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"Született néktek ma a Megta~tó,
ki az U~ Krísztus".

L/lk. z.tt.
Deoember ; régi szép megnevezés szerint karácsonyhava. Karácsony;

honnét vette át a keresztyén magyarság az; Úr születésének emléknapja meg-
jelölésére éppen ezt a szót, az itt nem tartozik ránk. Nevek jelentést a tarta-
lomtól kapnak, amelynek jelölésére használjuk őket. Ha pogány magyar marad-
vány rejtőzködnék is a megnevezésben. számunkra karácsony új világot jelent.
Vajha a magukat keresztyéneknek nevező embermillíók és 'népek számára is
új világot jelentene! Milyen könnyü volna akkor a sok hiábavaló, terméketlen
és meddő konferencia helyett az Ézsaiás próféta meglátásában megirt és Wil-
liam Strutt festőművész által megrajzolt örök békességet, amelyben még a
természeti világ ellentétei is kibékülnek, elérni és megőrizni!

Amikor így karácsony és előhírnöke, ádvent felénk hangzó üzenetének
hatása alatt nézünk körül, még jobban fáj a szívünk, mint máskor, hogy a
«keresztyén. Európa •keresztyén > népeinek életében, hazánkat is beleértve, a
jézusi keresztyénség sokszor csak milyen megüresedett formákban található meg.

Szomorúan kell megállapítanunk azt, hogy külsöségek azok, ame-
lyek a keresztyénség végtelen gazdagságából megmaradtak. NéZZÜK akár
az északi és spanyol .bolsevizmust, akár a bolsevizmussal kacérkodó es a mellett
a raffinált élvezeteket kedvelő «nyugatí keresztyénséget», nézzük a feltörő új
pogányságot, a faj, a vér mitoszát valló irányzatokat, vagy ezekkel szemben
a középkor eszményeihez menekülő törekvéseket, mindenütt komor viharj ele,
ket látunk, amelyek nem egy gondolkodóban a 'keresztyénséggel együtt a nyu-
gati kultúra kíöregedésének és így pusztulásra megérettségének szomorú meg-
látását keltik.

Mert hiába áll az állam jogi és"erkölcsi élete azon alapokon, amelyeket a
keresztyénségtől kölcsönzött, ha az evangélium állandóan megújító erői hiány-
zanak életéből. A mélyehben látó már most romokat lát korunk kultúrája he-
lyén, amelyek, mint a klasszikus ókornak romjaiban is imponáló, egykori nagy-
ságát hirdető, de mégis csak ellIl{u:1téletre 'emlékeztető maradványai 'elmult
szép világról szólnak.

Látszólag zajlik még benne az élet, de erre gondolva nem tudok sza-
badulni attól a képtől, amelyet a rajnai vízesés keltett bennem, amelyet egy
forró, kavargó, égő pokoUá változtat át az az egyszerű fogás, hogy veres űve-
gen szemléltetík a nézővel az alázúgó víztömeg grandiózus látványát.

Alvilági tüzektöl hevített vulkanikus talajon él leorunk és a helyzet
tragikus szomorúságán nem változtat az, ha behúnyjuk szemünket és 'nem'
gondolunk rá. Nem más a milliós, névtelen tömegben élő, egyesnek a sorsa,
életfelfogása, lelki eszménye, világnézete sem.

Az ifjúság, a jövendő várományosa szomorú élet-halálharcot wív el-
helyezkedéséért, a napi kenyérért. A gyári munkás, .ha még .van érzéke, ennek
felfogására, kétségbeesve látja, mint .szív]a ki vérével vemberségét 'is a gép,
amelyet szolgál és teszi őt is lélek 'nélküli embergéppé, A falu népe szomorú
dhagyatottságáról megdöbbentő képet rajzolnak a kutatók, és ha a •Néma
forradalom. és a .Viharsarok, írói nem fogták is meg szerenesés kézzel a prob-
lémát, müveiken keresztűl is a keresztyén felelősség nyomasztó súlya fekszi
meg lelkünket.. Emberek, egyesek, országok, fajok, népek, hová, hová vezet ez?

Bs ebbe a kiégett, fásult, lemondó, kétségbeesett 'vagy forrongó világba
cseng bele a karácsonyi harangszó, hangzik a betlehemi boldogító üzenet .



«Született néktek ma a Megtartó. ld az Úr Krisztus». Több, mint tizenkilenc
évszázadon keresztül minden évben, sőt naponként hangzik az Egyház által
ismételt üzenet, mint megoldása a tragikus mának is. Ozenet, amelynek ki-
próbált igazságát eltünt generációk hosszú sorának hitvalló .milliói bizonyítják.
Ozenet, amelyről hívei most is boldogan tesznek bizonyságot, hogy életújító,
korhadt, szűk kereteket ledöntö és az örökkévalóság 'térségeit felsz:a:badító ereje
van most is. Ozenet, amelyet a «stirb und werde» költői megérzéssel is az újjá-
születés szükségességével és egyúttal éppen karácsonyajándékaként jelölhe-
tünk meg.

A magábaroskadt, kiégett, üres formákból álló világ számára karácsony
ennek az újjászületésnek szükségességét, de egyúttal Iehetőségét is hirdeti.
Rámutat míndenek előtt arra, hogy belső, világon belüli, immánens szabadu-
lásról, őnmegváltásról nem lehet szó. Az ernber nem ragadhatjarneg önmagát
hajánál fogva és nem emelheti ki a posványból, ahová süllyedt. Az evező nél-
kül a csónakban ülő minden tovahaladási igyekezete 'céltalan.

Karácsony évről-évre kívánja a szívekbe és lelkekbe 'kiáltani azt, hogy
nír.cs önmegváltás, de van megváltás ; nincs töretlen fejlődés, de van égi se-
gítség; nincs bűntelen élet ideálízmusa, de van szabadulás a bűn rabságából;
nem ifjíthatja meg magát saját erejéből az 'elaggott szervezet, .de újjászület-
hetik felülről a Szentlélek által; nem lehet a romokban heverő élet- és
világfelfogást újból összehegeszteni, de lehet a romokon új világot építeni. Ha
meghalt és azáltal, hogy meghalt az e 'világba gyökerező {és szabadulást itten
kereső «én», az «6 ember», akkor, csak akkor, de akkor igen is szó lehet arról,
hogy megszülessék amaz, Isten Lelke szerint való .új ember» és vele az új
élet; virág a romokon, öröm a kétségbeesés helyén, boldog bizakodás a le-
mondás helyett: Megszületett néktek ma a Megtartó. .aki az Or Krisztus!

Forogva száguldhat tova öreg Iöldgolyónk a világűrben, hordva magán
az emberi élet mínden nyomorúságát és keservét. amikor a karácsonyi ha-o
rangok szólnak, kűlönősképpen is szemlélhetővé válik, hogy az örökkévaló
világ határait súrolja, hogy metsai egylmlÚlst az ideigvaló és az idővel nem'
mérhető élet síkja. Boldog az az ember, aki,a harangszó hangjára felfigyel,
mert meglátja és megkapja a földi élet/et is meggyógyító égi ajándékot, az
élelújító lelki erőt, az örökkévalóságnak, a gyarló ·földi, emberi .korlátokat
széttörö és embert boldogító isteni kegyelmét.

Ezt hirdeti számunkra karácsony. Vajjon nem kell-e sírnunk az emberi
rövidlátáson, hogy észrevétlenül megy el ezen üzenet mellett, hogy nyomo-
rult koldusként tengeti életét, aki fillérekért könyörög és lábbal tapossa a
boldog, a diadalmas élet felbecsülhetetlen kincseit ? Aki fuldokolva kapaszko-
dik minden szalmaszálba, amelyet feléje sodor az élet szennyes árja, és nem
látja meg és nem ragadja meg att a mentökötelet, amely a biztos partra vonná
ki a hullámok tajtékából. Hiányzik a «lelki keze», a hit, amellyel megfoghatná és
megszoríthatná azt a szabadító jobbot, 'amely új világot, új .életet, könnyek
közt is boldog türelmet jelent számára mindaddíg, amig hazamegyünk.

O adj Uram hitet, hogy karácsony drága üzenetét meghallva, meg-
értsük és életünkben valóra váltsuk; ó, taníts 'meg, Uram, imádkozni, hogy a
képedre és hasonlatosságodra teremtett szomorú ernbermilliók arcán, mint a
haza talált tékozló fiúén, újból felragyogjon a boldog öröm a megbocsá ló
atyai szerétet láttára; 6 add Unam, hogy karácsony, a Te testet öltött, megváltó
szeretetednek ünnepe újjászületést jelentsen a mí nyomorult életünknck.l
O jövel, jövel Uram Jézus, nélküled üres, nyomorult, céltalan életünkbe és
töltsd ki azt, és tedd aa örökélet bűnt törlö erejével rernényteljessé, tisztává
és boldoggá! Dr. Kiss Jenő.
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Küzdelem népekért, küzdelem szivekért,
A finn nép, mint valószínű leg rninden nép, bensőleg nagyon ellentnon-

dásos. Nekünk .vannak eszményeink, tiszták és fenköltek. és sokszor lelkese-
dünx, hogy .azokat az eszméket valóra váltsuk. De nagyon .gyengék vagyunk,
hogy valóban .megvalósítsuk eszmélnket. A finn népet szívósnak, munkában
és szenvedés pen -kitartónak mondják, De a finn ember nem tudja kellő szí-
véssággal megragadni .azt, amit a jó időben helyesnek ismer fel és amit meg-
valósítani törekszik

A népek -életében beteljesedik az apostol szava: «Mert a jót, amit aka-
rok, nem cselekszem, dc a gonoszt, amit nem akarok, azt cselekszem». Micsoda
ellenmondás és ellentétek! Egyfelől eszmei, humanisztikus és kultúráramlatok,
másfelől a mammon rabsága és önző élvezethajhászás! Egyik oldalon áhítatos
vallásosság, a másik oldalon szörnyű Isten-tagadás és Isten-káromlás. Éret-
tünk folyik 'a küzdelem. Éppen úgy, ahogyan a mi országunk századokon keresz-
WI nyugati -és keleti szomszédunk közbeesö csatatere volt, éppen úgy népünk e
pillanatban jónak és a gonosznak küzdőtere. Melyik marad az úr és a győztes ?

Azonban azok .az erők, amelyek a népet magukkal rántjak az egyik, vagy
a másik irányba, magukkal viszik az egyedeket is. És az erőknek az a tényle-
ges összemérése, amely a jó és rossz ellentétességét igazán leleplezi, éppen'
az egyedekben folyik. Nagyon sokszor a legfeltűnőbb módon éppen a kiváló,
zseniális egyedekben. -különösen gyakran a költőkben. Oksanen ismerte önma-
gában ezt a kínzó gyötrelmet és még sokkal erőteljesebb szavakkal is, mínt
Pál apostol, .arnikor egy versében így ír : «Ördög és angyal lakik az én sZÍ-
vemben. Azok' küzdenek - és viaskodnak s az egyik próbálja legyőzni a má-
sikat>.

A költő' érzi, hogyan hajlik szíve az egyik oldalról a másikra. Egyszer
a bűn uralja azt, amikor a szív lángolóan sziporkázik, mint valami tűzhányó.
Máskor újra ,az angyal győzedelmeskedik és a szív tűzhányó helyett átváltozik
a békesség .és szeretet völgyévé. Milyen igaz ez, mennyíre megfelel a tapasz-
tulásnak ! Ilyen .hát az ember. És ugyan milyen sokan imádkoznak úgy, mint
az imént említett költő: «Bárcsak jönne szívembe az eddigi mellé egy másik
angyal is, hogya gonosz kísértéseit elháríthatnök!»

Igen gyakran 'ez a küzdelem a leghevesebb ifjúságunk idején. Milyen
ismeretes az .pl. az egyetemi hallgatók világában] Nem régiben olvastam egy
teológus cikkéta finn egyetemi életről; tele volt leverő vonásokkal. Nem úgy,
mintha nem' lenne annak fényoldala, hanem mert a sötét árnyak megfélemlítő
sokaságban tűnnek fel benne. Hiábavalóság és tékozlás, iszogatás és tisztátalan
élet alkotják azokat a szomorú vonáso kai, amelyeket nem lehet megemlítés
nélkül hagyni. Sokan sóhajtoznak a testi bűnök terhe alatt: "O én nyomorult
ember, kicsoda .szabadít meg engem e halálnak testéből ?» Es még azok is, akik
- külsőleg ,- nem tartoznak az említettek közé, azok is bensőleg annál többet
szenvednek' Ok érzik, 'hpg1y nemcsak cselekedetről van szó, hanem a szív
ind ulatáról.

Bárcsak helyes megvilágításba tudnánk helyezni a dolgokat! Csak tud-
nánk belsőellenmondásaInkat magasabb szemszögből vizsgálat alá venni.
Ha a víz fenekén fekvő köveket vizsgáljuk, akkor azok -másfélének látszanak,
mintha Ielvesszük azokat. Sokkal tisztábban látjuk azokat, ha kiemeljük a víz-
ből. Dea kö súlya is más a vízben, mint a levegőbe emelve. Mennyível nehe-
zebb! a levegőben!
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Ugyanúgy a szívünkben lakozó bűn valami homályos dolognak lát-
szik, ha azt csak természetes szemünkkel vizsgáljuk. Azonban ha Isten igéjének:
fényében vesszük vizsgálat alá, akkor rögtön láthat óvá válik rettenetes ereje
és súlyos volta. A természetes ember számára a hűn lehet gyötrő, de sokszor.
még az se. Igen gyakran a bűn tetszik nekünk, édes, elragadó, csábító és talán
csak a következrnényeit érezzük keserűnek. Csak amikor Isten színe elé lépünk,
vesszük észre, hogy mi a bűn: a test törvénye tagjainkban, a halál férge tes-
tünkben. Annak a jele, hogy egész lényünk elidegenedett Istentől és a meg-
semmisülés felé .halad. Nem néhány apró-cseprő kérdésről van tehát szö, ha-
nem teljességgel .mindenről.

Bűneinkkel együtt lsten színe elé helyezödve vesszük csak észre, hogy
mire van szükségünk. Emberileg nézve tnenedékre van szükségünk. De Isten
igéjéneh világosságában nekünk sokkal többre, meguáltásra van szükségünk.
«Kicsoda vált .meg engem? - ez a kérdés helyes formája. A megváltás szük-
ségessége rettegést, .szükséget jelent a szó legteljesebb értelmében.

Egyáltalában nem .könnyű ebben a megvilágításban nézni a dolgokat.
/\. legnagyobb erőfeszítéssel sem tudunk eljutni oda. De Isten maga jön a
segítségünkre. Itt nálunk Finnországban gyakran láthattuk, hogyan segít el
ehhez az lsten. Előfordult ilyesmi úgy a felsőbb, mint az alsóbb néprétegekben.
Hamarosan kétszáz -éve lesz annak, hogy Nyugat-Finnországban egy pásztor
lányka a nyáj őrizése közben «Az igaz keresztyén ség gyakorlása» c. könyvet
olvasgatta, Nagyon .régi könyv volt az, amely nagyon kornoly szavakat tartal-
mazott az élet megjavításának szükségéről. A fiatal lány szívét [félelem és ret-
tegés fogta -el, valósággal eksztázisba esett, mert észrevette, hogy egészen hely-
telen úton van. Még akkor is, amikor hazaért, folytonosan remegett, úgyhogy,
mások is megfélemlettek. úgy mondják, hogy a lány egész szülőfalujának lakos-
sága könnyes szemmel járt és hangosan jajgatott azért, mert féltek, hogy vala-
mennyien kárhozatra jutnak Valamennyien elkezdték keresni a megváltást és
a fiatal lány mély tapasztalata kezdete lett az egyik nagy ébredésí mozf5ialom-,
nak, amelynek hatása még ma, kétszáz év multán sem szünt meg,

Az ilyen eseményeket vizsgálva nem tartjuk nagy dolognak, ha valaki
eksztázisba esett, fellépésében fanatikus volt, ha az emberek könnyeket ontot-
tak és megrettent lelkiismerettel jártak. Az a fődolog, hogy keresték a megval-
t:.íst és az ilyen keresést Isten nem hagyja válasz ,nélkül. Ezrek és ezrek hall-
hatják újra és újra a Megválto kegyelmes hangját: «Bűneid meg vannak bo-
csátva». Ezrek és ezrek áldottak Pál apostol szavaival az Úr Jézus Krisztust, aki
megváltást hozott a bűnösöknek azáltal, hogy halálra adta magát érettünk, Az
ő példájuk, 'sok nemzedék buzdító példája bátorít bennünket, a jelen idő gyer-
mekeit. Nem ,akarunk mi sem megállni addig, amíg mi is meg nem halljuk Isten-
nek ugyanazt a kegyelmet és bűnbocsánatot nyujtó szavát.

Nincs nagyobb 'ajándék számunkra, mint a bűnbocsánat, melyet Jézus
nyujt. Valami oly nagy dolog az, hogy az felemel bennünket egy új élet szint-
j-ére, az örökélet szintjére, Ezt az életet senki sem ragadhatja el tőlünk. Ez az
egyetlen boldogés szerenesés megoldás abban a belső harcban, amelyben a
jó és .gonosz tusakodik egymással. Jóllehet a küzdelem zaja végig vonul egész
életünkön, mégis a szívűnkben békesség van, amely folytonosan teljesebb lesz.

Dr. Voipio Aarni.
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BÖLCSŐTŐL A KOPOR5ÓIG.
fl koporsönál,

Olvasandó a 126 zsoltár.

A koporsónál érezzük, hogy mennyire foglyai vagyunk e világnak,
a halál eme testének, romlandó, mulandó szépségének. Sok koporsó
mellett állottam. Hirdettem a vígasztalás és örökélet Igéjét idegenek és
ismerősök, barátok és rokonok fölött és hallgattam az édesanyám és
kisfiam koporsójánál. Beszélve is, néma csöndben is éreztem, hogy
csakugyan a siralom völgyében vagyunk, könnyhullatással vetünk, vetö-
magunkat sírva emelve megyűnk tova. Jövevénység és idegenség a sor-
sunk itt e földön s ha a halál angyala egyszer eljött, bizony nem fog
ismerni többé minket a mi helyünk sem, a hely, az otthon, ahol éle-
tünk lefolyt. Rettenetes fogság, melyböl itt e földön menekülnünk nem
lehet. A halál félelmei vesznek körül, de •..

Oe milyen ió, hogy mikor e világnak, a halál eme testének, rom-
landó, mulandó szépségének kárhozatos foglyai vagyunk testestől-lel-
kestől, benne élünk a szentek kőzősségében, az Anyaszentegyházban,
s mert az Anyaszentegyház a Krisztus teste, megváltvttan, a bünnek,
halálnak és kárhozatnak birodalmából kifelé menve megyünk tova, ha
könnyhullatások és sírások közepette, jövevénységben és idegenségben
is. Urunkra gondolunk, akit élünk, akinek keresztje-hordozásában része-
sedünk ugyan, de életünkben, bizodalmunkban hitünkön át kiragyog az
Ö képének dicsősége és műlhatatlan szépsége. És gondolunk azokra,
akik már egészen és csak Nála vannak. Akik már olyanok, mint az
álmodók. "Megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással"
- éneklik megdicsőülten, mennyei fehérségben, tündökletes fényben.
Ott vannak az idegenek, - óh, hogy nem láttam, hogy mindig testvé-
reim voltak' Ott vannak a barátok, a rokonok, az édesanyám, a kis-
fiam. Vigadozással aratnak, vigadozással jőnek elő kévéiket emelve.
Most Krisztusom érdeméért, hitemmel látom őket így s látom megvi-
gasztalódva magamat és enyéimet, gyülekezetem hívőit, Hiszem, ltogy
bár ma csak mi mondjuk így: "hatalmasan cselekedett velük az Ur ''',
egyszer valamikor a mennyei Jeruzsálem tökéletes diadalnapján min-
denki fogja szólani: "Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr '" Akkor
majd a már elköltözöttekkel, de hazatértekkel. mi hazatértek fogjuk a
hitetlenek, álmélkodók kiáltását ismételni millió és millió megváltottal,
és ég és föld meg fog rendülni ujjongásunktél : "Hatalmasan cselekedett
velünk az Ur, azért örvendezzünk l" Olyanok leszünk, "mint a patakok
a déli földön", m~lyeket a nyár irtózatos heve - minket a halál -
kiszáraszt, de az Ur vízzel tölti el, életet ad nekünk, megelevenít min-
~et. Orök rendeltetésünk így valósul meg. Boldogok leszünk, akik
Őérette háborúságot szenvedtünk az igazságért, szidalmaztattunk, há-
borgattattunk, s Őérette megöldököltűle a mi tagjainkat. Sebeink begyó-
gyulnak. Sötét lényünk, melyen csak az Ö stigmái fénylettek e földön,
tündökletessé válik, töredezett hangunk csengő diadal énekké, keserü
szánk nevetéssel telik meg. nyelvünk vigadozással.

A koporsónál, a Krisztus érdeméért, hiszem az örök életet.
Járosi Andor.
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A történelem röviden értesít az 1687-i eseményekről. Huszonnégy ártat-
lan polgárt végeznek ki Eperjesen. Homály fedi az események rúgóit és szemé-
lyeinek szerepét, a tények azonban magukban is súlyos vádak azokra, akik Iel-
ídézték. A főszereplő Carara Antal tábornok, .akiről elmondhatjuk, «bűne a
koré mely szülbe őt». Nézzük meg a kort, mely annyi 'szenvedés iés vértanú,
emlékét hozza elénk.

, A XVII. század magyar protestáns egyháztörténete a XVI. század belső
nyugalmával szemben minden tekintetben igen mozgalrnas. A reformáció óta
annyi ellentétes erő fejlődött ki a magyar történetben, hogy azoknak a nyu-
galmi állapot után elemi erővel kellett .kírobhanniok. Az ellentétes erők küz-
delmeíből legmaradandóbb nyomokat hagyta történelmünkben a magyarság és
a protestantizmus küzdelme az elnyomó abszolutizmussal szemben, A vallási
kérdés mindig előtérben á~l s a század nagy küzdelmeínek tulajdonképpent
kútfeje, A vallási elnyomás az előkészítője az elégedetlen elemek politikai
felkeléseinek és harcainak.

A barokk szellem egész Európát elárasztja, így természetesen minket
sem kerülhet el. Meghódítja a magasabb társadalmi rétegeket, de egyúttal le-
dönti a régi rendi korlátokat is fejedelmi abszolutizmusával. Minden téren
érezteti hatását, de különösen a vallási kérdésben. Az utóbbi valamilyen for-
mában mindenkit érdekel és így természetesen ,minden más kérdés fölé nő
Minden egyház biztosítani akarja a maga uralmát, míndegyik kízárólagosságra
törekszik, így természetesen nem csodálkozhatunk azon sem, ha az abszolút
hatalom biztosítékot keres a maga oszthatatlan hatalma számára és nyiltan
neki támad a protestantizmusnak.

Pázmány és az ellenreformáció a középkorba nyúlnak vissza eszkö-
zeikért a kegyúri jogok szigorú gyakorlásával, amit tulajdonképpen a refor-
máció is, mint középkorí örökséget vett át. Azonban nálunk, a mi különleges
magyar viszonyainkban más a helyzet. Nálunk a reformáció a hitbeli lerorn-
lett állapotok miatt zökkenő nélkül mehetett végbe, földesúri kényszer nélkül.
Ezt igazolja a hódoltsági területek reformációja is, ahol a török földesúr
legkevésbbé kényslJeríthette alattvalóit a reformáció hítére. Szekfű Gyula i9,
rnegállapítja.I hogy a protestantizmus harc és küzdelem nélkül terjed el, nin-
csenek véres összeütközések, nincsenek halálos áldozatok, mert rnínden küz-
delernhez két fél loell s itt az egyik fél eleve is tehetetlen, harcképtelen. Ennek
a harcképtelenségnek oka az egyház anyagi Ieromlása. Az egyház hozzákötötte
magát a világi hatalomhoz, - ez pedig a XVI. században nagykorúsírja ma-
gát, - így elvesztette lába alól a talajt, miközben lelki hitelét is elveszti. A
vallásos vágyódást kielégíteni .nern tudva, kénytelen átadni helyét a nagy len-
dülettel feltörő reformációnak. -Nálunk tehát nem használta fel a földesúri
jogot, mert a .vallásos vágyódás kielégítésére, a rettentő nemzeti csapások kö-
zepette, úr és szolga egyformán áhítozott.

Az ellenreformáció már .hítbelileg megerősödött protestantizmust talál.
Ezért nem is válogathat eszközeiben, ha eredményt akar elérni. A teljes si-
kerre tör és ebben nagyszerű segítőt -talál a barokkizált feudalizmusban, lee-
sőbb az abszolút királyi hatalomban. Nyiltan ki is fejezi, sőt a saját esetleges
lelkiismereti skrupulusait már előre is -elhárítva, .tételszerűen, irodalmilag is
hirdeti, hogy a királyt nem kötelezheti a protestáns vallásszabadságot bizto-

tIV. k, 250. 1.
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sító törvény, mert a protestánsok nem létezhetnek a katolikus vallás sérel-
me nélkül.f

A jezsuila barokk a földesúri jogra építi munkáját ; a széles népréte-
gek mellőzésével, a főurak térítésén munkálkodik. A királyi abszolutizmus a
tömegek átlérítéséhez már maga fog hozzá 'a legbrutálisabb eszközök igénybe-
vételével. A nép a maga igényeivel, hitével és érdekeivel elhanyagolható szám
politikai és vallási téren. Vallási szabadságáról ép oly korszerűtlen dolog be-
szélni, mint politikai szabadságáról. .

A protestantizmus mégis vállalkozott arra, hogy kivívja a vallásszabad-
ságot. Még teljes erejében van, amikor a vallásszabadság eszméjét élesztgeti'
és nem félelmében folyamodik a sokak szerint akkor még korszerűtlen eszmé-
hez. Nem is a kaíolikus földesúr önkényével fordul szembe, amikor ki akarja
szabaditani az egyént a vallási kényszer 'hatalmából, hanem önmagával való
belső küzdelmeínek eredménye ez. Az egyéni .vallésszabadság eszméje, igaz,
hogy ekkor még koraszülőtt gondolat, de vmégis óriási jelentősége abban van,
ho gYI a hívők, 'a lenézett és megvetett nép hitére és Ielkilsmeretf szabadságára
akarta alapítaní az .egyházat és nem .a földesúr kénye-kedvére, legyen bár az
az ő hi be. Ez a küzdelenr az ellenreformáció tói távoleső vidékeken folyl Ic,
ahová az ellenreformáció nem is érhetett el. Igy tehát a vallásszabadság eszméje
nem valamí szalmaszál, amelybe a gyengébb ifél, mint utolsó segíts-égbe, ka-
paszkodlk. A linzi 'béke erre irányuló törekvése a gyakorlatban nem valósul-
hat meg a nyugati, királyi területen. A bécsi szellem ettől a gondolattól még
nagyon távol állés idegen.

Lipót uralkodása a nemzet és a protestantizmus történetének legszo-
morúbb időszaka. Különösen az a két évtized, rnelyben az eperjesi vértörvény-
szék is lefolyik. Ezek az évtizedek so'ha nem pótolható veszteségei a magyar-
ságnak és a 'protestantizmusnak. A politikai elégedetlenség, a Wesselényi-féle
szövetkezés, Thököly felkelése, az elégedetlenkedések, csak alkalm ul szolgál-
nak a "lázadó» 'magyarság és az «eretnekek» kiirtására. Egymásután játszód-
nak le a legszörnyűbb tragédiák, a .szomorú emlékű törvényszékek. Börtön,
számüzetés, gályarabság és ezernyi más szenvedés, mind rettentő tényei az
elnyomásnak. A rebellió jogán való üldözéshez hozzácsatlakozik a háború joga.
A Thökölytől és a töröktől visszafoglalt Magyarországot tehát ezen a jogon is
l:1írja Lipót. Azt a sok szenvedést, amit ezekben az években viselt el a magyar-
ság és a protestantizmus, Leírni és átérezni lehetetlen. Egy császári tiszt így
ír a magyarság szenvedéseíröl : «Magyarország tele van a nérriet katonaság
szőrnyű zsarolásaival, telhetetlenségeível, teljes önkénybe menő 'arcátlansá-
gaival, embertelen összeütközésekkel, úgyhogy ily erőszakosságok s barbár
könyörtelenségek leírásával könyveloet 'lehetne megtölteni. Nem .allegoríce,
vagy példaként, de {valóságban is odajutott a német katonaság elnyomása alatt,
ahova Tacitus szerint a frízek. előbb ökreiket. azután Iöldjeiket s végül fele-
ségüket és gyermekeiket 'kénytelenek eladni barbár rabszolgaságra; hogy ma-
gukat anémet .rabságból kiválthassák, gyermekeiket a töröknek adják el s a
német katona nem kérdi, honnan a pénz, mert hisren a kegyetlen töröknél
is kegyetlenebb. A -Iöparancsnokok maguk is a leggonoszabb kihágásokra adnak
katonáiknak botrányos példát: 'A legkisebb csapat vezetője is állását arany-
bányának tartja, tőkét -gyüjt és az alattvalóknak véres verejtékéből mérhetet-
len fényűzésben él».

Ennek a szellemnek -volt megtestesítője Carafa tábornok. Ez az ő arca

2 Bársony György: "Veritas toti mundo dec1arata." ("Az egész világnak kinyilat-
koztatott igazság").
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is. Nem kellene személyét a történelemnek kiemelni. Egy a sol közül, akár
Szelepcsényinek, Kollonichnak, Colbnak vagy Spankaunak ne1iezzük, .ugyan-
azt a bécsi szellemet képviseli, melyMagyarországot rabbá, koidussá és kato-
Iikussá akarja tenni. Kegyetlenségben nem szárnyalja túl a többit. Ot is ,a je-
zsuiták inspirálják smindig ott járnak .mögötte. Médszered \áltozatosak, de
céljai elérésében nem retten vissza a legbrutálisabb eszközöktör sem. Érdekes:
egyéniség bontakozik ki előttünk Dittrichstein herceggel folytatott levelezé-
séböl.f Van met6dus kegyetlenkedéseiben. Azt tartja, hogy a magyar barbár
nemzet, a lágyság elrontja, de a kemény szerek ;'kigy6gyítják [ázorrgásaiból.,
Nem tartja zsamoknak tönmagát. Azt írja: .A brutalitás nem mesterségem-.
Leveleíből kitűnik, hogy zseniálisabb pénzember, mint katona. Az eperjesi vér-
törvényszék pénzügyi hasznát meg tudta becsülni és ki is tudta aknázni.

A vértörvényszék lefolyása, 'okai és összetüggéseí kritikailag még nin-
csenek tisztázva. Carafa '1687-ben, mínt a felsőmagyarországi hadak főrezéra
engedélyt kap Bécsből az általa felfedezett állítólagos összeesküvés .kikuta-
tás ára és részeseinek megbüntetésére. A vád, -mellyel a többnyire gazdag evan-
gélikus polgárokat illette, teljesen alaptalan volt. A tanúkat és birákat meg-
félemlítette. A vádlottakat <az inkvizició válogatott eszközeivel vallatta és kény-
szerítette a beismerő .vallornásna, Rezik János .eperjesí tanár írja le a szörnyű
eseményeket. A kínzás .és kivégzés rettenetes kegyetlenségei már nem 1 törté-
nelem, de a 'pszichopatol6gia körébe tartoznak. Rövid idő alatt 24 polgárt vé-
geznek ki, akik között 22 evangélikus. A vértörvényszék .felállításának indíté-
kaiban - úgy látszik - összeszövődik a magyargyűlölet a protestánsgyűlőlettel,
a térítési szándék, a pénzsóvársággal. Az utóbbi erősebb, mert a jezsuita gyón-
tatótól - a szörnyű kínok s 'végső kétségbeesés következtében - áttérttett
Zimmermann sem kap kegyelmet. A vallási érdek nem is annyira a térítésre,
illint inkább az eperjesi evangélikusság legerősebb oszlopainak kídöntésére
írányult. Ki tudná megmondani, melyik volt a döntő mozzanat? A mi sze-
rnünkben külőn-kűlőn mindegyik -méltö ok az Isten büntetésére és a történe-
lem legszigorúbb ítéletére.

Mi nem sajátíthatjuk ki magunknak az eperjesi vértanuk emlékét, Nem
is akarjuk, mert az egyetemes nemzeti .eszme mártirjai is, akik magyarsá-
gukért és vallásukért szenvedtek hősi halált. Mégis különös hálával és tisztelet-
tel emlékezünk reájuk, akik szenvedésükkel és mártirhalálukkal megerősí-
tették a magyar protestantizmust későbbi súlyos kűzdelmeire, Megtanultuk.
hogy lehetnek nemzeti, vagy hitbeli összetartozás érzéséből származó szenve-
dések, amelyek elnyomnak mínden egyéni fájdalmat s hatalmasabb erőt köl-
csőnőznek minden emberi erőnél, mely ellenünk támadhat. Nekünk is 1110nd
valamit az eperjesi vértanúk emléke, (de nem elvont moralizálás, vagy régi,
dicsőségünk és erényeink magasztalásának formájában, hanem azzal, llogy a
magyar protestantizmus a legsúlyosabb helyzetekben is meg tudott állani és
hitére támaszkodva hordozója és fenntartója tudott lenni nemzeti létünknek is.

Az a szellem, mely a XVII. század magyarságát, mint megbízhatatlan,
lázadó elemet tűzzel-vassal pusztította, ha más formában is, de ismét és ismét
felújul. Csak formailag van különbség jelszavaiban. A protestantizmus kiszo-
rításáért talán ma is hajlandó lenne nagy egyetemes nemzeti érdekeket és érté-
kéket feláldozni. A magyar protestantizmusban, mínt a multban volt, lesz Ll.

jövőben is annyi erő, hit és nemzeti hivatásérzet, hogy az idegen eszmék tá-
madása ellen, bármily formában jelentkeznek is azok, meg tud állani és ismét
a nemzeti szenem hordozója és átmentője lesz .jobb jövendők felé.

Csaba László.
3 Tört. Tár. 1895.
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Hz evangélikus földmívelő nép
mai problémáí,"

Alapvonások. Evangélikus népünk gondolatvilágának rnozgató eroi nagy-
jában azonosak az egész magyar mezögazdaságí lakosság lelki életének alap-
tényezőível. Ezek közül két egymást klegészítő és ,nyomonkísérő tulajdonságot
kell kiemelnünk: a racionalizmust és a maierializmust. Hogy ezekben mennyi
az életkőrülményekből kitermelődő, és mennyi a felsőbb .rétegekböl leszűrő-
dő rész, az most nem esik bele érdeklődésűnk körébe, csupán azt kell kétség-
bevonhatatlan bizonyosságként hangsúlyoznunk, hogy az utóbbi végzetesen
befolyásolta és uralomra segítette ezeket az erőket. Egyaránt megtalál-o
juk ezeket az egyébként igen nagy különbségeket reprezentáló magyar, némef
és tót kőzségekben, természetesen más és más színezödésben, más és más
kíséröjelenségek között.

Szerencsére a mai magyar földművesosztály harmadik jellemző vonása,
a differenciálódás a mi népünknél nem uralkodó jelenség, ami jórészt az egyéb-
ként annyi súlyos kérdést és végzetet [elentő kísebbségi helyzetünkben leli
magyarázatát. Valami feltűnő szociális érzésről nem lehet szó, sok helyen éppen
az ellenkezőjére van panasz, die a lcözösségi érzés a mi falvainkban mégis
aránytalanul fejlettebb, mint más színezetű községekben. Különösen nagy jelen-
tősége lehet ennek a ténynek egy nagy népi ébredés megindulásánál.

De nagy egyoldalúság lenne a változatosság legerőteljesebb hangsúlyo-
zása rnellett is ez a beállítás, ha nem -egészítenők ki azzal, hogy bár népünk
«a tapasztalat világában él, de azt benépesíti titokzatos erőkkel rés ismeretlen
hatalmakkal>. Különösen a nehézségek bekőszöntésének idején tűnik ki ez .a
rejtett, de erőteljesen élő és ható tulajdonság.

Vallásos élet. A fenti jellegzetességek vallási életüknek is irányító té-
nyezői. A felekezeti öntudat a legtöbb helyen eleven valóság; de nem evangé-
liumi hitünk mélységéböl és a tipikusan evangélikus karizmákból fakad, hanem
csak hagyományos ragaszkodás, magától értetődő megszokás, a kísebbségí sors
határozott, büszke, de pozitívelemekben nagyon szegény hordozása. .....ltalá-
ban erős a gyülekezet öntudata. Ha ilyen Ienne a hittudata is, akkor volna
okunk örülní l» - hangzik az egyik beküldött válaszból a színte egyetemes ér-
vényű megállapítás.

Minden negatív tartalma ellenére sem szabad ezt az öntudatot lebe-
csülni. Emberileg nézve egyházunk megújulása az ilyen gyülekezetekben sokkal
könnyebben mehet 'végbe, mint olyan helyeken, ahol ez az öntudat is eltünt
és a közöny fogfalta el helyét. Konzerváló ereje kétségtelenül alkalmas arra,
hogy ideig-óráig 'megakadályozza a teljes széthullást.

A materiális életfelfogásnak megíelelően egyházi életük formalizmussá
változott. Az egyházban csak földi szervezetet látnak, .amelynek feladatkörét
is immanens vonalakkal szeretik körűlhatárclni. A «Bibliát a templomba akar-
ják lokalizálni» és az igehirdetést elvonatkoztatni a mindennapi élettől. Külö-
nösen tót gyülekezetekben szembetűnő ez. Még azt sem szeretík, ha a bibliai
példákori kívül más forrásokból is merít illusztrációkat a lelkész. Mereven ra-
gaszkodnak a régi istentiszteleti rendhez, arrIlegszokott énekeskönyvükhöz,
általában a «vasárnapi vallásossága-hoz, A ref'ormátorí vallásgyakorlat fel ele-
venítési kísérleteiben római katolicizmust, a belmissziói munkában pedig
szektáskodást hajlandók látni.

• E cikk első részlete szeptemberi számunkban jelent meg.
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Az egyház szemükben elsősorban a közös és az egyéni ünnepet igazán
ünneppé tevő szerv. Elvárják, hogy az ő egyházuk ne maradjon semmiben sem
a többi mögött. Megkívánják személyes ügyeik képviséletét és védelmét még
akkor is, ha nem járnak egészen igaz úton, Itt-ott nemzetiségi tendencia is
jelentkezik, és az egyházban nemzetiségvédő intézményt is látnak.

Materiális felfogásuknak következménye az is, hogy az equháeat a pa-
pokkal azonositják. Igen nagy felelősséget és egyúttal veszedelmet is jelent
ez a helyzet. Lelkészeikkel szemben felállított követelményeík a legtöbbször:
természetesen egyáltalán -nem fedik a keresztyénség álláspontját és a róluk
kialakult közvélemény 'sokszor nem a lelkészekre, hanem a közre jellemző.
Természetesen ilyen' körűlmények között egy hitetlen, rossz családi életű, vagy.
hivatás- és küldetésnélküli, vagy anyagias pap megdöbbentő pusztításokat vé-
gezhet a gyülekezetekben. Különósen az utóbbi szokott nagyon elriasztóan hatni.

Eppen az anyagi kérdés válhatik az egyházi életben a legnagyobb mé-
teIlyé és a legbomlasztóbb erővé, Külőnösen az adott körülmények kőzőtt,
A közismert «adóerkölcss végleg elidegenítheti az egyháztagokat, kiváltképpen
akkor, ha - amint ez igen sok helyen éppen csekély számunk miaU is meg-
van, - az adóteher csakugyan súlyos terhet jelent, elsősorban a kisemberek-
nek. Ismét. és ismét előkerül a beküldött válaszokban az ilyenféle megállapí-
tás. «Lehetetlen, hogya kisember, 1-2 holdas földmíves egyházi adója állami
egyenesadójának 4-500 %-a legyen. Ilyen igazságtalanságok mellett egészséges
egyházi- és hitélet elképzelhetetlen». Még súlyosabbnak látszik a helyzet, ha
a városi adózást vesszük vizsgálat alá. Némely községben az 50-60 holdas gazda
egyházi adója sokkal nagyobb, mint egy városi, mammutjövedelmű bankigaz-
gatóé. Egyházi adórendszerünk újabb gyökeres és igazságos rendezése lelki
szempontból is egyik legsürgősebb feladatunk. Az egyházi adózás árnyai azon-
ban rendszerint ott homályosítják el legjobban az egyházi életet, ahol a be-
haj tást nem az egyházi szervek végzile Szinte refrénként ismétlődik a vála-
szokban: .Önként inkább adnak, az adót gyűlölik». Nagyon érdekes eseteket
lehetne ennek az elvnek illusztrálására felsorakoztatni. Csak a legjellemzőbbet
említjük: «Egy hívem megfellebbezte egyházi adóját és fenyegetődzött. De nem-
sokára 8.000 pengőért földet vett a gyülekezetnek •.

Egyházunk és földmíves népünk viszonyának nagyon kritikus óráit
éljük. Sok helyen a bibliás és templomos nagyszülők, a teljesen az anyagi világ
felé fordult szülők mellett, - akik közül legfeljebb már .csak az asszony jár
templomba, a férfi társadalmi szereplésre való alkalomnak nézi az egyházat,
--- ott él a teljesen nyárspolgári életstílus után áhítozó harmadik nemzedék.
Nagyon figyelemreméltó tény, hogy népünk még akkor is élte a régi evangélikus
kegyességet, amikor a hivatalos körökben már javában tombolt a raciona-
lizmus, a liberalizmus és az idealizmus. A jelek azt muratják, hogy népünk
nagy lelki konzerváló ereje az egyháziasság vonalán megtörőben van. Ha most
nem indul meg erőteljes lendülettel a faluevangélizáció igazi pásztorok, egyének:
és közösségek 'együttes munkájával, különösen pedig, ha fel nem ismerjük az
ifjúsági munka életdöntő [elentöségét és nem teszünk meg érte minden lehetőt
és lehetetlent, néhány évtized, vagy a legelső nagy megpróbáltatás megtépáz-
hatja egyházunknak ma még élő és jövendőt igérő értékeit.

Mindezekhez hozzá kell tennünk azt is, hogya fenti kép csak nagyon
vázlatos. A részletekben sok hálára indítő mozzanatot, de bizony itt-olt sok még
kétségbeejtöbb jelenséget is tapasztalhatunk. Az előbbiek ma már túlsúlyba
jutottak, és különösen nagy változások várhatók, ha a most meginduló falu-
evangélizácíó munkásai igazi, engedelmes eszközök lesznek Isten kezében.

A szekta kérdés , Éppen a fentiek, de különösen szórványegyház voltunk
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teszi előre is valószínűvé, hogy az egyre terjedő szekták a mi egyh-izunkat
sem kímélik meg. A szektáknak evangélikus világunkban való helyzerét térkép-
szerű pontossággal nagyon nehéz lenne megrajzolni, szalmatűz gyorsaságú,
de sokszor mégis rejtett terjeszkedési módjuk, sokféleségük, nagy osztódási
képességük és .folyékony halmazállapotuk miatt. Az bizonyos, hogy szektarnentes
területnek legfeljebb a Dunántúl legdélibb és legnyugatibb részét nevezhet-
nők, bár beszivárgásole itt is állandóan történnek, Kevésbbé veszélyeztetett
terület a Nyírségtől északra lévő igen gyér eval1~élikus' lakosságú vidék és
Észak-Dunántúl.

A gócpontokra már nehezebb rámutatni. Mindenesetre melegágyait a
nyomortól legjobban sújtott, továbbá az egykor vagy most legkevésbbé gon-
dozott területeken kell keresnűnk. Tragikussá válik a helyzet ott, :- pedig
a valóság legtöbbnyire ez - ahot a két körülmény egybeesik. Különösen könnyű
talajnak látszik a szekták számára érzelmesebb kedélyvilága rniaít tót anya-i
nyelvű népünk és Budapest külterülete.

Evangélikusságunk szempontjaból négy szekta működése érdemel kü-
lönösebb figyelme-t: a nazarénusoké, a baptistáké, a metodistáké és az ad-
ventistáké. A nazarénusok az ország déli részén éln-ek. Lendületét-vesztett, meg-
öregedett szekta. :Nagyobbára visszavonultan élnek belső sáncaik mögött. Meg-
megtépázza közősségeiket egy--egy fiatalabb, eleven erejű újabb szekta. Végle-
ges eltűnésűk 'rövid idő kérdése. Érdekes, hogy különösen Békésben néhány
rendkívül gazdag, na,gyon áldozatkész tagjuk is van.

A baptisiák: alkotják a legnagyobb közösségeket és ma ez a legelter-
jedtebb szek'ta. Az 1900-as évek táján, «szent tavaszulo éveiben az elalélt tör-
téneti egyházak 'hívei közőtt nagy hódításokat végeztek. Kűlönősen nemzeti-
ségi egyházainkban érlek el nagyobb sikereket Ezeken a helyeken ma már a
második, harmadik nemzedék él. Ezekben az öntudat sokszor alig pislákol és
bizony a megmerevedés, a meglankadás náluk sokkal súlyosabb következmé-
nyekkel jár, mint a történeti egyházakban. Alföldi gyülekezeteiket az újahb
szekták, különösen az adventisták nagyon kikezdték, néhol jóformán megsem-
misítették. Bennük azonban még ma is kétségkívül sok a terjeszkedési len-
dület. Ujabb és újabb területeket vesznek ostrom alá. A -,közelmultb'an Kelet-
Dunántúlon, egy-két alföldi városban, de különősen Nógrádban indítottak erő-
teljesebb térítési akciókat. Komoly sikereket csak az utóbbi helyen .trtek el
-' a mi gyülekezeteinkben is,

A metodisták terjeszkedésének körülményeí jól ismertek az egyházi
közvélemény előtt. A Nyírségen és Dunántúl egyes helyein elért pozíciójukat
éppenhogy tartják. A legfrissebb, a legelevenebb és a «Iegkorszerűbl» mozgalom
a legkülönbözőbb neveken szereplö . és a legválLozatosabb árnyalatokat vissza,
tükröztetö adventisták szektája. Ügyes, elszánt és nagyterjedelrnű propagandájuk,
politikai vonatkozású tanításaik és eszchatológiai váradalmakkal telített «teo-
lógiájuk» által nagyon sokszor számba sem vett, igen tekintélyes thódításokah
érnek el a történelmi egyházak gyenge frontrészletein, xkülőnösen a legna-
gyobb nyomorral harcoló mezőgazdasági munkásrébegek között. Előfutáraik
evangélikus vidékeken olyan helyekre is eljutottak, ahol a szekták eddig isme-'
retlenek voltak, .mínt pl. Nyugat-Dunántúlra. A többi szekta, amelyek közűl
különösen a millenisták érdemelnek figyelmet, a mi falvainkban csak szórvá-
nyesan fordulnak elő. Szomorú tényként kell megemlítenünk, hogy a turáni
egyistenhívők legerősebb vidéki szervezete evangélikus helyen, elsősorban
evangélikusok között alakult.

A szektaképződés okaival itt csak felsorolásszerűen foglalkozhatunk.
Az előfeltétel rendszerint a pásztori munka hiánya. A beérkezett válaszolt
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nagy része a szekták keletkezésének és virágkorának időpontját egy-egy tehe-
tetlen vagy hitetlen pap hivataloskedásának idejére teszi. Ugyancsak a köny-
nyen fertőződő helyek közé számíthatjuk az eldugottságuk miatt nehezen gon-
dozható területeket. Ellen a ponton nékünk, akik aránylagosan a legtöbb szór-
vánnyal és a legnagyobb tanyavilággal rendelkezünk, külőnösen sok veszteni-
valónk van. A szórványgondozás erőteljes folytatása mellett különős gondot
kellene fordítanunk tanyai lelkészkörzetek megszervezésére és igazi pásztorok-o
kal való betöltésére.

A szekták felé sodródnak azok, akiknek a multjukban foltok vannak
és ezeket a körülvevő társadalom nem hajlandó elfelejteni; általában a keserű,
érzékeny lelkek, az egzaltált ak, vagy végtelen nyomoruk .kővetkeztében a tár-
saddomból kiszakítottak ; 'vagy azok, akiknek nem jutott elég tevékenységi
vagy szereplési alkalom egyházuk életében; a valami okból megsértődöttek
stb. Újabban egyre divatosabbá kezd válni az a felfogás, mintha a szekta me-
nekülést. ettől a világtól való teljes elfordulást jelentene. Kétségkívül sokszor,
különösen az adventistáknál mutatkozik ilyenféle tendencia, de mint egyetlen
magyarázat semmiképpen .sem helytálló.

Erdékes kérdés, hogy jelent-e lelki és erkölcsi felemelkedést a szektá-
sok számára az intenziv vallásos élet? A válaszok nagy részének lényegét fog-
lalja össze ez a megállapítás: <Legnagyobb részüknél tagadhatatlarrul a mélyehb
vallásosság, a bibliaszerű élet a mértékadö ,szenrpont-. Néha természetesen
csak felvett mez, amelynek nincsen életformáló hatása. Különösen igaz ez,
ha már .gyökeret vert egy-egy szekta és a második nemzedék lépett az .új val-
lást elfogadó- szülők helyébe. Szemlélelesen festi ezt a folyamatot az egyik
lelkész válasza: cA szektáriusok élete az induláskor fegyelmezett, tiszta, bi-
zonyságtevö erejű, -de amint többen összeverődnek, a jegközönségesebb bűnök
is feltalálhatók náluk. Volt olyan esztendő, amikor a sokkal kísebh baptista'
gyülekezetben több törvénytelen gyermek volt, mínt nálunk •.

A szekták hódító terjeszkedése megalázkodásra és bűnbánatra kell,
hogy indítson mindenkit, akinek egyháza drága. Az egyik .(lelkész szerint
«a szektakat 'a szükség teremtette meg, mert a nagy egyházak elaludtrak a nagy
kényelemben. Ezek az egyMz tövisei, hOrJy valamiképpen el ne bizakodjunk».
Egy másik válasz ezt mondja: .Hogy a mi vídékűnkön .sok a szekta, az a pász-
torok mulasztása, 'nem a [uhoké .•

Hadd mutassunk rá végül arra.a misszióra, amelyegyházunkra ezen a
téren is vár. Meglepő, hogy a szektásole sok helyen milyen tisztelettel és vára-
kozással tekintenek az evangélikus egyház felé. Hivatalos hatóságainknál ismét
és ismét megfordultak vezetőik beolvadási szándékkal. E sorok Írója ismétel-
ten hallott adventistáktól evangélikus lelkészeket említeni, mint igazán «hívő»
embereket, akiknek gyülekezetébe szívesen lépnének be. Az illető lelkészek buz-
gón művelík a belmisszíőí numkát, főképpen a ~személyes Ielkigondozást, az"
Igének alázatos szolgái; Igehírdetésükben az őt megillető szerephez j ut az eszcha-
tológia is. "

Ime a mód, ahogyan nagyon rövid idő alatt eltűnhetnének a szekták,
«egyházunk tövisei», mint fenyegető veszedelmek. Tegyük hozzá még azt is,
amit az egyik válasz annyira kiemel: «Mielőbb meg kell szervezni az egyház-
megyei vándorprédikátorokat a legkiválóbb hívő szónokokból». .Akinek volt al-
kalma megfigyelni a katolikus «missziók» és a református evangelizációs had-
járatok csodálatos hatásait, az teljes lélekkel igazat .ad az indítványozó lel"!
késznek. Milyen :hálára indító öröm, hogy ez ősszel már a mi falvainkban is
megindul a gyülekezeti evangélizáció.

Dr. Hilseher Zoltán.
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Hz evangélikus egyház szenvedései
Inkeríben,

A szovjet-propaganda az elmult években mindent elkövetett, hogy a
8ép!'zövetség és a keresztyén népek előtt igazolja, hogy Oroszországban nincs
keresztyén üldözés, - sőt a .keresztyén felekezetek a legnagyobb szabadság-
ban és türelemben részesülnek.

El kell mondanunk 'néhány kornoly tényt, amely fényt derít a szovjet-
nes a keresztyénséghez való viszonyára. Most Inkeriröl (Ingriáról) lesz szó,
A térképen azt a keskeny sávot keressük meg, amely a finn és észt határ
közé ékelődik, központjában Leningráddal.

Osidö'ktöl fogva fiunek lakják, a néhány év elöíti népszámlálás szerínt
160.00C lélek. Inkerí már a 17. században felveszi az evangéliumi keresztyén-o
séget, annak lutheri alakjában, csupán számot nem tevő töredék marad meg!
görög ortodoxnak. Harmincnégy egyházközségének lelkészei a bolsevista for.
radalom előtt főként Finnországban nevelkedtek. itt nyerték teológiai Icikép-
zésüket is.

Bár Inkeri lakói fajilag, nemzetiségileg merőben különböznek az oro-
szcktól, az államnak hűséges, dolgos, megbízható polgárai voltak, akik éppen
faji alkatuknal és evangéliumi .meggyőződiésüknél fogva sohasem lázadoz-
tak és az elszakadás gondolafáig sohasern jutottak Az volt életük minden
igénye, hogy vallásukat evangéliumi hitük szerint gyakorolhassák és művel-
hessék azt a darabka földet, amit apáik hagytak örökül rájuk.

Mikor Oroszország 1920-JJanbékét kötött Finnországgal, komolyan
megigérte, hogy az .inkeribeliek nyelvi, kultúrális és vallási érdekeit hábor-
gatni nem fogja. 'Erről az 'igéretéröl világosan beszélnek a békekötés ok-
mányai

A bolsevista uralom aztán nehéz fellegeket gyüjtött Inkeri egére. Az
elfutó esztendők rll(ind súlyosabbak lelt ek, 1929-től pedig az addigi bur-
kolt elnyomást nyilt üldözések sorozata váltotta fel, azzal a nem is titkolt
célzattal, hogy az egész népet és vallását megsemmisítsék.

A nép 30 %~~-aa kegyetlenkedések elől távoli, terméketlen vidékekre
menekült, ahol az új lakóhely kopársága, sivár kietlensége miatt az éhhalál
borzalmai között kűzd és fogy, menthetetlenül fogy.

A vallási üldözésekben bizonyos tervszerűséget láthatunk Az első lé-
pés: az egyházat különválasztották az államtól. Eddig a lutheránus egyház gon-
doskodott az iskolai nevelésről, most az oktatásügyet a kultnszüggyel együtt
az állam vette át. Tehát nem «kűlőnválasztása történt, hanem az orosz csizma
rátiport az egyház testére. Az egyház az államnak vakon engedelmeskedő szol-
gája lett, mínden .önálló kezdeményezési lehetőség nélkül. Munkakörét is az
állam szabja meg, természetesen oly rnódon, hogy az egyház a szovjet
erőtlen függvénye legyen, de csak addig, amíg teljesen belé nem fojtják az
utolsó prédikátor ajkán felcsendülő igét.

A második lépés: kísajátítottak az egyház üzemeit, birtokait, iskoláit,
lelkészi javadalmat képező épületeit, alapítványait, könyvtárait, - szóval min-
dent, ami az ő szemükben is értéket képviselt. De beleavaíkoztak a szerosabb
értelemben vett lelkészi ügyekbe is. Istentiszteletet, esketést, keresztelést, teme-
tést csakis az államhatalom megbízottjának külön, írásbeli engedélyével lehe-
tett végezni. _

Sürgősen törölték az iskolákból a vallásoktatást. Kezdetben a magán-
hitoktatást engedélyezték ugyan, de ahhoz a lehetetlen feltételhez kötötték,



Nem kísérhetjük figyelemmel azt a gondolatmenetet, mely e vészkiáltás iga-
zolására törekszik, - ezt a tanulmányt valóban olvasníok -és átérezniök kel-
lene azoknak, akik a magyarság sorsát szívükön viselik. Csak néhány monda-
tot belőle! .A világon nincs még egy civilizált állam, ahol a mezögazdaságí
népességnek 70 %-a, illetve az ország lakosságának több mint egy harmada pro-
letársorsban élne, mint nálunk». «Níncs tűrhető bírtokmegoszlásunk, nincs de-
mokratikus mezőgazdasági szakoktatásunk. nincs f'öldmüvelésünket fejlesztő
tervszerű közmunkapolitikánk, nincs egészséges agrárérdekképviseletünk, nín-
csenek a földművesmilliókat védő szociális berendezkedéseink, nincsenek a
népben gyökerező, életképes szövetkezeteink. Az elmult két emberöltő ala ti
akarva vagy akaratlan mindent elkövettünk, hogy a magyar parasztság ne
lehessen erős, hatalmas, művelt iránytszabó tényezője a társadalomnak, hogy
elnyomott és megalázott helyzetben éljen, amíg eljön az idő, amikor már Id,
sebbségbe szorul, mielőtt nagyszerű feladatát a nemzet életében betöltötte volna •.
Gazdasági és szociális politikánkat «teljességgel elégtelennek tartom arra, hogy:
akár csak belső megnyugvást teremtsen s még kevésbbé arra, hogy népünk
erejét és ellenállóképességét a maximumig fokozza. Nem látni hatékony intéz-
kedéseket az arányosabb jövedelemmegoszlás irányában, nem történnek meg-
felelő intézkedések a széles néprétegek, főleg a mezőgazdasági munkásság szo-
ciális védelmére, a rnunkabér-, munkaidő-, és a munkaközvetítés törvényes sza-
bályozására, a parasztüzemek termelőképességének fokozására, a nagy töme .•
gek vásárlóerejének növelésére, amely nélkül minden konjunktúra csak elszige-
telt jelenség marad és csak még inkább fokozza a szociális különbségeket s
vele a nagy tömegek elégedetlenségét». «Soha könnyebb dolga nem volt a ma-
gyarság kűlső és belső ellenségeinek, mint most. Még pedig azért, mert az em-
Iíteít bajok betetőzéséül társadalmunk a kettéhasadás előtt áll. Csak a leg-
nagyobb nemzeti katasztrófák előestéjén dúlta ehhez ífogható gyűlőlkődés,
meghasonlás és széfhúzás a magyarságot». S ami azután a saját álláspontját
illeti: eNem lehetünk sem bal-, sem jobboldallak. Az önmagát halálraítélt libe-
ralizmushoz épp úgy nincs közünk, mint antipólusához, a germán rendszerű
nemzeti szocializmushoz. Anémet problémát egy jottányival sem tartjuk kisehb-
nek" mint a zsidókérdést. Egyaránt szembenállunk a barna és vörös forrada-
lommal, mert az a meggyőződésünk, hogy ebben az országban csak magyar,
forradalmat szabad csínálnís. Ne gondoljon itt senki véres felfordulásra,
melyet mai helyzetünkben úgy sem bírnánk el, hanem a magyar élet forra-
dalmi mélységű átalakítására, Ez a folyamat a lelkekben megindult •.

Közéletünknek kevés megnyilatkozása tükrözi annyira egy új szemlélet
diadalmas előretörését és vele együtt azt a bizonytalanságot, tanácstalanságot
és gyötrődő aggodalmat, rnely ma \ sokakat eltőlt, mint ez a tanulmány.
Kerék Mihály szavai mínden esetre tünetszerűek. Magyar közéletünket mind-
jobban elfogja az a vélemény, sőt mind erősebb lesz benne az a meggyőződés,
hogy mai belső, elesett helyzetűnkből csak egy <forradalmi> .jellegű átalakulás
vezethet ld. Egymás után keletkeznek új pártok, melyek mínden eddigi párttal
szemben állanak és amelyek, ha egymás közt sem programm, sem vezér tekin-
tetében nem is tudnak megegyezni, de egyek abban,. hogy a bajainkból való
szabaduláshoz az első lépés nemcsak a mai kormányzatnak a megdöntése, ha-
nem az uralkodó társadalmi réteg kicserélése is. Nem múlik el hét, hogy az
uralmon levő (korrnányt támogató vagy ellenzéki) pártok köréböl egyik vagy
mási" vezérszónok szükségesnek ne lássa, hogy az új pártok «íiktatúrás törek-
vései> ellen ékes szónoklatot ne mondjon. A politikai harc súlypontja az oldó-
berí forradalmat követö évekhez képest teljesen eltelódott. Akkor a «keresz-
tény kurzus» egyetlen számbavehető ellenfele a földalatti területre szorított
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bolsevista agitáció volt. Ma szinte úgy látszik, hogy a kornmunista propaganda
közigazgatási és közrendészeti üggyé törpült el. Helyette a mai kormányzatnak'
olyan ellenségei nőttek, melyekre még a ',harm'incas évek elején ránk szakadt
gazdasági válság -mélypontján sem gondolt senki. A régebbi ,és az újonnan
alak ul t pártoknak ez a szembenállása pedig több, mint a politikai hatalomért
való harc. A politikai téren folyó küzdelem csak egyik megnyilvánulása ennek.
Valójában átjárja egész közéletünket és máris .áthatja szellemi ~élretünk egésa
terűletél. Amit Kerék Mihály fentebb [idézett tanulmányában ír, az tisztára
«társadalmi> jellegű, de elhangozhatott volna .akárrnelyík - politikai gyű-
lésen is. Fiatal «szociografusok» indulnak «Magyarország' felfedezésére» és
- legalább is a reklám szeránt - ldtűnik,' «hogy országunkat és népünket,
a me gyar tájat és embert, a magyar multat és elsősorbran a leplezetlen mát
kevésbbé ismerjük, mint Afrika sívatagjait». Idegenből fordított könyv elmét
mímelve indul el a magyarság, «öszínte» története, az új szenilélet súlyos váddá
lesz a rnegszokott ellen és í azt a benyomást kelti, mintha a - «dlktaturás
törekvések» szolgálatában íródott volna.

Nemcsak a ,kormányhatalom, hanem közéletünk, vagy pontosaoban
közéletünk egy rétege elkeseredetten védekezik az új szemlélet és az 'annak
alapján álló törekvések ellen. Politikai pártszervezők, .szociograíusok és tör-
ténetírók kerülnek sorjában a törvény \elé, hogy ejítéltessenek, hol osztály-
ellenes izgatás, hol nemzetgyalázás miatt. De a megindult nagy «pör» még nincs
elin tézve. .,

Fontosabb annak a megállapítása, hogy a frontok ma még teljesen
keresztül-kasul futnak. Kerék Mihály - s ez nemcsak egyéni nézete - fölötte
akar állani a nagy harcnak, a. «vörös és barna forr-adalom s-nak, új «magya).'»,
forradalmat akar. Az újonnan «felfedezett. Magyarország szolgálatába magyar
föld- és faj szeretettől áthatott fiatal írógárda áll, de könyveíket olyan kiadó-
vállalat bocsátja közre, mely eddigi kiadói politikájával egészen más célok
szolgálatában állott. S az egyházak? Hivatalos megnyilatkozásaikban hallgat-
nak, mintha ebben a nemzeti életünket végső gyökeréig átjáró harcban nem
volna véleményük, vagy legalább is nem volna döntő lsúlyú szavuk De van
szavuk a magyarság e sorskérdéseihez az egyházak egyes, képviselőinek. A
«Katolíkus Szemlés-nek novemberi számában Mihelics Vid 'bátor kiállással
«pozitiv kritikát» követel a «Viharsarok» ügyében «a honfiúi aggodalom álta-
lános \szólamai» helyett és tiltakozik az ellen, hogy a vidéket járó fiatalokaf
«jóhiszemüségükben, becsületességükben és egyéni hozzáférhetetlenségűkben»
gyanusítgassák. A kritika jogát követeli még a bírósággal szemben is és ki-
pellengérezi azt az eljárást, hogy ca vádló ténybeli .cáíolataí helyett tőle sern-,
mit, a birói emelvényről pedig könnyed kljeleqtéseket kaptunk, amelyeknek
hallatára a szociológus igazán nem tudja: sírjon-e vagy nevessen •. Amíg Mihe-
Iícs Vid így érezhetően a 'Mró elé került .szociografus pártján van, végered-
ményben sovány megoldás az, amelyet felállít: «fontolóra kellene venni», hogy:
nem szorul-e revízíóra a nemzetgyalázás és osztályellenes izgatás bűncselek-
ményét meghatározó bűntejőkönyvi rendelkezés. Egyidejűleg ezzel a megnyi-
latkozással "intézett nyílt levelet olvasóihos a «Református Éret. hasábjain
Muraközy Gyula. Neki is megyőződése: «a magyarságnak lelkileg, társadalmi,
gazdasági életében mély uáltozáson kell úgy átmennie, gyorsan és szent gy,öt-
rődéssel kell úgy átalakulnia, hogy el ne tiporja a mult drága értékeit, .viszont
új, erős nemzeti bástyák között boldog mil'[iók foghassanak 'össze egymással».
Azután felveti a kérdést: «Mi hát ·iti az eg.yHáznY1k, a lelkipásztornak: az .igazi.
szolgálata? Bezárja azab~akát, csendes imaközösségben ,formáljon lelkeket
a jövő számára? Higgye, hogy Krisztusban megtért emberek csodálatos erő-
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vel fognak más világot teremteni? Vagy pedig kiálljunk, fújjuk meg a harso-
nát'! Mondjuk azt, hogya m:i Urnnkegyszer ,számonkéri tőlünk az 'éhezőket,
akiknek nem adtunk kenyeret, a szomjazókat, akiket nem itattunk meg, a bete-
geket, foglyokat, akiket nem látogattunk meg?' V állaliuk azt, hog!! odaállunk
tömegek elé és engedelmesen oállaljuk, ha kell a büntetést is, csak azért, hogy
urielőtt a nagy Itélet és a nagy próba eljönne, ez a nemzet felébredjen '1.
«Ebben a kérdésben benne van az egész mta,gyar .rejormútus keresztuénséo
torténelrni irátuja», De feleletet a kérdésre tulajdonképpen nem ad. A «Hefor-
mátus Élet» következő számában azután Bereczlot Alberi próbált felelni a kér-
désre, Tiltakozik az ellen, hogy az egyház «politikai vagy társadalmi vagy
szociális mozgalmak szőcsövévé, vagy reform törekvések szolgájává» legyen. Az
egyháznak egy Ura van és az Ige szolgálata bizatott reá .• Az igazság prófétai
megvallása és a nyomorultak mellett való bátor helytállás a gazdagok bű-
neivel és szívtelenségével szemben éppen olyan világos parancsa az Istennek,
mint a sírók megvígasztalása vagy a bűnbánó bűnösök megbékéltetése •. Azért
Bereczky egyházának útját nem keresi sem jobbra, sem balra, de 'nem is vála-
rní «középúton». «Meg kell találni gyakorloWag azt a nagyon 'keskeny utat',
amelyikben egyesül a 'jobb' és a 'bal', ami azt jelenti, hogy eg!lszerre kelJ hir-
detni és képviselni a csendes lelki építést és a bátor-kemény prófétai igazságot>.

Ha az elmondottakat, mint mai helyzetünk tüneteit végiggondoljuk,
akkor annyi mindenesetre nyilvánvaló, hogy a magyarságon hova-továbh úrri'
lesz valami beláthatatlan jelentőségű lelki krizis. A harc már az egész Jronlon
megindult s minden jel arra vall, hogy fokozódni fog. Elszakított véreink már
évek óta benne vannak e krizisben, jóval előbb kerültek bele, mint a trianoni
határok közt rekedt magyarság. Ok már kivezető utat keresnek valami minden
ellentétet háttérbe szorító összefogással, amint azt éppen a vásárhelyi találko-
zóról mult számunkban közölt tudósítások tanusítják. Nálunk a helyzet még
nem tisztázödott annyira, mint Erdélyben. De egyet máris meg kell látnunk.
A reánk szakadt harc csak változata annak, amelyik egész Európában, Itáliától
Németországíg és a Szovjettől Spanyolországig teljes erővel dúl és kezdi már
megremegtetni Franciaország demokratikus berendezkedéseinek az eresztékelt
is. Új társadalmi és gazdasági berendezkedést ír ki zászlaj ára, de végső gyöké-
reiben ennél is mélyebbre nyúl. Aki figyelemmel kíséri az európai ember tör-
ténetét, a reneszánsz és a humanizmus elindulása óta, az megláthatja, hogyan
vívódik az ernber egy új életformáért. Ennek az új életformának a legsajáto-
sabb alapjellege. hogy az embert az élet minden területén és berendezkedése-
ben függetleníteni igyekszik Istentől. Világi, szekuláris életforma kialakítására
törekszik, mely éppen úgy átformálja a szellemi világot, mint H társad almu
berendezkedéseket, a szociálís viszonyokat és a gazdasági életet. Amit felvilá-
gosodásnak, romantikának, idealizmusnak, pozitivizrnusnak, materializmusnak
nevezünk, az mind különféle, de ugyanabból az alaptörekvésból kiinduló vál-
tozata ennek az egyazon szekularizálódásnak, elvilágiasodásnak. A Iiberaliz-
mus társadalmi és gazdasági rendje ennek a szekuláris életformának az utolsó
nagyvonalú kiábrázolódása.

Ma látjuk, hogy atyáink útján továbbhaladva. zsákutcába jutunk, sőt
már benne is vagyunk. Azért szeretnénk visszafordulni és .keresűnk új tájé-
kozódást, A vörös és a barna forradalom egyformán ',ezt az új tájékozódást
és vele a jelen káoszából kívezetö utat, tehát «rnegváltást» igér. Ebben van
rnindegyiknek a hódító ereje. Mi magyarok látjuk, és ha csak a szemünket '00
nem kőtjűk, az OrlOSZ és a mérnet példából egyformán kénytelenek vagyunk
meglátni, hogy ez az új «megváltás» csak még teljesebbe teszi a csődöt, melybe
Europa jutott. A végső oka ennek az, hogy ezek az új megváltó irányzatok is
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csak más, újabb változatai a reneszánsz óta megvalósulni törekvő szekuláris
életformáknak. Már pedig minden olyan életforma, mely Istent kihagyja szá-
mításából, gyökerében beteg és hosszabb-rövidebb, látszólagos diadal ellenére
is csődbe kerül.

Orülhetűnk annak, hogy a vörös és a barna forradalom veszélyeit egy-
formán látja és igyekszik elkerülni Kerék Mihály, Mihelics Vid és Bereczky
AILert. De mit tudnak a magyarságnak ajánlani? Kerék Mihály tanulmánya
ott, ahol a pozitívumra kerül a sor, megdöbbentően csődöt mond. A kateli-
kus egyháznak a «Quadragesimo anno» kijelölte az útját és az állásfoglalását,
A reformátusok 'tudják, hogy az egyházat nem szabad politikai, szociális vagy
gazdasági törekvések szolgálatába állítani, tudják azt is, hogy az egyház ige-
szolgálata el van kötelezve az igazságnak. De a «gyakor'lati», azaz a valóságos;
utat csak - keresik.

Mit széljunk mindehhez tnit Hivatalos egyházunk nem kevésbbé hall-
gat, mint a katolikus vagy a református. Egyházunk -közvéleményének a meg-
szél altatói is jobban hallgatnak, mint a többi egyházakél. Ez bízonyára nem
a fölényes határozottság és céltudatosság Jele. Mi itt még nem fejthetjuk ki
azt, hogy mit kíván e tekintetben evangélikus íelelösségünk. De egyet meg
kell mondanunk: egyházunk feladatát csak úgy teliesitheti, ha első sorban saját
kebelén belül teremti meg az annyira szűkséqes és elkerűlheieilenné vált ú/
táiékozodás előfeltételeit. Akárhogyan is dőljön el a magyarság belső életharca.
annyi bizonyos, hogy belső életünkben súlyos bajok vannak. Egyházunk e ba-
jokon nem áll kívül. Hívei éppen úgy szenvednek a szociálís igazságtalanságok
által, mint népünk egyéb tagjai. Még ennél is fontosabb, hogy egyházunk belső
berendezkedéseiben ugyancsak vannak súlyos szociális ígazságtalanságok és
egyéb bajok, melyek egyházunk munkáját nem engedik úgy kiteljesedni, mint
ahogy azt egyházunk hívei és az egész magyarság joggal elvárhatja attól az
egyháztól, mely magát az «evangélikus. nagy felelősséggel járó nevével ékesíti.

A mi számunkra természetes, hogy az egyházat nem lehet tőle idegen
földi érdekek jármába hajtani, legyenek azok .akár politikai, akár társa-
dalmi, akár gazdasági érdekek. Természetes az is, hogy az ige fényének a meg-
világításaba kell állítanunk míndent és míndenkít, gazdagokat és szegényeket,
előkelőket és alacsonyrendüeket, hatalmasokat és nyomorultakat egyaránt.
Mindezek «természetesek> - legalább is belátásunk számára. De mindez nem
ér semmit, ha ez számunkra csak «elvont» «igazság» marad és nem egyúttal
val6ságos szolgálat is. Nekünk az \új út keresését nem azzal kell szolqálnunk,
hogy mások számáraállitunk fel 'követeléseket, hanem úgy, hogy magunk
lépünk rá az .ú] útra. ..--

Micsoda beláthatatlan jelentősége volna annak, ha egyházunleon belül
érvényesítenők Isten igéjét! Ha. ráeszmélnénk Isten törvényére: gondoljunk,
arra, hogyan megvilágosította azt tiekűnk a Kiskáté l Ha új életet formáló evan-
géliumi hitre jutnánk és valóban eltelnék életünk Isten kegyelmének ajándékai-
val ~Mícsoda «hegyen épített város» lehetne egyházunk!

Ki tudná ésszel felfogni, hogy mít jelentene ez az egész magyarság szá-
mára? Mit jelentene, ha bennünk szemlélhetné az egész magyarság az evan-
gélíum eleven és mindent megújító erejét? Ha a samaritánus felebaráti szolgá-
latát vállalhatnők egész népünkön?

En kételkedem abiban, hogy bármiféle politikai vagy szociális programm
vagy valami újfajta gazdasági és társadalmi berendezkedés, melyre elvitat-
hatatlanul szükség.van, megmentheti népünket. De hiszem, hogy az egyházunk-
ban diadalmaskodó eleven evangélium, egy ilyen «hegyen épített város. még
visszaránthatja a Trianon utáni Magyarországot is - az «új Mohács» örvényéből.

Lic. Dr. Kamel' Károly.
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5ZÉLJEGYZETEK
Az egyház lelki munka-

programját
terjesztette elő Kapi Béla az egyete-
mes gyűlésen. Az egyháznak tulajdon-
képpen minden munkája lelki munka ;
még az is, aminek látszólag nem sok
köze van a lélekhez. Az egyház a Lé-
lekben él. Hogy mint újságot kőzölhet-
jük most ezt a hírt, annak nemcsak
abban van az oka, hogy most zsina-
tunk a tisztségében legidősebb püs-
pökre hivatalosan is rábízta ezt a
rnunkát, s ezzel mintegy törvényben
kodifikálta azt, ami már amúgy is meg
volt; ebben is volna igazság. Sokkal
inkább abban, hogy egyházunknak
ezen a téren sok rnulasztást kell jóvá
tennie. Sajnos, hogy újság ez. De így
is örömmel fogadj uk s reménységgel
nézünk a megvalósulása elé. Idézünk
néhány mondatot a püspök előterjesz-
téséből is: «Az evangélikus egyház
egységes lelki munkaprogramrnjának
kialakításában mindenekelőtt van egy
elvi nehézség; az a régi, téves, kiszá-
radt csontozatú, szinte dogmává me-
revedett felfogás, hogy az egyház lelki
rnunkája mínden lelkésznek egyéni be-
látásától és egyéni felelösségérzetélöl
függ és hogy az a lelki rnunka egy
olyan érinthetetlen terület, amelyhez
egyházi felsőbbség, avagy hivatalos
egyház hozzá nem nyúlhat... Ezt a
régi, elavult dogmát egyházi igazság-
ként nem vagyok hajlandó elismerni.
- A lelki élet Iciépítésénél vissza kell
nyúlni az evangéliuni mellett a Luther
ősforrásaira. Látunk történeti évszá-
zadok kedvezőtlen elhelyezkedése és
más egyházakkal való kapcsolatok kö-
vetkeztében elszíntelenedett lutheri vo-
násokat és lutheri értékeket, amelyek
nélkül nem tiszta a mi evangélikus
egyházi életünk. - Látjuk száz és száz
példán, hogy elsodródík a kísértés vi-
harában az az evangélikus egyház-
tag, akinek nincs más kapaszkodója,

csak a gályarabok vértanú példája és
az ősökrc való visszaemlékezés; de
megáll szilárdan az, aki érzi lelke mé-
lyén, hogy az evangélikus egyház ta-
nílása a Krisztus tanítása és az én
hittudatomban benne van a Krisztus
örök igazsága. - Nincsen magyar föl-
dön olyan evangélikus gyülekezet, mely
csak magának élhetne; minden gyüle-
kezetnek felelősséget kell éreznie más
szórványokkal és missziói területek-
kel szemben, - Egyházunk a szo-
ciális munkában is nagy tartozásban
van az örökkévaló Isten előtt. Ha a
külf'öldi egyházakat nézzük, tele van-
nak egyházi szociális intézményekkel.
ahol könnyek és sóhajok ráhullottak
mint égő meteorkövek a szívekre és
alkotásokra vitték az embereket. Ne-
künk nincsenek ilyen szociális intéz-
ményeink, vagy amennyiben vannak,
nem Jelentik az evangélikus egyete-
mes egy háznak a megalakulását».
Még folytathatnők. Valóban, az mind
lelki munka, Isten adjon a progr-amm-
nak valósulást!

Egyoldalú szellemi I~apcsola-
tok

ápolása csak gyerekcipőben járó nem-
zetelméi van helyén. Mi szeretün 1,
büszkélkedni magunk kőzött több év-
ezredes, önálló, Jellegzetes és euró-
pai szintcn álló kultúránkkal. Ez ma-
gas-kultúránknál csakugyan így is van.
Miért nem látszik ebből valamivel
több, amikor a németekról van szó ?
Gyökeresen szakítani kell azzal a ma-
gatartással, amelyik mindig csak a
hazai német kísebbséget emlegeti, ami-
kor németekkel érintkezik. Minden em-
beri és művelödési jogot megadunk
nekik, de azt nem igényelhetík, hogy
mindig körülöttük forogjon minden a
magyar-német szellemi kapcsolatok
terén. Nemcsak irodalmunkról, ha-
nem zenevilágunkról, pl. Bartók és Ko-



dályról, tudományos életünkről nagyon
hiányos és egyoldalú ismeretek vannak
külföldön, és ami talán még feltűnőbb,
a velünk barátságos németeknél is.
Ugyancsak szembeszőkö, hogy mílyen
kevéssé ismerik el katonai erényein-
ket, teljesítrnényeinket, nemcsak a
multban, hanem a világháborúban is.
Mi hajlandók vagyunk minden érté-
ket adó nagy és kis nemzettől tanul-
ni, de csak egy feltétel mellett, ha
mint egyenrangú nemzeti egyedek sze-
repelünk, akiktől ugyancsak átveszik
és elfogadják a lelkünkből lelkedzett
kincseket, amelyek nélkül az embe-
riség és akármilyen nagy nemzeti kul-
túra is szegényebb.

"Szenvedő lelkek szabadí-
tója"

lehetsz még ma is. Egyik pesti kateli-
kus templom kapuján (bizonyosan
többén is) halottak napjára nagy
nyomtatványos hirdetés jelent meg.
Szószerint közöljük: «Akarsz-e a szen-
vedölelkek szabadítója lenni? Az anya-
szentegyház elénk adja az eszközöket:
Halottak napján három szentmisét
mutat Ibe a pap. A szenvedölelkekért a
szentmiseáldozat felajánlása álljon az
első helyen. November l-én déltől 2-án
éjfélig toties-quoties teljes búcsút nyer-
hetünk a szenvedőlelkek javára,
ahányszor templomot látogatva a pápa
szándékára imádkozunk. Toties-quo-
ties: többször is, ahányszor csak ele-
get teszünk az elő írt feltételeknek. -
Halottak napján és annak nyolcadá-
ban napon ta egy teljes búcsút nyerhe-
tünk a szenvedölelkek javára, ha a
temetőben járva róluk megemléke-
zünk. Más napokon ugyanígy hét
evi búcsút nyerhetünk. - Siessünk
alamizsnánkkal is szenvedő test-
véreink segítségére... A tisztítóhelyen
várnak ránk a lelkek, akiknek szaba-
dulását talán éppen a mí szeretetünk,
áldozatunk, alamizsnánk, imádságunk
eszközölheti. - Dr. Mészáros János,
budapesti érseki áll. helytartó». - Azt
szekták mondani, hogy Róma dogmái
és elvei megmaradtak, de eszközei
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megváltoztak Nos, nem mindenben.
Sok mindent megtalálna még Luther
változatlanul. Jó ezt időnkint felidézni.

"A mai magyar közélet
úgy fél a forradalomtól, hogy ha az
egyház nagyon határozottan nem fogja
hirdetni az igazságot, akkor éppen a
félelem fogja belehajtani ezt a sze-
rencsétlen országot olyan pusztító vi-
harokba, melyekből ki tudja, lesz-e
számára feltámadás. A látszatot óvja
a magyar társadalom, és behúnyja a
szemét az igazságok előtt is, csakhogy
rossz látszatoktói szabaduljon. Sokunk-
nak gyötrő kérdése az, vajjon nem
az egyház kerítésein kiuűl ébrede-
zik-e az a prófétai lélek, amelynek sok-
kal jobban fáj pusztuló népe, mint
amennyire törődik a maga érdekeivel.
Sokunknak gyötrő kérdése az, vajjon
nem 'hitetlen' ernberek állnak-e helyt
hűségesebben a szegényekért, az el-
esettekért. az útszélre dobottakért,
mint az egyház hű fiai, vagy éppen
'hivatalosai'. Bs amikor belső idegen-
kedéssel nézzük azt az üzleties kihasz-
nálását a magyarság sorskérdéseinek,
amely a legsúlyosabb bajainkból
könyvreklámot és profitot szereme csi-
nálni magának, ugyanakkor az az ön-
vád szorongat bennünket: nem nekünk
kellene-e szegény nyomorgó fajtánk
minden jajkiáltását fölerősíteni és to-
vább harsogni, úgyhogy meghallják
többszörösen párnázott ajtókon és
gondosan eltőrnőtt füleken keresztül is?

Nem hiszem, hogya hitünk tart
ettől vissza. Attól tartok, hogy inkább
a kíshitüségünk.

Bs attól tartok, hogy a magyar re-
formátus egyház régi frázisokat to-
vább zörgetve, későn fogja észrevenni,
hogy az élő Isten ítélte meg akkor,
amikor sokan hátat fordítottak neki,
mert valamit elmulasztott, ami éppen
neki világos és határozott kötelessége
lett volna •.

Bereczky Albertnek e szavai a «Re-
formátus Elets-ben hozzánk is szól-
nak. Hogyan áll egyházunk szolgálata
és vajjon nálunk kimultak-e a «régi
frázisok» '1
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SZELLEMI ÉLET
Nobel-díjas magyar tud6s.

A magyar tudományos világ ünnepel:
Swnt-Györgyi Albert, a szegedi egye-
tem életvegytan 'tanára megkapta a leg-
magasabb tudományos 'elismerést: a No-
bel-díjat. A 'növényi szervezet oxidációs
(sejtlélekzési, stb.) -Iolyamatainak vizsgá-
lata .közben a levegőn nem barnuló nővé-
nyi szövetekben (pl. citrom, narancs, zöld-
paprika) egy savtermészetű anyagot ta-
lált, melyet hexuronsavnak nevezett el.
Ezt az :anya,got siker ült előbb - de mé-
regdrágán - -állatok mellékveséiből, majd
- jóvalolcsóbban - zőldpaprikaból ki-
vonnia. (2000 kg paprikaból kapott fél kg
kivonatot). Sejtelmét, hogy a hexuron-
eav a .citrom és a narancs nedvében levő
scorbutellenes, addig 'közelebbről nem is-
mert gyógyanyaggal: a «O vitamine-nal
azonos, kivonataival végzett patkányéte-
tésí kísérletei igazoltak. A vegyelemzes
azt mutatta, -hogy a hexuronsav a burgo-
nyacukorral rokon, oxigént kőnnyen fel-
vevő és 'leadó (tehát «oxigénszürö») ve-
gyület és ra szerkezeti képlet alapján si-
került mesterségesen is előállítani. Ez-
zel Szent-Györgyi 'úgy az életvegytan
tudományát, mint a szenvedő emberiséget
nagy hálára -kötelezte, lévén a O vitamin
többféle betegségnek 'és gyengeség! álla-
potnak gyógyszere. 'Üjabb vizsgálatai azt
mutatják, hogy 'a O vitamin különösen
akkor hatásos,hogyh.a egy még köze-
lebbröl nem' ismert anyaggal: a «P vita-
minx-nal együtt 'müködik. Szent-Györgyi
dicsősége egyúttal nemzetünk dicsősége
is, ünneplésében 'osztatlan örömmel vesz
részt az :ország rninden polgára. D.

Roger Martin Du Gard
francia regényíró kapta az idei irodalmi
Nobel-díjat. A bírálóbizottság döntése ta-
lán az író hazájában keltette a legna-
gyobb feltűnést, pedig méltóbbnak aligha
ítélhették volna a díjat. A mai világíro-
dalomnak Iegvísszavonultabb, legpuritá-
nabb, a legtisztábban írói egyénisége. A
legtárgyilagosabb elbeszélő, aki az ol-
vasó elé vetít nagy kérdéseket, ezer apró
tényt, emésztő feszültSégeket, kereszte-
ket és vágyakat hordozó embereket, a
nélkül, hogy önmagát egy pillanatra is
leleplezné, hogy egyéni állásfoglalását
egyszer is elárulná. Három regényében,
a Jean Barais-ben, a monumentális Thi-
bault-ciklusban és a VieilZe France-ban
a társadalom megváltásának lehetősége a
központi gondolat. Az első és harmadik
müvében egy ember, illetve egy falu
életében két egymással párhuzamosan fu-
tó vonalat rajzol, a vallási és a szociális

megújhodás vonalait. Az író szerínt sem
az egyik, sem a másik nem hoz megol-
dást. Hasonló pesszimizmus szólal meg
a két Thibault-fiú történetében. Mínd-
ketten a társadalmi szenvedések ellen
harcolnak egy életen keresztül. Az egyik
az orvos, az emberi szenvedést a mai
társadalmi kereteken belül akarja gyó-
gyítgatni, a másik, a forradalmár a mai
keretek félredobásával akarja megölni.
Szolgáló, egyéni és társadalmi békére
minden porcikájukkal vágyódó alakjai
az író minden elrejtőzködése ellenére is
fennen hirdetik egy nagy müvész és
egy nagy lélek tiszta szándékait, csodá-
latos ábrázoló erejét, mindenekelőtt az
emberek iránti nagy-nagy szeretetét és
benső' megnyugvásra való vágyódását. Ha
talán egyszer eljut az igazi hit megta-
pasztalásáig, a legutóbbit meg is találja.

Gy. H.

A magyar irodalomnak, közelebbröl az
evangélikusságnak is újabb halottja van.
A Mikszáth- és Komáromi-hagyományok
kedveshangú, édeshumorú örököse, Ma-
r6thy .JeDő váratlanul elhunyt. Egész
élete a szívbajával való küzdelem volt.
Érdekes, hogy írásainak derűje mennyire
ellepiezte ezt az élet-halálharcot. Sajnos,
a napi sajtó nagyon korán magához ra-
gadta és tiszavirágéletű cikkek es rajzok
írására kényszerítette. Egyetlen hosszabb-
lélekzetü műve, Szeptembertől-márciusig
c. regénye, de különösen első elbeszé-
lései azt bizonyítják, hogy lett volna. ereje
leszállni és feltárni az emberi élet mély-
ségert is. Külön meg kell emlékeznünk
arról, hogy mindig milyen készségesen
állott evangélikus ügyek rendelkezésére,

etán
Dr. Luther MártODöomagár61.

Ezen a címen Virág Jenő budapesti
vallástanár egy kis kötetnyi önvallomás-
szerű dokumentumot állított össze, túl-
nyomó részben Luther Ú. n. asztali be-
szédeiből. Ügyes csoportosítással végig-
vezet Luther életének főmozzanatain úgy,
ahoroi a reformátor maga látta és ítélte
meg azokat. Ez a kísérlet azért érdemel
figyelmet és elismerést, mivel azt az
igen kívánatos célt szolgálja, hogy evan-
gélíkus közönségünkLuthert közvetlenül
saját írásaiból ismerje meg. Persze, Lu-
ther élettörténetének ilyen módon való
megismertetése csak hézagos lehet, mert
Luther összefüggő önéletrajzot nem írt.
Sokfelé elszórt megjegyzéseiböl pedig'
csak nagyon -egyenetlen képet lehet ösz-
szeállítani. Ehhez 'az asztali beszélgeté-
sek hatalmas 'gyüjteménye igen sok fon-



tos és Ibecses adatot szolgáltat, de itt vi-
szont az a helyzet, hogy ezeket nem Lu-
ther maga :irta le, hanem asztaltársai je-
gyezték le isebtében. Igy bár sok egészen
közvetlen és tbizalmas közlést tartalmaz-
nak, csupán 'erek mégis meglehetősen
egyoldalú megvilágítás han 'mutatják Lu-
thert. Még leginkább Luther közvetlen,
nyilt modorára és tőrül metszett humo-
rára vetnek 'jellemzö fényt. Kár, hogy az
asztali beszédek 'mellett Luther saját tol-
lából eredő megnyilatkozásai, különösen
kiterjedt levelezéséből, nem jutottak na-
gyobb mértékben -szóhoz a gyűjtemény-
ben. A 'néhány ilyenfajta szemelvény iga-
zolja, hogy' jó lett volna ilyesmíböl több
is. Néhány össze nem tartozó dokumen-
tum összekapcsolása könnyen hamis kö-
vetkeztetésre vezethet, 'pl. mintha a kard
által való megsebesülés, valamint a víl-
lámcsapás és .ennek hatásaként a kolos-
torba lépésre ·vonatkooo fogadalom ugyan-
azon alkalomból -történt volna. A hiányos
tájékozottsággal bíró olvasóknal bizonyá-
ra több 'esetben támadó félreértések elhá-
rítása céljából kívánatos lett volna több
magyarázó és a hézagokat némi1eg ki-
töltö utalást 'fűzni a közölt szövegekhez,
De így is alkalmas a könyvecske arra,
hogy Luther' közvetlenebb megismerteté-
sét szolgálja s ezért melegen ajánljuk ol-
vasóink figyelmébe. (Megjelent az Or-
szágos Luther Szövetség kiadásában; ára
fűzve 1,'kötV16 2 pengö.) W. D.

Az 61 némel könyv
címen az idén is megrendezte a budapesti
német kolónia a Vigadóban könyvkiállí-
tását. Az utóbbi év terméséből mutattak
be jellegretes szemelvényeket. Imponáló
volt mind elrendezésében, mind anyagá-
ban. örvendetes jelenség a szépírodalom,
amelyből teljesen hiányzott a nálunk dívó
«új erkölcss-nek propagálása. Magyar em-
ber azonban hiányolta a magyar-nemet
kapcsolatok teljes képét. Egy-két fordí-
tástói eltekintve, csak a hazai német ki-
sebbség állott a figyelem középpontjá-
ban. A geopolitikai könyvek és térké-
pek pedig minden látó magyart nyoma-
tékosan figyelmeztettek a bennünket re-
nyegetö veszedelmekre - a nemetség
részéről is.

A faji vallásról
írt hitvédelmi tanulmányában dr. Klemm
Kálmán (Kereseténqrséq, vagy faji val-
lás? - Budapest, 1937, 247 lap) a német
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nemzeti szoeialieta munkáspárt hivatalos
és félhivatalos világnézeti megnyilatko-
zásai, különösen .pedíg Rosenberg hir-
hedt Mythus-a alapján döbbenetes hete
kintést ad a magyar olvasóközönségnek
abba az örvénylő mélységbe, amelyből az
újpogányság démonikus tábora különféle
színezetü köntösben, de azonos gyülö-
lettel támad a keresztyénség ellen. Mind-
abban, amit a vér mitoszából csinált faji
vallás őrületével szemben keresztyén
igazságként hirdet dr. Klemm: a kinyi-
latkoztatásról és ennek összefüggésaben
az Oszövetségröl, azután Jézus Krisztus
személyéröl éS váltságmüvéről, Pál apos-
tolnak jelentöségéről, az evangelium eti-
kájáról, - boldogan valljuk magunkat
vele egynek és teljesen igaz az is, amit a
dogmanélküli, Ú. n. «újprotestantizmus»
egyházi, teológiai destrukciójáról meg-
állapít. Ellenben tiltakoznunk kell, ha a
szerzö a racionalizmus végső okát a re-
formációban keresi. (39. lap.). Aki csak
valamennyire ismeri Luthert, a lutheri
reformációt, egyházunk hitvallásait, ilyes-
mit nem írhat, aminthogy dr. Klemm
Us a nagy harc eg'Yes konkrét vonatkozá-
sainak tárgyalása során nem egyszer
igazabban kénytelen megismerni a re-
formátort, a lutheri reformácíót. - Nem
hagyhatjuk 800 nélkül ennek a nagyon
is tanulságos münek azt a reménység-
beli következtetését sem, amely a né-
metországi egyházi harc - evangélikus
és római katolikus keresztyén ség elleni
irtó hadjárat - helyzetének áttekintése
után csendül meg, hogy az t. i. az evan-
gélikusok «hitvalló» részenek únióját
(értsd a katolicizmusba való visszaté-
rését) segíti a megvalósulas felé. -

Kettős irányban memento nekünk ez
a könyv: egyrészt, hogy a magyar-nérriet
kultúrkapcsolatok története és anémet
eszmék átvételének sorozatos példái» (9.
lap) nyomán a faji vallás magyar iPl-
dön terjeszkedő propagandájának meg-
látására jókor kinyissuk a szemünket és
harcos keresztyénséggel szálljunk síkra
Krisztus zászlaja alatt, - másrészt, hogy
ne áltassuk magunkat az Ú. n. egységes
keresztyén front jelszavával. hiszen a
másik táborban ezen még a jólgyekeze-
tüek is csak a tiszta szenzige és a hami-
sítatlan szentségek egyházának pusztulá-
sát tudják érteni. Egyházunkat mind a
két irányban szent felelősséggel, meg
nem alkuvó hűségre kötelezi a rábízott
evangéliuni ! J. L.



,
Evvégi üzenet.
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A negyedik évfolyam lezárása arra készteti folyóiratunkat, hogy vissza-
tekintsen eddigi munkájára, bár nem volt négyéves munkaterve, Jakab apostol
szavai szerint kerültük programmunkban a határidőket .• Ha az ur akarja és
élünk, írn ezt vagy amazt fogjuk cselekedni» (Jakab 4,15). Nem kecsegtettük ma-
gunkat azzal, hogy cikkek kísebb-nagyobb számával ilyen vagy amolyan hatást
fogunk elérni. Nem tervezgettünk, hanem egy bizonyos szelgálatot vállaltunk. azt
a feladatot, hogy a magyar evangélikus értelmiségnek egységet mutassunk szét-
szórtságában, irányítást adjunk tájékozatlanságában, erőt közvetítsünk erőt-
lenségében, életet .hirdessünk pusztulásában.

Kezdettől fogva a mélyszántást tettük programmunkká a tágas mezö-
kön való dolgozgatás helyett. Az eseményekről való tudósítást eleve kikapcsol-
tuk munkánkból, a vitatható felfogások taglalásat is kerültük. Azt tartottuk
szem előtt, hogy egyházunk életében döntő fontossága van a tanításnak, tehát
a magyar evangélikusságnak is világosan és határozottan tudnia kell, mi az
igazság.

Az igazság állandó keresésével szükségképpen járt együtt az egyetemes-
ségre való törekvés. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az egyetemesség szolgálata
miatt többször értették félre folyóiratunkat.

Szolgáltuk az egyetemességet az egyház emberalkotta keretei felelt, merL
hirdettük, hogy az egyház igeszolgálatának kell megszabnia az egyház jogi
életét.

Irányok [eleti, mert megmutattuk, hogy az evangélíum felette van rnín-
den kegyességi formának, amely egyházunk életében ma érvényesül.

A lelkészi és nem-lelkészi gondolkodás felelt. Még azt a félreértést is
szívesen eltűrtük, hogy teológiai folyóirat vagyunk, - csakhogy nyilvánvalóvá
tegyük a felfogásbeli és életbeli egység szükségét. Tanúságot I tettünk a mel-
lett, hogya magyar evangélikus értelmiséget alkalmasnak és méltónak tartjuk
az egyház teljes tanításának megismerésére. Az egyháznak nincs kétféle taní-
tása, egy a teológusok és egy a nem-lelkészek iszámára.

Fiatalok és öregek, vezeiőhelyen és kis munkakörbeti állók felelt. Gya-
korlatilag vallottuk, hogy nem a cikkíró személye teszi 'az igazságot.

Az egyetemességnek e miatt a szolgálata miatt némelyek megbántottnak
és mellözöttnek érezték magukat. Szeretettel kérjük ,őket, bocsássák
meg mondanivalónk gyarló kifejezését. Emberi ősbűnünk szavunkat is meg-
rontja. De ez nem old fel mínket a szolgálat kötelezettsége alól. A magyar evan-
gélikus értelmiség .változatlanul rászorul az egység felé vezetésre, az irányításra,
az erősítésre, az élet igéjére.

Evvégi vísszatekintésünkben bátorít minket az evangélium, hogy bár
e jelenvaló világban élünk, de van Szabadítónk, Jön az Úro Ezért hirdethetjuk az
igazságot, ha gyarlók vagyunk is. Évvégi üzenetünk utalás karácsony üzenetére.

Annak pedig, laki véghetetlen bőséggel míndeneket megcselekedhetík,
feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő
szerint, Annak légyen dicsőség az Egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről-
nemzetségre örökkön' örökké. Ámen, (Efez. 3,20-21.)

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



könyv ige-szolgálatát, .akínek lelke nem
tárulhatott ki- szerzö szószéke alatt
- a Csodálatos előtt! J. L.

Kiss Samu:
Én és .az én házam az Úrnak seol-

gálunk. Budapest, 1936. 340 lap, ára 6 P.
A címlapon ,levő meghatározás sze-

rint «iskolák és családok buzgólkodása-
ra» készült ez az «evangéliumi posztilla»,
amely; az egyházi év 65 ünnepnap jára kö-
zöl az evangéliumi períkopa alapján ké-
szült Irásmagyarázátot .és egy-egy - az
illető napra szánt - imádságot. Igen al-
kalmás a könyv a templomtól távol, szór-
ványban élő hívek házi ájtatosságain,
valamint az olyan templomí istentiszte-
leteinken való használatra falusi gyüle-
kezeteinkben. ahol annak pap nélkül kell
megtörténnie. A 65 írásmagyarázat közös
értéke a -biblicilás, amelyet csak itt-ott
zavar meg az alap igével kapcsolat/ban
nem lévő «hangulat-keltés» (pl. a hús-
vétvasárnapi írásmagyarázat bevezetése !).
- Új kiadás esetén kívánatosnak tart-
juk az imádságok alap os revízióját, hogy
a retorikai, illetve prédikációs hangot itt
valóban és teljesen az imádság hangja
válthassa fel. J. L.

II

KONYYSZEMLE
1937. December. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Magyar igehirdetés.
Sc:holz László és Urbán Ernő:

Krisztus hatalmában. Budapest, 1937.
164 lap,ára 3 P.
A régi- annyiszor elfeledett és any-

nyi mindennel eltemetett - evangélium
hangzik felénk ebből a 25 prédikációból,
amely valóban Krisztus hatalmának bi-
zonysága a megújhodó egyház megújhodó
igehirdetésében. Mindegyik prédikáció a
bűneinkért keresztfán meghalt és megiga-
zulásunkra feltámadt, élő Jézus Krisztus
prédikáláaa a mai gyülekezet számára,
az értelmiség nyelvén. Néhány, a rész-
letekre vonatkozó -kérdőjel feljegysésé-
nél sokkal .fontosabbnak tartjuk annak az
örvendetes ténynek a megemlítését. hogy
az evangélium teljes üzenetének megszó-
laltatása közben mint foglalja magában
a személyes bizonyságtevés - a keresz-
tyén tanítást. Papságunk és egyházunk
értelmisége egyaránt ,jó táplálékhoz jut
Scholz és Urbán igehirdetéséből. J. L.

Túróczy Zoltáa:
« ••• És hívják nevét csodálatos-

nak ... » Győr, 1937, A «Harangszó» ki-
adása, 260 lap, ára 4 pengő.
1934-ben jelent meg az «Ime l», 1937

reformáció-ünnepére pedig a fenti cí-
men megjelent prédikációs kötettel (amely
34 prédikáeion kívül 1-1 temetési és
esketési beszédet, -valamint 3 előadást is
tartalmaz) ajándékozta meg szerző ige-
szolgálata révén maga az Egyház Ura
az egész magyar Siont. Hiábavalóság vol-
na itt most Túróczy igehirdetését akár
a tartalmi gazdagság és mélység valóban
csodálatos bibliai kongeníalitása, akár pe-
dig Isten üzenetének kifejezésére, kike-
rülhetetlen élet-közelségbe hozására fel-
használt eszközeinek homiletíkaí értékes-
sége szempontjából analizálnunk. Inkább
hálát adunk Istennek azért, hogy Túróczy
Zoltán igehirdetésében így hallhatjuk az
Ű üzenetét,- azért, hogy a szent és ke-
gyelmes Istenről, az Ű szüntelen csoda-
müvéröl szóló személyes bizonyságtevésé-
ben olyan tisztán szólal meg az Egyház
tanítása és mindebben olyan csodálatosan
érvényesül a régi evangéliumból meg-
újuló evangélikus igehirdetésnek konkrét
gyülekezettel, konkrét emberek konkrét
nyomorúságával számoló lellciptisetori hi-
vatása. Bárcsak mínél több olyan ember
életében is elvégezhetné ez a prédikációs-

WoU..Lajos, Dedinszky Gyala, Kiss
Gyorgy:

A gyermek vasárnapia. I. kötet. Bu-
dapest, 1937. Scholtz Testvérek kiadá-
sa. 356 lap, ára 6.50 P.
Az Egyház mindenkínek, tehát a gyer-

mekeknek is a maga nyelvén köteles
hirdetni az evangéliumot. Aki már igazán
tusakodott ebben .a szolgálatban, az tudja
igazán értékelni a mü szerkcsztöínek fá-
radságos munkáját, amellyel az evangéli-
kus Észak (Finnország, Dánia, Norvé-
gia és Svédország) gazdag gyermek-pré-
dikációs irodalmából összeválogatták, Ie-
fordították és beszéd-vázlatokként elké-
szítették azt a bőséges igehirdetési anya-
got, amely előttünk áll ebben a vaskos
kötetben, Az ádvent 1. vasárnapjától ál-
dozócsütörtökig terjedő idöszak 33 ünne-
pére csaknem 350 beszédvázlat áll a ma-
gyar evangélikus gyermekek közti ig'E-
szolgálat rendelkezésére .. A rövid beszéd-
vázlatok -kevés kivételtöl eltekintve
- tartalmilag is, formailag is sok-sok
értéket hoznak elénk a magyar igehirde-
tés számáraés különősképpen is említés-
re méltó az az értékük, hogy nyilvánvaló
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cáfolatul swlgálnakminden olyan állí-
tással szemben, .míntha az egyházi év is-
teni drámáját ·feltáró ősi perikopák alap-
ján gyermekek számára lehetetlen volna
az evangéliumot .hirdetni.· J. L.

Száot6 R6bert:
Secretsz-é engem? Budapest, 1937,

252 lap, ára 4.80 P.
«Egyházi és alkalmi beszédek és -elő-

adások» gyűjteménye ez a szines gaz-
dagságú, érdekes könyv. Széles látókör,
finom emberismeret és az eseményekre,
áramlatokra szüntelenül figyelő eleven-
ség jellemzi a szerzö beszédeit is, elő-
adásait is. Ez az erőssége azonban meg-
gyengíti prédikációiban az ige hirdeté-
sét és a kereszt evangéliumának egyszerű
érvényesülése helyett sokkal inkább a
keresztyénség és. humánwm müvészi szin-
tézisét kapjuk. Ugyanezt kell mondanunk
azokról az előadásairól is (pl. «Luther
vallástörténeti és világtörténeti jelentő-
sége», aztán «Luther és a huszadik szá-
zad»), amelyek a keresztyénség életének
egzisztenciális megnyilatkozásaival fog-
lalkoznak, - míg a többiben annál in-
kább válik tárgya szerint is uralkodó
értékke az esztéta-szerző lelki gazdag-
sága. J. L.

Égő csipkebokor.
Budapest, 1937, Kálvin-könyvtár,

19-.22. szám, ,ára 2.40 P.
Ez a református prédikációs gyüjte-

mény rádiós beszédeket nyujt. A refor-
mátus rádiós igehirdetésre tulajdonképpen
Ravaez László üti rá bélyegét. Ebben a
kötetben is -egymaga annyit ír, mint a
többiek együttvéve. ·Tartalomban is Ő
az, aki ·súlyt ad. Mindig van mondani-
valója és mindig nagyszerű homiléta.

S. L.

Magyar történet.
Károlyi Árpád-WellmaDD Imre:

Buda és 'Pest visszavívása. 1686-balll.
Budapest, 1936. ,XIX+406 lap, 44 kép-,
4 térképmelléklettel.
A főváros Buda visszavételének kétszá-

zadik évfordulóján; Károlyi Árpáddal meg-
íratta az 'ostrom történetét, A magyar
történettudomány «nagy, .öreg emberének»
fiatalkori müve 'ennek a kernak a mai
napig legkitűnőbb monográfíája. Magának
az ostromnak kimerítő, szinte érdekfeszí-
tő előadását, az európai erőviszonyok-
ról, a magyarság állásíoglalásáról, a bu-
dai várés lakosság állapotáról festett
élénk helyzetkép be ,ágyazta bele. Eredeti
kutatások alapján .tísztázta, hogy a ma-
gyarság mekkora ,erkölcsi és anyagi ál-
dozattal azolgálta 'a keresztyén ség egyete-

mes ügyét (1685-ben például a császári
seregek ellátásának .terhét 70 %~ban ví-
selte. a 'magyarság és csak 30 O/o-ban az
örökös tartományok. ,84. 1.). Igen szépek
azok a .részletek, amelyek a felszabadító
hadjárat sikerei kapcsán Thökölyék vál-
ságba sodródását jellemzik (88-114. L).
Ebben a .lelki, erkölcsi és katonai vál-
ságban mintha 'az egész magyarság meg-
nehezedett sorsa szímbolizálódnék. A mun-
ka átdolgozását a kétszázötvenedik évfor-
dulóra a főváros megbízásából Wellmann
Imre végezte. Wellmann a fiatalabb tör-
ténésznemzedekben azok közé tartozik,
akik a hivatástudat komolyságával ké-
szültek fel -életmunkájukra, Mielőtt Ká-
rolyi munkájának .átdolgozásához kezdett
volna, szép gazdaság- és társadalomtör-
téneti tudását igen alapos hadtörténelmi
stúdiumokkal egészítette ki. Sikerült is
kényes feladatát., úgy megoldania, hogy a
szakkrítíka nagy ·és .osztatlan elismerés-
seI méltatta .munkáját. drkm.

Cs6ka J. Laios:
Mária Terézia 'isk6laTetormja és Kol-

lár Ádám .. Pannonhalma, 1936. 80 328
lap, 8 -melléklettel.

Az első, nagyszabású magyar közok-
tatásügyi reform' (az 1777...esRatio Educa-
tionis) létrejöttét .némi homály fedi. A
közvélemény -mint kéziratos és nyomta-
tott forrásaink 'bizonyítják, - kezdettől
úgy tudta; hogy űrményi kapott megbí-
zást a .mü elkészítésére; de mivel ő a
tantervi részek megírására nem érezte
magát képesnek, "I'ersztyánszky Dánielt
nyerte meg e munkának elvégzésére, míg
a szövegezésben Makó Pál müködött köz-
re nagy -mértékben. Feltűnő azonban,
hogy míg 'Ürményi nyiltan beszél meg-
bizatásáról, addig -munkatársainak mükö-
dését meglehetős homály borítja. Még
feItünőbb,_hogy a Ratio alig néhány;
hónap alatt 'készült el. Egyfelől ugyanis
kétségtelen, hogye mű egésoon modern és
eredeti és hogy igyekszik számotvetni
a hazai élet követelményeivel, másfelől
az is .bizonyos, hogy Tersztyánszky alig-
ha lehetett az a széleslátókörü, tapasz-
talt és .képzett pedagógus, aki ilyen alap-
vető és ,terjedelmes munkát fél esztendő
alatt el .tudott volna végezni. Mielött a
tantervi munkálatokba ,bekapcsolódott, ud-
vari kamarai tisztviselő volt. Szinte ön-
ként adódik ·az a feltevés, hogy anagy
mü mögött olyan kiváló pedagógusnak
kellett állania, .akínek nevét éppen a re-
form sikerének 'érdekében el kellett a
nyilvánosság előtt hallgatni. Csóka igen
alap os és mindvégig szellemes érvelése
nyomán csaknem egészen bizonyosnak
tarthat juk, hogy .ez a férfiú más, mint
Kollár Ádám, nem lehetett. Csóka beha-
tóan vizsgálja .Kollár tanügyi pályarn-



tását és munkásságát. Kimutatja, hogy
'I'ersztyánszkyt milyen 'szoros és mély
kapcsok füzték 'Kollárhoz, szellemi érte-
lemben neki szinte familiárisa volt. A
szerzö pontosan . egybevetette a Ratío
Educationis elméleti, -tantervi részét Kol-
lár kéziratos pedagógiai munkáival és
állítását (Kollár -föszerzőségét illetőleg)
elsősorban arra alapítja, hogy az eszmei
rokonság, sőt 'csaknem a teljes azonos-
ság a Ratio Educationis és Kollár peda-
gógiája között 'kétségkívül megállapítha-
tó. Kollár 'ismeretes rendiségellenes, köz-
jogi állásfoglalása -mindenesetre kellőkép
megmagyarázza a- szerzö neve elhallga-
tásának szükségességat. Csóka fejtegetései
igen meggyőzőek, 'okfejtése világos, sőt
érdekes. Van ,érzéke ahhoz, hogy az elmé-
leti beállítottság mellett a nehezebben
felfejthető «emberi» vonásokat és indíté-
kokat, személyes -érdekek és tisztultabb
szempontok harcát .ís megláttassa. Mun-,
kája .anyagban .éa felfogáshan újat hozott,
a történettudományt előbbre vitte.

drhm,
Szab6 István:

Ugocsa megye. Budapest, 1937. 615
lap, 4 térkép. Kiadja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia.
Új, nagyszabású kiadványsorozatot in-

dított meg a Magyar Tudományos Aka-
démia Mályusz Elemér szerkesztéssoen.
«Magyarság és Nemzetiség» címen. A so-
rozat első kötete, Szabó István értékes
és úttörő munkája, Ugocsa megye népi-
ségtörténetet tárgyalja. A kötet a «nem-
zetiségi megoszlás alakulásának folyamát
kívánja szemléltetni», de az eredmények
összetoglalásánál előadásaba esetenként
település-, birtok-, társadalom-, gazda-
ság- és politikatörténeti megfigyeléseket
is belesző. A vallásnak, mint a «közös-
ség népi színképe» egyik fontos jegYé-
nek a tárgyalásával nem annyira magá-
ban a munkában, mint inkább a szerzö-
nek egyik kisebb, de kizárólag a fenti
kötet forrásanyaga és eredményei alap-
ján megírt cikkében találkozunk. A né-
piség és nemzetiség egybevetésénel lát-
juk, hogy Ugocsa megyében a magyarság
a síkvidéken, a rutének és az oláhok
pedig, jóval később, a hegyesebb része-
ken telepedtek meg. Vallás tekintetében
a rutén-oláh lakosság a keleti egyházhoz
tartozott, a magyarság pedig római ka-
tolikus, majd a 16. század második felé-
töl református volt. Ez a választóvonal a
magyarság és nemzetiségek, a reformá-
tusok és görög-keletiek között «merev és
változatlant volt. Nem tudott rajta még
a földesúri hatalom sem komoly rést tör-
ni, bár a két terület között kisebb áll-
szivárgás állandóan folyt. Ezek az át-
került elemek azonban, minthogy vallási
hovatartozandóságuk csak személyes él-·
ményen alapult, másrészt, mert hitéle-
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tükről egyébként sem történt különös
gondoskodás, a második vagy harmadik
generációban már teljesen felszivódtak.
Ez volt a szórványok helyzete a 17-18.
században Ugocsa megyében s ez volt
valószínűleg a helyzet a többi megyében
is. A sorozat elkövetkezendő kötetei lesz-
nek hivatva a többi megyében, ame-
lyekben már az evangélikusság számotte-
vőbb tényező volt, fényt deríteni evan-
gélikus szórványaink elmult századokbeli
küzdelmes életére is. - Dr. Vác," Elemér,

A Biblia üzenete.
Az Irás értelmezésére
szolgáló munkák mindíg fokozott fiigye-
lemre számíthatnak. Hiszen minden egy-
házi szolgálatunk az Irásra támaszko-
dik és csak akkor éri el Célját, ha va-
lóban az Irás üzenetét szólaltatja meg.
Ennek az évnek a folyamán egész sora
jelent meg azoknak a munkáknak, me-
lyek e tekintetben lelkészeknek és mind-
azoknak, akik az Irást tanulmányozzák,
segítségére kivánnak lenni. A ,,Hand-
buch zum Alten Testament" (1. C. B.
Mohr kiadása, Tübingen) sorozatában
megjelent Bertholet Alfred dolgo-
zásában «Hesekiel» (1936, 171 lap, ára
6.08 RM): a szerző részben egészen új
világításban tárgyalja Ezekiel könyvét.
Meggyőzö érvekkel igazolja, hogy Ezé-
kiel nemcsak a fogságban, hanem már
Jeruzsálem pusztulása előtt Palesztiná-
ban is műkődőtt, EZ! a felismerés sok új
színt kölcsönöz a próféta iratának s azt
jóval elevenebbé teszi. Másfelől viszont
a 'szőveg krítikaí elemzése, mely jó-
részt párhuzamos fogalmazásokat tételez
fel, erősen megterheli az értelmezést.
Ezékiel 40-42; 43, 10- 17. részeit Gal-
ling magyarázza. - Ugyane sorozatban
jelent meg a kis prófétákról szóló kötet
(Robinson Theodore H. és Hor.t
Friedrich: Die Zwölf Kleinen Prophe-
ten. 1-160 lap, ára 5.05 R.M.). Robin-
son Hóseás, Joel, Amos, Jónás és Mi-
keás magyarázatát adja, mindenütt gon-
dos vizsgálattal állapitva meg az egyes
próféták idejét, igehirdetésük értelmét:
tömör, világos értelmezéséből eleven erő-
vel szólal meg a sokszor nehezen ért-
hető ige. Horst· feladata lesz a többi
kispróféta értelmezése. A kötet ezen
második része még nem jelent meg. -
Rendkívül színes világba vezet ugyan-
ezen sorozatban Gemser B.: Sprüche
Salomos c. kötete (1937, 85 lap, ára
2.85 RM).. Izráel «bölcsesége» sokszínű
gazdagságban tárul fel előttünk, amit
még csak növel az a körülmény, hogy a
szerzö gondos kritíkával igyekszik a kü-
lőnféle gyüjteményeket a könyvön belűl
elkülöníteni. A bevezető gyüjteményen
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kívül (1-9.) a szerzö egy «salamoni» és
egy «Hiskias-féle» gyűjteményt különböz-
tet meg. - Az eszchatológiai probléma
ismét aktuálissá tette Dániel könyvét,
melyet e sorozatban Benben Aage:
Daniel c. kötete (1937, 53 lap, ára 1.95
RM) magyaráz. Dániel könyvét a meg-
szokott módon a Kr. e. 168-163. évek-
be helyezi, de úgy, hogy az régebbi
anyagot vesz fel és formál áto Igen fon-
tos a Dániel könyvében található kép-
anyag eredeti értelmének gondos meg-
állapítása, de ezen túlmenöen e képek
aktuális jelentésének a vizsgálata is,
amire a szerző ugyancsak törekszik. --
E kommentársorozat értéke abban van,
hogy minden egyes iratnal gondos filo-
Iogiaa vizsgálattal igyekszik az Irás tör-
téneti értelmét megállapítani s a helyes
értelmezés alapjául szolgáló tárgyi és
régíségtani magyarázatokat megadni. Ép-
pen a mai viszonyok közt, amikor az ú-
szövetség annyi gyűlöJ.etböl és tudatlan-
ságból származó támadásnak van kité-
ve, igen nagy szükség van ilyen tisz-
tára történeti szempontokat érvényesítő
tárgyilagos munkára s evvel a szerzök
a keresztyén egyháznak is jó szelgála-
tot teljesítenek.

Az Újsoovetség könyvei közül Márk
evangéliumához írt kommentárt Loh-
meyer Ernst: «Das Evangelium des
Markus» címen (a «Krítisch-exegetíscher
Kommentar über das Neue Testament» C.
sorozat új kiadásában; Göttingen, 1937,
Vandenhoeck & Ruprecht kiadása, 356
lap, ára 12.40 RM). Rövid bevezetés után,
mely Jézus neveit és méltóságát megje-
lölő címeket tárgyalja, a szerzö részle-
tes kritikai tárgyalás alapján vizsgálja
az evangéliumot, de úgy, hogy annak
biblikus üzenetét is igyekszik megszó-
laltatni. Igen nagy gondot fordít az egyes
fogalmak teológiai elemzésére, úgyhogy
ennek révén! a szöveg sokszor új, meglepö
színt nyer. Szakít azzal a feltevéssel,
hogy az evangéliuni a történetírás egy
primitív formája és inkább az evangé-
lium sajátIagos jellegét dolgozza ki. E
kommentár kiegészítésére szelgal Loh-
meyernek «Galilaa und Jerusalem» C.
műve (1936, Vandenhoeck & Ruprecht
kiadása, 104 lap, ára 4.88 RM), melyben
a szerzö az evangéliumi hagyománynak
azon kettéágazásából indul ki, hogy a
feltámadott Krisztus egyfelől Galileában,
másfelől pedig Jeruzsálemben jelent
meg tanítványainak. Szerző azt a té-
telt igyekszik bizonyítani, hogy ez a
kettős tradició az ösgyülekezetben két
kiindulópontot, irányzatot mutat: egy ga-
lileait, melyet az eszehatologikus vára-
kozás határoz meg és egy [eruzsálemit,
mely elsősorban a «hellenista» 'István;
vértanú nevéhez fűződik, mellettük a
Keresztelő tanítványai is külön szint je-
lentenek az ősgyülekezet belső szerke-

zetében. Lohmeyer tételei joggal VO!!l-
hatók kritika alá, de annak ellenére van-
nak tanulságos megfigyelései. -- Ugyan-
csak a Meyer-féle «Kritisch-exegetischer
Kommentar» sorozatában jelent meg egy
új kommentár a Zsidókhoz írt levélről:
Michel Otto: «Der Brief an die Heb-
rüer» címen (1936, 244 lap, ára 8.06
RM). Nagyon alapos munka, amely a
szerteágazó irodalom gondos kritikai fel-
dolgozása alapján igyekszik a levél tan-
tartalmát kidolgozni és a szöveg törté-
neti értelmének a megállapításán túl an-
nak teológiai tartalmát is feltárni. A le-
vélben öskeresztyén homiliát vél felis-
merhetni, ami annak sajátságos formáját
könnyebben teszi érthetővé. Értelmezé,-
se nyomán e levél fontos krisztológiai
üzenete új hangsúllyal szólal meg és
követel tőlünk is figyelmes fület.

A "Theologiseher Hanöommen-
tar ZUD1 Neuen Testament" sorozatában
(Leipzig, Deichert-kiadás) Oepke Al-
brecht jelentetett -meg egy kommentárt
a galáciai levélről: «Der Brief des Pau-
lus an die Galaier» címen (1937, 134 lap,
ára 4.13 RM). A galáciai levélnek a .mai
teológiai helyzetben fokozott aktualitása
van. Oepke gondos exegesise, mely a
kritikailag megállapított szöveg mellett
hű fordításra is támaszkodik, első sor-
ban azt igyekszik megértetni, mit írt
Pál apostol s mit jelent küzdelme a 'zsi-
dós keresztyénség ellen. De azután fel-
tárja ennek a küzdelemnek teológiai tar-
talmát és jelenkori aktualitását is.

Az újabb írásmagyarázat egyik leg-
kiválóbb mestere Sehlatter AdoH «Die
Kirche der Griechen im Ilrieil des Pau-
lus» címen tett kőzzé egy kommentárt a
Timoteushoz és Titushoz írt levelekról
(Stuttgart, 1936, Calwer Vereinsbuchha.nd-
lung kiadása, 272 lap, ára kőtve 8.50
RM). Schlatter írásmagyarázatát a rend-
kívül éles megfigyelőképesség és a szö-
veg mélységeibe való behatolás jellem-
zi. Elbben a müvében nehéz feladat előtt
állott. Az újabb teológiai kritika úgy ér-
telmezte a pásztori leveleket, hogy ben-
nük már erős elhajlás érezhető Pál ere-
deti leveleitől s hogyakeresztyénség
eredeti apostoli tisztasága közeledik a
tanszerűséghez. Schlatter nem hanyagol-
ja ugyan el a nehézségeket, melyeket e
levelek fogalmi kincse, valamint egyéb
tartalmi természetű mozzanatok adnak,
de mégis igyekszik kimutatni, hogy az
alapvető vonásokban e levelek megegyez-
nek Pál apostol hiteles leveleivel. Ez
a kommentár is kiválóan értékes aján-
déka az agg szerzönek.

A "Bibelhille mr die Gemeinde" so-
rozatában (Leipzig, Gustav Schloess-
mann-kiadás) újabban három kötet jelent
meg: Burkhardt Pani, Der Galater-
brief (128 lap, ára 1.80 RM); Kalweit
Pani: Der Philipperbrief (67 lap, ára

l~ ~ _



1.05 RM) és Ka.ppe Wilhelm = Die
Brieje an Timotheus und Titus (144 lap,
ára 2.03 RM) címen. E kis kötetek ál-
talában igen jól sikerült magyarázatok,
melyek nem annyira a lelkésznek, mint
inkább a művelt Biblia-olvasóknak kí-
vánnak szolgálni. Ezért a tudományos,
kritikaí, filológiai kérdések háttérbe szo-
rulnak náluk és minden igyekezet arra
irányul, hogy az egyszerű értelem megál-
lap ításán túl az Irást magát szólaltassák
meg. Ez többnyire sikerül is. Burkhard;
kommentárjában világosan dolgozza ki Pál
«igazi» evangéliumának tartalmát és a
keresztyén szabadságot. A galáciai le-
vél az Isten gyülekezetének «szabadság-
Ievele», az «isteni tiltakozás a törvény-
szerű kegyesség ellen». Ezek az alap-
vető szempontok teljesen a jelen aktua-
litásába állitják bele ezt a levelet, és a
szerzö ezeknek erőteljes kidolgozásával
feleletet ad gyülekezeteluknek a jelen-
ben vajudó sok kérdéslére is. Kalweit
nagyon világos és mégis melegszívű ér-
telmezést ad. a filippibeliekhez írt levél
sokszor nem könnyü gondolatmenetének.
A levelet úgy érti, hogy azt Pál .a ró-
mai fogságból írta. Knappe előszavában
igyekszik bizonyítani, hogy a pásztori
levelek valóban Páltól származnak 8 ezen
az alapon azután világos képet kapunk a
már kissé haladottabb pogány-keresztyén
gyülekezetek állapotáról. A szerzö min-
denütt igyekezik érvényesíteni azokat a
szempontokat. melyek a mi gyülekeze-
teink számára is olyan jelentősek.

Ebben az összefűggésben lehet meg-
említeni Hermann Rndolf, «Deutung
und Umdeutung der Schrijt» c. kis fíü-
zetét (Leipzig, 1937, Deichert-kiadás, 33
lap, ára 0.68 RM) és Rnpprecht .Joban-
nes = «Das Wunder in der Bibel» c.
könyvét (Berlin, 1936, Furche-kiadás, 246
lap, ára 2.85 RM). Az előbbi három elő-
adást tartalmaz, melyekben az Irás értel-
mezésének az .alapvető jelentösögét igyek-
szik tisztázni és állást foglal Barth «alle-
gorizálása», valamint W. Viseher ótes-
támentom-értelmezése ellen. Rupprecht
három főrészben dolgozza fel a csodára
vonatkozó bibliai anyagot. 'Elöször az ele-
ven teremtő és megtartó Istenről, majd a
bűnbe esett teremtett világról szól. Az-
után úgy írja le a csodát, mínt- Isten meg-
váltó akaratának a megvalósulasi formá-
ját, végül a csoda· végső értelmét abban
állapítja meg, hogy az Krisztusban telje-
sedik ki, mint akiben Istennek az új te-
remtése valósul meg. Rupprecht mindezt
a Bibliának rendkívűl alapos ismeretével,
mélyreható exegesissel állapítja meg és
sikerül neki közelebb hozni a .Biblia
világát a modern ember lelkivilágához.
Nagyon melegen ajánljuk ezt a könyvet
tanulmányozásra. K.
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Scbniewind .Jalins:
Das Evangelium nach Matthaus.

(Neues Göttinger Bibelwerk), Göttin-
gen, 1937, Vandenhoeck & Ruprecht
kiadása, 274 lap, ára 7.20 RM.
Ennek! a rendkívül értékes kommentár-

nak utolsó köteteként jelent meg az .Új-
szövetség első könyvének forditása és ma-
gyarázata. Last but not least ; végül, de
nem mint utolsó. Aminthogy általában
18 jeles kommentár könyveinél legfeljebb
csak azt a kérdést lehet feltenni, me-
lyik jobb a másiknál és nem azt, hogy
melyik gyengébb.

Máté evangéliuma, főként, miután
Schlatter a maga kommentárjában ma-
radandó és megkülönböztetett értékeire
oly világosan rámutatott, egyre meleg'ebb
és tárgyi jelentőségének megfelelő elbí-
rálásban részesül - teljes joggal. Szerzö
az evangéliumnak világos fordítását s a
fordított szöveg közérthető magyarázatát.
adja. Figyelemmel van a másik két szi-
noptikus evangéliumra is és Márk evan-
géliumának a magyarázatát ismertnek té-
teleeí is fel. Rövid és mégis a szüksé-
ges tájékoztatás sal kezdi munkáját az
evangéliuru keletkezése, célja, szerzöje
és értéke tekintetében, majd rövidebb
értelmi szakaszok alapján halad végig' a
28 fejezeten, mindenütt a hívő keresz-
tyén, de e mellett az elfogulatlan tu-
dományos munka eredményeit is szem
előtt tartó, közérthetö módon. A kőnyv
megszerzését és olvasását a legmelegeb-
ben ajánlhatjuk. D,. K. J.

Holzner .Josef:
Paulus. Freiburg, 1937, Herder-ki-

adás. 458 lap, ára kötve 5.55 RM.
Holzner könyve Pál apostolban a szent-

életű hőst rajzolja, aki önmagát emészti
meg Krisztusért. Rajza rendkívül színes
és eleven. különösen nagyszerű, mikor
az apostol ikerának sokrétű változatos-
ságát tárj a 'fel. Pál élettörténetének pszi-
chológiai rekonstrukciója természetesem
sok szubjektiv-vonást is tartalmaz és nem
mindíg tartja .be az ízlés határait, kü-
lőnősen a 'helyzetek kíszlnezésében. En-
nek ellenére 'ebben a finom lélektani be-
leélésben van -a könyv értéke és von-
zóere]e. A 'hit apostolának rajzánál, a zsí-
dós keresztyénség 'elleni küzdelem fes-
tésében Holzner vigyekszik az apostol küz-
delmének a 'döntő mozzanatáig eljutni,
úg-yhogy már-már -szétreoeszti annak a
szokványos «szents-nek Ia kereteit, melybe
Pál apostolt -katolíkusok sokszor bele-
gyömöszölni igyekeznek. Ezért könyve,
melyet gondosan 'megválcgatott, jól sike-
rült képek 'díszítenek s melynek a ki-
adó nagyon.Izléses formát adott, számunk-
ra is tanulságos. K.
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Az egyház tanítása és hit-
vallása.

Heim, Karl:
Je8US aer'Weltvollender. Der Glaube

an die Versöhnung und Weltverwand-
lungo Berlin, .1937, Furche-kiadás, 268
lap, ára 3.60 RM.
A híres tübingeni professzor «Der evan-

gelische Glaube .und das Denken der Ge-
genwarte című nagyszabású művének har-
madik kötete .ez a könyv, melynek tárgya
Jézus Krisztus 'mint a világ kiengeszte-
lője és megújítója. Jézus kiengesztelő
munkájának megértése 'végett mindenek-
előtt erőteljes :vonásokban dolgozza ki a
bünnek, mint Isten előtti vétkes tarto-
zásnak (Schuld) jelentöségét azzal a fel-
fogással szemben, .mely a sorsszerű rosz-
szat nagyobb vbainak tekinti a bünnél.
Krisztus kiengesztelő, -boesánatszerző mü-
vének jelentösége -csak akkor tárul fel
előttünk, ha' Isten színe előtt állva felis-
merjük azt, hogy a bün mint vétkes tar-
tozás a mi legnagyobb bajunk, mely
egyenlő a 'Sátán hatalmában való fogsá-
gunkkal. Ettöl rnent meg' bennünket
Krisztus «helyettes» 'kiengesztelő kereszt-
halálával. Ez 'a jelenvaló élet mínden
bajai és -küzdelmeí között is a hívők fe-
lülröl sugárzó istengyermeki boldogságá-
nak szilárd 'alapja és kiapadhatatlan for-
rása. ne 'a Krisztus müvének teljességé-
hez szükségképpen 'hozzátartozik a sors-
szerű rossz és minden gonosz hatalom fe-
letti nyilvánvaló teljes gyözelme, di-
csőséges hatalommal való megjelenése és
mindenek megújítása .is, melynek csak a
hívők számára nnegismerhető rejtett kez-
dete Jézus ·feltámadása. A kiengesztelés
ténye és 'a teremtett világ megújulása
között foglal .helyet a Krísztus gyüleke-
zetének, az .anyaszentegyháznak földi éle-
te. Az .egyhaz a Krisztus teste, mely úgy
egészében, mínt .összes egyes tagjaiban az
6 rejtett, de valóságos életújító hatalmá-
nak szerve, 'a Kriszbus-htvök harcos se-
rege, melyas 6 lelki vezetése alatt küzd
a gonosz .hatalma- ellen, mignem 6 maga
eljő dicsőséggel -és megújít mindeneket.
Az egész -könyv nem elvont elméleti fej-
tegetésben, hanem -nagyszerüen világos,
szemléletes, színes, 'magával ragadó elő-
adásban dolgozza -ki Jézus Krisztus meg-
váltó müvének bibliai alapvonalait, -
az Igébe ,elmélyedő teológiai gondolkodás-
nak ritka-értékü gyümölcse, mely maga is
eleven bizonyságava 'és meggyőzö közve-
títöjévé válik .a Krisztus lelki hatalmá-
nak. A .legmelegebben ajánljuk olvasóink
figyelmébe. P. K.

BrllDller EmU:
Der Men8chim WideT8pmch. Ber-

lin, 1937, Furche-kiadás, 572 lap, ára
8.10 RM.

Kicsoda az 'ember? Melyik az a pont,
ahonnan kiindulva. belehatolhatunk az em-
ber lényegének imélységébe? Brunner az
Ige feleletét: keresi erre a kérdésre és ez-
zel egy 'nagyon érezhető hézagot pótol
teológiai irodalmunkban.

Az ember: létalapja az Isten Igéje. Is-
ten az :6 képére teremtette az embert,
ami nem laz ember lényegének istensze-
rűségét, hanem laz ölétének .Istenre való
vonatkozottaágát jelenti. :Az ember léte
«felelős lét, 'lielelet Isten hívására». De
az Isten 'képe megromlott az emberben
a bűn .által. Ezáltal nem szűník meg, ha-
nem mint .megromlott kép megmarad. Az
ember nem itud kiesni az Istenre való
vonakozottságából, bár -az Isten most ha-
ragvó Isten rés az ·ember élete ilykép-
pen «Sein, zum Tode». Igy emberlétünk
önmagában hasonlik :meg: eredeti ren-
deltetésünk és jelen valóságunk közt el-
lentét tátong. A hagyományos egyháei tan
a történeti 'egymásutánban lá.tta a meg-
oldást. Brunner Iezzel szemben minden
embernek az 'életébe viszi bele ezt az
ellentmondást. A 'bűneset története nem
történeti tudósítás laz emberiség ősko-
rábó1, hanem 'az én történetem és a te
történeted. I

Ezt az ialapvetö felismerést, amelyet
a nagy rzűrichi teológus a multés jelen
szellemi áramlataival rszemben való ál-
landó elhatárolás iútján nyer, alkalmazza
a második rrészben az ember egyes lét-
kérdéseire. Ezek iközűl a rendkivül érde-
kes fejezetek -közül a helyszűke miatt itt
csak néhányat 'említünk meg: Brunner
megmutatja, hogyan rvezet az ellentmon-
dás a személyiség szétbomlására, amely a
maga egységét éppen az Isten személyí-
ségeben leli. lA kollektivizmussal szem-
ben rámutat.as egyes ember kieserélhetet-
lenségére, amely .azonban csak a szere-
tetben lesz 'igaz személyiséggé. A Bib-
liából merítve 'krdomborítja .az embe!'
ontologíaí egységét 'és a lélek halha-
tatlanságárál szóló :tannal szemben hang-
súlyozza, hogy Iaz örökkévalóság nem az
ember természetéből, ihanem isteni ren-
deltetéséből folyik. IA2iOkat, akik a mai
végtelen világkép inyomása alatt már nem
mernek a 'porszem-ember külőnállásában
hinni, azzal 'bátcrítja, hogy az ember
nagysága abba .as egészen más dimenzió-
ba tartozik, ami a Krisztus emberréléte-
lében lett .Iáthatóvá. A történelem prob-
lémájával foglalkozva .kifejti, hogy az em-
bert mint történeti lényt csak a keresz-
tyén hit értékeli igazán, mert a megval-
tásnak. mint a történelem közepének meg-
világításába helyezi őt. Más fejezetek-
ben az ész, a szabadság, a jellem, az
egyéniség, a .nemek kűlönbözősége és az
emberi nem keletkezésének a kérdésével
foglalkozik.

Függelékben tárgyal 'Bmnner több, fej-
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tegetéseivel kapcsolatos, ' eszmetörténeti '>':1 szinte teljesen megértés nélkül viselte-
pr.oblémát. Míndenkinek, akinek a saját 'r,~' tett az újszövetségi üzenet eszehatole-
mívolta kérdésse 'vált, Brunner rendkívül gikus jellege iránt és az eszehatologikus
gazdag tartalmú műve világos, megra- vonásokat benne meghaladott «koresz-
gadó, evangéliumi :feleletet ad. méks-nek nyílvánította, De megvilágo-

sp. sodik előttünk az eszehatologikus szem-
lélet térhódítása is a háború utáni teo-
lógiában. Az eszchatológía uj értelmé-
nek taglalásánál meglátjuk azokat a ve-
szedelmeket, melyek annak .egyoldalúságá-
ból folynak, de a szerzö ad útmutatást
a helyes megoldás keresésére is, - Az
eszchatológia kérdése nálunk is kezd ege-
tövé válni. Ez a könyv elsőrendű segít-
séget nyujt, hogy benne helyesen tájéko-
zódjunk. K.

Kalweit Paul:
Verl,ündigung, München, ,1937, Kai-

ser-kiadás, 74 lap, ára 1.13 RM.
~ szerző a teológiai tudomány lénye-

gének rövid tisztázása után az evangé-
liumi üzenetet tárgyalja. Szól a Bibliá-
ról, mint 'üzenetről, Istenről, mint az
evangéliumi üzenet -tulajdonképpeni ala-
nyáról, ezen .üzenet tárgyáról, ható suga-
ráról és -tolmácsolásának helyes módjá-
ról. Világos nyelven tárja az olvasó elé
az evangélium egész egyedülálló tartal-
mát és .ezzel felvilágosít és tanít. De ki-
fejezésre juttatja 'az evangélium hirdeté-
sének örök szükségessögét és jogosultsá-
gát is és ezzel apologétikai munkát is
végez. A füzet tárgyalási módja nem
tételez fel teológiailag képzett olvasó-
közönséget. A-zért főként evangélikus ér-
telmiségünknek ajánljuk tanulmányozását.
Kiválóan értékes terméke annak a ma
nélkülözhetetlenül fontos egyházi iroda-
lomnak, amely az értelmiség megnyeré-
séért és megerösítéséért küzd.

Luther Martba:
Vom unfreien ,Willen. Eine Kampft-

schrift gegen den Mythus aller Zeiten
aus dem 'Jahre 1525. Nach dein Urtext
neu verdeutscht 'von Otto Schumacher.
Göttingen, 1937, Vandenhoeck & Rup-
recht kiadása,228 lap, ára kötve 3.60
RM.
Luther ezt 'az iratát De servo ar-

bitrio címen Erasmus ellen írta. Bár így
erősen alkalomszerű, mint Luther legtöbb
irata, tartalmának súlyosságánál és mély-
ségénél fogva el nem múló értékü, Benne
Luther olyan ponton ragadja meg a ke-
resztyénség lényegér, amelyen a refor-
mációnak minden kor humanizmusával
való ellentéte a legélesebben kitűnik. En-
nek al'! iratnak a Luthert igazán megis-
merni akará -teológusok körében újból
nagy lett a becsülete, de a szélesebb kö-
rökben is 'k ívánatos megismerésének fő·
akadálya az, -hogy latin nyelvü. Schuma-
cher éppen 'Luther iratának nagy időszerű
jelentőségétől áthatva (ezt fejezi ki a
hozzá toldott -aleímmel is), mai nemet
nyelvre ültette lát s a keletkezési körül-
ményeket ismertető 'bevezetésén kívül
csak a 'Iegszükségesebbnek ítélt magya-
rázó jegyzetekkel 'látta el. A fordítás
ügyesen győzi le a nehézségeket : a sú-
lyos tartalom 'ellenére világos, könnyen
érthető s megtartja az eredetinek ele-
venségét is. Igy valóban alkalmas arra,
hogy Luthernak 'ez az irata nem-teoló-
gusok körében -ís ismertté váljék.

W.D.
Holmslröm Folke:

Das eschatoloqische Denleen der
Gegenwart. Gütersloh 1936, Bertels-
mann-kiadás, 424 lap, ára kötve 11.25
RM,
E2I a könyv egyike a legjelentősebbek-

nek az újabb teológiai irodalomban. A
jelen század teológiai munkájának fejlő-
dési vonalait tárja fel az egyik köz-
ponti jelentőségű problémakomplexumon,
az eszchatológián. Valóban, nincsen még
egy másik olyan nagyjelentőségű kérdése
hitünknek, melv annyira fel tudná tárni
döntéseink és állásfoglalásunk vögső ru-
góit és értelmét, mint éppen míndaz, amit
ma eszchatológiának nevezünk, E fiatal
svéd tudós meglepö éleslátással és ki-
váló rendszerező készség-gel mutatja ki
a legújabb teológiatörténet mozcató rugóit
és irányvonalait, úgyhog-v jelentékeny
rnértékben járul hozzá hitünk éS a teo-
lógiai munka jelenkori nagy kérdéseinek
a tisztázásahoz. Kőnvvéből megértjük,
hogy a háború elötti teológiai munka

B. o.
Eger Karl:

Evangelischer Glaube in der WeU
von heuie. Leipzig, 1937, J. C. Hin-
richs kiadása, 210 lap, ára 3 RM.
.A; szerzö emez írását laikus tannak

nevezi, mert a mai kor intelligens em-
berének akarja benne röviden feltárni és
összefoglalni az evangéliumi keresztyén
hit egész tartalmát. kerülve minden olyan
szakkifejezést és gondolatmenetet, amely
a nem-teológus olvasó számára a világos
megértést megnehezftené.

Végigvezet a vallások, az 0- és Új-
testámentom s a keresztyén hittan főbb
fogalomkörein, hogy megmutassa, míkép-
pen eszmélkedik és foglal állást ezekről
és mindezek alapján az az ember, aki a
mai modern világképben és világnézetek
közepette szembetalálja magát, Istennel,
mint mindenható, de jóságos akarattal,
aki nem csupán érzelmeinket hullámoz-
tatja fel, hogy talán róla gondolatokat al-
kossunk, hanem feltétlen engedelmességre
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hívja fel .akaratunkat, mert általunk és
rajtunk keresztül akar cselekedni és élni.

F. t:
Stier JohaDDes:

Luihers Glaube und Theologie in
den Schmalkaldischen Ariikeln. Güters-
loh, C. 'Bertelsmann-kiadás, 69 lap,
ára 1.50 RM.
A Schmalkaldeni Cikkek keletkezésé-

nek 400-ik évfordulója jó alkalom Lu-
ther bátor 'hangú hitvallásának az evan-
gélikus keresztyénség 'szélesebb rétegei-
vel való imegismertetésére .. E'zt a Célt szol-
gálja ez az irat is, amely lényegében
nem-teológusok igényeihez szabott kom-
mentár Luther hítvallásahoz és alkal-
mas arra, hogy a Cikkek tartalmát Lu-
ther egész reformátori gondolkodásámak
összefüggésében értesse meg, Mivel azon-
ban a Cikkek szővegét egészében nem
közli, szükséges hozzá egy megfelelö
szövegkiadás is. W. D.

AsmasseD HaDs:
Abendanahleqemeinschatt t München,

1937, Kaiser-kiadás, 220 lap, ára
3,15 RM.
A hitvalló egyház hallei zsínatáról,

mely az evangélikusok és reformátusok
kOOt fennálló és fenntartandó úrvaesorai
közösség tekintetében olyan jelentős ha-
tározatokat hozott, más összefüggésben
már megemlékeztünk. Nagy hálával tar-
tozunk a kiadónak, hogy a hallei zsi-
nat elött elhangzott és az úrvacsorára
vonatkozó referátumokat hozzáférhetővé
tette e kötetben. Asmussen tárja fel az
úrvacsorai közösség problematikáját és
izzi> meggyözödéstöl fütött, szinte szen-
vedélyes érveléssel igyekszik kimutatni,
hogy azok a meggondolások, melyek va-
lamikor evangélikusok és reformátusok
közt az úrvacsoraí közösség megszünte-
tésére vezettek, ma már nem helytállók
Ugyanő a «megváltozott helyzet» kifeje-
zését szolgáló hitvallási egység kidolgo-
zására is tesz kísérletet. Kiisemann az
úrvacsora újszövetségi alapjait és értel-
mét, Gollwitzer Luther, Hop] a lutheri
egyház, Niesel pedig a református egyház
úrvacsoratanát dolgozza fel. Mindegyik
referátum alapos, mélyreható munka, bár
éppen azok az igazságok, melyeket a
lutheri úrvacsoratan igyekszik megóvni
s az, ami őket az újszövetségben iga-
zolja, nem jutnak elég-gé kifejezésre. Az
úrvacsora kérdése nálunk is tisztázásra
vár. Ehhez melegen ajánljuk ezt a ta-
nulságos kötetet. K.

Ec:hteroac:h Helmat =
Es stehet 'qeschrieben . .. Eine Un-

tersuchung über .die Grenzen der Theo-
logie und 'die Autoritat des Wortes.
Berlin, Furche-kiadás, 82 lap, ára
2.10 RM.

A szerzö, 'aki az «Ige» teológiájának
képviselője kíván lenni, azt a kérd est
akarja tisztázni, hogy melyik ez a teo-
lógia számára objektív érvényű «Ige»? A
modern biblia-kritika -és a különféle írás-
magyarázati módszerek a Biblia szöve-
gének és tartalmának objektív érvényét
teljesen megrendítették. 'Ezért az Irásnak
egyedül elfogadható felfogását «minden
teológiától függetlenül, sőt annak ellent-
mondóan» igyekszik megkeresni. Arra az
eredményre jut, 'hogy csak az egyháa,
még' pedig a konkrét egyház bírja és
nyujtja az Irás objektív tekintélyű szö-
vegét, am:i a német evangélikus egyház és
teológia számára Luther bíbliaíorditásá-
Inak; a ezővege, amely az evangélikus egy-
házzal egy· időben keletkezett. (Magyar
evangélikus egyházunkra vonatkozólag ez
az elv használhatatlannak bizonyul.) A
szerző minden tiltakozása ellenére ebben
a gondolatban a régi verbalis inspiráció
tanának újfajta változatát kell látnunk.
Azonkívül aaa feladat, amelyet a teoló-
giai exegezis számára kijelöl: megálla-
pítani, hogy .mi mondaniva1ója van a szö-
végnek a mi számunkra - ugyancsak
magában rejti a relativizálás veszélyét,
ami ellen pedig maga is küzd. Mégis az
irat komoly indításokat nyujt a felvetett
és minden teológus számára égető kérdés
tisztázására. W. D.

Az Egyház harca.
Ger.teDmaier Eugeu:

Kirche Volk und Staat. Stimmen aus
der deutschen evangelischen Kirche
zur Oxforder Weltkirchenkonferenz.
Berlin, 1937, Furche-kiadás, 3'12 lap,
ára 3.60RM
E kötet a nemet evangélikus egyházi

és teológiai élet kiválóságainak, mint Alt-
haus, Behm, .Dibelius, Wendland és má-
soknak tanulmánysorozatát foglalja magá-
ban az oxfordi ökuménikus konferencia
témájáról. Az egyes tanulmányok felso-
rolása helyett röviden azok összefoglaló
szempontjait vázoljuk.

Az Isten igéjéből, a hitben élő közös-
ség, az egyház, nem lehet közömbös lé-
tünk két alapformájával, az egy faj, egy
föld, egy nyelv, egy történelmi sors, ön-
tudat stb. által meghatározott közősség-
gel, a 'néppel és ennek vagy ezeknek egy
megszervezettségével, az állammal szem-
ben, hanem velük a felelősség indította
szolgálat viszonyában áll.· Bennük Isten
teremtesi rendjét látja és szolgálata arra
irányul, hogy Istennek e teremtési rend-
ben megnyilatkozó akaratát betöltsék.

A nép és állam, mint mai letvalósá-
gok és az egyház között a legújabb idő-
ben konfliktusok támadtak. A totális ál-
lameszme, a népiség abszolutizálása, a
minden természeti, népi, erkölcsi és val-



lási kötöttségtől magát függetleníteni aka-
ró liberalizmus s egyes alaplétformáin-
kat, mrnt Isten teremtési rendjét megsem-
misítéssei fenyegető bolsevizmus népi é8
állami vonatkozásban való megnyilvánu-
lása egyfelől, - másfelől az egyháznak a
néppel és állammal szemben való sok-
szor nem helyes magatartása, váltottak ki
a válságot.

BrunstiiJd a törvény és evangelium sar-
kalatos elvévei élesen világítja meg az
egyház és állam viszonyának legföbb és
egyben veszedelmes lehetőségeit: 1. Mi-
dön az evangéliumot törvénnye teszik,
az egyház akar az államnak is törvényt
szabni (klerikalizmus, egyházállam, ál-
lamegyház) ; 2. Midőn a törvényt teszik
evangéliummá, a világot akarják keresz-
tyénné tenni, keresztyén szociológia szerint
Isten országát e földön felállítani (a kál-
vinizmus hajlama); 3. Midön a törvényt
és evangéliumot szötválasztják, az egy-
ház, quietisztikus elvonulásaban és fél-
reállásában, szabadjára engedi és öntör-
vényszerüségeire hagyja a világot (a lu-
therizmus hajlama). Ehhez pozitívumként
kiemeljük G. May megállapítását, mely
szerint az egyház elsősorban nem a sze-
mélytelen intézmönyhez, az államhoz, szól,
hanem mindig igéjével a személyes élet-
hez és életközősséghez, a néphez simul;
bár az egyház nem a teremtésen, sem a
teremtés rendjén, hanem Krisztus elkül-
désén alapul, tehát nem egy rész vagy
egy hely ebben a világban, hanem a
világhozt s igy minden néphez van küld-
ve lelki szelgálatra. Ezért sohasem nem-
zeti egyház, hanem Krisztus egyháza egy
meghatározott nép testben, a világ egy
meghatározott helyén.

Mivel keresztyén világnézetünk éppen a
nép és az állam megujult és mai létfor-
máinak irányában sokszor meglepöen kez-
detleges és zavaros, a könyv megállapí-
tásainak magyar vonatkozásokra való al-
kalmazása nélkülőzhetetlenül időszerű.

Ferdinand 1.
BerdJafew Nikolai:

Von der' Würde des Christentums
1.tmdJ der Umoiirde der Christen. Luzern,
1936, Vita Nova-kiadás, 81 lap, ára
2.20 SV. fr.
A könyv -címét is adó első tanul-

mány a 'keresztyének önvizsgálatra indi-
tásának és a keresztyénség apológiájanak
siker ült összekapcsolása. 'Berdjajew nyil-
tan elismeri a keresztyének méltatlansá-
gát, hogyannál jobban kimutassa a ke-
resztyénség felülállását .az emberi életek
felett. Mint ia keleti keresztyénség gyer-
meke elsősorban .az isteni és az emberi
elem örökké 'csodálatos egybeolvadását
mutatja be, ,die ha valakinek új ez a szem-
pont, annál-hatékonyabbak rá nézve Berd-
jajew gondolatai. 'Berdjajew általában
igen alkalmas 'arra, hogy a nyugati em-
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bert meggondolkoztassa, .mert frissen hat-
nak fejtegetései. A második tanulmány a
polgárság szellemet, a harmadik a mo-
dern világ szellemi helyzetét jellemzi.
Kimutatja, hogy 'a polgári szellem nem
egy bizonyos 'társadalmi réteg jellemvo-
nása, hanem 'a bolsevista életrendszernek
is igiazi .hajtóereje, EZ a cikk a mi viszo-
nyaink közt kiváltképpen tanulságos, ami-
kor a 'polgári társadalmat védöbástyának
nézik a -kommunizrnus veszélyével szem-
bea &~

Hőler Josef:
Vom Leben 'zur Wahrheit. Freiburg,

1936, Herder-kiadás, XII és 342 lap.
ára 5.45 RM ..
]iz a könyv a «katolikus eszmélést-

szolgálja napjaink 'világnézeti harcában.
A szerzö 'ezt oly módon igyekszik elérni,
hogy Dllthey Vilmosnak, a legújabb filo-
zófia egyik kimagasló reprezentánsának
az életművéből 'rajzolja meg azt a szel-
lemi magatartást" mely a századeleji idea-
lisztikus gondolkodásban Iformálódott ki.
Valóban Dllthey filozófdáia nemcsak a
«szellemtudományí» gondolkodás 'számára
nagyjelentőségű, hanem 'benne kijegece-
sedik a modern szekuláris életforma is.
Dllthey filozóftiája jelentős segítséget
nyujt a 'materializmus legvözéséhez, de
úgy, hogy 'világnézete középpontjába az
ember kerül,aki nem akar tudni a ke-
resztyén értelemben 'vett hitről. Höfer
arra törekszik, .hogy ennek a magatartás-
nak a -fonákságát, a «dilettantizmuss-át
mutassa ki s így nyisson utat a hit «igaz-
sága» felé. r,

Az Egyház épiiése,
Doern8 MartiD:

Neubau der Koniirmation. Gütersloh,
1936, Bertelsmann-kiadás, 232 lap, ára
fűzve 4.88 RM.
Magyarországi egyházunkban .a kon-

firmáció fennálló 'gyakorlata nem szere-
pel azok 'között a kérdések között, ame-
lyeknek új -rendezését az egyházi közvé-
lernény sürgősen szükségesnek tartja. De
azért nem' kétséges, hogy szamos lelkész
súlyos kétségekkel viaskodik a jelenle-
gi gyakorlat 'helyes voltának tekintetében.
Ezért Doerne könyve, bár a németor-
szági viszonyokat :tart ja szem előtt, a
mi részünkről is a legnagyobb figyelmet
érdemli meg, amikor feltár va a lutheri
egyház «konfirmációí praxisának belső le-
hetetlenségét», újmegoldáR mellett tör
lándzsát. Ezt a megoldást az evangélikus
konfirmáció történeti 'alapjainak megvizs-
gálása és .lényegönek tisztázása, valamint
a Németországban már egy évszázad óta
jelentkező reform törekvések krítikai is-
mertetése után abban találja meg,
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hogy az 'egyház terjessze ki rendszeres
tanító-nevelő munkáját tagjaira egészen
azoknak 21. .életévöig és csak azután kon-
Iirmálja meg az erre önszántukból kész
ifjú evangélikusokat. A jelen viszonyok
között csak, így látja. biztosítottnak a meg-
keresztelt ifjúság valóságos beilleszke-
dését az .egyházba. Lehet Doerne megol-
dási javaslatát annak keresztülvihetősé-
ge szempoutjából kétkedéssel fogadni. De
nem lehet kétséges az, hogy a konfir-
máció súlyos -problémái megoldásra vár-
nak. Minthogy -pedig ezek a problémák,
ha nem is beszélünk róluk, fennállanak
nálunk is, 'nagy nyereséget jelentene a
Doeme könyvével 'a legszélesebb körök-
ben való -foglalkozás. B. o.

Hoch Walter:
Evangelische Seelsorae. Berlin,

1937, Furche-kiadás, 240 lap, ára
3.60 RM.
A könyv 'alcíme szerint nemcsak lel-

készeknek, hanem .világiaknak is kézi-
könyvül kinálkozik a lelkipásztorkodás
helyes gyakorlására, .elsö sorban azonban
mégis lelkészek ,fogják igen nagy haszon-
nal forgatni lapjait. Szerzö feltár-
ja a lelkipásztorkodás evangéliumi lénye-
gét, határait, célját, eszközeit és s7))1 az
annak alapjául szolzáló tckintélvröl és
küldetésről, valaminthordozójáról, a lel-
kipásztorról, Uralkodó szempontokként
megfelölhetők egyrészt, .hogy a szerzö
minden lelkipásztori -tevékenvsézet a gvü-
lekezetre vonatkoztat, 'amelyhez odave-
zetni a -Ielkipásztori munka célja. más.
részt az, 'hogy a lelkipásztori hatás alatt
álló lelkek részletproblémái felett. kidom-
borítja az egyetlen nagy problémát, a
megigazulás megragadása útján való meg-
érkezésf a ,gyülekezet. az EI0'ház TJrához.
Ar" eg-ész tárgy eredeti mecvilázltásban
áll előttünk, de külőn is kiemelendő a
ma sokat emlegetett gyónásnak evangé-
liumi értékelése 00 a pszichoanalizis óva-
tos megítélése, 'vég-eredményhen lelki-
nászto ri szempontból 'való elntasítása.
Igen értékes ivonása a könvvnek ali is,
hogy nagy 'őszinteséggel feltárja azokat
a lelki veszélyeket, arnelvekben lelki-
násztori tevékenysége közben maga a
lelkipásztor forog. B. O.

Blumhardt Christoph:
Abendaebeie tür 'alle 'Taae des Jah-

res. Berlin, '1937, Furche-kiadás, 238
lap, ára-kötve 2.80 RM.·

Asmassen Hans:
Das tiigliche 'Wort. München, Kai-

ser-kiadás, 96 lap, ára 1.38 RM
Az áhitatossági 'irodalomnak napjaink

sok nyomorúsága .és gondja kőzt fokozot-
tan nagy a jelentősége. Amit pedig né-

metországi testvéreink 'e tekintetben ma
nyujtanak, az sok tekintetben rnintasze-
rű számunkra' is. Blumhardt esti imádsá-
gai egyszerűségükkel, frázis nélküli bibli-
kus mélységükkel méltán emelkednek ki
hasonló gyüjtemények vközül : akárhány
megérdemeln-é a ,magyarra való átültetest
és használatba vételt. Asmussen könyvees-
kéje főként lelkészek 00 lelkészi csalá-
dok számára 'kéSzült s az a célja, hog-y
fegyelmezze és nevelje imádságos éle-
tünket. Belenevel a Biblia tanulmányozá-
sába, egyházi 'énekkincsünk elsajátításá-
ba és leleven élettartalomma teszi a kis-
kátét. Nálunk iis égetö szűkség volna -
nemcsak ilyen könvvre, hanem még in-
kább olyanokra, akik azt a Szentlélek
megvilág-osító és megszentelő erejében
használják.

Itt említjük meg, hogy a [J1/öri diá.7c-szö'-
vetség figyelemreméltó -kísörletet tesz a
liturgikus élet .megelevenítésére egy evan-
,s;élikus liturgikus ireggeli kőnyörgési rend
közrebocsátásával. Bár a könvörgésí rend
nyilván csak kísérlet és aligha mondhaíó
kész eredménynek. mégis figyelemre mél-
tó, mint kísérlet a régi egyházi liturgikus
kíncsek megelevenítésére. K.

Az egyház ájjáépitésének
szolgálatában a Johannes Stauda (Neu-
werk) kiadóvállalat '{Kassel- Wilhelmshö-
he) egy .értékes sorzatot indított «Kirche
im Aulbtiu» 'címen. .Füzetei közül az
egyikben Schlatter Adolf «Die Kirche,
wie Jesus 'sic soh» (32 lap, ára 0.75 RM)
címen a 'Máté 24,45-25,30 alatt talál-
ható három 'példázat nyomán rajzolja az
apostoli szolgálatot, -melynek alapján a
gyülekezet keletkezik, .továbbá a Krisz-
tust váró '00 a misszió szolgálatában álló
g-yüleker,etet. Mindhárom' példázatnal
Schlatter elsösorban a saját érdekét ke-
reső hűtlenséget, a Krisztusról rnegfe-
ledkező, eszchatológikus reménységében
megüresedett és -missziói felelösségét el-
veszített, csak ,önmagára és saját érde-
keíre tekintöegyházi szelgálatot dombo-
rítja ki, .hogy így az ellentét alapján
szemleltesse a' Krisztus egyházának igazi
szolgálatát. A füzet magán viseli Schlat-
ter eredeti, új meglátásokat mutató ma-
g-yarázatának bél~.t. Wendland Heinz
Dietrich-nek két .Iüzete is van a soro-
zatban. Egyik '«Der Her.". der Zeiien»
címen (32 lap, ára 0.90 RM) a «törté-
nelmi óra», azaz a sorsdöntő fordulók
értelmével foglalkozik. ,A történelem prob-
lémájának rövid -Ielvázolása után az idő
teljességének Krisztusban -való beköszön-
tését, illetve annak újszövetségi értelmét
rajzolja meg, .hogy ennek alapján adjon
választ arra az égető kérdésre, mit je-
lent jelenünk -az üdvösség szempontjaból
és mit 'jelent Isten átélése a történelem-



ben. EZ'a rövid füzet keresztyénségünk
égető kérdéseire .ad biblikus, világos ér-
telmet, azért nagyon ajánljuk olvasóink-
nak. A szerző másik füzete «Die Kirche
der Völker» ·(48 lap, ára 0.75 RM) címen
négy, az 'oekuménikus kérdésekkel foglal-
koző tanulmány gyüjteménye. Közülök az
első rámutat az egyház igazi egységének
újtestámentomi értelmére 'és sok meg-
szívlelésre való 'dolgot mond azoknak,
akik 1nálunk a keresztyén únió kérdésével
foglalkoznak. A 'másik három tanulmány
az elmult .nyáron Oxfordban tartott világ-
konferencia problematikáját tárgyalja;
ezekben különösen 'az értékes, amit a
szerzö az .egyháznak a népiséghez való vi-
szonyáról mond. K.

Althaus Paul:
Der Hen' der [(irche. 10-12. fü-

zet, Gütersloh, 1937, Bertelsmann-ki-
adás, ára .egyenként 0.60 RM.
E kiváló .sorozat újabb, 10. füzete :

«Gyakorlati keresztyénség» címen a szere-
tetröl, az -imádságról és a pihepésröl hoz
egy-egy beszédet. Biztos teológia és vég-
telen egyszerűség jellemzi őket. Még ér-
dekesebb a 11. füzet, mely «Ünnepl el-
mélkedések» címen néhány, újságban meg-
jelent cikket gyüjt össze. A nagy ünne-
pek értelmét ,világítja meg alap ige nél-
kül, az egész Irás tanusagát legfőbb vo-
násaiban kidomborítva.Ugyancsak nemes
egyszerűség mintái. A 12. füzetben há-
rom beszéd -van «Itélet és üdv» összefog-
laló címe alatt. S. L.

A Bekeaawsprediglea
sorozatának (szerkeszti J. Saanmetreuther,
München Kaiser-kiadás, ára füzetenként
0.34 RM) újabb füzeteiben (1O--i23) a hlit-
valló egyház lelkészei szó.lnak hozzán.!c.
Ebeszédek teljesen a mal helyzetbe 11-
leszkednek és abból is érthetők meg.
Minden sor .mögött mint hátteret ott látja
az ember az egyházi harc eseményeit.
Mézse nevezhetjük 'pusztára «korprédíká-
cióknak», ha 'csak abban a jó értelemben
nem hog:ya teljes Igét kiáltják bele
a v~ló helyzetbe. Ez meglátszik már kül-
sőleg is .azon, hogy nagyrészben a Barth-
Thurneysen kötetek -által újra elterjedt
homilia formában prédikálnak. S. L.

Was ist Wahrheit?
Berlín Furche-kiadás, -ára 1.~0 RM.

A stuttg~rti,evangélikus hét (1936. júl.)
megjelentetett prédikációi. ,A központi té-
ma az .ísteni igazság volt. Ennek meg-
felelően a .város 10 templomában 10 ige-
hirdető prédikált ugyanarról a jánosi
szakaszról, melyben .Jézus és Pilátus tár-
salognak az, igazságról. Tanulságos végig-
futni ezeken a reldolgozasokon ; mindegyik
más oldalról fogja meg a kérdést es
mégis valamennyiben .egyöntetüen benne
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van amegújhodott bibliai teológia és
írásmagyarázat. S. L.

Vegyesek.
Calwer Kircheülexikoa

r. kötet, A-K.. Stuttgart 1937, esi.
wer Vereínsbuchhandlung. 1192 lap,
ára kötve 18 RM.
Erre a kiváló egyházi lexikonra jú-

niusi könyvszemlénkben már felhívtuk ol-
vasóink rigyelmét. A most elkészült el-
sö köietmég jobban mutatja, hogy első-
rend'ü munkát, rendkívül használható se-
gédeszközt kapunk benne. Forgatása köz-
ben ámulunk tartalmának a gazdagságán,
az egyes cikkek tömörségén, a bennük ér-
vényesített szempontok sokoldalúságán. Ez
elsősorban a történeti es életraj~zerü
cikkekre vonatkozik. Természetes, hogy
a szerkesztök főként a német egyházi
viszonyokra vonatkozó anyag feldolgozá-
sára törekedtek. Különösen értékes, hogy
az egyházi viszonyok fejlődését a leg-
újabb időkig tekintetbe veszik (így a né-
met evangélikus és hitvalló egyházról, a
nőmet keresztyénekről stb.). A würt-
tembergi vonatkozások több helyen elő-
térbe lépnek, ami a lexikon elterjedéséből
érthető. Sok cikke ügyes tájékoztatást
nyujt a teológiai kutatás égető kérdé-
seiről, így pl. az eszchatológiáról, fel-
támadásról egyházról, christológiáról stb.
Ezeket a ~ikkeket megfontolt, józan bib-
likus realizmus jellemzi.' Igen értékei>,
hogy érezhető gondot fordít világnézeti es
filczóűai kérdések megvilágítására. Ha
hellyel-közzel az olvasó valamit hiába
keres benne, vagy valamely cikktöl töb-
bet vár is, ez nem rontja le ennek a kézi-
könyvnek az értékat. Viszont sok olyan
kérdésre is ad felvilágosítást (pl. az
evangélikus könyvkereskedés viszonyai-
ról, vagy müvészeti és egyházművészeti,
pedagógiai törekvésekröl), melyekre e!51
egyházi szótárnál hirtelenjében nem 18
gondolunk. Igy ma a gyakorló lelkészek-
nek és az egyház dolgai iránt érdeklődő vi-
lágiaknak nem lehet jobb, olcsőbb és hasz-
nálhatóbb lexikont ajánlani, mint ezt.

K.
Heiler Friedrich:

Urkirche und Ostkirche. (Die katho-
lische Kirche des Ostens und Westens,
Bd. I.)München, 1937, E. Reinhardt,
XX, 607 lap. Ára 8.25 RM.
Az. utolsó két évtizedben a nyug.ati ke-

resztyénségi figyelme egyre fokozódó már-
.tékben fordult a keleti ortodox keresz-
tyénség felé. Az orosz egyház vé~·tanu~-
ga melleitt különösen az őkuménikus V1-

lággyűléseken megjelent keleti ortodox
egyházi vezetők és teológusok kel tették
fel ezt az érdeklődést és cáfolták meg a
keleti keresztyénség megkövesedett, sőt
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halott voltáról elterjedt hiedelmet. Hei-
lert is az ökuménikus érdeklődés vitte
<rá a keleti keresztyénség behatóbb tanul-
mányozására. Közelebbröl a katolicizmus-
ról szóló .könyve új kiadásának szükséges-
sé válása indította öt arra, hogy munkájá-
nak teljessége érdekében most előbb az
őskeresztyén és a keleti egyház ismerte-
tését nyujtsa. A rövidesen következő má-
sodik kötet a római katolikus egyház is-
mertetését fogja nyujtani, a harmadik
pedig a Bómán kívüli nyugati egyhá-
zakkal és az egyházak egyesítésének kér-
désével szándékozik foglalkozni.

Nem lepödhetünk meg azon, hogy Hei-
ler ezt a munkáját is a maga sajátsa-
gos «evangélikus katolicitása-ának szem-
pontjai szerint írta meg. Vitatkozni itt
nem kívánunk vele, <Le hangsúlyoznunk
kell, hogy felfogásának egyes igazságmoz-
zanatait elismerve sem fogadhatjuk el
eklekticizmusát, amivel az evangélikus
keresztyéneégbe igazán beleilleszkedni
nem tud s lényegében a római kateliedz-
musban marad meg. Jellemző erre pl.
Máté 16, 18. értelmezése.. ne egyébként
Heller munkája nagy elismerést érde-
mel. Hatalmas irodalmi és forrásisme-
reten épül fel B bőven használja fel a~
újabb, főkép orosz teológusok es vallásos
gondolkodók iratait is. Viszont nélkülöz-
zük a közvetlen tapasztalati ismeret bi-
zonyságait, amit ped'ig a keleti ortodux
keresztyénség jelenlegi értékének és je-
lentőségének megítélése szempontjából
még a rendkívüli irodalmi ismeret sem
tesz fölöslegessé. Az abesazíniaí egyház
jövőjére beláthatatlan következményű
olasz hóditásról még nem emlékezik meg.

Heller könyve igen gazdag anyagával
még az alapfelfogásával egyet nem ér-
tök számára is nélkülözhetetlen eszköz

.a keleti ortodox keresztyénségnek fény-
és árnyoldalaival együtt való megisme-
réséhez. Az érdekilödéssel várt követke-
ző köteteivel együtt mindenesetre egy
egészen egyéni színezetű «Konfessions-
kunde» ezerepét töltheti be. W. D.

Kösters Ludwig S. d.:
Ilmser Christus qlaube. Das Heilands-

bild der katholiseben 'l'heologie. Frei-
burg i. Br., 1937, Herder-kiadás, 340
lap, ára 4.88 RM.
E könyv folytatása a szerző «Die Kir-

cheunseres Glaubens» c. müvének ; ezt f.
évi márciusi számunk Könyvszemléjaben
ismertettük. Amit ott a módszerről, az
alaposságról, a modern katolikus világ-
nézet megismerhetéséről írtunk, teljesen
áll erre 'a kötetre is. Három íörésze : a
hit szemlélete, ·a hit felépítése, a hit tit-
ka. Az 'első elemző módszerrel vizsgálja a
Krisztus-hitet, amint az a századok fo-
lyamán megmutatkozott. 'A második az
összetétel módszerével 'a Krisztus-hit ok-

mányszerű bizonyságait 'adja. A harma-
dik megállapítja a Krisztus-hit megfejt-
hetetlenségét. A -könyv elejétől végig in-
kább apologetikus, ·mint polemikus cél-
zatú; készséggel .ismeri el a protestantiz-
mus Krisztus-hitét, sok fejezete olvas-
ható nagy ·tanulsággal; azonban mindez
csak azért 'van, mert a központban Jézus
Krisstus személye .áll, a művéről való ta-
nítás háttérbe -került, Igy a könyv római
katolikus jellege nem annyira a terrnino-
lógiában és 'a sajátos római katolikus ta-
nítású részletekben látszik meg, mint in-
kább abban,' hogy hiányzik az ítéletre el-
jövő Krisztusban 'való hit kifejezése.
Csonka az öskeresztyénség Krísztus-hité-
nek előadása 'is, mert elhanyagolja Krisz-
tus várasát. A befejező mondat, hogy
Krisztus majd -át fogja adni az országot
az Atyának, .elsikkad az eucharisztikus
Krisztus hirdetése 'mellett. Ha tehát jól
ismerjük _ a keresztyén egyház teljes
Krisztus-hitét, akkor .ez a könyv igen al-
kalmás arra, .hogy a római katolikus reo-
lógia Krísztus-képét 'világossá tegye szá-
munkra. ' S J.

Karácsony Sáador:
A mai magyar ifjúság lel/ci at·ca.

Budapest, 1937. Magyar Ifjúság ki-
adása, ára 1 P.
Karácsony Sándor szeme előtt a mai

magyar ifjúság lelki arcának a megraj-
zolása közben állandóan és kifejezetten
Jóel próféta szavai lebegnek: Véneitek
álmokat álmodnak, ifjaitok pedig láto-
másokat látnak. Ennek megfelelően sze-
rinte a mai öregek: «álmok», melyeknek
elemei a multból erednek, az ifjúság
pedig «látások», melyek a jövőre vonat-
koznak. A kettő közt a szakadék emberi-
leg áthidalhatatlan. lAz ifjúság látásai
soká nem teljesülnek, amiben az ifjú-
ság az öregek bünét látja s ezért a. köz-
tük való harmóniának a lehetősége; sőt
egymás megértése is ki van zárva, Innen
koru nk legnagyobb problémája: a nem-
zedékek válsága.. Belőle csak a kegye-
lem vezethet ki. Ezt a vallásos megol-
dást az öregeknek kell lehetövé tenniök
azzal, hogy bűnbánatot tartanak, lemon-
danak külsö tekintélyükról (belső úgy
sincs az ifjuság előtt) s bevallják öszin-
tén az ifjúság előtt, hogy a mai ifljak
«igenis halálos veszedelemben forognak
a mi lelkiismeretlen, önző, koldus, beteg,
konok és buta életünk Iolytatóiképpen».
«De azt is meg kell mondanunk ugyan-
akkor, hogy ők a mi gyermekeink, tehát
örökölték a mi bűneinket». - Oszinte,
komoly, írás s hozzá a mai «öregek» egyik
filozófiiailag és lélektanilag képzett pe-
dagógus-kiválóságának az ajkáról. Csu-
pán arra vagyok kíváncsí, mít szólnak
megállapításaihoz a többi «öregek».

va«.
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KARÁCSONYFA ALÁ. • •
BibUa.
Éaekeskönyv.
Hitvallási irataink.

Az Agost~i Hitvallás. Forditotta 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.
Luther: A Schmalkaldeni cikkek. 1937. 1'20 P.

Luthertől és Lutherről.
Művei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. 1- VI. kötet. 1904-1917.

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

A keresztyén ember szabadságáról. 1927: 1'50 P.
Bűnbánatí zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) ll. 14 f.
A jó cselekedetekröl. 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 í.

Ugyanaz: Az újabb Luther-katatás főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.
Ugyanaz: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. 1 P.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1'50 P. Kötve: 3'50 P.
Walter János: Luther Marton ifjúkori vallásos fejlödése. 10 f.

A~ ige és az imádság szolgálatában.
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Előfizetöinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3'80 P, kötve 4'80 p, másutt 5 P, ill. 6'20 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936.1'50 P
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tan.tása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.
Scholz László és Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. 1937. 3 P.
Túróczy Zoltán: " ... és hlvják nevét: csodálatosnak ... u 1937.4 P.
Kiss Samu: Evangeliumi posztilla 1937. Fűzve 6 P, kötve 7'SO P.
Wolf-Dedinszky-Kiss: A gyermek vasárnapja. I. 193i. Fűzve 6'50 p,

kötve 850 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-től.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3'50 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiuk. 3'50 P.
Gyógyíts meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harangszó

kiadása) 20 f. Díszkötésben 1 P.
Iskolai leszakitós naptár az 1937-38. tanévre. 2 P.
Fébé Naptár az 1938. évre. Könyvalakban 1'60 P, tömbalakban 1'20 P
Magyar keresztyének naptára. Ugyanilyen áron.
Harangszó naptár. 1938. 50 f.

Építő könyvek.
Kapi Béla: Isten hárfása 2 P.
Oravala Agoston: A parasztpróféta. 6 P.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Pietilli : A bún mardosása és az Isten békesséqe. 80 I.

E könyvek legegyszerúbben -az evangélikus könyvkereskedések útján szerez-
hetök be. Ilyenek pl.: Luther-társaság könyvesbolt ja, Budapest VIlI., ÜlIöi-út 24. Féhé
könyvkereskedés, Budapest VII., Damjanich-utca 2S.'a.



Olvasóinkhoz.
A negyedik évfolyam végén arra kérjük eI66zet6iaket, hogy

továbbra is támogassák foly6iratmJkat az előfizetés gyors és pontos
megújításával.

A "Keresz~D Igazsá2" csak előfizetőire támaszkodhatik,
azért minden el tésre •• aDaatatlaDal szükség van.

. Hátralékos elö6zetöiaket Jlyomatékosan kérjük, hogy tar-
toiásukat sürgősen rendezzék.

N~gf.0n kérjük olvasóiDkat, tegyék magukévá a "Keresztyé.
Igazság-' ügyét oly módon, hogy annak érdekében eras propa-
gandát fejtenek ki. Ha minden olvasónk csak egy új elö6zet6t
nyerne, akkor a ,,Keresztyén Igazság" szolgálatát az új esztendőben
jelentékenyen el tudn6k mélyíteni, sőt gondolhatnánk terjedelmé-
nek n6velésére - a Jelenlegi előfizetési ár mellett. Igen hálásak
vagyunk olvasóInknak, ha olyan evangélikus hittestvérek cimét
k6Zlik velünk, akik érdekl6dn:ek a "Keresztyén Igazság" munkája
iránt és akiknek mutatványpéldányt küldhetünk. Külön6sen 6rül·
nénk, ha olyan szórványban lak6, az értelmiséghez tartoz6 evan-
gélikus hittestvérek (orvosok, jegyzők, ügyvédek, tanárok, tanít6k
stb.) elmét küldenék meg, akik templomtól távol élve, csak kevés
vagy semmi lelJd gondozásban nem részesülnek.

A propaJ!anda céljára kérjük a jelen számhoz mellékelt
levelezo1apot felhasznáJni s azt hozzánk minél több előfizetés ill.
érdeklődő elmének feltüntetésével visszaküldem.

Mindazon olvas6inknak, akik foly6iratunk munkáját előfizeté-
sükkel, propagandával vagyegyébként támogatták, ez úton mondunk
hálás köszönetet. A SZERKESZTÓSÉG.

A ,,KeresztyéD Igazság" második konferenciája
Szegeden, december 7-én és 8-án lesz, központi témája:

Magyar a határszéleD.
A konferencia tárgyrendje :
Dec.mber 7-ha d, u. 6 órakor: Bevezető frásmagyarázat. [Líc, Dr. Karner

Károly.) "A keskeny úton". (Wolf Laios.]
Este 8 órakor: Az Egyetemi Luther Szövetség számára:
"Mit vár az egyetemi ifjúság az evangélikus egyházt61"
(Pazonyi Béla). "Mit vár az evangélikus egyház az egyétemi
ifjúságt617" [Líc, dr. Karner Károly, dr. Hilscher Zoltán.)

December 8-án reggel 8 órakor: (Csillag-börtönben)"Mélységből kiáltok
Hozzád - kicsoda szabadít meg7" (Wolf Lajos.)
D. e. 1/2 10 órakor: Irásmagyarázat. (WolfLajos.) "Sirba visz
és visszahoz." [Scholz László.) "Nemzetek zajongnak, orszá-
gok mozognak." (dr. Hilscher Zoltán.)
D. u. 1/2 5 órakor: Mit kiván evangélikus egyházunk leány-
ifjúságát617 (Scholz Lászl6.)
D. u. 6 órakor: Irásmag.yarázat. (dr. Keken András.) "A halál
árnyékában". (dr. Wiczián Dezső.) "Új ég és új föld",
(Lic. dr. Karner Károly.) .

Konferenciáinkra szeretettel hIvjuk egész evangélikus érlelmiségünket.
Nyomatott Sdkely 6. T6na könyvnyomdájában Sopron. Várkerület 66.


