•
szerüségeí, egy isteni világterv szerint in-
tézi.

E mü értékét az szabja meg, meny-
nyiben sikerült az ember és az emberi
kultúra (társadalom, gazdaság, jog, n.yelv,
tudomány, művészet, vallás stb.) ~Iver-
gáló részeit egy egységes elvvel ossze-
lfogni s lexikonszerű egymásmelletíségük-
ből kiemelni.

Mi mindenfajta idealizmustói távol ál-
lunk. Sőt szemlélete ellen küzdeni va-'
gyunk kénytelenek, mert voltak kísér-
letek, melyek az ideali~us egynémely
formáját bizonyos korrektivumokkal ker
resztyén világnézetként igyekeztek 11l~-

c1etni, vagy legalább is a vall~llenes vi-
lágnézetekkel szemben - mínt ez a
könyv is teszi - a vallás, a keresztyén-
ség legfőbb támogatójaként, vele majd-
nem egynemű szellemi barátjaként fel-
tüntetni. Számunkra ezért ez a hatalmas
tudományos vállalkozás az egyoldalú cso-
dálat helyett arra ad ösztönzést: lehetne-e
egyáltalán: B miképpen ugya~zt a felad~
tot az evangélium fényében 18 elvégezlll ?

F.I.

Külföldi eYIUIgélikus folyóiratok.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás) ezévi

áprilisi füzetének föközleményei a m~g-
igazulás-tanítás körül csoportosulnak; Igy
Henri d' Espine és Otto Henning Nebe,
tanulmányai; Jensen Kálvinról rajzol rö-

vid de megragadó képet, Eberhard Mül-
ler' «Verstandenes Dogma» címen folyta-
tásokban közölt laikusok számára készült
dogmatikájában az egyházról szóló taní-
tást folytatja; Lilje és Brandt írásmagya-
rázatai, továbbá apróbb közlemények te-
szik mégi e gazdag tartalmú füzetet eg~-
séges egésszé. A májusi számban Lill,e
a Szetitlélekben való hitről, Robert Ship-
perich Dosztojevszkiről, közöl .egy-egy ta-
nulmányt Eberhard Muller laikus dogma-
tikájában' a szentségekről ír, a kisebb
közlemények során Lomeisch. D: Rudolf
Koch élete müvére Jrívja :el a fligyelmet.

A Luthertum (Leipzig, Deichert-kia-
dás) márciusi füzeteben Althaus a hit és
népiség viszonyát szemlélteti a lengyel
evangélikus egyház területén ; Hohenber-
ger befejezi az isteni kinyilatkoztatást,
a hinduizmusban és a keresztyénségben
összehasonlító tanulmányát. - Az áp-
rilisi számban Smemo oslói professzor a
theocentricitás és lelkipásztori munka
kapcsolatát vizsgálja Pál apostolnál.
- A májusi számban Althaus «Juxta vo-
cationem» c. tanulmánya a hivatás eti-
káját tárgyalja, Hauck a zsidó jellemet
világítja meg a zsidó közmond~sok. alap-
ján. Széljegyzetek és gazdag könyvísmer-
tetés egészíti ki e számokat.

A Deuische Theologie (Stuttgart, Kohl-
hammer-kiadás) január-februári kettős
száma Hil'schnek egy prédikációját, Wei-
sarnek a bibliai bűnesetről szóló törté~-
riettel foglalkozó tanulmányát, valamint
Friedrich Miiller értekezését közli az egy-
házi évről és a perikoparendszcrröl. A
márciusi számban Fezer egy prédikáció-
ját, Hans Schomm'usnak tanulmány.át a
«Die Stunde des Ohristentums» c. könyv-
röl és Stöckigt tanulmányát a Kátéról ta-
láljuk. - Az április-májusi kettős szám
Gogarten és Gerhord Kiitel egy-egy nagy-
szabású tanulmányát közli: amaz a hu-
manizmus bukásáról és az istenkérdés-
ről emez Jézus feltámadásáról szól.

Az Evangelische Theologie (München,
Kaiser-kiadás) április-májusi kettős szá-
ma kőzli Bultmann tanulmányát Hirsch
minap megjelent János evangéliuma értel-
mezéséről Hans Frh, von Canipenhausen.
értekezését a kulcsok hatalmáról és Her-
mannus Obendiek cikkét az egyház egy-
ségéröl. K.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.



pasztaihatnánk meg: «Akkor leszünk iga-
zán boldogok, ha szívünkbe fogadjuk a
keresztet. Életünk olyan lesz, mintha fe-
hér rózsákon járnánk. Bár földi életünk.
a rózsa szépségéhez hasonlóan mulandó,
vár reánk a mennyei boldogság, amely
végtelen, amint az egész jelvényt kö-
rülhatároló gyűrű végtelen». - öröm-
mel hívjuk fel olvasóink mgyelmét erre az
épületes olvasmányra. J. L.

1.
KONYYSZEMLE
1937. Június. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Luther-huiatás.
Luther Martin:

Schriften wider Juden wnd 'I'űrken,
München, 1936. Chr. Kaiser Verlag.
612 lap. Ara 9 RM.
Ez a gyűjtemény az Ú. n. új mün-

cheni Luther-kiadás kiegészítő sorozatá-
nak 3. kőtete. Tartalma különösen érde-
kes, mert Luthernak a zsidókérdésben
írt valamennyi fontos iratát magában fog-
lalja, úgyszintén a török-kérdésre tar-
tozó legfontosabb iratait, köztük egy is-
meretlen magyarországi szerzőnek a törö-
kök vallásáról és szokásairól szóló köny-
véhez írt előszavát. Míg az előbbiek álta-
lános érdekűek, addig az utóbbiak min-
ket, magyarokat egészen közelről érin-
tenek, hiszen bizonyos oldalról még ma
is hangoztatják azt a vádat, hogy Luther
megakadályozni igyekezett a török elleni
háborút s ezzel oka lett volna Magyar-
ország pusztulásának. Az itt közölt ira-
tokból bárki meggyőződhetik ennek a
vádnak alaptalanságáról, valamint arról,
hogy Luther úgy a zsidó, mint a török
kérdést elsősorban vallásos szempontból
ítélte meg. - A könnyen olvashatóvá
modernizált szöveget, mint minden kötet-
ben, ebben is jó bevezetö áttekintések
és magyarázó jegyzetek egészítik ki. Akik
megfelelően kiválogatott szövegek alapján
komolyan óhajtják Luthert tanulmányoz-
ni, azoknak melegen ajánljuk ezt a ki-
adást, amely több tekintetben míntául
szolgálhat egy magyar Luther-kiadás szá-
mára is. W. D.
Virág Jenő:

A Luther-rózsa. Budapest, 1937. 36
~~ '
Alapos forrás-tanulmány eredménye-

ként ismertet meg ez a gazdagon illuszt-
rált, finom kiállítású tartalmas Wzet a
reformátor cimeréből támadt keresztyén
[elvénnyel, a Luther-rózsával. Először a
Luther-rózsa eredetet tárgyalja, majd köz-
'li a Luther-rózsa leírását, megadva mély-
séges értelmű szimbolikájának magától
Luthertól való magyarázatát. - Bárcsak
mindazok, akik az evangélikus hittest-
vériség jeleként viselik a Luther-rózsát.
Virág értékes tanulmányának a segítsége-
vel is előbbre juthatnának az igazi ke.
resztyén életben és valahol csak Luther-
rózsát látunk, míndenütt Luther igaz ke-
resztyén lelkületének megújhodását ta-

Keresztyén tanítás.
Kibler, Martin:

Der Lebendige und seine Bezeu-
gung in der Gemeinde. Berlin, Furche-
Verlag. 1937. 109 Ip. Ára 1.80 RM.
A teológiai és egyházi élet mai for-

rongó és sok tekintetben aggasztó álla-
potában örvendetes és bíztató jelnek ve-
hetjük egyebek között azt, hogy azok,
akík :a jövendő számára szilárd, megbíz-
ható alapot akarnak vetni, újra meg újra
visszanyúlnak azokra az értékeinkre, ame-
lyek a reánk szakadt világválság forgata-
gában vagy már előbb, a felszínes szabad-
elvűség uralma idején többé-kevésbbé fe-
ledésbe mentek. Igy ma megint jobban
tudjuk becsülni az olyan férfdakat. mint
Vilmar (t 1868), vagy Löhe (t 1872),
vagy Theodosius Harnack (t 1889), vagy
H. Cremer (t 1903), vagy Oettingen (t
1906), vagy Stöcker (t 1909), vagy ss»:
le?' (t 1912), vagy Beezei (t 1917), vagy
a reformátusoknál Kohlbrügge (t 1875).
Ezek mintha a mi napjainkban újra fel-
támadtak volna, új erővel szélnak hoz-
zánk és mutatják az utat a reformáció:
világításában vissza az evangéliumhoz,
vissza a Krisetushoe és övele előre egy,
megújult jövendőbe. Ez arra is jó, hogy
megfelelőbb szemmértékre tegyünk szert
a jelenkor ünnepelt nagyságainak megíté-
lésében és igazságosabbak legyünk azon
«öregek» iránt, akik már fiatal korukban
ama most újra felfedezett nagyok hatása
alatt állottak. Nagy köszönettel tartozunk a
Furche-Verlagnak, hogy Kühlernek , a
nagy hallei biblikus teológusnak a mű-
veiből, részben kiadatlan leveleiböl is,
ezt a szép és gazdag tartalmú szemel-
vény-gyüjteményt közrebocsátotta, mely-
ből éppen a jelen küzdelmei és munka-
feladatai közőtt is sok értékes okulást,
irányítást és eröaítést lehet merítení.

P. K.
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Gogartea, Friedrich:
Gerichi oder Sleepsis. Eine Streit-

schrift. gegen Karl Barth. Eugen me-
dericlís, J'ena, 1937. 157 Ip. Ára 2.85
RM.
Bartl, Károly teológiai törekvéseinek

egy bizonyos tragikuma nyilatkozik meg
abban, hogy többen azok közül, akik-
kel annak idején együtt indult, a felvetett
kérdések további fejtegetése közben nem-
csak elváltak tőle, hanem egyenesen elle-
ne fordultak; s a dolog természetéből ért-
hető, hogy a volt szövetségesek között a
vi~a sokszor jóval élesebb hangon folyik,
mínt azok között, akik sohasem voltak
egy táborban. A református Brunner EmU
u!án most a lutheránus Gogarten adott
ki Barth ellen egy vitairatot. mely a
Barth teológiája körül folyó vitának két-
ségkívül egyik legjelentősebb, valósággal
eseményszámba. menő terméke.. Az ele-
jétől végig tárgyilagos fejtegetések kőz-
ben csak itt-ott érezhető egy -egy kemé-
nyebb kifejezésen a vita személyes heve.
~ vitairat végig megy Barth teológia-
[ának legsebezhetőbb pontjain s azt
igyekszik kimutatní, hogy Barth teológiai
gondolkodásának későbbi stádiumaiban
sem hagyta el azokat a «mulandó és mul-
hatatlan», «relatív és abszolút», stb. el-
lentéteikörül forgó spekulatív füozó~'ia.i
alapgondolatait, amely ekből kiindult s
amelyek állandóan akadályozzák öt abban
,hol51Ya történelmi élet Isten-akarta rend~
jeivel szemben egészséges, pozitiv állás-
pontot foglaljon el s életrevaló etikát ter-
meljen ki. ]] helyett megakad egy bizo-
nyos, illetve bizonytalan skeptikus relati-
vizmusban, mely a bünt sújtó isteni ítélet
komolyságának sem tud eléggé igazságut
swI,g:áltatni .. Barth állásfoglalásai, még a
legújabbak IS, ezen a réven sokszor meg-
lepően éles kritikai világításba kerülnek,
mely kétségkívül alkalmas arra, hogy,
Barth teológiájának gyengéit nyilvánva-
lóvá tegye. Ezzel szemben viszont ott
v~n Ba~th teológiai munkájának az Igé-
b?l m~,ntett ,hatalmas ébresztö és bizony-
ságtevö ereje, mely Gogarten kritiká-
jában egyáltalán nem talál megfelelő ma-
gyarázatot, elismerést is csak nagyon
k~v:eset. Eb~n, van igazságtalan egy olda-
~usaga. A vltalra~ot egyébként magában
IS értékessé teszik Gógartennek közbe-
szött saját pozitív fejtegetései, melyek
helyenként sainte klasszikus magasságig
emelkednek.

P. K.
Lor, Friedrich:

. Die Christueuahrheil. Eine evange-
lische Glaubenslehre. München Kaiser-
kiadás, 1937.64 Ip. Ára 0.75 KM.'
A szerzönek ez a kis hittana méltóan

sorakozik 'I'heodor Ellwein Paul Hal-
weil és Heínrich Vogel haso~ló müveíhez,

melyekkel együtt a művelt közönségnek,
el.ső~orba~ a;z ifjúságnak az evangélikus
hit igazságai felől való alapvető tájékoz-
tatását kívánja szolgálni. Rövidsége mel-
lett előnye nyugodt, dp, e mellett hatá-
rozott fejtegetésmódja és a címben is ki-
fejezésre [utó egységes christocentrikus
tájékozottsága. A céljának jól megfelelő
értékes kis művet melegen ajánljuk olva-
sóink figyelmébe.

Schlink Edmuad:
Die Verborqenheii Gottes des Seköp-

[ers nach lutherischer Lehre. München
1936, Kaiser-kiadás, 20 lap, ára 0.27
RM.
.IDza különlenyomat a mult évi Bartt1-

emlékkönyvből egy ma nagyon aktuális
kérdést tárgyal: mennyiben ismerhető
meg Isten az. Ú. n. általános kinyilat
koztatásból s a kérdésre azt a lutheri és
evangéliumi feleletet adja, hogy a teremtö
Isten igazában csak Krisztusban, illetve
~z e;rangéliumba:n ismerhető meg; csak
Itt .tárul fel t. 1. előttünk Isten jósága,
aminthogy Isten haragját is csak a k inyi-
latkoztatott törvényből ismerjük meg.

J(.

DenDert E.:
A uierstehumq! Leipzig, 1936. Dei-

eliert-kiadás. 48 lap, ára 0.75 RM.
A mai német aktualításon túl szer-

zőnk néhány I?ompás, magával rag adó fej-
tegetésbe VISZI bele az embert. Mínt ter-
mészettudós jól látja az utolsó századok'
egyre fokozódó intellektuális nehézsé-
geit a keresztyén hit szempontjaból. Ezért
nagyjelcntőségünek tartja a modern mate-
matikai világkép kialakulását és a fizi-
kai gondolkodás gyökeres megváltozását
melyek már nem teszik lehetetlenné a fe~~
támadást az ész előtt sem. Persze, hogy;
ez a «lehetséges» «bizonyossá» legyen!
ahhoz mindig hitbeli döntés kell. Értel-
mi nehézségekkel küzdö, hitükkel vias-
kodó müveltjeinknek jó segítségül szol-
galhat.

P. K.

S. L
Martia Fischer:

Der Boden der Ilirche in der liT' eli,
München, 1936, Kaiser-kiadás, 19 lap,
0.20 RM.
Egy fiatal teológusnak feltűnést kel-

tett tanulmánya, mely az egyháznak és a
világnak viszonyát tárgyalja elvi alapon.
Nem természetes és magától értetődő.
hogy .a világban- helyet, talajt és otthont
kap az egyház, Ha ezt jogi elismertetés
formájában megkapja, akkor állandóan
vigyáznia kell arra, hogy el ne adja mac
gát lassan· a világnak, maga is «világga»
ne legyen. Az ebből folyó következmé-
nyeket sorolja azután fel éles dialektika-
val, de meglehetősen nehézkesen, ami
fárasztóvá teszi.

S. L.



Szentírás-tudomány.
A Szentföld
ismerete nélkülözhetetlen mindazoknak
akik az Irást tanulmányozzák. He1"tzber'g
Hans Wilhelm: «Paldstina einst und [etet»
(Göttingen, 1936, Vandenhoeck & Rup-
recht-kiadása, 4(; lap, ára'1.35 RM) köny-
v~cskéje alkalmas bevezetésül szolgálhat
mmdazoknak, akik nagy általánosságban
akarnak tájékozódni a Szentföld története,
s~n.t ~elyei, földrajzi, éghajlati, nép-
raJZI viszonyai felől. Hertzberg rövid tá-
jékoztatója, mely elsősorban abibliaol·
vasóra van tekintettel, s a Szentföldre
utazók számára is készült, a leglénye-
gesebb mozzanatokat ügyesen foglalja
össze.

Az Irás tüzetesebb tanulmányozásahoz
el~őrendií segédeszköz Galling KUTt:
Biblieches Heallexilcon (Tübingen, 1937,
I. O. B. Mohr kiadása, VIlI, 547 lap, ára
8.78 RM) c. műve, melyről már ismétel-
ten megemlékeztünk s mely 3. füzetének
megjelenésével immár teljesen elkészült.
Akinek az ásatások részletes értesítői és-
a Palesztina-kutatás számos irodalmi ter-
méke nem áll rendelkezésére, az ennek a.
lexikonnak a cikkeit sokszor túlságosan
tömörnek érzi. Kétségtelen azonban, hogy
a Szentföld viszonyairól az otestámen-
tom és részben az Újtestámentom korában
a jelenkor tudományosságának segítségé-
vel elsőrendű tájékoztatást ad. Jeruzsá-
lem és a szenthelyek, a .kultusz, a mín-
dennapi élet szükscgleteí és használati
tárgyai stb. mind pontos leírásban része-
sülnek. Mivel éppen ezen dolgok felől
sokszor igen nagy a tájékozatlanság, me-
legen ajánljuk Galling könyvét olvasóink
figyelmébe.

Népszerű írásmagyarázatot
nyújt a «Bibelhilfe für die Gemeinde»
címü sorozat (Leipzig, Gustav Schloess-
mann [G. Fick] kiadása). A sorozat 'nem
k ívülröl vett analógiákkal, hanem ön-
magából, belső ősszefüggéseiből magya-
rázza a Szentírást s így a teológiában
kevésbbé jártas, értelmes bibliaolvasó szá-
mára is könnyen érthető. A Iöszempon-
tok legvilágosabban Stange Erichnek, az
egész mü főszerkesztőjének «Der erste
Korintherbrie]» círnű könyvében (ára 1.35
liM) érvényesülnek. Két fő szempont vo-
nul végig az egész magyarazaton. Rá-
mutat egyrészt a levél alkalomszcrüségts-
re. Elevenen rajzolja meg a korinthusi
gyülekezet belső képét, küzdelmeit s ne-
hézségeit és ebből az adott helyzetből vi-
lágít rá Pál apostol levelének fő gondo-
lataira. De másrészt az így nyert megál-
lapításait érvényesíti a jelenkorra is
és az örökkévaló Ige megvilágításába
helyezi gyülekezeteínk nem egy égető
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kérdését. Többé-kevésbbé ezek a szem-
pontok érvényesülnek a sorozat többi kö-
teteiben is.

Schütz Wilhelm «Das Johamnes-Eoon-
qelium» (ára 1.98 RM) című kötetéről
külön is kiemeljük, hogy az evangélium.
súly?s tartaimát igen ügyesen tudja egy-
szeru formába önteni, világosan fejti ki
az egyes részek vezér gondolatát és mégis
megmutatja az evangélium csodálatos tar-
talmi gazdagságát. Herbst Wilhelm «Das
Mnrlcus-Euan qeliurn» (ára 2.10 RM) címü
könyvében külőnösen értékes az a szem-
pont, hogy Márk nem puszta történetet
ir, hanem evangéliumot, amely Jézus-
nak;, az Iste~ fiának, az ördögön vett dia-
dalat mondja el. Az eddigieknél nehe-
zebb olvasmány Paul Le Seur «Die Brieje
an iJJie Epheser, Kolosser und an Phile-
mon» (ára 1.98 RM) című könyve azért,
mert egyes verseket s fogalmakat más
íráshelyekre való bő utalásokkal magya-
ráz meg. De ezzel is az egész sorozat-
n~k. azt a;- alapelvét érvényesíti, hogy.
bibliaolvasásra, alapos bibliatanulmányo-
zásra akar ösztönözni.

p. Ir.

K.

Barder Günther:
Paulus und das Gebei. Gütersloh,

1936, Bertelsmann kiadása, 228 lap,
ára 4.50 RM.
Ez a tanulmány Pál apostol Ieveleiből

összegyüjti az imádság-részleteket s ezek
alapján vizsgálja, hogy mi az apostol hit-
életében az imádság jelentősége s mi an-
nak a tartalma. Mivel szerző anyagát
szoros összefüggésbe hozza ~ késői zsidó-
~ág ~mád~ágös életével (mindenütt meg-
állapítható, hogy az apostol keresztyén
imádságos élete szerves kapcsolatban van
az ótestámentommal és a korabeli zsi-
dó imádságokkal), valamint az antik po-
gány imádsággal is, a kapcsolatok és el-
lentétek rendkívül színes képe tárul elénk
mely jelentős mértékben gyarapítja az ős~
keresztyénség ismeretét. Szerenesssebb
szerkezeti beosztás elkerülhetövé tette
volna a könyvben az ismétléseket, az
anyag alaposabb teológiai kiaknázása pe-
dig Pál apostol imádságos életének mély-
ségélt még jobban feltárhatta .s kivált-
képpen annak sajátlagosan keresztyén jel-
legét erőteljesebben kidomborithatta vol-
na.

K.
Reformáció és

protestantizmus.
BorDkamm HeiDrich:

DeT protestamtische Mens'ch nach
dem AugsbuTgischen Bekenninis. 2. ki-
adás. Berlin, 1936. A. Töpelmann. 27
lap; ára 0.75 márka.
A füzet a szerzőnek az Ágostai Hitval-

lás 400 éves jubileuma alkalmával tar-
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tott előadását tartalmazza új, átdolgo-
zott formában. Az Ágostai Hitvallásnak
az emberről szóló megállapításait ismer.
teti és állítja szembe a skolasztikus felfu-
gással, nevezetesen az embernek a terern-
tés természetes rendjébe éS a bűn ural-
ma alá való tartozását, majd pedig a
megváltás és megigazulás folytán létre-
jövő új helyzetéről szól. Ezt az előadást
kiegészíti egy függelékképpen közölt rö-
vid cikk az Ágostai Hitvallás egyház-
fogalmáról, melyben főképpen azokra a
pontokra mutat rá, amelyekben Melanch-
thon elhajolt Luther felfogásától.

W D.

Adolph Heinrich =
Entbül'gel'lichung des Protestontie-

mus~ Gotha, 1936. Leopold Klotz Ver-
lag. VIlI, 130 lap. Ára 1.50 márka.

Steinbach Ernst:
Die Auflösung des Protestantismus.

München, 1936. Ohr. Kaiser Verlag
207 lap. Ára 3.38 márka.
E:IJ a két könyv, bár egymástól függet-

lenül keletkezett, valójában szorosan ősz-
szetartozik s egymásután érdemes őket
elolvasni. Mindkettő közös sajátsága, hogy
a protestantizmus mult ja fölött gyakorolt
kritika mellett a jövő lehetőséget igyek-
szik megláttatní, illetve új fejlődésre ösz-
tönzést adni. E közös vonás mellett azon.
ban lényeges különbség van a két szerzö
álláspontja között. Adolph a protestantiz-
mus történetének főhibájául a polgári a-
sodást tekinti, vagyis azt a folyamatot,
amely az objektív alapok elvetésével az
individualizmus felűlkerekedését eredmé-
nyezte, ami azután a felvilágosodásban
jutott teljességre. A jövő fejlődés útiját
az «Entbürgerlichung»-ban látja, tehát az
objektív alap okhoz kötött egyházi vallá-
sosság megerősödésében. Ehh~z pedig a
legfontosabb ösztönzést szerinte a pol.
gári világnézetet legyőzö nemzeti szeeia-
lizmus adja, melynek állam- és közös-
ségformáló ereje sok tekintetben mín-
tául szolgálhat az új «totális» egyház szá-
mára.

Steinbach kritikája jóval radikálisabb,
- ö már egyenesen a protestantizmus
felbomlásáról beszél s ezt az állítását a
német protestantizmus történetéből vett
példákkal igyekszik igazolni. A felbom-
lás legfőbb tünete, sőt tulajdonképpeni
oka az, hogy a protestantizmus a szakt a-
mentális kultusz helyett a legprofá-
nabb (!) kifejezési formát, az igét, he-
~yezte a középpontba! Úgy érezzük, hogy
~2Jen a ponton. a nemet «Wort» szónak va-
lami tragikus félreértése forog fenn, amit
pl. a magyar «ige» nem enged meg.
(Igaz, hogy a nagyon elterjedt «igék»
kifejezési mód nálunk is a profanizálódás
veszélyét rejti magában.) Steinbach tehát

új formákat kíván a jövő protestantizmu-
sa számára, de ezeket sem az új pie-
tizmus (csoportmozgalom !), sem az új
orthodoxia nem tudja megadni. Az új
formák szerinte csak a szakramentális
vonalon lelhetők fel s itt még az evan-
gélikus szerzetesség gondolatát is felveti.

Kritikai részében mindkét könyv 80k

figyelemre méltó és megszívlelendő meg-
állapítást tartalmaz az evangélikus egy-
ház szükséges öneszmélése szempontja-
ból. Dc egyik sem mutat olyan megol-
dási lehetőséget, amely valóban az evan-
gélikus keresztyén ség lényegének felelne
meg. W. D.

Müller Hans Michael =
Die Verleugnung Luthers im heuii-

gen Protestantismus. Stuttgart, 1J936.
W. Kohlhammer. VII, 178 lap. Ára
2.70 márka.
A könyvnek az a célja, hogy tiltakoz-

zék egyes teológiai irányoknak, főleg a
dialektikus teológia híveinek Lutherra va-
ló hivatkozása ellen, mivel az, amit Lu-
therra hivatkozva hirdetnek, éppen Luther
tanításával ellenkezik. Ezt az ellentétet,
vagy a cím szerint : Luther megtagadá-
sát, különösen három ponton igyekszik
kimutatni. Először a kinyilatkoztatásnak
olyan felfogásában, mintha igehirdetés
csaki"! mint kultuszi aktus volná lehet.
séges, tehát jóformán a vasárnapi is-
tentiszteletre korlátozva. Azután a bűn-
bánattal kapcsolatban a törvény és evan-
gélium összezavarásában, amennyiben az
igazi bűnbánatot csak az evangelium alap-
ján tartják lehetségesnek, holott Luther
szerint erre a törvény vezet el, míg a~
evangélíum tiszte a gyógyítás. Végül
ugyancsak a törvény és evangéliuni ösz-
szezavarásából következik az egyház és
világ viszonyának hamis felfogása, neve-
zetesen az olyan kísérletek, amelyek vi-
lági, politikai, kultúrális kérdéseket az
evangelium segítségével igyekeznek meg-
oldani.

A szerző ezekben a kérdésekben szá-
mos komolyan megszivlelendő figyelmez-
tetést ad Luther gondolatainak helyes
értelmezése és alkalmazása szempontja-
ból. Viszont kár, hogy fejtegetéseit túlsá-
gosan a polémia vezeti, ami egyfelől
túlzásokra, másfelől igazságtalan ítéle-
tekre ragadja s ennek folytán Luther he·
lyes értelmezése tekintetében maga is
többször kiigazításra szorul, Nem sze-
renesés a klerikalizmus vádjával való
szenvedélyes hadakozása a másik tábor
ellen. Azután meg többször az az érzé-
sünk, mintha az egyház és világ vi-
szonyának kérdésében főgondja nem any-
nyira az evangelium tisztaságának biz-
tosítása, mint inkább a teremtési rendek,
főleg az állam önálló jelentőségének, ön-



törvényszerűségének megvédése volna az
evangéliummal szemben! Ezeknek a hi-
báknak a gyökere pedig abban van, hogy
hiányzik nála az újszövetségi és lutheri
tiszta egyházfogalomnak kidolgozása és
érvényesítése. W. D.

Aebi - Bertheau - Glaraer - Geyer
- Grob:

Die Geqenreiormaiion. in Neu-
Oeeterreich, Ein Beitrag zur Lehre
vom katholischen Standestaat. Zürich,
Verlag Nauck & Co. VIlI, 176 lap.
Az osztrák evangélikusság sorsa ben-

nünket közelről érdekel. Éppen ezért hasz-
nos szelgálatot tesz helyzetének megís-
merése érdekében ez a kötet, mely törvé-
nyek, rendeletek, hivatalos és félhivata.
los nyilatkozatok hiteles szövegének kÖ2J-
lés ével és felhasználásával mutatja meg
a vallásszabadságot és jogegyenlőséget
csak írott malasztként kezelő osztrák ren-
di állam valódi képét. Jellemzők eb-
böl a szempontból különösen a vallas-
változtatásra vonatkozólag kiadott tör-
vényellenes rendeletek. Evangélikus rész-
ről viszont Heinzelmann szuperintendens
bátor megnyilatkozásai érdemelnek Ii-
gyelmet, Nem részletezhetjük a kötet
tartalmat, mely az 1936. év elejéig kö-
veti az eseményeket, - de mínt megbíz-
ható, szenvedélymentesen előadott doku-
mentumgyüjteményt olvasóink figyelmé-
be ajánljuk. W. D.

StoB, Heiarich:
Theodor Kliefoth als Kirchenfiihrer,

Göttingen, 1936. Vandenhoeck & Rup-
recht Verlag. lOG lap; ára 2.85 RM.
A mult század egyik legnagyobb lu-

theránusának, az egykori Mecklenburg-
Schwerin tartomány püspöki cím nélkül
is igazi püspök-főpásztorának hatalmas
személyísége és oekumenikus egyházi je-
lentőségű munkássága elevenedik meg az
olvasó előtt Stoll nagyszerű tanulmányá
ban. Alapos tárgyi ismerettel, igazi kon-
genialitással tárgyalja a szerzö Kliefoth
személyiségét es életét, - azután me ck-
lenburgi főpásztori szolgálatát, amellyel
a reá bízott egyháztartományban a hit-
vallásszerü egyházi életrendet megeleve-
nítette, végül megismerteti céltudatos
hitvalló harcát a porosz unionizmussal
szemben. Ha Kliefothnak arra a törek-
vésére gondolunk, amellyel ö a már ak-
kor is kísértö «Reichskirehe» veszedel-
mével a lutheri hitvallás alapján álló tar-
tományi egyházak egyesüléséből létrejö-
vő egységes ágo hitv. evangélikus egyhá-
zat akart szembeállítani, akkor látjuk
csak meg Kliefoth törekvésének fájdal-
mas aktualitását. - Kliefoth egyháztörté-
neti személyiségéből es egyházi szolgá-
latából igen sokat, az «egy szükséges»,
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hez való feltétlen hűséget tanulhat minden
evangélikus! Stoll könyvét a legmelegeb-
ben ajánljuk olvasóink figyelmébe.

J. L.

Ostarhild Friedrich:
S('hlafpredigel' in Finnland. Vanden-

hoeck &. Ruprecht kiadása, Göttingen
1936. 48 oldal, ára 1.35 RM.
A finn nép és egyház lelki felébrede-

sében a nagy ébredési mozgalmakon kí-
vül (Ruotsalainen, Laestadius, Malmivaara
neve nálunk is már ismeretes) némi sze-
repük 'van az álomban prédikálóknak is,
bár -kétségtelenül az előbbieknél lényege-
sen kisebb hatáskörben. Az álomban pré-
dikálás extatikus jelenség, lényege a lá-
tomás. A prédikátorok önkívületi állapot-
ban arról beszélnek, ami látomásban ép-
pen .szemeik előtt van s a prédikációkat
is, -mint mondják, álomban eléjük tett
könyvböl olvassák fel. - Voipio fűnn teo-
lógiai professzor a jelenség legalaposabb
ismerője. Az ő müvei alapján ismerteti
a szerzö öt álomban prédikáló nő (nők
a gyakoribbak) életét és müködssét, Akad-
nak álpróféták is, kik képességüket bü-
nős célokra használják fel. Kár, hogy
Ostarhild amúgy is rövid könyvének csak-
nem fele éppen egy ilyen bűnökbe téve-
lyedett extatikus nö életének szinte bún-
ügyi regénybe illő részletes leírása,
míg arra, aki szerinte is legjelentősebb,
akinek .élete és tanítása nekünk is tanul-
ságos, csak néhány oldalt szánt. Talán
igazolni akarja, amit könyve végén mond:
a benne rejlő veszedelmek miatt jobb
volna, ha az álomban prédikálás megszün-
nék,

Garam Lajos.

Die Kirche voa Norwegea.
Ekkl.esia, Il. kötet, 6. füzet. Gotha

1936, Leopold Klotz-Verlag, 207 lap;
ára 6.75 márka,
Az Ekklesia-sorozatnak ez a füzete,

mely a norvég evangélikus egyházat is-
merteti, viszonylag nagy terjedelmű és
gazdag tartalmú s így nagyon alkalmas
arra, hogy ezt a távol északi s nálunk
kevéssé ismert testvéregyházat ismertté
tegye. A sorozatot szerkesztő Siegrnund-
Schultze professzor terjedelmes beveze-
tésén és a nidarosi püspök (Norvégia leg-
régibb püspöksége) üdvözletén kívül 12
tanulmány ad valóban sokoldalú képet a.
norvég evangélikus egyház történetéről,
sajátságairól, teológiájáról, belső életé-
ről, szociális és ifjúsági munkájáról s a
sorozat céljának megfelelöen : az ökumé-
nikus egyházi és világbéke-munkában va-
ló részvételéről. - Nem térhetünk ki itt
a tartalom részletes ismertetésére, csak
annyit említünk meg, hogy a 97 százalé-
kában evangélikus norvég nép csak 1814,
a Dániától való függetlenülés óta él egy.
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házi tekintetben is önálló életet s bár az
egyház államegyház, különösen jellemzi
a pietisztikus jellegű laikus mozgalmak
(Hauge-t szinte szentként tisztelik!) nagy
szerepe (újabban az oxfordi csoportmoz-
galom). A teológia területén uralomra
jutott liberálizmus ellensúlyozására vj ,
szont 1908-ban az állami teológiai fakul-
tás mellett egy hitvallásos, Ú. n. «gyü.
lekezeti fakultás» is létesült. de a kettő
ellentéte ma már erősen enyhült. Érdekes,
hogy a gyakorlati teológiának mostanáig'
egyik fakultáson sincs tanszéke.

W.D.
Randenborgh Elisabet van =

Johann Heinrich. Volkening. Berlín,
1937. Furche-kiadás, 76 lap, ára 1.90
RM.
Az írónö, aki a westíálíai ébredés kere-

tébe helyezett nagyszabású regénytriló-
giával ajándékozta meg a német keresz-
tyén irodalmat, ebben a kötetkében a
westf'álíai ébredés lelki atyjának alakját
idézi elénk. A kép, amely lelkünk elé lép,
mát' azért is megkapó, mert az élete mun-
k áját elvégzett, a hazahívó szóra váró
Volkeninget látjuk, aki mindent sub spe-
cie aeternítatia szernlél. A könyvnek ép-
pen ezért első sorban belső emberünk
számára van súlyos mondanivalója. De
érdekes ez, a mult századi píetizmusnak
egyik vezéralakjáról elénk rajzolódó kép
azért is, mert lényegesen más, mint az
a kép, amelyet maguknak a pietizmusról
sokan alkottak. SW sincs itt az egyszeri,
végleges megtéres tényén mint pihentető
párnán való megpihenésről, édeskés él-
mények hullámain való ringatózásról. Az
öreg Volkening lelkének a sola gratia
a mentsvára, ahova rettegő sz ívvel me-
nekül újra meg újra. E tekintetben fel-
tünöen hasonlít a finn parasztprófétáhcz,
Ruotsalainen Pálhoz.

P. P.

Az Egyház harca és
szol~álata.

SClhmidtKurt Dietrich:
Die Bekenntnisse und grundsatzli-

chen Ausserunqen zur l(irchenfmge.
3. Band : Das Jahr 1935. Göttingen,
1936, Vandenhoeck & Ruprecht-kíadás,
340 lap, ára 5.55 RM.
Schmidt volt kíeli protesszor ezen, ol-

vasóink előtt is ismertetett, a német egy-
házi harcban való tájékozódás tekinteté-
ben nélkülözhetetlen gyüjteményének a
3. kötete az 1935. év eseményeiről való
összefoglaló tájékoztatás után az 1935. évi
anyagot gyüjti össze az előző kötetek-
ből ismert gondossággal és lehető teljes-
séggel. A nyilatkozatok és állásfoglalások
első sorban a hitvallás érvénye és jelentő-
sége körül mozognak, különösen fonto-

sak számunkra azok a közlemények, me-
lyek az evangélikus egyház hitvallásos
jellegének érvényesítésére és megelevení-
tésére vonatkoznak. A közleményekben
erősen érezhető a Hitvalló Egyház porosz
ága és az «intakt» lutheri egyházak közti
feszültség, mellettük egyfelől a «német
keresztyének»; másfelől az újpogányság
csoportjai szólalnak meg. Aki anémet
egyházi harc frontjainak belső viszo-
nyairól akar megbízható képet alkotni,
(annak e gyüjtemény nélkülözhetetlen for-
rásmunka. K.

Bekennende K~rche.
München, 1936/7. Kaiser-kiadás. A

sorozat legújabb füzetei:
Sasse Hermann: Union und Be-

kensitnis. (53 lap, ára 0.90 RM.) Sasse
ebben a tanulmányában a poroszországi
únió és előzményei nek példáján azt mu-
tatja ki, hogy az egyházi únió mindig
nélkülözi az egységes és általánosan el-
fogadott hitvallást. Már pedig az egységes
közös hitvallás nélkül létrehozott egyházi
únió hazugságra épül. Ez a veszély fe-
nyegeti jelenleg Németországban nem-
csak az 1933-i egyházalkotmány értelmé-
ben megalkotott «N émet Evangélikus Egy-
ház»-at, hanem ar. Ú. n. «Hitvalló Egy-
ház»-at is, melynek neve ellenére sincs
határozott és egységes hitvallása. E nél-
kül pedig legfeljebb csak egyházi szövet-
ségről (konföderáció ) lehet szó, mely nem
érinti az egyes szövetkezett konfesszio-
nális egyházak hitvallási különállóságát
és sajátságait. W. D.

Die Kirche vor der WeZt (35 lap, ára
0.45 RM). Két tanulmányt tartalmaz. H.
Lilje. «Der Ruf der Kirche» című elő-
adása, a harcokban megújuló egyház pár-
beszéde az állammal és a vallások vi-
lágával. Telve aktualitással. G. Schmidt:
«Der Prophet - ein BDd der rechten Kir-
che» címen biblikusan kidolgozza a pró-
féta legfőbb vonásait, rnelyek az egyház
vonásaivá kell hogy legyenek.,.

Breil Th.: Bekenaünisqebuaidenes Kir-
chenreqimeni (28 lap, ára 0.45 RM). Igen
sokatmondó, alapos tanulmány. Megálla-
pítja, hogy csak hitvallásos egyházker-
mányzás lehetséges, Majd egy hosszabb
részben egyházjogi alapelveket tárgyal,
történeti visszapillantásokkal. Akit az
egyházjog mai helyzete érdekel, új kérdé-
seivel, okvetlen vegye kezébe ezt az írást.

Sioll Cristian: DeT Weg der Kirche
zunscher. Erasmus und Karlstadt. (34 lap,
ára 0.45 HM.) A konkrét német egyházi
helyzetból indul ki. Szigorúan a lutheri
egyházak szempontjából ítéli meg az ese-
ményeket. Két veszélytől óv. A restau-
rálás gondolatától, mely olcsó békét akar
s ennek érdekében az egyház külső rend-



jét teljesen el akarja választani a hitval-
lásától. A másik veszélyt a rajongás-
ban látja, amely erővel úniót akar s az
egyház rendjét teljesen egybekeveri a
a hitvallással. A kettő között Luther útja:
a hitvallás útja az egyház egyetlen ki-
meuekedése mai súlyos helyzetéből.

Dietz Otto: Die Bandigung der Litur-
gie durch das Wort. (44 lap, ára O.GO
RM.) Rendkivül világos, átfogó, a Iegú-
jalJb tudományos értekezéseket feldolgo-
zó, Luthert nagyszerüen ismerő és idéző
munka. Szerinte a megigazulás adja az
egész istentisztelet alapszínét. Bő.ven tár-
gyaljél a liturgia túlhangsúlyozásának és
elferdüléseinek veszélyes elméleteit. Fi-
gyelemre méltó szavai. vannak a prédi-
káció, az úrvacsora és a többi istentisz-
teleti elem viszonyára vonatkozólag. El-
olvasása alkalmas arra, hogy hazai litur-
gikus mozgalmaink forrásait és irányait
tisztábban megismerhessük.

Mere G.: Die liüherische Liturgie und!
das Gebet der 7campfenden Kirche. (28
lap, ára 0.4.5 RM.) Rámutat arra, hogy a
német egyház harca nemcsak egyház-
politikai kérdés, hanem érinti az egyhá-
zat minden oldalról, így a liturgiájában
is. Ennek kapcsán a reformátori teológia
megújulásának hatását tárgyalja az isten-
tiszteleti kérdést illetőleg.

Hopl Fr. W.: Vom weltlichen Reqimen;
nach e nanqelisch-luiherischer Lehre. (40
lap, ára 0.53 RM.) Rendszeres, világos:
gondolatkörökben tárj a fel evangélikus
egyházunknak a világi hatalomról val-
lott tanítását. Hitvallási irataink sajá-
tossága, hogy nem politikai eszményeket
rajzolnak meg, hanem az Irás tan ítását
alkalmazzak a világ életére. Alapelve-
ket kapunk ebben a munkában arra nézve
is, hogy miért es hogyan foglalkozzunk
igehírdetésünkben a politikai, társadal-
mi, világi kérdésekkel.

S. L.
Stiihlia Wilhelm:

Menschen unier Gott. Das Gottes-
jahr 1937. Kassel, 1937. Johannes
Stauda-Verlag. Ára 2.14 RM.
A berneucheni kör ez évben már 17-ed-

szer adja ki nagyjelentőségű évkönyvét,
amely az egyházi esztendő szempontjai
szerint tagolt naptári része mellett évről-
évre gazdag és értékes, egy bizonyos ve-
zető gondolat köré csoportosuló cikksoro-
zatot tartalmaz a körhöz tartozó egyházi
és világi szerzök tollából. A vezető gon-
dolat ebben az évben az, hogy; a külön-
bözö emberi közösségi kapcsolatok (há-
zasság, szülők, gyermekek, felebarátok,
barátok, ellenségek stb. viszonyai) és
élethivatások (földmíves, kereskedő, bíró,
pap sU, hivatása) Istennek való tudatos
alárendeltségükben töltik be igaz értel-
müket, illetve ítéltetnek meg és válnak'
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egyúttal Isten lényegének és munkálko-
dasának tükrévé, példázatává, Azt a min-
den évben szem előtt tartott feladatát,
hogy feltárja a keresztyén igazságnak a
gyakorlati élet szempontjából való alakító,
exisztenciális jellegét és jelentőséget, ez
a kötet is mesterien oldja meg. Az év-
könyv tehát apologetikai hivatást is tel-
jesít, de a mellett a szó igazi értelmé-
ben épít is és az életfolytatás és hivatás-
teljesítés számára szilárd alapot vet.
Ezért a maradandó értékóért a naptári év
előrehaladott volta meílett is a legme-
legebbell ajánljuk olvasóink figyelmébe,

Budaher Oszkár.
Asmussea, Haas =

Oranung des Goiteedienstes. Mün-
chen, 1936. Kaiser-kiadás, 288 lap; ára
5.85 RM.
A németországi egyházi harc hitvalló

front jának egyik legismertebb evangéli-
kus harcosa, íme, szükségesnek látja, hogy
«inter arrna» is ilyen behatóan foglalkoz-
zék az evangélikus egyház eredeti litur-
giájával, nyomatékosan hangsúlyozva mü.
vében, hogy a liturgia az egyház belső
életének a centruma. A sok helyen el-
pusztult, a gyülekezeti használatból elsik-
kasztott lutheri istentiszteleti tipushoz va-
ló visszatérést kívánja szolgálni Asmussen
kőnyve, amely a probléma megvilágítása
után az egyházi év minden ünnepére és
vasárnapjára közli a teljesen kiépített
(az ige és a szentség összetartozásan
nyugvó) lutheri főistentisztelet teljes szö.
vegét, az állandó és változó részek meló-
diáival együtt, valamint a megfelelő ves-
pera-istentisztelet teljes anyagát is. Azok.
nak is, akik az igazi evangélikus isten-
tiszteleti élet megújbodását szeretnék ma-
gyal' gyülekezeteinkben és azoknak is,
(akik a nagy ~(zökkenő}}-töl félnek, illetve
a lutheri istentiszteleti tipushoz való visz,
szatérést egy nemzedék alatt kivihetetlen-
nek tartják, egyaránt nagyon ajánlható
ez az értékes könyv, amely nem száraz
elmélet, hanem az Egyház megelevene-
dő istentiszteleti életének gazdag tárháza.

J. L.
Hoseathiea Albert:

Gotlesdienst und Volksdienst. Gotha
1935. Klotz-kiadás. 240 lap; ára: fűzve
3 RM.
Ezen a könyvön nagyon meglátszik,

hogy szerzöje - saját vallomása ezerint
- sokkal inkább tudatában van német né-
piségétől, mint a Krisztus egyházától va-
ló meghatározottságának. Akár az isten-
tiszteleti élet kérdéseit tárgyalja (pl. ll;

93. és kk. lapokon, az egyházi év «re-
form»-jában mi el nem oor?), akár a gyü-
lekezeti élet több munka-területét, ame-
Iyen «evangelische Lebensbeeinflussung»-
nak nevez, mindenütt a saecularismue
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kö,:etkezetesen érvényesülő jelenségeivel
talalkozunk. Meggyőződésünk szerint ak-
kor végzett volna értékes - valóban gya-
korlati teológiai - munkát a szerző ha
alapelvként nem azt az egyházi~tlan
szempontot érvényesíti, hogy t. i. mire
van szüksége egyéni meggyőződés szerint
e~nek a. sok idegen hatástói megfertő-
zott «mal» «gyülekezete-nek, hanem alá-
zatos engedelmességgel vállalja annak a
sokféle és mégis egy szolgálatnak fel-
ismerését és megismertetését, amely az
egyház Urának szent akarata a keresz-
tyén-evangélikus gyülekezet pásztorolá-
~L ~L
Haack, Hans Georg:

Die Amtshandlungen in der evan-
qelischen Kirche. Gotha 1935. Klotz-
kiadás, 153 lap; ára: 3 RM.
Ez az értékes tanuhnány a lelkészje-

lölteknek, azután a fiatal lelkészeknea
akar elsősorban segítségül lenni a külön
féle szent cselekvények (ecasualia») ér-
telmének és jelentőségének, valamint he-
lyes alakításának és végrehajtásának is.
mertetésével, Az elvi kérdések rövid érin-
tése ut~n külön-külön tárgyalja az egyes
kazualiákat, A magyar evangélikus olva-
sónak is lelki gazdagodásui szolgál Haaek
müvének áttanulmányozása. J. L.

Katolicizmus.
Chesterton Gilbert Keith =

Der heilige Thomas von Aqttin.
Salzburg-Leipzig, Verlag Anton Pustet.
223 lap. Ára 3.60 RM.
Ennek az angolból fordított könyvnek

nyiltan bevallott célja, hogy Aquinói rl'a,~.
más alakját éppen azokhoz vigye köze-
lebb, akik nincsenek vele egy hiten, de
érdeklődnek iránta. A könyv azonban nem
történeti értelemben vett életrajz a ró-
mai katolikus egyház legnagyobb tanító-
mesteréröl, hanem egy érte lelkesedő mo-
dern író sokszor igen szellemes, de nem
mindig tárgyilagos és szenvedélymentes
eszmefuttatásainak sorozata. Leginkább a
thornizmustól és az annak alapját alkotá
arisztotelizmustól távol álló modern gon-
dolkodókat intézi el fölényes iróniával s
igyekszik velük szemben Aquinói Tamást
mint egyedüli igazán modern gondolko-
dót magasra emelni. A reformáció pe-
dig úgy jelenik meg előadásában, mint
késői hajtása azoknak az eretnekségeknek
(manicheizmus!, pesszimizmus stb.), ame-
lyekkel Aquinói Tamás már a 13. század-
ban győzelmesen megküzdött. Mindeneset-
re érdekes és jellemző terméke ez a
könyv az újthomizmus által befolyásolt
római katolikus lelkiségnek.

W.D.

Gemelli Augastin O. F. M.:
Das Franeiskanertum. Leipzig, 1936.

Verlag Jakob Hegner. 520 lap, ára köt-
ve 9 marka,
A középkor nagy szentje: Assisi-i Fe-

renc felé a protestáns történetírók és teo-
lógusok is mindenkor megértő érdeklő-
déssei fordulnak. A mult században ép-
pen ennek az érdeklődésnek köszönhette
nagy népszerűséget a «poverelle»
Hase, , Thode s. főleg Sabatier életrajzai
~yoman. Római katolikus részről persze
igyekeznek a protestánsok «elrajzolásait»
Assisi-i Ferenc alakján kiigazítani, öt
és egész törekvésot teljes harmóniába
hozni a római katolikus egyházzal. Ilyen
G~melli-nek, a milánói egyetem rekto-
,rana'ki s a 'Ferenc-rend tagjának ez a né-
metre fordított könyve amely nem is csu-
.pán életrajz, hanem ~ ferences szellemi-
ség történetének előadása s egyben erőtel-
jes apológiája, Hét évszázadból vonul-
nak fel a ferences szellemiség hordozói
harcosai és mártírjaí, másrészt ellenfe~
lei (köztük pápák is). Ebből a nagy tu-
dással, szorgalommal és lelkes szerétet-
tel készített hatalmas müből a keresz-
tyén kegyesség története iránt érdeklődő
protestáns ember is sok érdekes megfi-
gyelést és tanulságot meríthet.

W.D.

Vegyesek.
Keppler Friedrich:

Calwer Kirchenlexi7con. Stuttgart,
Caiwer Vereinsbuchhandlung 1936
megjelenik 2 kötetben, 8-8 füzetben;
előfizetési ára fiÜzetenként 1.88 RM.

, Ez :;tz egyházi lexikon rövid, világos
es mégis alapos tájékoztatást nyújt mínd-
azokról a kérdésekről, melyek az egyház
és története, az egyház tanítása, istentisz-
teleti és hitélete iránt érdeklődöknél tá-
madhatnak. Nagyon jó segédeszköz a lel.
kész számára, ha nincs ideje hosszú tu-
dományos tanulmányokat vagy nagy.obb
könyveket olvasni, de igen használható-
tájékoztató minden egyházi dolgok iránt
érdeklődő világi ember számára is. Az
előttünk fekvő első ffÜzet, mely az «A»
betű címszavait tartalmazza már rnu-
t.atja e vállalkozás használhatÓságát. Igen
ugyesek pl. egyes szektákról szóló közle.
n;ténye.k? valamint azok, melyek egy-egy
földrajzi egység keresztyén viszonyait tár-
gyalják. Nagyon jók a történelmi jelle-
gű közlemények, melyek egyebek közt
a legújabb némef egyházi harcokból is-
mere~es egyes egyházi vezetők életrajzi
adatait (pl. Asmussen) is felölelik. A lexi-
kon olesósága míatt könnyen megsze-
rezhető: melegen ajánljuk olvasóinknak.

K

Nyomatott Székely és Társa könyvnyom dájában Sopron, Várkerület 66.



Egy budapesti olvasónk a "Zsidókérdés" c. a májusi számban
megjelent tanulmánnyal kapcsolatban hiányolja a tanulmányból a "meg-
oldás"-t. Erre azt kell felelnünk, hogy 1. a zsidókérdés tárgyalá-
sánál elsőrendű jelentősége van annak, hogy magának a kérdésnek a
mibenlétével jőjjünk tisztába s ennek alapján tisztázzuk a valóságos
helyzetet. Annak a sok, sokszor jóindulatú nyilatkozatnak, amelye kér-
dés körül elhangzik, legtöbbször alapvető hibája, hogyazsidókérdést
hamis síkba állítja, mikor azt gazdasági, vagy kulturális, vagy nem-
zeti, vagy egyéb kérdésnek minősíti, A folyóiratunkban közölt tanul-
mány célja az volt, hogyelsősorban a zsidókérdés mibenlétét világítsa
meg. 2. A zsidókérdés "megoldásá" -ra nincs olyan recept, vagy gyógy-
szer, melyet míntegy mechanikusan alkalmazni lehetne. Akik ilyen
"gyógyszerek"-et ajánlanak, legjobb esetben önmagukat és másokat
tévesztenek meg. A valóságos helyzet leplezetlen feltárásában azonban
máris van némi útmutatás a kivezetö útra. Ha annak a felismerésnek,
hogy a zsidóság ven d égn é p, a magyar törvényhozás utat engedne
s ennek alapján szabályozná újból a zsidóság állampolgári jogait, lete-
lepedésének, itteni életének és munkáiának feltételeit stb., akkor jelen-
tős eredményeket lehetne elérni a jelenleg elmérgesedett helyzet javí-
tására. Ez sem hozna azonban teljes megoldást, kiváltképen akkor
nem, ha a magyarság maga nem változik meg s ha nem keressük a
megoldás előfeltételeit abban is, hogy a keresztyének legyenek valóban
keresztyének. --

Levelesláda ..

Jelen számunk munkatársai: Dr. Bukovszky Ferenc, egyetemi tanársegéd, Szeged.
- Dedinszky Gyula, lelkész, Kískörös. - Dr. Horváth Sándor, közgazda, Budapest. -
Dr. Jánossy Lajos, egyetemi tanár, Sopron. - Kendeh-Kirchhnopi György, s, lelkész,
Cegléd. - Rozsondai Károly, tanítóképzöintézeti igazgató, Sopron ..-

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:

Szántó Róberl: Szerétsz-e engem? Budapest, 1937. Ára 4'SO P. - Gálos Rezső:
Báró Amade László. Pécs, 1937. - Szontagh Vilmos: A közigazgatás racionalizálása
jogelméleti lényege szerint. Miskolc, 1937. - Kun Lajos: Egy baranyai falú földműves
és bányásznépének szociális hy'giénéje, Pécs, 1937. - Bárdosi Németh János: Élet és
irodalom. Szombathely, 1~37. "IroUkő" kiadása. - Nagy Mária Ilona: A gyermek és
a halál. Budapest, 1937. Ara 2 P. - Szontagh Vilmos. A. szent korona tana és a kor-
mányzói jogkör. Miskolc, 1937. - Belohorszky Ferenc: MagY!lr problematika a közép-
iskolában. Budapest, 1937. Királyi magyar egyetemi nyomda. Ar,a -'SO P. - Kösters
Ludwig: Unser Christusglaube. Freiburg. 1937, Herder-kiadás. Ara 4'SS RM. - Kess-
Ifr Lina: Der Gottsucher und die Aufgabe der Kírche. Kassel, 1936. Stauda-kiadás.
Ara 1'13 RM. - Schlatter Adolf: Die Kírche, wie Jesus sie sah. Kassel, 1936. Neu-
werk-kiadás, Ára -'75 RM, - Wendland Heinz-Dietrich: Der Herr der Zeiten. Kas-
sei, 1936. Neuwerk-kiadás. Ára ,-'90 RM. - Stlihlin Wilhelm: Das Gottesjahr 1937.
XVII. évfolyam. Kassel, 1937. Stauda-kiadás. Ára 2'14 RM. - Bentzen Aage: Daniel.
Tübingen, 1937. Mohr-kiadás. Ara 1 95 ~M. - Kiss Béla: Az evangélikus presbiter
jogai és kötelességei. Csernátfalu, 1936. Ara -'50 P.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. - Anémet könyveknél a nálunk is
érvényes ú. n, külföldi árak vannak feltüntetve.

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

A folyóirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.



VEDD ÉS OLVASD!
HitvaUási irataiuk.

Az Ágostai Hitvallás. Fordította Prőhle Károly. 1930. 50 f.
Az Ágostai Hitvallás. Fordította Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja, 1929. Fakszimile kiadás. 2 P.
Ugyanaz, a Luther Társaság kiadásában. 40 f.
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
A Schmalkaldeni Cikkek Luther Művei VI. kötetében. Usd alább 1

Luthertól és Lutherról
Művei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917,

Fűzve 60 P, kötve 80 P. A IV-Vl. kötet egyenként: füzve 8 P.
kötve 10 P.

A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1'50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) II 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1'50 P.
Prőhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929. 80 f.
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. 80 f.
Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenö: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Török István: Luther és a biblia. 1934. 50 f.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1'50 P.
Walter János: Luther Márton ifjúkori vallásos fejlödése. 10 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.

A. ige és az imádság szolgálatáb aD.
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
Járosi Andor: A német evange likus liturgiai reformmozgalmak. 1933. 2'30 P.
Kamer Károly: Máté evangéliuma. 1935. Elöfizetöinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3'SO 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: 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: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. n. kötet. 1936. 1'50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.

Egyházunk életéhez.
Karner Károly: A felekezetek Mai!yarországon a statisztika megvilágításá-

.ban. 1931. 4'20 P.
Viszkok Lajos: A hit által való megigazulás elve egyszeríi evangélikus

hivek lelki világában. 1935. 1'80 P.
Túróczy Zoltán: Oldott kéve Isten szérűjén. 1936. 40 f.
Jánossy Lajos: Az evangélikus gyülekezet sajátos életformái. 1936. 60 f.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Gáncs Aladár: Kunszt Irén emlékkönyv. 2'50 P.

FiaD kÖDyvek.
Oravala Ágoston: A parasztpróféta. 6 P.
Pietilá r A bűn mardosása és az Isten békesséqe , 80 f.
Kivistö: Vitézségi érem. Ifjúsági regény. 96 f.
Malmivaara : Miről ismerhetők meg Isten gyermekei? 14 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 legegyszefÚbben az evangélikus könyvkereskedések útján szeréz-
hetők be. Ilyenek pl.: Luther-társaság könyvesbolt ja, Budapest VIlI., Üllői-út 24. Fé bé
könyvkereskedés, Budapest VII., Damjanich-utca 25/a.


