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Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.

A KERESZTvtN IGAZSÁG-ot annak a ténynek a megállapítása
indította el, hogy a magyar evangélikus értelmiségnek szüksége

van egy olyan folyóiratra, amelyik az egyházi élet napi-helyi esemé-
nyeinek és kérdéseinek tárgyalásán túlmenően irányftást ad neki az
egyetemes keresztyén tanítás területén és a személyes keresztyén
életben; a pártpolitikai, világnézeti, társadalmi .nézetek mögött meg-
láttatja vele Isten akaratát; szétszórtságában, az ernyesztő kisebbségi
érzetet legyőzve, megmutatja az igazi egyházi közösséget, fel-
ébreszti és fokozza felelősségtudatát; belevonja az egyházi és nem-
zeti megújhodás szolgálatába; lehetőséget ad neki az evangéliúrn
meghallására az istentiszteleti igehirdetés és az otthoni bibliaolva-
sás alkalmain túl.

A Keresztyén Igazság azt a feladatot végzi, amelyet Isten ki-
jelölt részére. Erre a szolgálatra hívja és várja szolgatársakul a
magyar evangélikus értelmiség minden tagját.



A Pás2tor. bi2tató 5;2Q 1)Q.
Ne félj, te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátok-

nak, hogy néktek adja az országot. Lukács 12, 32.
Biztató szó hengzik felénk és erre a biztató szóra nagy

szükségünk van. Mert csüggedezünk. Csüggedeznek sokszor még
legjobbjaink is. Ogy hangzik sokszor a szavuk, mintha magunkra
volnánk hagyatva s magunknak kellene elvégeznünk az Isten
országának nagy munkáját. Elhatározásainkat, lépéseinket és
cselekedeteinket nagyon is a mindennapi körülményektöl tesz-
szük függövé. Riadozunk és tépelődünk, ha bajokat látunk és a
forrongó napok új meg új problémákat vetnek föl. A sokfelé
tekintés, a sokfelé hallgatás elernyeszt bennünket s lelkünk mé- .
lyén az aggodalom üt taflyát.

A nyájnak a hangok zűrzavarában a Pásztor szavára kell
hallgatnia mitidenektelettl A Pásztor Így szól: "Ne félj, te kicsiny
nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az orszá-
got". A Pásztor még mindig szól hozzánk. Söt sokkal hetelme-
sabban szál.rmint egykor, tnikot csak tizenkét tanítvány állt kö-
rülötte s szegény szolgei formában járt a földön azon az úton.
amely a keresztfán végződött. A kereszt a megváltás és diadal
jelévé lett a feltámadás által. A Pésztort többé nem zár ja sír;
diadalmasan vezeti nyáját vészen-viharon át s a századok tesz-
nek rola bizonyságot: "Ime, én tiveletek vagyok mindennap mind
a világ végezetéig". Ne félj. A vezetés az O kezében van. O nem
fél. Ne féltsük mi se. Ne féljünk attól, hogy az O ügye elbukhat-
nék. O tudja, hogy a mi mennyei Atyánk akarata szerint az or-
szágot, Istennek országát sénki el nem veheti tőlünk, mert örök
fundamentomon nyugszik. A teljes és tökéletes bűnbocsánat
országa ez, mert maga a Pásztor szenvedett értünk. Az Istennel
való közösség országa ez, mert ledöntve a korlát, mely minket
Ű töle elválasztott. A békesség országa ez, mert aki bűnei bo-
csánatja felől megbizonyosodott, annak békessége van Istennel
ésez a békesség az egyetlen igazi erőforrás a békétlen világ
osiromei között. Ez a mi üdvösségünk már itt e földön s az eljö-
vendő Üdvösség vígasztaló záloga.

Krisztus nyája, halld Pásztorod szavát és IJe félj! Ne félj,
csak higgy! Ez ád erőt erőtIenségünkbe!l. Ez mutat irányt az
utakösszevisszaságábah, az útkeresők tanácstalanságában. Ez
emel az 'idők fölé, de ez helyez bele bennünket az időköveteIte
feladatok közé is. Ez központosít ja gondjainkat az egy sziiksé-
ges dologra. Ez avat bennünket az Or hivatott munkásaivá. Ez
biztosítja a Krisztus nyája számára az áldást, amelynek ter [esz-
tésére hivatva van.

Azért kérjük az Urat mindennapi imádságunkban, hogy Orá
hallgatni tudjunk, lelkünk megcsendesedjék s aztán félelem nél-
kül végezzük. a reánk bízott munkát, emig nappal vagyon.
A Pásztor velünk van; csak mi el ne hagy juk Ot!

. D. Pr6hle Htmrik.



Istené az űrmep.
"Hová mégy vasárnap? - kérdezem barátomtól, - nem

jönnél istentiszteletre s délután templomi áhítatra?"- "Jaj,
kérlek alássan - mondja - nem érek rá, teljesen foglalt va-
gyok ... " "Nem jönnél el a legközelebbi ünnepnapon autókirán-
dulásra Miskolc felé?" - hívogatok máskor. "Parancsolj velem
- mondja boldogan -, éppen teljesen szabad -ez a napom, ba-
rátságunknak szentelem ... "

Hat napon át lefoglal a munkánk. A hét utolsó napjaiban
növekszik a türelrnetlenségünk, alig várjuk, hogy vasárnap, ün-
nepnap legyen, mert akkor szabadok vagyunk. Mentesülünk a
mások által kiszabott, reánk parancsolt formáktól, erőkifejtés-
töl, szokásoktól. Azt tesszük, amit akarunk. Eszrnényünk az ün-
nepnap, szabaddá tesz.

A vasárnap urainak gondoljuk magunkat. De mit teszünk
vele? Elszakítottuk az Úrtól, töröltük belőle Istent, nélküle aka-
runk "ünnepelni", mert az ünnepnap szabadságát Tőle is veszé-
lyeztetve láttuk. Az ünnepnapunk és az Isten kapcsolatát szűk í-
tettük mindaddig, amíg csak egy délelőtt, majd egyetlen isten-
tiszteleti óra lett belőle. Ezzel a sátánnak könnyű munkát terem-
tettünk. Nincs több gondja életünk többi napjaira és óráira.
azokon már uralkodik, csak itt és ekkor támad. Nem hiszed?
Elmondom: életünk egy néhány példáját arra, hogy mi mindenre
használjuk fel már az ünnepnap délelöttjét is.

Fözöl, korzózol, élvezed a divatbemutatókat. A kertedben
dolgozgatsz, esetleg ellenkezőleg ágyban lustálkodsz egész dél-
előtt. Vadászni jársz, képviselői beszámolót tartasz, vagy azt
hallgatod. Megjelensz a korán kezdődő futball- és motor-
"attrakciókon". Résztveszei út- és vásármegnyitásokon, befizeted
azasztaltársaságban a heti járulékokat. élményeket gyüjtesz
hétvégi egésznapos kirándulásokon, láthatsz tárlat-megnyitáso-
kat. Ha bölcs és arra érdemesült ember vagy, résztvehetsz az
akadémia és más irodalmi, tudományos társaságok ülésein s ott
tapsolhatsz hazánk nagyjainak. Télen izgulhatsz keresolyaver-
senyeken; ha tudsz, magad is korcsolyázol. Újabban olcsó áron
láthatsz mozidarabokat, nemkülönben egy-egy matiné gyönyö-
rüségeít is szívedbe zárhatod; ha fokozott igényeid vannak, hall-
hatsz már klasszikus hangversenyeket is. Az öcséd leventére
járhat, a fiadnak meg az önképzökör kötelezö. Mennyi, mennyi
alkalom! Mindezekben komoly dolog is található, amely odaadást
követel valamely nemzetí-, társadalmi ügy számára, s velem
együtt boldog vagy, hogy mindezt, sok mással együtt, vasárnap
délt;lőtt megteheted (ez esetben még mindíg szabad a délután),
hiszen így nem kell a hétköznapi munkánkból veszítenünk, vagy
az alkalmakról elmaradnunk. Azt tesszük az ünnepnapon, amit
mi akarunk? Nem! Odaadjuk másnak. Az egy órára szűkített
ünnepnapból hosszú időn keresztül nem jut Isten dolgára semmi,



de jut őnriiágunknák,' il világnak, á testünknék, az ördögnek.
Az ünriepnapod nem az Istené!

Az ünnepnap komoly keresztyén megtartásának első köve-
telése: érjünk rál Csak erre érjünk rá! Szabaduljunk meg min-
den más lehetöségtöl, elfoglaltságtóI, azaz szabaduljunk meg a
sátántól. ' .

De tégy szabaddá másokat is. Azt ugyan jól tudjuk, hogy
nem állhatnak meg a villamosok, vonatok, kell szolgálat rend-
őrségen, mentőknél, tűzoltóknál, stb., de látod a cseléded, aki
körültáncolva segít, hogy néha az istentiszteletről el ne késsél,
házirended miatt nem jut el templomba hónapszám. Azt már
igazán nem követelheted, hogy más legyen rab a te képzelt sza-
badságod miatt. A soffőröd, a béresed, az inasod, kifutód, gyer-
meked, sőt hitvestársad, családod és környezeted tagja talán olt-
hatatlanul vágyakozik Isten igéje után. Ne csak engedd, hanem
figyelmeztesd őket keresztyén kötelességeikre az ünnepnapok
Istenével szemben, sőt mondd, hogy azok gyakorlásában tart-
sanak veled. És nemcsak a közvetlenül rádbízottakért vagy fele-
lős, hanem gyülekezeted minden tagjáért. Tégy róla, mert raj-
tad is múlik, hogy legyen pihenése és legyen alkalma Isten igé-
jét hallgatni. Ne akarj tehát úgy szórakozni, hogya te kedvte-
lésed elrabolja mások ünnepnapját. Mindenütt, ahol teheted,
emelj szót a vasárnapi munkaszünet érdekében!

Valamit el ne felejts. Az ünnepnapok ígéiból nem lehet tar-
talékolni és azokból élösködni hétköznapokon is. A sátán több
igét lop ki a szívedből az Isten házában, mint másutt! Hat napon
át készülj a hetedik nap megtartására. Nincs vasárnapi és hét-
köznapi ige, de ha hétköznapokon nem érdekel, ha nem olvasod,
nem gondolsz reája, sőt hiányát sem érzed, akkor "nehéz mun-
kát adsz" a Szentléleknek. A hétköznapok rabsága, sivársága az
ünnepnapok tartalmatlansága miatt van. Amíg nem lesz Istené
az ünneped, addig görnyedsz, izzadsz, sóhajtozol még a munkád
végzésében is.
. Az ünnep 'az Istené! Hozzá mégy, eléje állsz mások szeme-
láttára, a közösségben beszélsz vele, azért készülj reá! Készü-
letlen diákok szoktak csak rosszul felelni, s csak ők nem értik
meg a magyarázatot. Ha a hivatásod kényszerít is a munkára, az
a nap mégis csak az Istené. Mivel az Istené, azért válik ünnepivé,
ünnepélyessé, csakis ezáltal különbözik a többitől. Nem a keret,
a terített asztalok, pohárköszöntők, mosolygó faarcok, nem az
évfordulók, beiktatások és "nagy emberek" jelenléte teszik ün-
neppé azt a napot, hanem Isten. Ellenkező esetben magadnak
vagy másoknak "szenteled" azt a napot, s nem Isten szenteli
meg.

Istené az ünnep! Nem vagy szabad ember, mert magad is az
Istené vagy. Nem tehetsz az ünneppel tetszésed szerint, mert
Neki kell szentelned. Ez alól nem ment fel semmiféle emberi
szokás, életgyakorlat. időtöltés, kényelem. Harcolj azért körörn-
szakadtáig, hogy mindenkinek az ünnepe az Istené legyen!

Vd,adiLajos.
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A finn egyház lelki kincsei.'
Finn egyházunk legdrágább lelki kincse szegénységünk. Kin-

cseink szegények kincsei. Az egész vezetés, melyben Isten népün-
ket s egyházunkat évszázadokon át részesítette, csak erre jutta-
tottel: szegénységünk ismeretére. Földünk, melynek északi ha-
tárait a Jeges tenger fagyos hullámai rnossák, zord. Hogy Finn-
ország a lelki és anyagi kultúra tűzhelyévé lehetett, az lépésről
lépésre sokkal több erőfeszítésbe került, semmint a termékeny
dél lakói elképzelhetnek. Történeti körülrnényeink époly kevéssé
kényeztették, mint a környezö természet. Újra meg újra látta
reggel felkelve a földmíves kis rozstáblája finom kalászait el-
fagyva. Egy-egy éjjel elvitte az egész esztendő termését. Újra
meg újra kitört az erdőből a medve s megölte a szegény telepes
egyetlen tehenét, gyermekei egyetlen tejforrását. Gyakran kelt
fel éjnek idején a finn férfi, hogy megfigyelje a közeli hegy-
ormot. Kemény tekintett el nézett a jelzötűzre, mely a csúcson'
fellobbant s azután felgyúlt tovább csúcsról csúcsra. A kegyetlen'
ellenség - évszázadról évszázadra ugyanaz: az orosz - ismét
betört az országba; ezt újságolták a jeltűzek. A gazda gyorsan
fel költötte feleségét, gyermekeit, összeszedte, ami vihető volt s
elvezette családját messze az őserdő mélyén jóelőre elkészített
búvóhely re. Felesége csak imádkozhatott, hogya kegyelmes
Isten takarja be hófúvással menekülö nyomaikat. Visszatérve
otthonahoz a férfi csak leégett romokat talált. Ilyeneket élt át
a finn nép sok évszázadon át. A nép szívében rnélyen meggyö-
kerezett annak a tudata, hogy az élet harcában nem elég az em-
bernek saját ereje.

Csendes, de mély és buzgó Isten utáni vágy született a sze-
génységtudatból. Ei a vágy népünk alaptulajdonságai közé tar-
tozik s ez egyúttal egyik lelki kincsünk, Isten nagy ajándéka.
Népünk szívébe ezáltal létra plántálódott, melynek vége az égbe
nyúlik. Aki népünkben ezt az epedő vágyat nem ismeri, az nem
ismeri a finn népet. Ez a vágy végigvonúl gazdag népköltésze-
tünkön. "A zene szomorúságból szövödött, fájdalomból születik
a nóta." Ez a vágy tette a nép természerét befelénézővé. inkább'
elrnélkedővé, mint nyilttá, gyakran inkább egyedüllétre mint táro
sas életre hajlamossá. Népünk elmélkedő szelleme kereste a "szü-
letések mélyét", a látható jelenségek mögötti felsőbb erőket.
Az igét, mely kinyilatkoztatja a "születések mélyét", népünk
már réges-régen hatalmas erőnek ismerte fel. A finn nép mintegy
eleve el volt rendelve a lutheranizmusra, az ige vallására. Még
a modern társadalmi mozgalmak is, a forradalmak is, népünk
közt mint valláspótlékok léptek fel.

Népünkben az evangélikus hit saj átos természetet nyert:
az egyes ember személyes felelőssége Isten előtt, az egyes ember
személyes odaborulása a kegyelem trónja elé, - ez jellemzi a
iinn keresztyénséget. A személyes tusakodás sokkal inkább is- '
mertetöjele ennek a keresztyéuségnek, mint az összekötő gyü-



lekezeti szellem. De ebben a formában a lutheranizmus drága né-
pünknek. A csábítások ellenére, melyek legközelebbi szornszé-
dunk, Oroszország materialista bolsevizrnusa részéről közeledtek
hozzánk, népünk a mai napig megmaradt a világ legevangéli-
kusabb népének: bár teljes vallásszabadság uralkodik, népünk-
nek több mint 97%-a evangélikus. Ez az evangélikus népegyház
népünknek drága lelki kincse.

Ezen a népegyházon keresztül kétféle volt a Szeritlélek ha-
tása. Ez két lelki ajándékot jelent. Egyfelől az igén és szenisé-
geken keresztiiJ csendes hatását éreztette állandóan az Isten
Lelke, úgy is, mint a hitnek a szíveket megújitá ereje, úgy is.
mint viszonyokat megújító kuJturerő. Nem véletlen, hogy ép az
evangélikus egyház tette nyelvünket irodalmi nyelvvé, adta a
nép kezébe a könyvet s hogy az evangélikus egyház valósította
meg köztünk elsőnek az általános szavazati jogot s a demokra-
tikus szavazásmódot. De másfelől kimondhatatlan drága lelki
ajándékot adott Isten Lelke népünknek, az erős vallásos ebredési
mozgalmakban, melyek egymástól: függetlenül, de mégis mint-
egy egységes magasabb tervszerűség szerint átjártak földünk
és népünk majdnem minden részét. Ezek még ma is élnek és
csodálatos módon egészítik ki egymást, bár nem mindig tuda-
tosan: egyik az igaz megtérést hangsúlyozza, másik a lelkiisme-
ret megtisztítását a bűnvallással, harmadik az élő hitet, mely
Isten ingyen kegyelmét fogadja el s a negyedik az állandórrieg-
szentelödést és imaéletet. E mozgalmakban találkoztak egymás-
sal Isten Lelke és a finn nép lelke. Ez igen drága kincse népünk-
nek és egyházunknak.

E vallásos mozgalmakkal kapcsolatosan a világi elem őn-
kéntes munkája a következő drága lelki értéke népünknek.
Területi nagysága és a szétszórt település következtében Finn-
ország a hosszú utak országa. Abban az egyházkerületben, mely-
nek püspöke vagyok és amely igaz, országunk leggyérebben la-
kott területe, 107 gyülekezet van s azoknak középarányosan vett
kiterjedése 1841 krn>, Hogy ily nagykiterjedésű gyülekezeteivel
egyházunk nem maradt missziós terület, hanem gyümölcsöző
gyülekezeti életet fejleszthetett ki, az nagyrészt annak köszön-
hető, hogy gyülekezeteinkben vannak kegyes világiak, többnyire
a parasztság köréből, . kik az Úrtól felébresztve megteltek sze-
retettel a lelkek iránt s igehirdető és lélekgondozó munkát vé-
geznek. Gyülekezési helyül iskolák és különösen parasztházak
tágas szobái szolgálnak, melyeket Isten igéje szentel Isten
templomaivá. '

A papi hivatalnak és a hívők egyetemes papságának együt-
tes munkája megvalósítja Luther gondolatát, hogy az egyház
nem papi egyház, hanem a hívők közössége. S ez is drága kincs,
A világiak közül olyan nagy egyéniség tudott kibontakozni, mint
az "öreg Paavo"*) (szül. 1777., megh. 1852.). Született népi zseni;

••) Ruotsalainen PM, a "parao7.lpróféta"; 1. Or{(.ala-~tf'nanirz~: .A parasztpróféta"
'c. könyvet. A szerk.
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mélyrelátó pszichológus volt, ki a legnehezebb lelkiharcok útján
jutott el az evangéliumi hit velej ének megértésére s így tudott
hatást elérni, mint a nagykiterjedésű lelki mozgalom vezére.
papok és világiak lelkigondozója s akit, bár olvasni tudott, de
írni már nem, tréfásan "két kerület püspökének" neveztek. Egész
sor áldotthatásu wilági vezetőt lehetne említeni. Összeütközés a
papok és a világiak között igen kevés volt; az együttes munka
áldást hozott s a világi elem munkája nem vezetett a papi mű-
veltség lebecsüléséhez.

Az otthonnak lelki kincsként említése különösnek tűnhetik
föl. Mégis megemlítem, bár az otthon nagyobbá ra ugyanazt je-
lenti minden népnek. Az északi országok különösképen az ott-
honok országai. A hideg természet közepett a családi tűzhely
melege különös jelentőséget nyer s a ritka település, valamint
az ebből következő magányosság érzése a család tagjait annál
szorosabban fűzik egybe. Ilyen körülmények között az otthon
értéke emelkedik. De ugyanakkor magasra szökik értékben a nő
és munkája, mert az otthont a nő teremti meg s ő annak a lelke.
Finnországban ősidők óta nagy volt az otthon és a nő becsülete.
Finnország volt Európában az első, amely az általános állami
szavazati jogot kiterjesztette a nőkre is; az egyházi szavazati
joga a finn nőnek a férfival együtt már évszázadok óta megvolt.
Állami hivatalok viselésére, még katonai hivatalokra is, a finn
törvények értelmében ugyanannyi joga van a nőnek, mint a. fér-
finak. Ez a helyzet nálunk természetes és egyetlen hang sem
kívánja megváltoztatását. Az otthon és a nö munkája együtt te-
remtettek népünk és egyházunk számára széles és biztos művelő-
dési alapot. Évszázadokon át minden otthon iskola és mindén
anya tanító volt. Igy terjedt el a finn nép között az általános ol-
vasni-tudás, mielőtt egyetlen népiskola lett volna az országban.

Mikor 1860 táján megalapították hazánkban a felsőbb nép-
iskolát, ez munkáját a már meglévő általános olvasni-tudás alap-
ján kezdhette. A felsőbb népiskola az egyház, az otthon és a nő
együttes munkájának volt az eredménye. Nem régiben köztár-
sasági elnökünknél voltam. 6 mondta, hogy a kastély művészi
remekeiből különösen az egyik' kedves neki: Ekman, egykori ud-
vari festő festménye, mely a házi tanítást ábrázolja. Egyszerű
parasztházban ül az anya nyitott Kiskátéval a kezében. Előtte
áll kezét imára kulcsol va és fejét áhitattal meghajtva serdülő
fia es mondja leckéjét. Ez szernlélteti az evangélikus egyház, az
otthon és az anya váll vetett, áldásos rnunkáját, mely nélkül a finn
nép hasonlíthatatlanul szegényebb lenne vallásos szernléletében,
mint amilyen. .' .

Azzal fejezzük be, amivel kezdtük: Isten a szegénység által
vezetett minket. Egyházunk kincsei a szegények kincsei. Bár el-
nyernénk azt a kegyelmet, hogy Jézus Krisztus ne lenne kényte-
len mondani a mi egyházunknak, mint a laodiceai gyülekezetnek
egykor: "Azt rnondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam es
semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomo-

r



'll

rult és nyavalyás és szegény és vak és mezítelen." (Jel. 3, 17.)
Ha elnyerjük azt a kegyelmet, hogy tudunk élni szegénységünk
érzetében, akkor nem lesz egyházunk önmagával telve, hanem
üres edény lesz, mely felfogja Isten kegyelmének gazdagságát.

J. A. Matmer11laa
oulou-i púspök.

Luther az Ur szent vacsorájáról.
(Idézetek Luther munkáib61 és mai teologusok Luther-tanulmányaib61).*)

Valóságos jelenlét.
"Az úrvacsorában a kenyér és a bor a Krisztus valóságos teste és vére,

es azt nemcsak az istenfélő keresztyéneknek, hanem a gonoszoknak is
nyujtj ák és ök is azt veszik."

"A realpraesentia-t (Krisztus testének, vérének valóságos jelenlétét
al úrvacsorában) Luther minden időben vallotta. Tudomásunk szerint egyet-
len pillanata sem volt, melyben ezt valaha is meg tagadta volna. S bár
egyetlen egyszer kísértés kerillgette őt e tekintetben (akkor is olyan okok-
ból, melyek nem a tárgyból folytak), - ebben ő mégsem ingadozott
soha. S bár Luther úrvacsora-tanításának is szüksége volt a belső kialaku-
lásra s ezzel a kikristályosodásra, a realpraesentia érintetlen marad min-
den változástól, mint egy szilárd, megrendíthetetlen tény. Ezt a soha
el nem vesztett kincset Luther a végsőkig védelmezte. Az amelegség, de
az a harag is, amivel védi, csak azt mutatia, hogy az ő szemében itt
valami szent dologhoz nyúltak hozzá." (Ernst Sommerlath.)

"Luther hangsúlyozza, hogy az úrvacsorában különös viszony áll
fenn egyfelől Krisztus, másfelől a kenyér s bor elemei között. Krisztus
hozzákötötte magát ezekhez a meghatározott elemekhez, hogy így mi
tudjuk: hol találhat juk meg őt bizonyosan." (Ernst Sommerlath.)

;,Mi nem mondjuk, hogy az úrvacsorában Krisztus teste úgy van jelen,
ahogyan vagy amely formában értünk (halálra) adatott - ki akarna ilyet
álll:tani, - hanem azt rnondjuk, hogy ez ugyanaz a test, mely értünk
adatott, nem ugyanabban a formjiban vagy mödon, de ugyanazon lényegé-
ben lés természetében."

Oe nem átl~nyegüléllt
. "Azt azonban, hogy ez hogyan történik (a valóságos jelenlét) vagy

hogyan van ő a kenyérben, nem 'tudjuk, s így is szükséges, hogy ne tud-
juk."

"Végre is bosszantó, hogy időt és szöt fecsérelnek ilyen ördögi szem-
fényvesztő munkára, mintha Krisztus éppen megparancsolta volna: für-
késszük ki, hogyan lehet az ő teste a kenyérben."

"A (középkori) főiskolák addig bajlódtak ezzel a kérdéssel, míg
ahhoz a tanításhol nem kényszerültek, hogy a szentségben nem marad
meg a' kenyér lényegileg, csak a szine ... Ök megtartották a testet, li.
kenyeret pedig veszni hagyták és azt mondták: a kenyér eltűnik és el-
hagyja a lényegér 'az igék elmondásakor." .

CI) Ahol a végén nincs néVje16lé., ott L.uthert idéank.
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"Az átváltoztatás dolgában semmibe se vesszük azt- a körmönfont
szofista tanítást, mely azt tanítja, hogya kenyér és a bor elhagyja' és el-
veszti természetes lényegét és a kenyérnek csupán az alakja és színe
marad meg, de nem igazi kenyér többé. Mert a Szentírással leginkább
az egyezik, hogy jelen van a kenyér és az meg is marad, amint maga
P'ál apostol mondja: "A kenyér, amelyet megtörünk ... " és: "Úgy egyék
abból a kenyérből ... "

Szűkséges-e az Imádás?

"Az imádás kétféle: egy külsőleges test szerinti és egy belsöleges
lélek szerinti."

"Én úgy vélem, hogy igen sok ember van, aki nem ismeri az "imá-
dás" szó értelmét és nem ismer különbséget az imádkozás és imádás kö-
zött Az imádás nem a száj dolga, mint az imádkozás, kérés és könyör-
gés Ez nem a száj, hanem az egész test dolga; t. i. fejünket meghajt juk,
testünkkel hajlongunk, térdre borulunk stb., a fenség és hatalom jel-
zése és elismerése gyanánt."

"Ahol az imádás pusztán külsőleges, ott merö képmutatás történik
és tulajdonképpen megcsúfolják az Istent."

"Jobb azért távol lenni onnan, ahol nincsen hit és lélekszerinti imá-
dás. Nem is kellene ott misét tartani, ahol nincsen csupa igaz keresztyén.
El kellene fordítani előbb a szentségtartókat és beszüntetni a szent test
napján való körmenetet, mert ezekre nincsen szükség, nincsen hasznuk,
és általuk a szentséget sok képmutatás és megcsúfolás éri."

"A szentségben és a hívők szívében tulajdonképpen nem azért van
(Krisztus), mintha azt akarná, hogy ott imádják, hanem hogy segítsen és
könnyítsen rajtunk, valamiképen nem azért jött testben a földre, hogy
imádjuk öt, hanem hogy szolg áljon nekünk."

"Mert míg azon vannak, hogy a Krisztust agyontiszteljék és sok
szolgálatot tegyenek neki, nem is gondolnak arra, hogy ő mit tesz velük
és miért van jelen, és mit kellene fogadniok tőle; mintha éppen csak az
ő imádásuk és szolgálataik kedvéért volna jelen."
• "Azért nem tilt juk meg a Krisztus testének való tisztességtevést,
noha siabadok akarunk lenni az imádás kötelezettségétől, mivel hiába-
való és nem szükséges. ,<

Az áldozat elvetendő.

"Vannak, akiknél "az urvacsora mindenekelőtt áldozat, tehát az Is-
tennek bemutatott adomány: .. Az áldozatnál tulajdonképpen a pap cse-
lekszik. Azt a nézetet, mely szerint az ember Istennek ajándékot mutat
be, jogosan érezték az evangélikusok mindenkor a dolog teljes kiforg a-
tásának. Soha, de soha nem lehet az úrvacsora semmi más, mint lsten
kegyelmi adománya az ember számára." (Paul Kalweit.)

"A misemondó papoknak a -kánonban és kollektában minden olyan
kifejezést mellőzniök kell, ami az áldozf!tra vonatkozik. Mert ez már nem
olyas dolog, 'amit szabadon lehetne tenni, .. hanem azt el kell vetnünk!"

"Azt mondták róla, hogy az ily áldozat avagy misézés, még ha holmi
hitvány fickó végzi is el, megszabadít bűneinktől Úgy itt ez életben,
mint a tisztítótűzben, holott ezt szerintünk csak Isten báránya tehetim~ . .
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"Hisz ez csupa merő emberi találmány; Isten bizony nem rendelte.
És mi minden emberi találmányt bátran elvethetünk.'

A hit szerepe.
"Bár az úrvacsorai elem Luther számára is a kegyelem valóságos

hordozója, a testileg odanyujtott kegyelem áldásos vételét mégis mindig
a hithez kötötte. Az ő szemében a tabernákulumban napestig kihelyezett
szentség, az úrnapján a utcákon át vitt monstrancia a szent valóságnak
durván eldologiasított, masszív felfogása volt; s joggal féÚ attól, hogy
ez meggondolatlan és személytelenségbe veszö visszaélésre vezet." (Adolf
Köberle.)

"Hangsúlyoznunk kell, hogy Luther számára nélkülözhetetlen a hit,
ha azt akarjuk, hogy' a szeritség áldást biztosítson ... Amit az úrvacsora
ígér, Krisztus testét, vérét, azt az élvező vagy a szeatséget kiszolgáltató
hite nélkül is adja. Birtoka önmagában van, s szentséggé Krisztus ígérete
által lesz, nem pedig az élvezők szubjektiv méltó volta vagy fogékonysága
által. Éppen így hangsúlyozhatja Luther teljesen függetlenül a hittől,
hogy aki csak egy keveset is vesz Krisztus testéből, örök jót, életet és
üdvösséget vesz magához és mindent, ami csak e testben van. Ezzel azon-
ban már eléggé világos, hogy az úrvacsorát lehet élvezni tekintet nél-
kül a vele élők méltóvoltára vagy hitére. De ez még nem jelenti, hogy
az ürvacsorázö mindezt.a jót, életet és üdvösséget a maga számára SZ~-

mélyesen is elnyeri és. a neki fenntartott és felaj ánlott áldást veszi. Ellen-
kezőleg a szentség áldásos hatásának elengedhetetlen feltétele a hit: "hit
nélkül mit sem használ." A szentség nem automatikusan közli kegyelmi
adományát, hanem csak azzal, aki hitben veszi... Az adományt veszi
minden vele élő, de hogy az adományt bírja-c, ez attól a személyes igen'
től függ, amit Isten ajándékára mond." (Ernst Sommerlath.) ,

"A szeritség így nekünk gázló, híd, ajtó, hajó, hordágy, amelyben
és amelyek által ebből az életből az örök életbe utazunk. Ezért nagyon
is a hiten rnúlik: mert aki nem hisz, hasonló ahhoz az emberhez, ki át-
kelni óhajt a vizen, de annyira csüggeteg, hogy nem bízik a hajóban
és igy maradnia kell és soha nem üdvözülhet, mert nem akar felszállni
és áthajózni; ezt teszi az érzekiesség és a nem gyakorolt hit, ennek ke-
serű lesz útja a halál Jordánján;s ehhez az ördög is .hozzáseg'ít gonoszul."

A szentséggel való élés.
"Nem szabad az úrvacsorát csupán egy szín alatt kiosztani. 'Nincs

szükségünk arra a körmönfont magyarázatra, amely azt tanítja, hogy egy
szín alatt ugyanannyi van, mint kettő alatt. Mert még ha igaz volna is,
hogy egy szín alatt ugyanannyi van, mint kettő alatt, az egy szín akkor
sein a Krisztus által alapított és meghagyott teljes elrendelés. Különösen
is kárhoztat juk és elítéljük az Isten nevében azokat, akik nemcsak hogy
nem hagyják meg a két színt, hanem azt zsarnoki módra meg is tiltják.
kárhoztatják, káromolják mint eretnekségetés így magukat Krisztussal
nemcsak szembe, de -neki fölébe is helyezik."

"A szentség nem tűrheti.vhogy az embereket odahajtsák vagy oda-
kényszetitsék: vételére; inkább tanítani kell őket az evangéliumból, hogy
Igy' 'önként éhes hitből kívánják azt és vágyódjának utána."

Összeállítottak, fordították:
Schoiz /"ász!ó és Virág Jenő.
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Az ember fejlödése
és a származástan.

A mult század második felében a szellemi élet széles
mezejére kihatott és beállítottságaban ma is érvényesül
az ember fejlődésének és származásának kérdése. Darwin a
fajok szárarnzásáról írt nagyhírü könyvében azt a tételt
fejtette ki, hogy a földön az összes élőlények, illetve fajok
egy közös törzsön alakultak ki a fejlődés hosszú útjain
keresztül. A környezethez való alkalmazkodás és kiváltképen a
"harc az életért" alakított ki egyes egyedekben olyan elváltozá-
sokat, melyek azután átöröklődve a fajok rengeteg változatos
gazdagságának a kialakulásahoz vezettek. Ennek a tisztára me-
chanikus fejlődési folyamatnak a legvégén állanak at ember-
szabású majmok és azután az ember, aki ily módon teste és lelke
szerint egyaránt az élőlények, illetve állatok fejlődési sorának
egyik - bár magasabbrendű - tagja. A fajok és nemek szár-
mazásának ez az elmélete a mult század második felében egye-
nesen avval az igénnyel lépett fel, hogy a "tudomány" alapján
lehetetlen továbbra is hinni abban, hogy az embert Isten terem-
tette, mert hiszen a fajok kialakulása és 'vele az emberi élet ke-
letkezése is hosszú évmilliók mechanikus fejlődésének az ered-
ménye: az ember a "majomtóI származik." Ennek a keresztyén
hit ellenlábasaként fellépő "természettudományos világnézet"-
nek adott hihetetlen elterjedest Haeckel, a híres jenai professzor,
aki evvel a "természettudományos világnézettel", melyet elődei-
nél élesebb és népszerűbb formában fejtett ki, a "világrejtélye-
ket" akarta megoldani. Akkoriban a darwinizmus Haeckel kifej-
tésében hihetetlen befolyást gyakorolt a kor gondolkodására,
sőt az értelmiség széles rétegeire is. Azért még ma is érdemes
egy pillantást vetni erre a századunk elején általános "természet·
tudományos világnézetv-re és fel tenni azt a kérdést, hogyan mö-
dosultak annak tételei az újabb kutatások világításában.

Hogy az ember hogyan keletkezett, erre ma természettudo-
mányi megalapozottsággal nem tudunk választ adni; emberi tu-
dásvágyunkból kifolyólag azonbari tudni kivánnók azt. Feltevé-
sekre vagyunk utalva, melyek jobbak, rosszabbak, és logikai
felépítettségük, népszerű fozalmazásuk és szemlélhetövé tételük,
a természettudományok állása, a vallási és 'politikai áramlatok
és még' sok más tényezőtől függően, tágabb vagy szűkebb kör-
ben, tartósabban, vagy felszínesebben tapadnak meg a népréte-
geleben. Hogy ezek a kűlső körülmények mennyivel nagyobb
szerepet játszanak a hirdetett tan, vagy tudomány igaz voltánál,
illetve helyességénél, vagy hamisságánál, elegendő korunk szá
mos példája mellett Galilei tragédiáj ára rámutatni. Ha példát
keresünk másrészt arra, hogy valaki sokaktól támadott tanait
bámulatos népszerűségre tudta juttatni, éppen Haecke..Jt említ-
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hetjük, aki származástani elgondolásainak és elméletének olyan
hallatlan népszerűséget szerzett. Noha e tanoknak igen sok el-
lenzője volt és azt korántsem fogadták el minden oldalról, Dar-
win tanai Haeckel fogalmazásában terjedtek és visszhangra ta-
láltak, még pedig a természettudományok olyfokú fellendülésé-
nek idején, amikor annak vívmányait és eredményeit el nem fo-
gadni művelt ember számára szinte lehetetlen volt.

Tekintsük meg közelebbröl Haeckelnek az ember fejlődésé-
ről és a származástanról hirdetett elrnéletét, nevezetesen az "élet
keletkezésének alaptörvényét" (Biogenetisches Grundprinzip ).
E szerint az ember egyéni, magzati Iejlödése során megismétli,
rekapitulálja állati őseinek sorát. Haeckel evvel akarta elsőrendű
bizonyítékátszolgáltatni annak a feltevésének, hogy az ember
fokozatosan fejlődött ki az állati ősökból. Haeckel ezt az elmé-
letet törvénynek, sőt alaptörvénynek mondotta. Az évtizedek
során azonban ez az alaptörvény megingott. Már kezdettől fogva
számos ellenzéje akadt, ezek közül azonban igen sokan abba a
hibába estek, hogy természettudományi tant vallási és hitbeli
tételekkel ostromoltak, avagy lekicsinyeltek és leszóltak, nem
Iontolva meg, hogy egy bizonyos alappal bíró tan ellen sikere-
sen síktaszállnicsak ugyanarról az alapról lehet. A lekicsinylé-
sek nem csökkentették a tan elterjedését, sőt felhívták rá a fi-
gyelmet. Csupán a mélyebb és alaposabb természettudományi
felfedezések és felismerések tudtak - e tan tévedései re és túl-
zásaira rámutatva, ~ ellene valódi eredménnyel küzdeni.

Az embernek állati ősökból való kialakulására -"- bizonyos
relativ értékű földtani, őslénytani, és összehasonlító anatomiai
tárgyú érveken kívül - Haeckel biogéniai alaptörvénye szolgál-
tatta a legfőbb bizonyítékot. -Haeckel ugyanis embriologiai meg-
figyelésekből arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos ko-
rai embrionalis alakulatok az emberi szervezet kialakulásához
szükségtelenek és megjelenésük csupán az ember feltételezett
állati származásából értelmezhető. Egyedül így látszott pId. ért-
hetőnek az emberi embrión a gerinchúr korai magzati megjele-
nése, a csontok porcos előképzése. stb. Valóban azt látjuk. hogy
a primitiv szerkezetű lándzsahal (amphioxus lanceolatus) vázát
a gerinchúr képezi. A porcos halak, (pld. a cápák) embrionális
stádiumában megjelenik a gerinchúr, később azonban porcogó
alkotja a gerincüket. A csontos halak, hüllök, kétéltűek, madarak
és emlősök gerinc ének fejlődésében pedig azt látjuk, hogy a
gerinchúr és a porcos gerinc után jelenik csak meg a maradandó,
csontos gerinc. A rekapituláció.: a származástani sor megismét-
lése nyilvánvalóan bizonyítottnak látszott. Arra a kérdésre pe-
dig, hogy rniért van az embernek és a többi gerincesnek ernb-
rionális fejlődese folyamán előbb gerinchúrja és porcos gerince.
az volt a válasz, hogy ez az állati ősök fejlődési menetének a
megismétlése; s csupán. funkció nélküli származástani remintsz-
cencia. .

A Nobel-díjas Spemann és Mangold, Goertiler, Beutzmsnn



és másoknak a kétéltüekkorai ernbrionálís stádiumaira vonat-
kozó kísérletes vizsgálatai olyan adatokat szolgáltattak, ame-
lyeknek fényénél revideálni kellett számos korábbi feltevést. Ki-
derült ugyanis, hogy a fiatal embrió harmonikus kifejlődésében
már a legkezdetibb stádiumokban is egymásra vannak utalva a
szervek. Az első szervtelepek tengelyét a gerinchur alkotja. En-
nek két oldalán helyezkedik el és tagozódik a középsö csira-
lemez, amely a későbbi vázat (porcogó, csont stb-t) képezi, fö-
lötte alakul ki az idegrendszer, ugyancsak tárnasztékul használva
a gerinchúrt. Ha már most a gerinchúr nem tudott kifejlődni,
mert tel epét kísérletesen megsértették. akkor az összes többi,
reá támaszkodo szervtelep sem tudott kialakulni. Kiderült tehát,
hogyagerinchúr nem funkció nélküli, hanem a fejlődés primitiv
stádiumában nélkülözhetetlen szerve, tengelye az ernbriónak,
amely ha részben, vagy egészben hiányzik vagy sérült, az emb-
rió a megfelelő szakon egyáltalán nem is tud továbbfejlődni. -
De menjünk egy lépéssel tovább: a gerinchúr, mint nélkülözhe-
tetlen tengely körül a középsö csiralemez sejtjei megtömörülve
porcos gerinccé alakulnak. Ebből a porcos gerincből fejlődik ld
- a magzati kortól a felnőtt korig -, fokozatosan a csontos
gerinc, de nem egyszerű átalakulás, hanem növekedés és a gerinc
állandó funkciója, igénybevétele közben, újabb szövetfejlödés-
tani vizsgálatok megmutatták és kísérletesen beígazolták, (Krorn-
pecher), hogy a csont kizárólag porcos elöképzés, tehát porcos
telep alapján tud növekedni, ha eközben nyomásos igénybevétel
éri, (már pedig a gerinc viseli a testsúly ésaz izrnok nyomását);
porcos telep híjjan megáll a növekedés. A gerinc fejlődésében
tehát a gondosabb vizsgálat azt derítette ki, hogyacsontos ge-
rinc csak úgy tud az állandó nyomásos igénybevétel folyamán
növekedve kifejlődni, ha porcosan van előképezve (s ez II meg-
állapítás, vonatkozik az összes porcosan előképzett csontokra).
A porcos gerinc viszont csak úgy tud kialakulni, ha megvan a
gerinchúr, hogy a köré, mint tengely köré felépüljön: nélküle
nem fejlődik. Ez a példa azt mutatja, hogy az eddig funkció nél-
küli származástani reminiszcencia gyanánt szereplő embrionális
szervek jelentős szerepet játszanak; sőt kísérletileg bizonyítja
azt is, hogy ezek a szervek szükséges, sőt nélkülöthetetlenszere-
pet töltenek be az egyén fejlődésében. Ilyen' Iejlödésmechanikai
(mechanika a tágabb Kant-i értelemben) vagy fejlődésfiziológiai
szerepe szárnos más, eddig kellően nem értelmezett szervnek,
vagy magzati képzödménynek van.

Egy-egy ilyen fejlődésmechanikai elv felismerése számos,
eddig nehezen értelmezhető problérnát helyezhet kellő megvilá-
gításba, Igy egyszerű magyarázatát adja azoknak a kivételeknek.
amelyek pid. a csontfejlődés összehasonlító-anatomiai vizsgálata-
nál a rekapitulációs elmélet számára igen nagy, sőt áthidalhatat-
lan nehézséget okoztak. A kulcscsont fejlődése például -' ösz-
szehasonlító alapon vizsgálva (Gegenbauer, Wiedersheim) -
nem volt a rekapitulációs elméletbe beilleszthető. Azt látjuk



ugyanis, hogy az alacsonyabbrendűeken (porcos halakon) a kulcs-
csont telepe porcos, magasabbrendűeken, ahol a kulcscsont
nincs nyomásnak kitéve, (ahol a támasztószerepet a hollóorr-
csont viseli) a kulcscsont az izomtapadások húzohatásának meg-
felelően porcos telep nélkül, kötőszövetesen fejlődik (egyes tek-
nösök, holott a rekapitulációs elmélet szerint porcosan kellett
volna). Más állatokon ismét kettős telepe van (porcos és kötö-
szövetes (macska), másokon ismét tisztán kötöszövetes (ló) és
az emberen végül megint kettős minöségű telepből fejlődik.
Minden egyes esetben megmagyarázható a fejlődésmód a csont
igénybevételéből egyszerűen és világosan: a nyornásos helyek
porcosan fejlődnek. Ahol nincs nyomás, nincs porcos előképzés.
Ahol pedig húzóhatás van, kötőszövetes az előképzés. De a teke
pitulációs elmélet alkalmazása itt nem vihető keresztül. ;,Ismét-
lődés" ugyanis csak egyes esetekben van, de csakis ott, ahol azt
nyilvánvalóan fejlődésfiziológiai tényezők amúgyis nélkülözhe-
tetlenűl megkívánják; ahol ilyen tényezők nincsenek, ott meg-
ismétlődésnek, mint "funkció nélküli fejlődéstani reminszcenciá"-
nak nyoma sincs. Igy tehát csak egyes, fejlődésfiziológiailag nél-
külözhetetlen szervtelepek párhuzamos megjelenéséről szólha-
tunk, a biogéniai alaptörvény szerint várható funkció nélküli re-
kapitulációról azonban semmi esetre sem.

Nem lehet ezen a helyen a rekapitulációs elmélet gyengéi
és ellenérvei felől részletekbe bocsátkozni. Például bőrünkön
sem pikkelyek, sem tollak nincsenek és embrionalis életünk so ..
rán sem voltak soha, sem pedig torzképződéseken soha elő nem
fordulnak (ami felszínes rátekintésre pikkelynek látszott, mik-
roszkóppal megvizsgálva a bőr egyszerű megbetegedésének bi-
zonyult!); - ilyen negativ érvek százait lehetne felsorolni. Csak
arra kívántunk rámutatni, hogy a rekapitulációs elmélet bizo-
nyítására felhozott érvek egyik legjelentékenyebbike, a csontváz
porcos előképzése a korszerű embriológiai vizsgálat tüzében nem
állhat meg. - Van még néhány ilyen érve Haeckel tanának, így
az ébrényi kopoltyuívek megjelenése, az ősvese, a fülizmok, a fa-
rokképzödés, stb. Ezekről most nem akarunk szólni, de jelezhet-
jük, hogy befejezett, vagy folyamatban lévő fejlődésmechanikai
vizsgálatok ezeket is egészen más megvilágításba fogják he-
lyezni.

Tudjuk már most, hogy van a szerveknek egész sora, amely
másképen fejlődik magasabbrendűeken, mint az alacsonyrendűe-
ken, (váz rendszer, izomzat, emésztőszervek, bőr, ivarszervek,
idegrendszer, érzékszervek). Azt is tudjuk, hogy alacsony-
rendű állatok sok szervének és berendezésének magasabbrendű-
eken nyoma sincs és viszont. Ha már most azokról a szervekről,
amelyekről feltételeztük, hogy funkció nélküli reminiszcenciái a
rekapitulációnak, hovatovább az derül ki, hogy azok az egyén
kifejlődésének nélkülözhetetlen kellékei, igen meggyérül a re-
kapitulációs elmélet érveinek száma, és az alaptörvényből inga-
tag elmélet lesz. Hogy mi fog belőle megmaradni, nehéz előre



mondani, dejelentóségének rohamos csökkenésére az eddigiek
is rávilágítottak.

Az elmondottak mutatják, hogy az ember származásának
a rejtélye távolról sem olyan egyszerűerr megoldható kérdés,
mint azt Darwin és Haeckel gondolták. Természettudományi ala-
pon valóban nem igazolható, hogya fajok mechanikus fejlődés
alapján keletkeztek s még kevésbbé, hogy az embert nem Isten
teremtette. Viszont persze a természettudománnyal azt sem lehet
igazolni vagy "bebizonyítani", hogy az embert Isten "a saját
képére és hasonlatosságára teremtette." Ez a hit tétele s egészen
más területre tartozik, mint a tudományos kutatás. De éppen
ezért óvakodnunk kell a hitnek és tudásnak attól a felületes egy-
mással szembeállításától, mely régebben bizonyos körökben oly
kedvelt téma volt.

Dr. Krompecher Ist'lJán.

A magyar keresztyénség
a középkor derekán.

A nyugati keresztyénség felvétele a magyarság számára
azzal a természetes következrnénnyel járt, hogy további életé-
ben is ki volt téve a nyugati keresztyénségben végbement hul-
lámzásoknak. A középkor derekán nem maradhatott érdektelen
a pápaság és német királyság nagy küzdelmében (VII. Gergely-
IV. Henrik) és a pápai hatalom virágkora (Ill. Ince) szükségképen
éreztette hatását hazánkban is. Ugyancsak megtalálták az utat
hozzánk az újonnan alapított szerzetesrendek is (ciszterciek, pre-
montreiek, kolduló rendek). Mégis hazánk helyzete Nyugat
és Kelet ütközőpontján több tekintetben különleges volt s ez már
a 12.~13. század egyházi életében is észrevehetően éreztette
hatását.

A magyar királyság és pápaság viszonya. Az egyház és ki-
rályság szoros kapcsolatban van egymással. Nem történik jelen-
tősebb lépés az egyház közbejötte nélkül. A pápaság ezidőben
erélyesen avatkozik bele az európai politikába; királyokat, or-
szágokat kényszerít felsőbbségének elismerésére. - A pápaság
és császárság hosszas küzdelme kedvez a magyar királyságnak
s a harc ügyes kihasználása a magyar királyság nagyhatalornmá
való fejlődését is elősegítette. (Ill. Béla.) A magyar király és a
papa általában jó viszonyban vannak egymással. A pápa és csa-
szár küzdelmében a magyar király a pápa mellé áll, még koc-
kázatok árán is, ha saját, vagy nemzete érdeke ezt így kívánja.
De az Árpádok sohasem voltak a pápa meghódított hűbéresei,
vagy - amint gyakran szeretik őket feltüntetni - készséges,
jámbor szolgái. Az tény, hogy az Árpádok tettek a pápáknak
nagy szolgálatokat, de ezekben a szolgálatokban egyben a. nem-
zet ügyét is szolgálták s állandóan meg van bennük a törekvés,



húgy függetlenségüket II pápasággat szemben megörlzzék. Szent
László, a pápai rendelkezésekkel ellenkezve, megengedte a ma-
gyar papoknak a, nösülést; a szabolcsi zsinaton egyházi szertar-
tásokat állapít meg; amikor Horvátországot meghódítja, nem
hajlandó, letenni a pápának a hűségesküt. Ugyanekkor László
királya már elhunyt VII. Gergely pápa ősellenségévei: IV. Hen-
rik német királlyal szövetkezik s az ő ellenpápáját.Tll. Kelement
ismeri el. László és Kálmán pénzeiken az apostoli keresztet hasz-
nálják círnerjelvényként, ami azt jelenti, hogy éltek az apostoli
követ jogával, vagyis az egyházi méltóságokat ők iktatták be
hivatalukba. - Amikor Ill. Béla a "felesleges, haszontalan és
meg nem engedett örökadományokat" az egyháztól is vissza-
vette, hiába tiltakozott ez ellen erélyesen a pápa, a magyar ki-
rály mégis véghez vitte akaratát. Később egyik, a pápához inté-
zett levelében pedig szinte fenyegető hangon írja: "Nagy bajok
származnának abból, ha a páp a a fejedelmek világi ügyeibe
avatkoznék." A legsúlyosabb összeütközés azonban az utolsó
Árpád-házbeli király halála után következett be. VIlI. Bonifáciusz
pápa az Anjou .Károly Róbertet akarta a nemzetre ráérősza-
kol ni, de a főúrak, sőt a főpapság túlnyomó többsége szembe-
fordult vele. A helyzet annyira kiélesedett, hogy már-már fegy-
veres összeütközés, sőt egyházszakadás fenyegetett s csak a
pápa hirtelen halála hárította el ezt a veszedelmet.

, A magyar királyok azonban hajlandók szolgálatokat is tenni
a pápáknak. A déli és keleti szkizmatikusok, bogomilek, vagy
pogányok térítésére legjobb eszköz a magyar király fegyveres
hatalma. Ezekért a szolgálatokért azonban nem mindig élvezett
a király hálát a pápaság részéről. Imre király készségesen megy
a balkáni (szerb, bosnyák, bolgár) bogomilek "megtérítésé're";
de amikor a meghódított szerb és bolgár hatalmakat hűbéreseivé
akarta tenni, Ill. Ince pápa meghiusította ezt a törekvését.
A pápa ugyanis "a magyar főhatóság alatt álló balkáni katolikus
királyságok koncepciója helyett, szívesebben látta a szeritszék-
től közvetlenül "függő bolgár és szerb királyságok ... teljesülé-
sét." (Hóman-Szekfű: Magyar Tört. II. 15-16.) Így veszett el
a pápa ellenkezése miatt a déli hóditás a magyar királyság szá-
mára s nemsokára egyházilag is a pápaság számára. A tatárve-
szedelem idején IV. Béla is hiába fordul segítségért a pápához;
a király egy későbbi levelében keserű szavakkal panaszolja fel
ezt a csalódását apápának. . .

Lelkiélet. A magyar királytól eleinte teljesen függő papság
lassan-lassan emelkedik hatalomban s ügyes birtokszerzési poli-
tikája folytán egyre jobban erősödik. A rendi szellem előretö-
résévei a főpapság külön, hatalmas renddé alakul s a XIII. szá-
zad végén már vezető szerep jut a főpapságnak az ország kor-
mányzasában. A rohamos birtokszerzésre példa a pannonhalmi
apátság gyarapodása: szent István idejében tíz birtoka volt az

, apátságnak, sz. László idejében 31 és az 1240 körüli Albrich-
féle összeírás szerint 88 birtoka volt az apátságnak. A XII. sza-



zada birtokszerzésnek,: a Xlll. század pedig a szétszört birtokok-
egységesítésének. kikerekítesének kora. A hívő lelkek önként
szegődnek az egyes monostorok szolgálatába s ott szerzetesek,
vezetése mellett művelik a földet. A monostorok egy vidéknek
gazdasági centrumai s ezért alakul a' birtokok szaporodásával
olyan sok új monostor. A föld, illetőleg a. rajta dolgozó munka-
erőállomány képezi a hatalom alapját s így a birtokszerzés hat-
hatósan elősegíti az egyház hatalmi törekvéseit.

A papságot áthatotta a XII. század lovagi szelleme, amely-
nek vallásossága a Szentföld felszabadítására irányuló hadjára-
tokban s az eretnekek űldözésében merült ki. A püspökök, pa-
pok, apátok és szerzetesek harci mezt öltöttek, lóra ültek és ka-
tonáskodtak. Az egyház vezetőinek és munkásainak emellett
csak kevés ideje maradhatott a lelki munkára, a lelkek gondo-
zására. A papság elvi1ágiasodása odavezetett, hogya "XIII. szá-
zad főpapjai már nem lelkipásztorok, hanem egyházfejedelmek
és nagybirtokos földesurak ... A szerzetesrendek sem tudják
többé hivatásukat oly kifogástalanul és teljesen betölteni ... A
világi papság és a bencések úri életük, gazdagságuk miatt elvesz-
tik a nép bizalmát s ezt megnyerni az újabb szerzetesrendeknek
sem sikerüIt." (Hóman-Szekfü, II. 48-49.)

Az egyház hatalmának s anyagi erejének növekedésévei ösz-
szezsugorodott az élő egyház s a főpapság hatalmi szavának
erősödésével halkult az ige szózata. Igy volt ez egész Európában.
Az igét szomjazó nép pedig a különböző szektákban (katharok,
albigensek, bogomi1ek stb.) keresi lelke nyugalmát. A pápa
nem küld apostoli misszionáriusokat az elveszett lelkek meg-
mentésére, hanem világi urakat a fegyver hatalmával, hogy vagy
"térítsék meg", vagy irtsák ki őket. Az egyház az eretnekek ma-
gához kényszerítésében látja missziói feladatát s az ellenállók
kiirtásában samaritánusi szolgálatát. Ezt azzal szekták elintézni,
hogy ez a kor hibája. Az evangélium elnémulásáért s a velejáró
következrnényekért nem a kor a felelős, mert nem a kor hozza
létre a hitetlen embereket, hanem a-hitetlen emberek a hitetlen
kort. - Nálunk az erős hatalmi kényszer míatt a szekták nem
tudtak tért hódítani, bár szórványosan vannak szektahívők.
Az ige mellőzése, a lelkek gondozásának elhanyagolása a hitélet
megüresedésére vezetett s a lelkek inkább a pogányságba sod-
ródtak. Igen sokan pedig az iszlámban kerestek megnyugvást.

A tatárjárás mérhetetlen nyomorúsága nagy lelki megráz-
kódtatással járt, aminek következrnénye egyeseknek az élettől
való rnenekülése, kolostorba vonulása s a nagy tömeg tel-
jes elpogányosodása és lezüllése. A hit teljesen megingott s a
műveltebb világiak szembeszálltak az egyház tanításaival, úgy-
hogy "az egyházi tudományban járatlan papok gyakorta 'azt sem
tudták, tniként oszlassák el a kételyeket." "Hatalmaskodó urak
lefoglaltak a templomokat, kolostorokat, s azokat rablók, fosz-
togatók' tanyájául, tivornyák színhelyéül, sőt barmok istállójául
hasznaltak fe!''' A papság semmivel sem különb a világi uraknál:



"A iuíiésrői rriégrázé képet adnak a budai ZSInat (279) határo-
zatai, ahol arany-ezüst ékszert, arannyal, prémmel, selyemmel
diszített ruhát viselő, fényűző főpapokról, verekedő, gyujtogató,
kocsmázó, vadászó, szerencsejátékot űzö, ágyastartó, italtrnérö,
üzleteskedö, egyházi teendőiben hanyag, a gyónás titkát eláruló,
tanulatlan, az egyházi tudományban járatlan papokról is szó
esett." (Hóman-Szekfű II. 190-191.)

E néhány adat alapján fogalmat alkothatunk magunknak e
kór romlásáról. Ha a sok pártoskodásra, viszálykodásra; testvér-
harcra, egyházi súrlódásra gondolunk, - mely a korra jel-
lemző, - akkor sohasem okozhatunk magunknak lelkiismeret-
furdalást azért a sokszor emlegetett vádért, hogy a középkor
katolicizmusának .Jelki egységét" a protestantizmus, a reforrná-
ció bontotta meg.

~egbontották már ezt a lelki egységet a középkor dereká-
nak szornorú tapasztalásai. Elég volt már az is, hogya keresztes-
hadjáratok révén a magyarság is tudomást szerzett a keleti-
orthodox keresztyénség nagy tömegeiről sannak és a nyugati-
latin keresztyénségnek áthidalhatatlan ellentéteiről; úgyszintén
az egyházi keresztyénség egységét megbontó szektákról. Sőt,
az orthodox keresztyénség a szerb és oláh betelepítéssei már az
ország területére jutott. S mily megdöbbentő, hogy még az isz-
lám (izmaeliták) is tudott híveket toborozni, nem is szólva a po-
gány kúnok hatásáról!

Bármily sötétnek is látszik e kor képe, Krisztus egyháza
mégis élt és fennállott nemzetünkben. Élt azokban a kevesek-
ben, akiket a történetíró meg sem említ. Krisztus egyháza rejtve
élt egyes hívő lelkekben, élt abban a szomjú vágyban, amely két
évszázaddal később a reformáció újra megtalált evangéliumát
kitárt szívvel fogadta.

Takdcs 'Jdltos.

A házasság egészségének védelme.
Az egészséges társadalom alapja az egészséges család. Az államnak

elsőrendű érdeke a házassági jognak oly módon való megalkotása, hogy
azzal egészséges családok keletkezését minél iobban elősegítse, míg bizo-
nyos fogyatékosságban szenvedők házasságát lehetőleg megnehezítse vagy
megakadályozza. E folyóirat mult évi szeptemberi számában már rámu-
tattam azokra a módszerekre, amelyeknek alkalmazásával a jegalkotás a
család keletkezése terén eredményekre számíthat. A jelen sorok a kérdés-
nek egy másik, nem kevésbbé fontos oldalát teszik vizsgálat tárgyává:
hogyan lehet megakadályozni azt, hogy arra alkalmatlan egyének házas-
ságra lépve olyan családo,t alapítsanak, amelynek fennállása és szaporo-
dása egészségi okokból nem közérdekű.

Ezen a téren, ha nem is az első lépést, de mindenesetre a legnagyobb
haladást anémet jogalkotás tette meg. Legalkalmasabb lesz tehát az ide-
Yáió jogi szabályozás módját a mai nérnet jogrendszeren bemutatni.

Ö
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- 'Problémánkkal a -n~meft8rvényhoiás már li' rtén'lteH. szoclallsta ural-
mat' megelőző időkben f.oglalkozott. Az 1927. évi febr. lB-i törvény ("Ge-
setz zur Bekámpfung :der Geschlechtskrankheiten") 6. §-a értelmében há-
rom évig terjedhető fogházzal büntetendő vétséget követ el 'az, aki házassá-
got köt, noha tudja, vagy a körülrnényekböl tudhatta volna, hogy Iertözö .
nemi betegségben szenved és ezt a házasság megkötése előtt a másik' féllel
nem közölte, Az elj árás csak a sértett fél visszavonható indítványára in-
~m~ i

A nérnet jog tehát a kérdést legelőször a büntetőjog eszközeivel kí-
vánta megoldani. A gyakorlatban azonban ez a szabályozás nem vált be.
Elsősorban ugyanis a törvényt csak a nemi betegségekkel való fertözés
esetére lehet alkalmazni, már pedig ezenkívül más fogyatékosságok is in-
dokolttá tehetik a jogi beavatkozást. Második nagy hátránya a törvény-
nek, hogy a cselekményt csak a sértett fél visszavonható indítvány ára
üldözi. (Igaz, hogy ilyen bűncselekményesetén nehéz is volna a hivatal-
bóliság elvét kimondani.) Minthogy pedig az esetek legnagyobb részében
- érthető okokból - hiányzik az indítvány, a tettes többnyire nem von-
ható felelősségre. 1932·ben pl. egész Németországban e szakasz alapján
összesen két vádlottat ítéltek el." Harmadik és főhibája ennek a törvény-
nek, hogy a házasságkötés utáni kőzbeléptével csak repressziv védelmet
ad, míg az ilyen egészségi okokból nem kívánatos házasságok megkötése
elé semmiféle akadályt nem gördít.

A törvény eme hátrányait küszöböli ki az 1935. okt. JB.-án kelt új tör-
vény. ("Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes.") En-
nek a törvénynek 1. §-a szerint tilos a házasságot megkötni a) ha a felek
egyike olyan fertőző betegségben szenved, amely a másik fél vagy a leszár-
mazók egészséget veszélyeztetheti, b) ha a felek egyike gondnokság alatt
áll, - c) ha a felek egyike, a nélkül, hogy gondnokság alatt állna, szellemi
képességeinek olyrnértékű zavarában szenved, amely miatt házassága köz-
érdekből nem kívánatos, d) ha a felek egyike az 1933. jun. 14·i törvény-
bede meghatározott öröklődő betegségekben (gyengeelméjűség, öröklődő
süketség, vakság stb.) szenved.

Az új törvény az, előzővel szemben a jogi beavatkozást nagy mér-
t~!<ben kibővíti és legnagyobb előnye, hogy nem a házasság megkötése
után hat, hanem preventiv védelmet nyujt azáltal, hogy az általa meg-
határozott esetekben a házasság megkötését már eleve lehetetlenné teszi.
Ezt a tilalmat pedig gyakorlatilag úgy viszi keresztül, hogy 2. §·ában a
házasulóktói alkalmassági bizonyitvány (Ehetaug lichkeitszeugnis) Ielrnu-
tatasát klvánja. E bizonyltvány felmutatása nélkül az anyakönyvvezető a
feleket nem adja össze.

A törvény végrehajtási utasítása értelmében ezt a bizonyítványt "
menyasszony lakóhelyére illetékes egészségügyi hivatal (Gesundheitsamt)
hatósági (esetleg magán) orvosi vizsgálat és bizonyítvány alapján állítra
ki. A bizonyítvány hatályát veszti, ha a felek annak keltétől számított
hat hónapon belül a házasságot nem kötik meg. Ameddig a házasság meg-
kötve nincs, a hivatal a bizonyítványt visszavonhatja.

Tekintettel arra, hogy az új szabályozás szerint ennek a bizonyít-

*Wúr,: Die Geschlechtskrankheiten 'und das Ehegesundheitsgesetz,
Berlin. 1936.9.'1. - '



ványnak a feimutatása a házasságkötésnek elengedhetetlen előfeltétele,
a bizonyítvány kiadásának a hivatal -részéröl való- jogosulatlan megtaga-
dása vagy visszavonasaesetére szükséges volt a felek részére a független
bírói jogvédejrriet megadni. Ezt a védelmet a végrehajtási rendelet 11-15.
§§-ai adják meg. Ezek értelmében a bizonyítvány kiadásának megtaga-
dása vagy. visszavonása esetén bármelyik f'él keresetet indíthat az u. n.
Erbgesundheltsgerichi előtt, amelynek ítélete ellen egyfokú . fellebbvitel-
nek vim helye az u. n. Erbgesundheitsobergericht-hez. Ezeket a bíróságo-
kat az 1933. junius 14.-i törvény 14. §-a állította fel: első fokon a járás-
oíróságok, másodfokon a törvényszékek mellett vannak szervezve és egy
bíróból. továbbá két orvos ülnökből álló háromtagú tanácsban járnak el.
Ha ezek a bíróságak a keresetnek helyt adnak, a határozat pótolja a há-
zassági alkalmassági bizonyítványt.

Az idézett rendelkezések a nérnet házassági jogot egy hatalmas lépés-
sei vitték előre, előírván a házasságkötést megelőző kötelező orvosi vizs--
gálatot. A törvénynek erre vonatkozó része azonban még nem lépett ha-
tályba, úgyhogy a mai helyzet szerint a házassági alkalmassági bizonyít-
vány felmutatását az anyakönyvvezetők általában nem követelik meg.

'Jelenleg az orvosi vizsgálat még csak azokban az esetekben kötelező,
amikor az anyakönyvvezetőnek alapos aggályai vannak a tekintetben,
hogya kötendő házasság az 1. §-ban megállapított akadályok valamelyike .
be ütközik. Ugyancsak kötelezö az orvosi vizsgálat abban az esetben, ha a
házasfelek az 1933. [unius l.-i törvény értelmében. részükre juttatható csa-
ládalapítási kölcsönért folyamodnak. Ilyen kölcsönökkel ugyanis az' állam.
csak a közérdekből kívánatos házasságok megkötését támogatja.

Az új törvénynek a régivel szemben még az a nagy előnye is megvan.
hogy nemcsak büntetőjogi, hanem megéniogl szankciókat is tartalmaz.
A 3. § szerint semmis a házasság, ha az alkalmassági bizonyítvány kiállí-
tasa vagy az anyakönyvvezető közreműködése érdekébén a felek tudatosan
hamis adatokat terjesztenek elő. A 4. § viszont a büntetőjogi szankciót
tartalmazza: aid. a törvényben tiltott házasságot köt, vétséget követ el és
fogházzalbüntetendő, amelynek legalacsonyabb tartama 3 hó. E vétség
kísérlete is bün tetendő.

A nérnet jog ezekkel a rendelkezésekkel szándékozik megakadályozni
azt, hogy arra alkalmatlan egyének házasságra léphessenek. A törvény két-
ségtelenül a legmodernebb elvek figyelembevételével készült és nagy mér-
tekben hozzáj árult a német házassági jog korszerűvé tétel éhez. Hogy
azonban ez a szabályozás a gyakorlatban mennyire válik be, azt most,
amikor egyes szakaszok még nincsenek is hatályban, megítélni nem lehet.
Erre 'a kérdésre majd csak az idő fogja megadni a feleletet. Ennek elle-
nére anémet jogalkotás figyelemre méltó útmutatásokat ad a családvéde-
lemre s ezekből mi is tanulliatunk. ha a családot, a társadalom alapsejtjét
valóban védeni akarjuk. Dr. Arató Istodn,

Az a vígasztalásunk és bátorságunk, hogy az ördög és ellenségeink
akaratának és szándékának meg kell semmisüln ie és össze kell omlania,
akármilyen büszke, biztos és hatalmas legyen is. Mert ha akaratuk meg
nún törne és akadályba nem iitközne, nem maradhatna meg az lsten or-
szága· a földön, sem pedig nem szenteltethetnék meg neve.

Luther Márton (ll'agy Kéte).
p*
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igyekszik, két missziói területet lát maga előtt: a más népeknek
és a maga népének a misszióját.

A pogány népek misszióját tekintve: csak az a vágy indí-
totta-e meg a missziót, hogy tévhitben élő népek vannak, vagy
van-e a misszióban egy a hitbeli felelősséggel párosuló, ill. abból
következő evangéliumi erkölcsi felelősség is mindazzal a nyomo-
rúsággal szemben, amiben a pogány népek élnek? Más szóval:
elválaszthato-e a hitre segítés az életre segítéstől és a hit tnisz-
sziója nem töri-e szét a primitív élet nyomorúságának addig szét-
törhetet/ennek hitt és minősített berendezettségét?

Ugyanez a belmisszió kérdése is. Evangéliumi felelősséggel
kell testvéreinket hívő életre segíteni, de ugyanakkor kell-e
szintén evangéliumi felelősséggel azon munkálkodni, hogy nyo-
morúságukból is kisegítsük azokat a testvéreinket, akik
nyomorúságban élnek, azáltal, hogy földi életük elemi szükség-
leteinek birtoklásahoz juttatjuk őket? Nagyon kétséges, hogy e
nélkül a szociális megsegítés nélkül lehet-e őket egyáltalán hitre
segíteni. Tegyük fel azt, hogy egy nyomorgó családot hitre se-
gítettünk, de lehet-e egyáltalán oly erős hite, hogy a legyengült
és továbbra is, a hiányos táplálkozás és egyéb körülrnények
miatt, legyengülésben maradt teste épen a nyomorúsága -helyze-
tét kiaknázó és kísértéseivel azt rohamozó Sátánnak hathatósan
ellenálljon? Ezer ésezer példa bizonyítja, hogy az elégséges
életfeltételekkel nem bíró emberek csak a szekták vak hitére ké-
pesek és fogékonyak. Helyzetükból folyói ag passzivitás és bús-
komorság üli meg őket. Ez előttünk abban nyer megérzékelhető
formát, hogy a szerencsétlenek a Szentírásból mindig a világ-
vége pár év mulva bekövetkezését jövendölik és pedig egészen
egyszerűerr azért, mert nem birtokolják a földi élet általános
örömeit, csak a nekik jutott különleges szenvedéseit. Tehát nem
folyik-e az evangéliumból előbb egy etikai felelősség és szo-
cíális parancsolat: juttasd a te testvéreidet olyan életfeltételek-
hez, hogy ezáltal hitre, azaz a hit befogadására erősek, alkalma-
sak és örvendezők legyenek és hogy felvérteződjenek mituiett
olyan kisértésset szemben, ami épen mai szociális elnyomottságuk-
ban erős és biztos elbukásukat jeJentő kísértés? Kérdés azután,
hogy nincsen-e az evangéliumnak erős szociális parancsa azok
számára, akiknek kezében a népi vagyonnak egy olyan nagy há-
nyada van, ami teljesen, vagy jórészben elegendő volna a nincs-.
telenek relative biztos megélhetést nyujto kielégítéséhez? lsten
ezektől a testvéreinktől is hitet kíván, de amikor a hitrejutáspa-
rancsát hallják, nem ismét1ődik-e meg ezer és ezer esetben és
formában az evangéliumi gazdag ifjú története? Pontosabban ki-
fejezve: nem épen gazdagságuk áll-e a hitrejutasuk útjában és
azért nem tudják az Urat követni, mert sok jószáguk van? Nem
hagyják-e ők is el Jézust-még talán nem is megszornorodott szív-
vel, hanem egészen szívteleriül? Van-e ma is Istennek ilyen pa-
rancsa és kell-e nekünk hirdetni azt?

Az bizonyos, hogy a viszonylag biztos megélhetést nyujtó
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földi vagyon birtokába jutott keresztyén testvérünk sem szaba-
dul meg az eredendő bűntől. Az sem bizonyos, hogy hívővé lesz.
És ha hívővé lett, a. vagyoni helyzetéből is folyó új kísértések
szakadnak reá. Ebben a vonatkozásban teljesen igaz az a ke-
resztyén álláspont, hogy világi reformok nem szüntetik meg a
banös állapotból folyó nyomorúságot és a kárhozatba jutástóI
egyáltalán nem mentesítenek. De a nincstelenek a nekik juttatott
jobb életfeltételeket jelentö vagyonon keresztül nem kerültek-e
épen egy keresztyén felelős gondoskodást megérezve olyan álla-
potba, hogy hívők lehetnek és nem találnak-e maguk mellett egy
már hitben erősebb keresztyén testvéri tömeget, - az egyház
hivőinek közösségét, - akik további felelősséggel támogatják
őket a hitben? És az a nagyon is fölös vagyon nal rendelkező
testvérünk, aki meghallja az Úrnak szavát és szétoszt a szegé-
nyek közt vagyonából annyit, hogy neki csak a keresztyén mérték
szerint elégséges rész marad*), ezzel a ténnyel még nem szabadult
meg az eredendő bűntől. Sőt talán eddig nem tapasztalt métték-
ben tör reé a Kísértő mondván: a hatalmat eltaszítottad magadtól
és íme magad koldussá tetted! De nem tudja-e hathatósan vissza-
verni a mi keresztyén testvérünk a kísértést azzal a válasszal:
nem én tettem magamat koldussé, hanem az lsten tett engem
kegyelmében gazdaggá?!

Az evangélium sehol sem kötelezi elegyházainkat politikai,
gazdasági és társadalmi rendszerek kialakítására és még kevésbé
azok megvalósítására. De csak közvetlenül nem és közvetve igen.
Mi a programokat viszonylagos igazságaik miatt nem fogad-
hatjuk el, azok megvalósításat pedig módszerük megtorló igaz-
sága miatt vetjük el. Oe van-e ehhez erkölcsi jogunk? Feltehető
a kérdés, hogya mi missziói programunk miért nem szelte'?t
a világi mozgalmak és reformtörekvések politikai,' gazdasági és
társadalmi programját. Miért nem helyezte a kellő időben a ke-
resztyén missziói felelősség alá és miért nem semlegesítette annak
megtorló jellegét? Vajjon nem Isten ítélete-e ezeknek a rriozgal-
maknak az ereje a hitben és evangéliumi erkölcsiségben erőtelen
keresztyén népeken? Ha evangéliumi hit nélkül bármiféle reform-
program csak fél, vagy ferde igazságot, vagy épen a forradalmi
megtorlás igazságát tartalmazza, miért nem adunk kozvetve. mi
egyházak és egyháztagok azzal programot, hogy az evangéliu-
mot cselekedetekben valósítjuk meg? .

lsten a mi sorainkból evangéliumi tnunkésokei akar kivélesz-
teni. Ennek .~. kiválasztásnak törvényszerűsége van. Úgy törté-
nik, amint Barnabás és Saulus választatott el az antiókhiai szen-
tek közösségében, "Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és
bőjtölének, monda a Szentlélek: Válasszátokel nékem Barna-
bást és Saulust _a \munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor
miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, el-

*) ;,Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihe-
tünk semmit; de ha van élelmünk és ruházatunk, -elégedjünk meg vele."
(I.Ji~óth. -6, 7-8.) . . . . .'. .
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KRÓNIKA

1861-1935
D. PAYR SÁNDOR

Január havának utolsó vasárnapján szólította el az Egyház
Ura az élők sorából Payr Sándort, evangélikus hittudományi ka-
runk nyugalmazott egyháztörténet-professzorát. Benne evan-
gélikus egyházunk legmunkásabb és páratlan termékenységű
történetíróját veszítette el.

Hosszú, közel fél évszázados tudományos munkássága cél-
tudatos és szinte zavartalan egyenesvonalúsággal futott össze
élete főrnűvében: A dunántúli evangélikus egyházkerület törté-
netében, Több ember fáradságos munkáját végezte el egymaga
a rengeteg elszórt és nehezen hozzáférhető történeti adat fel-
kutatásában, összegyűjtésében és feldolgozásában. Amit határ-
talan szorgalmával, az apró részletekben is csodálatosan lelki-
ismeretes pontosságával feltárt, azzal nemcsak magyar evangé-
likus egyházunk mult jának ismeretét vitte igen nagy mértékben
előbbre, hanem az egyetemes magyar történetírásnak is általá-
nosan ismert és komolyan értékeit munkásává vált.

Nem tartozott a történészeknek abba a nem nagyon rokon-
szenves csoportjába, akik a multat csak hideg s éppen ezért élet-
telen tárgyilagossággal nézik. Ö a történelemben egyházi és
nemzeti vonatkozásban is tanítómestert látott, azért a mult ta-
nulságaira mindig buzgó egyházszeretettel és komoly hazafias
meggyőződéssel mutatott rá. Lelkesedéssel rajzolta meg egyhá-
zunk ama nagyjainak alakját, akik nemzeti kultúránkat is gaz-
dagították s egyúttal kemény igazságszeretettel küzdött minden
történelemhamisítás és torzítás ellen.

Egyházi életünknek nemcsak a mintaképül megírt életrajzok-
kal nyujtott erőteljes ösztönzéseket, hanem főképen azzal a
munkásságával, amit az egyházi énekköltészet terén fejtett ki.
Már fiatal lelkész korában kiadott a német gyülekezetek számára
egy énekeskönyvet. Attól fogva legkedvesebb területe a him-
nológia volt, hiszen a költészet és zene iránt is igen fogékony le-
[ekkel bírt. Gyakorlati vonatkozásban legnagyobb jelentőségű
az a munkája, amit a Dunántúli Énekeskönyv szerkesztésében
irányításával, tanácsaival s nem utolsó sorban saját eredeti, va-
lamint fordított és átdolgozott énekei hozzáadásával fejtett ki.

Payr Sándor emlékét nemcsak a' közvetlen tanítványok nagy
serege, hanem egész magyar evangélikus egyházunk hálás ke-
gyelettel őrzi. W. D_



Magyar sorskérdések és az egyháza.k.
. Hogy a magyarság ma külsö életfeltételei szerint éppen úgy, mint

lelkileg hovatovább sorsdöntő fordulathoz érkezik el, azt szellemi és poli-
tikai életünk sokszfnű megnyilatkozásaiból nem nehéz megállapítani. Ép-
pen ezért érdemes mindig újra felvetni a kérdést: mit tesznek ebben a
helyzetben az egyházak és hogyan állják meg helyüket a keresztyének,
akik közé - legalább is anyakönyvi lapjuk szerint - magyar népünk
széles tömegei tartozni akarnak. A felelet a kérdésre nem egészen körinyű.
Sokszor más a hivatalos egyház és más a csendben folyó rnunka, A hivata-
los katolikus egyház munkáját pillanatnyilag elsősorban nyilván az eucha-
risztikus kongresszus előkészítése köti le. Ennek a szolgálatában áll min-
den. Talán az egyház vezetői sem bánják, ha pl. az Ibusz alelnök-vezér-
igazgatója az összes (tehát nem-katolikus) Ibusz-alkalmazottakat is arra
utasítja, hogy hordják az eucharisztikus kongresszus jelvényét s így saját
magunk és a külföldiek előtt eucharisztikusabbnak és katolikusabbnak
lássék az ország, mint amilyen valóban. Nyilván rnegszűnt a katolikusok
számára rninden gátlás arra nézve is, hogy tekintettel legyenek pl. a ma-
gyar reformátusság "érzékenységé"-re .a kereszt-ügynél. Tervszerű követ-
kezetességgel helyeztetik el a keresztet, sőt feszületet tantermek, községi
és városi hivatalok és tanácskozási termek falán. Az a református érvelés
sem bántja őket, hogy "ebből a kifaragott jelvényból (t. i. a keresztből)
több keresztyénség nem lesz, nem lesz rnélyebb hit." Hiszen a kereszt ki-
függesztésének nem is eza .célja.

A reformátusok és evangélikusok tehetetlen tiltakozással nézik a ka-
tolicizmusnak ezt a "térfoglalását": Mi protestánsok legfeljebb annyi ni
jutunk, hogy nem engedjük Szent Istvánt a katolicizmus számára kisajátí-
tani, vagvis igyekszünk szerosabban kapcsolódni a magyar középkorhoz,
holott eddig leginkább csak a "magyar protestantizmus történetév-ról be-
széltünk. De azért ennek a helyzetnek nem szabad kizárólag a fonokság át .
látnunk. Van benne valami az eszmélésből is, sőt van egy bizonyos hódítani
akarás is, amellyel magunkhoz öleljük magyar rnultunkból azt, amivel eddig
keveset törődtünk. . .

Aki a magyarság küzdelmes vajudó sorskérdéseit tekinti, könnyen azt
gondolhatja, hogy az egyházak hatalmi versengésének és szellemi vivódásá-
nak a magyarság sorskérdéseihez semmi köze sincs, sőt ez a versengés,
melyet széles tömegek hanyag semlegességgel néznek, legfeljebb hátrál-
tatja a magyarság igazi sorskérdéseinek a megoldását. Vigyáznunk kell,
hogy ez meg ne történjék! Fenyeget a veszedelem, hogy az egymással ver-
sengő és hatalmi érdekeiket kereső egyházak elveszítik hiveikben lelki
talaiukatl Legutóbb jellemző módon tanusította ezt Veress Péternek egy
tanulmánya "Kollektiv világnézet és faji felelősség a szaporodás kérdésé-
ben" címen a .Valaszv-ban, .
. A szaporodás kérdésértél nálunk Pezenhofer óta szívesen feszegetik

a felekezetek felelősségét, illetve hatását. Veres Péter egyszeruen tagadja,
hogy a fe\ekezeteknek az egyre jobban kif'ejlődö születéskorlátozásnál
hátráitató vagy gátló befolyásuk volna. "Akár vallásosak külsőleg az em-
berek, akár nem, akár tartoznak egyházi kötelékbe, akár nem, a meta-
fizikai felelősségnek az életükben nem igen van szerepe. Az emberek nem
Istennek engedelmeskednek, még csak nem is az uralkodónak, hanem a
Törvénynek, .a Hatalomnak az egyes ember számára kérlelhetetlen gaz-
dasági törvényszerűségnek. mindezeken belül pedig tudatositott és tudat-
talanösztöneiknek. Az okos és alkalmazkodó vallási vezetők megpróbálják
ma is azonosítani ezeket a tényezőket Isten akaratával, de ebből már csak
képmutatás, ellenmondások és további hitetlenség születik.". "Az a meg-
oldás, rnelyet a legjobb és legműveltebb vallási 'vezetők hirdetnek, hogy a
vallas a .szernélyiség' viszonya Istennel,a tömegek szamarahasznathatat-
lan, mert a tömegembernek nincs személyisége. Az vagy hisz vagy nem
hisz a természetfölötti hatalomban, de társas viszonyba vele lépni semmi-
képen sem tud. Igy biológiai felelősséget sem lehet rákényszeríteni Isten
nevében, csak ijeszteni lehet a születésszabélyozástól, mint bűntől, mint



erkölcstelen cselekedettől. Hogy azonban ennek mllyen kevés a hatása,
azt láthatjuk abból, hogy már a legkatolikusabb hevesi és borsodi nép is
egykézik." ,

Lehet vitatni, hogy tárgyilag Veres Péternek mindenben igaza van-e?
Alig lehet azonban kételkedni abban, hogy amit ír, az széles köröknek
részben tudatos, részben pedig többé-kevésbbé öntudatlan véleménye. Ez
pedig magában véve is azt jelenti, hogy a keresztyén gondolkodás s vele
az egyház befolyása erősen háttérbe szorulóban van. A hívek egyformán
kisiklanak az egyház vezetése alól a katolikus és protestáns egyházakban
egyaránt és pedig éppen az életfolytatásnak olyan elemi és alapvető kér-
désében, mint amilyen a nemi erkölcs és a gyerrnek-i.áldás". Ali ez ugyan-
akkor, amikor minden egyházban észre lehet venni megújhodási folyama-
tot! A statisztikai adatok kérlelhetetlen mezítelenségében tárják elénk ezt
a helyzetet. A mai Magyarország területén még 1911-ben 261.375 gyermek
született. Az 1926-30. évek átlagában is még 228.054, 1931-1935 közt pedig
átlag 198.025 volt a születések száma. Ez a szám 1936-ban visszaesett
188.679-re, 1937-ben pedig talán nem fogja már elérni a 180.000-et. Akinek
módjában áll társadalmi viszonyainkat kissé megfigyelni, az tudja, hogy az
u. n. "egyházias" vagy "vallásos" körökben is nagyon megcsappant már
azoknak a családoknak a száma, ahol háromnál több gyermek van.

Ha valaki ezt egészen nyers mezítelenséggel akarná kifejezni, akkor'
a helyzetet így jellemezhetné: miközben az egyházak hatalmi kérdéseken
versengenek és féltékenyert egymást figyeIgetik, miközben egyházi mun-
kájuk elmélyüléséből a belső megújhodás jeleire következtetnek, .addig
a valóságban egyre jobban teret veszítenek híveik lelki életében és az élet
valóságos irányításában. ,
, Nem lehet csodálkozni azon, hogy Veres Péter a helyzet javulása,
a magyarság életerőinek a regenerálása tekintetében mítsern vár" az egy-
háztól és a keresztyénségtől. Talán feltűnőbb, hogya (német) "faji világ-
nézetv-nek sem tulajdonít olyan "dinamiká"-t, amely a kérdést. megoldja:
"A fasiszta-hitlerista új hűbériség tehát nem teszi dinamikussáa fajt, még
ha az összes mesterséges kényszereszközöket alkalmazásba veszi is, sőt
még ha ideológiai befolyását bármennyire felfokozza is." Ez, az állás-.
foglalás annál feltűnőbb; rnivel saját megoldása is jórészt ugyanezeken
a vágányokon halad. Hogy a jelenlegi helyzetból ;,kiszabaduljunk, ,Új. ÉR,'
és ,Új Föld' s benne ,Új Ember' .kell. Új ég és új föld: új társadalmi és
termelőrend, új ember: kellektiv világnézetű és faji felelősségtől áthatott
ember." Az a kollektiv világnézet, amelyet soraiból valamennyire rekon-.
struálni lehet, és az a faji felelősség, mely első sorban "a fajta életrendjé-
nek az átalakításá"-t és "az ösztönök felszabadítását" jelenti a fajta "bio-
lógiai ideáltípusának és esztétikai izlésvonalának a teljes átélésé"-vel kap-
csolatban, bizony elég sovány dolgok. Belőle sohasem születik új
egészséges társadalmi és termelő rend, sem pedig ú], valóban életképes
ember. Akiket keresztyén hitünk megtanított 'il valóság tisztánlátására
éppen pl. az ösztönélet erejében rejlő lehetőségek tekintetében, azok
szinte mosolyogva térhetnénele napirendre ezek felett a végeredményben
naiv "világnézeti" próbálkozások fölött, - ha a mögötte levő tények és'
valóságok nem volnának olyan halálosan kornolyak s ha nem' volna
nagyon igaza Veres Péternek abban,hogy új égre és új földre, új emberre,
van szűkség. Ma sokan gondolkodnak úgy" mint Veres Péter. Ez pedig azt,'

, jelenti, hogy az egyházak útmutatását nem veszik igénybe s helyette ilyen-
vagy hasonló .Jcollektiv világnézetek" szernüvegén, keresztül nézik a vilá-,
got és ~ a magyar sorsproblém át. Mind a keresztyértségen kívül keresik.
a, megújhodást és az új embert. Ebben van a helyzet veszedelmes volta.
Ilyen kísérletezésbe belebukhatik a magyarság, sőt ha ezen az úton indú!
el, akkor, végérvényesen a pusztúlás útjára lép. Ennél hem vígasztalás"
ha esetleg a "faji világnézetet" képviselő népek vele együtt búknak sírba.

Beszéddel, szónoklatokkal, ,legyenek azok akár egyházijszónoklatok..
akár politikai beszédek, nem lehet a helyzetet megmenteni. Mentség'csak
egy 'van, ha az egyház ajakán az evetigélium. újból cse/ekedetté válik:'
életet. mentő, önfeláldozó és' élétet támasztó cse/ekedetté. ' '

- - . Lk. Dr. Karner KárOly. -
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SZÉ:LJEGYZETEK
Uj és divatos jelző
röpköd maa levegőben s telepedik
meg az ujságok hasabiain. Ma min-
den "szentistváili". Lélek, szellem.
kultúra, gondolat, politika és álom.
Majdnem azt rnondhatjuk, hogy ezek
a szavak önmagukban mit sem jelei!'
tenek, csak ezzel a jelzővel nyernek
értelmet, hogy, '"szentistváni". S a
legnagyobb baj, hogy e kifejezéseket
szinonim kifejezésekként váltogatva
használják. Ez persze csak azért Ie-
hetség es, mert valamennyi egyformán
egy zsveros fogalmat, tnond ki. Csa«
úgy rnondják a szónokok, nem tud-
ják maguk se, mit értsenek alatta,
Ezért "Örültünk Hóman Bálint székes-
fehérvári beszédén~k,melyben ő ki'
séri etet tett a homály eloszlatásá •..a
és e fogalom árnyalatokra ,bontá·
sára. Külön beszél szentistváni lé/el{-
tol, szeritistváni kultÚráról, szen tist-
váni gondolatról' és szentistváni po-
litikáról. Nem részletezhetjük def'ini-
ciöit, ,melyék' különben is, nehezen
mennek át a köztudatba. Csak azt az
észrevételünket közöljük, hogy vala-
mennyi definicióban három tényező
összeolvadása az alap: a magyarság,
a katolikus kereszténység és anyu·
gatiság "szétbonthatatlan szintézise.':
Tehát ez az, amire azt lehet rnon-
dani : szentistváni! 'Mi protestánsok
szépen kicsöppentünk az' .új jelzőból.
Ha csak a magyarságunk és nyug a-
ti ass águnk révén nem kapunk részt
benne (rnelyek közül azonban egyIK
sem tesz bennünket protestánsokká!).
Demég igy, is hiányoznék il középső
tényező; "ami a másik kettővel: "szet-
bonthatatían 'szintézist" alkot! Ebbe
pedig nem nyugodhátunk bele. Azt
mondhatná. ugyan valaki: ugyan mit!
ki .törödiék ilyen kultúrtörténeti
megjegyzésekkel vagy filológiai bon-
colgatásokkal l? Csakhogy ez a möd-

szer ma országunkban, valóságos
gyakorlat! Ezért szétbonthatatIan
István ki~ály jubileumajés az eucha-
risztikus kongresszus ünneplése! Leg-
alább így mondia a katolicizmus a
"szentistváni" jelző jegyében. Nos,
mi a kettőt el, akarjuk választani
egymástól. Szent István mienk is, mi
is ünnepelni kfvánjuk őt. Mégpedig
külön a kongresszustói, rnelynek ün-
neplésében részt nem vehetünk. Iga-
za van Ravasz Lászlónak: "Annak a
nemzeti ünnepnek olyannak kell len-
nie, amelyet minden magyar ember
vallásos .meg'gyöződésének sérelme
nélkűl vmegűnnepelhet."

Dúrva feriyegetése~et
osztogattak szétröpcéduláikon szélső:
séges elemek, ahogyan nevezni szok-
tak őket. Már hónapok ötaf'olyík ez
a támadás sok rninden ellen. Legújab-
banazéicharisztikus kongresszusra
került a sor. Tiltakoztak is diene a
képviselőházban, a főváros közigaz-
gatasi bizottságában, egy vigadől ka-
tolikus eucharisztikus' megbeszélésen.
Jól tettéle Ilyen ostoba zavargóken
raj ta kell ütni. Ez tisztára poIiti kai
tüntetés a kong resszus ellen és a né-
met nemzetiszocializmus· rnellett.
Bár szerintünk ebből is tanulhatna a
katolikuseg-yház. Ne keverjen ipoll-
tikát vallásos kegyességének gyakor-
lásába. Mi természetesen minden nr-
vÜ'riket- óvafntiükiattöl, hogy az eu-
charisztikus kongresszust politikai
szempontokból támadó eleinekkel
szimpatizálion. Ezt teliességgel el-
ítéljük. Viszont továbbra is valljuk,
hogy mi vellésos.: hftbeliszempont-
ból, bibliai igazságunk tudatában 'nem
segíthetjük elő .ezt' a világgyűlést,
mert annak egész története tele van
"eretnekek"" .ellení vepizódokkal. Ez;
zeln. f'elvilágosítéssal híveinknek



szolg álnunk kelJ. Célja csak ennyi:
mi félre állunk, részt nem veszünk
semmiben, únióról nem álmodunk, a
magunk hitében megmaradunk és ab-
ban minden hívünket, rninden tisztes-
séges eszközzel megtartani igyek-
szünk!

Néhány megrázó
családi tragédia emlékezetünkbe hoz-
za a Magyar Statisztikai Szemle ta-
valyi kimutatását az utolsó évtized
búnügyeiről. Ebben találjuk azt a
megdöbbe'ntő adatot, hogya legtöbb
bűnöző az elváltak közül lép tette
mezejére.:Ebben a tekintetben is a
családi élet iobb, mint a nőt/en élet
a statisztika számoszlopai szerint;
a házasság fékez és tisztességhez
láncol. Oe ha egy családi hajlék ösz-
szedől. akkor a nőtlenség nél sokkal
veszedel rnesebb állapot következik
be! "Ez az utolsó állapot gonoszabb
az elsőnél." Ezt látják a meg nem
szűnő családvédelmi ülésezésele is.
Oe rni arra gondolunk: meg kellene
kezdeni égyházunkban egy éles of-
fenzivát li válások ellen; olyan for-
mában, . ahogyan ez még nem tör-
tént meg .eddig! Sajnos, állásfoglalá-
sunk a katolikus egyházjoggal szem-
ben sok ';tekintetben gyáva viselke-
déssé lesz.' és szemhunyássa a másik
oldalon. Ennek meg kell változnia!
Álláspontunkat semmiféle egyházpo-
litika nem befolyásolhatja döntően.
Uira át kell gondolnunk gyakorla-
tunkat a bibliai tanuság alapján és
revide álnunk kell azt! Komolyan, éle-
sen,' gyakorlatiasan és személy sze-
rint hadjáratot kell intéznünk a vá-
[ások ellerit

SzámOl! tartanak bennünket!
S ha lehetséges, majd dicsekednek is
velünk! Jó ezt tudnunk és emlékeze-
tünkben tartanunk. "Az euchariszti-
kus' kongresszusok története" címen
tanulmány jelent meg a legújabb ka-

tolíkus eucharisztikus könyvben. Az
1928-as kongresszust is bőven leírja:
ez Ausztrália Iövárosában, .Sydney-
ben volt. Kikötőjében - írja a szerzö
- "hatalmas hajón vitték diadalút-
jára az Éucharisztiát, amely fölött
öt repülőgép nyujtott díszkíséretet
Dél keresztjének csillagképe alakjá-
ban repülve; ---' mind az öt gép piló-
tája anglikán volt." Nagy ujjongás-
sal és di~daÜal emlegetik itt azt az
öt anglikán pilótát, akik a maguk
módj án hódoltak az Oltáriszentség-
nek. Ha öt anglikán pilótát' számon
tartottals .Sydneyben, akkor Budapes-
ten is számon tartatnak majd a pro-
testansok. Ezt leginkább' közhivatal-
nokninknek kell szívükre vennlök.
Tudjuk bizonyosan, hogy a katolikus
egyház egyetlen protestáns embert
sem fog az ünneplésre kényszeríteni.
Oe ha valaki önként közéiük megy,
azt el ~ne'trÍ fogja utasítani. Sőt talán:
számon '··tartja! Valamikor nekünk
magyar protestánsoknak az volt szá-
zadokon át a legfőbb sérelmünk,
hogy a körmenetekre és egyéb szer-
tartásokra kényszerítettek bennünket.
'Lehetetlen hát, hogy ma, amikor sen-
ki sem kényszerít erre rninket és nem
is kényszeríthet, - önként és ma-
.gunktól oda menjünk! Ugylehet di-
csekedésre adunk vele csak alkalmat!

Misszionáriusok
látogatták gyülekezeteinket az ej'.

mult hónapban: Vapaavuori Tuure
finn misszionárius, ld afrikai terüle-
ten munk álkodik és Kunos Jenő, le-
endő magyar rnisszionárius, ki Kíná-
ba készül. Kínába! Jolm Coetie tu-
dösitasa szerint a japánok nemcsak
fegyverrel törnek Kína meghódítá-
sára, hanem' szellemi hadjárattal is .

. Minden eszkÖzzel meg' akarják in-
gatni Kínát abban a bizodaimában,
amit esetleg Európa és a nyugati ci-
vilizáció iránt táplál. "Örömmel ve-
szem észre, hogya jelenlevők közül



'S.tnki sem kapta meg a tíyugati tudo-
mány keresztségét. Ez m\ndeóesetre jó
a kínai és japán kultúra [övendö egye-
s/tése szempontjából!" - mondotta
Pan, az új pekingi japán rendőrfő-
nök egy gyűlésen. Ime, majdnem
ugyanaz a hang, ami Stanley Jones
pár év elöttí híres indiai könyvé-
böl csendült ki. Nem kell keletnek
a nyugat kultúrája! Ezt pedig nem
tudja elválasztani a keresztyénség-
töl! Ne ítéljünk felettük könnyel-
múen. Vajjon mi el, tudjuk-e vá-
lasztani a kettőt ... ? Csak két ten-
nivalónk lehet ma ennek tudatában.
Az egyik a hitbeli eszmélés. Kitörölni
a hitet a kulturtantárgyak sorából!
Bár nem célunk mindenestöl felégetni
li kulturánkat, mégis világosan lát-
uunk kell azt, hogyakeresztyénség

kivüle és felette áll; s ha kell, meg..
feddheti és sarokba is szoríthatia.
Legyen azért hangos kritikánk nem-
csak kultúránk úgynevezett "kinö-
véseivel" szemben, de min~en meg-
nyilatkozásával szemben, a~it a ke-
resztyénség nem tűrhet! Oh, sok min-
dent nem számlálunk a kinövésekhez,
mert magunk is sóváran felhasznál-
juk, s így polgárjogot adunk a "ke-
resztyénségben" tőle teljesen idegen
áramlatoknak. - A másik tenni-
valónk pedig misszionáriusó'k indíta-
sa. Indítsuk őket tűzbe, viharba, há-
borúba, égő kultürából égő kultürá-
ba, - a tiszta evangelium misszio-
náriusait. Mert e kettő nagyon is ÖSl-

szetartozik. Nincs misszionárlusunk P
Jaj, be megfakult, gyenge lehet a hi-
tünk! Ébred] magyar Sion! Ebredi!

EGYHAZI FIGYELÓ
Az "ekklézsia".

ll. Gyf11eke:et és feJUgyelö_
Al. Urnak ezernyolcszáz ... - mondiuk - ... kilencvenkettedik esz·

tendejében X Iöldbirtokos, régi evangélikus család tagja, családi hagyo-
mányaihoz híven tevékeny résztvevöle a közéletnek. Képviselőséget vállal,
tagja vármegyéje mindenféle bizottságának, különbözö kultúr ális :,egyesü.
letek díszelnökségükkel tisztelik meg, az x .... .i evangélikus gyiilekezd
pedig felügyelőjévé választja. A megtisztelt férfiú 1000 forintot adományoz
a gyülekezet templomalapjára és azontúl is minden egyházi célú- gyűjtés
vagy anyagi hozzájárulás alkalmával adományával az elsők között: sze-
repel. Egyébként mind a ketten meg vannak elégedve. A gyülekezet bol-
dog, hogy ily nagytekintélyű, kiváló, áldozatkész férfiút nevezhet' fel-
ügyelőjének, és a nevezett közéleti nagyság is meg van elégedv.~;hogy
lám egyháza sem feledkezett meg róla és megajándékozta egy tiszjség g el,
amellyel - az anyagi áldozatokon kívül .- semmi mást nem tien, tenni;
csak viselni kell. , ' . '

Nem állítom azt, hogy a fentebbi kis vázlat a ~O-50 év elötti válla-
potoknak hajszálig rnenöen hű tükörképét jelenti. .Kivételek - mínt min-
denhol -- itt is voltak. Igaz azonban az, hogy - nagy általánosságban.i-e-
gyülekezeteink megelégedtek azzal, ha a felügyelő egyébként is nagyte-
kintélyü személye az anyagi erők bővizű kútforrását jelenti számukra, a
nélkül,' hogy annak eszemelyes munkáiát illetően a gyülekezeti életben,
bárminő különösebb igényeket támasztottak volna. .

A helyzet e téren az utóbbi időkben örvendetesen és lényegesen vál-
tozott. A felügyelők a gyülekezetek elhívásában Istentől nyert szolgálatot,
a gyülekezetek pedig fefügyelöikben az egyház serény munkásait látják"
akik elnöktarsalkkal.. a lelkészekkel együtt nemcsak egyenlő jogokkal,
hanem egyenlő köteíességekkel iS'llkormányozzák a gyülekezetet. A ma
gyUlekezetének felügyelője tehát kilép a passzivitás ködéböl, amellyel
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'szernélyé't ,:ít" pafrónusf~j~nek mult százáclbeWmaradváriyal kikűlvéiték \ts
aktiv feJügyelővé,lesz.

Ennek az aktívitásnak egyik része az egyház-közigazgatás rnunkája-
, ban való részvétel, amit E. A.-unknak -:-- az új E. T. által is érintetlenül
hagyott - 6Ö: §-a aképpert fejei: ki, hogy a felügyelő "aZ egyházközség
jogainak,érdekéinek és vagyonának .. '.... öre és-védöje." '

, Az ídézett törvényes rendelkezésböl iaz tűnik ki, hogy a törvényhozó
bizonyos munkamegosztást kíván életre hívni lelkész és felügyelő között
a gyülekezeti közig'azgatás anyagi részét a felügyelő gondjaira s ellenőr-
zésére bízván. Egyházunk szervezeténél fogva kézenfekvőnek látszik ez az
elgondolás, hiszen a gyülekezet anyagi természetű kérdései jórészt szo-
ros összefüggést jelentenek a lelkész személyévei és ~gy ez utóbbinak te-
herrnentesítését ezen ügyek térgyalásátót nemcsak a gyülekezet és lelkész
viszonyára vonatkozólag előnyösnek, de közegyházi szempontból is fontos
érdeknek kell minösíteni. A gazdasági, esetleg jogi ismeretekben jártas
világi felügyelő azonkívül tanácsaival, tapasztalataival nemcsak hasznára
lehet gyülekezetének, hanem éppen az ily kérdések tárgyalásánál sokszor
előadódó éles vitáknak helyesmederbe való terelésévei nem egyszer a gyü-
lekezet békéjét menti meg.

, ,Hármennyireértékeljük is, azonban a fenti munkakört, önként adó-
dikaz az érzés - és ezt gyülekezeteink ma már nagyori is felismerik-
hogy van mégegy más itanyú ténykedés is, ami valósággal lelket ad a

'felügyelő szolg álatának és ami a másik része a felügyelő aktivitásának,
'Röviden - már csak az analógia okából is --.- úgy nevezném ezt, hogy
"cura inspectoralis".

Ennek a "cura inspectoralis"-nak az alapgondolata az, hogy a gyü-
lekezet és felügyelője együtt járják a Krisztus-keresés útjait, hogya fel-
ügyelő állandóan és mindig vele legyen gyülekezetével. Vele legyen a temp-
lomban, az iskolában, a gyülekezet körében alakult egyesületek munkájá-
ban, és ott legyen mindenkor a bűnbánó és kegyelmet kérő hívek táborá-
ban is az Úr szent vacsorájának vételeker.

Hasznos és jó dolog, ha a' felügyelő nemcsak a gyülekezettel, mint
összeséggel. hanem a gyülekezet egyes tagjaival, ~ különösen gondolok
a presbiterelere és gondnokokra, - fenntartja az érintkezést és megismeri
azoknak magánéletét is. Ennek' a hívekkel való együttélésnek' megvan a
gyakorlati jelentősége. A felügyelő kilép a számara fenntartott közigaz-
gatási munkakörböl és részesévé lesz, a lelkész' hitépítő munkájának. Sok-
szor éppen az vált ki mély hatást' a hívek lelkében, ha azt látják, hogya
"világi", a Krisztusnak "ne~ hivatásos" szolgája ott van nemcsak a gyü:
lésezö, a költségvetést :megállapító, hanem az Imádkozó gyülekezettel is.
A hívek magánéletének megismerése pedig nemcsak a felügyelő számára'
jelenti a tapasztalatok gazdag tárházát, hanem áldásos a gyülekezet és
felügyelő viszonyara is,' amikor 'a hívek nemcsak a hivatalos arcátvhanern
egyéniségét is közelebbről megismerik annak, akinek a példaadásban is
vezetnie kell az egyházközség tagjai közt.

Meg kell még emlékezni egy körülményról, ami rendkívü li módon
megnehezíti - bármilyen odavaló és buzgó - felügyelőnek rnunkáját
gyülekezetében. Ez a földrajz! távolság. Nagy baj az, - sajnos, azonban'
gyakran nehezen kerülhető el, - ha a felügyelő távol lakik gyülekezeté-
től és gyülekezetével való kapcsolatát jórészt csak a gyűléseken, való rész-
vétel jelenti, Még nagyobb a baj akkor, - és ez a felügyelő egyházköz-
igazgatási munkakörében okoz különösen zavarokat, - ha a felügyelő még
csak nem is, adófizetője gyülekezetének. Rendkívül nehéz u. i. azanyaár
természetű ügyekben az állásfoglalás, amidőn a hívek előtt köztudornású,
hogy a gyülekezet által vállalt bárminemű anyagi megterhelés a felügyelő
személyére nézve semmiféle - egyházi adókivetés alapján álló- hozzájá-
rulást nem jelent. , ,,' " ' , ' ,

, Végezetül még a gyülekezet, lelkész es felügyelő viszonyára vonatko-
zólag .ra-kell mutatrrunk néhány' hibára, amelyeket sajnálatos módon ta-
pasztalunk' nem egyszer gyülekezeteink közigazgatási munkakörében. Az
eg'yik az, amidőn' az anyagi természetű kérdéseket tárgyaló gyűléseken
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·'~t égyik 'oldalon áfjanak az -égyháztagok, a másik oldaloríj.az urak": -a
, lelkész és felügyelő, akik - a közhangulat ferde felfogása szerínt - nagy·
zási hóbortból vagy a lelkész egyéni érdekeinek túlzott védelmében, teszile
próbára a gyülekezet anyagi erejét. Egy másik visszás helyzet az, amikor

• egyik oldalon áll a lelkész ~ ugyanilyenmegvilágftásba állítva - egyedül,
a másik olaion pedig támadó állásban az egyháztag ok, élükön vezérükkel :
'a felügyelőjükkel. A kettő közül nem tudom rnelyik kép a szomorúbb. Ha-
sonló esetek megelőzésének legfőbb feltétele, hogy gyülekezet, lelkész és
felügyelő mindenkor egy zárt egységet jelentsenek.

Gyülekezet, lelkész és felügyelő együtt lélekzik, együtt él, együtt
cselekszik egy minden egyházi közig azgatáson, egyéni érdekeken felül álló
cél: lsten országa építésének szent igyekezetében és szolgálatában.

Dr. Ajkay István.

Kisfaludy Károly,
kinek a napokban ünnepeltük szüle-
tése, 150. évf'ordúlóját, nemcsak írá-
sai val alkotott "ércnél maradandóbb"
emléket, hanem nagy szervező egyé-
niségével, egy új irodalmi irány meg-
teremtésevel jutott a halhatatlanek
sorába.

Kisfaludy nem volt a sors ke-
gyeltje. Maga írja egyik költötársá-
nak: "Zord végzet űzött ki a világba,
keserűség és könnyelműség habról-
habr a vetett, minden családi köte-
lékbőlkitép.ve hat éven át bolyong-
tam szerte-széiiel, beleestem a tüzes
vér és a zabolátlan fiatalság rnin-
den balgaságába. Oe megtértem,
megmentett a jobb érzésem. Előbbeni
életemet úgy nézem, mint a vihart.
mely ugyan sok virágom at .letépte,
de a gyökeret épen hagyta." Igen,
a gyökér sértetlen maradt, s ez tette
öt irodalmunk nagy egyéniségévéés
vezéralakj ává.

folytatója annak a nagy iroua-
lom teremtő mozgalomnak, melynek
kezdeményezője Bessenyei volt. A
magyart fel kell rázni renyhe tunya-
ság ából, tespedéséből, az .irodalmat
életszükségletté kell tenni a nemzet
széles rétegei számára. Kisf'aludy fel-
ismeri azt, hogy az irodalmi művelt
ség határozza meg az egyes ember'
nek és az egész nemzetnek szellemi
értékét. Ebben a korszakban, a ma-
gyar szellemtörténet legértékesebb
és Icg tanulság osabb részében: a ro-
manticizmusnak idejében jelenik meg
Kisf aludy Károly. Mi is 'a romanti-
cizrn usnak a hivatása? "Megaj ándé-
kozni a nemzetet egységes nemzeti
érzéssel, mely elmos százados ellen-

téteket. s egy táborba egyesít pro-
testánst és katolikust, tiszait és du-
naít." Nagy szükség van erre az egy-
séges nemzeti érzésre, de hogyan le-
het azt meg teremteni P Ekkor szó-
lal meg Kisfaludy lángoló szava:
"Ez csak az irodalom révén lehet-
séges." Ö lett az irodalom lelke. Az
a vágy tüzelte, hogy "köl tészetünket
europaivá és mégis nemzetibbé tegye,
hogy nernzetivé varázsolja 'a műve-
szit és művészivé a nemzetit." A
romanticizmus fejlett történelmi ér-
zéke nagy segítségére volt. A dicső
mult f elidézésével felébreszti a nem-
zeti és hazafiúi érzést, megteremti a
költészet nemzeti targyát és jelle-
gét. A magyar mult dicsőségének
kell lelkesítenie a jelen magyarját,
hogy tudjon hinni és remélni a bol-
dog magyar jövendőben. Először 11
szinpadról tüzeli a közönség et . ma-
gyar történelmi tárgyú darabjaival.
majd amikor látja, hogy kiáltó szava
nem hangzik el hiába, a költészet
minden ágában úttörő lesz és az ak-
leor még legnagyobbrészt német f'ö-
városban, Budán, megteremti az
igazi magyar irodalmat. ..

A költö legszebb álma a nemzet
boldogabb, szebb jövendéje. Széche-
nyi gondolatát veszi tolJ ára. A leg-
nagyobb magyar eszméi és célkitű-
zései találkoznak és együtt dolgoz-
nak a magyar nyelv és a hazá érde-
kében. Új nemzedék nevelésén fara-
doznak, új lelkes magyarságet akar-
nak az élet küzdelrnébe állítani.

Kisf'aludy Károly szervező és vezér
volt. Eszméit a nagy Vörösmarty
váltja valóra; a szellem mindig foly-
tatódik, a· szellem halhatatlan.

Dr. Deák István.



ma m-ég kicsinykörű éskís átüt6eré.
j~ keresztyén közvélernény. Az előb-
bi cs?port darabjaival ilyen vázlatos
áttek.Inté~ben nincs értelme foglal-
kozni, Kipróbált receptek szerint az
emberek' ösztöneinek és nevető' iz-
mainak ingerlését igyekeznek elvé-
gezni a legridegebb üzleti célok ér-
dekéb,en. ('o. másik. csoport egy-két
darabja minden figyelmet megérde-
mel. Ilyen mindenekelőtt O'Neilt az
emberi lélek mélyén lejátszódó örök
h~rcát és a kegyelem örök csodáját
bamulatos rnűvészi erővel megjele-
nítő színműve, a "Mindörökké!':' ...
A bukása nem a darab értékére ha-
nem a közönségre jellemző. A ~ásik
hasonlóképpen kiemelkedő színda-
rab~al, Nyirő József Jézusfaragó em-
berevel már részletesen foglalkoz-
tunk. Bibó Lajos Eszter c. színműve
az író jól ismert irodalmi visszaem~
lékezéseit viszi színpad ra. Mégis a
da:ab egyetlen nagy jelenete, a le-
b~J?an a "szektaprédikátor által meg-
ten tett tomeg megrendítő ábrázolá-
sa miatt ebbe a csoportba tartozik.
Ugyancsak lelki felemelkedést jelent
KáJlay M.iklós Godivájának megnézé-
se. Az író egy középkori legenda
áhítattai megrajzolt keretébe az Is-
ten kezében minden áldozatra kész és
alkalmas asszony alakját állítja be.
A sz~retet minden gonoszt legyőzö
csodájának illusztrációja ez a szín-
mű, Kétségkívül az idők jelét kell
látnunk abban, hogy a színházak
ilyen aránylagosan nagy számban
hozzák színre a vallásos élet kérdé-
seit és csodáit bemutató színműveket.
Azt hisszük, tévednek azok akik csu-
pán az Vr katonáinak nagyszerű üz-
leti sikerét megismételni akaro tö-
rekvést látnak ebben. Azok, akiknek
az a foglalkozásuk, hogy az emberi
érdeklődés irányait vizsg-álják jól
látják ezeket a vágyak,at, am'elyek

Az elmult hónapok szlnházlrcdalraa nagyon sok lélek rnélyén szunnya-
igen vegyes benyomással van a néző- ~oznak és kielég ülésre, .szabadulásra
re. Azok a darabok, amelyek soroza- áhítoznak. Meg kell említenünk azt
tos előadásokat értek el, legnagyobb- az érté~es . sorozatot is, amelyet a
részt a legalacsonyabbrendű iroda- Nemzeti Szinhéz ad elő alapításának
lomhoz tartoznak. _ Kivételekként szá~.adik e~ztelldejében régi nagysí-
Shakespeare lll. Richét diét, Shaw keru klasszikussá vált darabjai .közül,
Barbara örnagyát és talán Herezeg A, harc. ~ !?agyar szinpadon úgy lát-
Ferenc Kék rókáját lehet megemlíte- szik, kítöröben van. Ha az előcsatáro-
ni. Azok közül a darabok közül pe- zások során az igazi művészet he-
dig, amelyek a mai pesti közönség- lyenkint vereséget szenved is, az a
nek nem kellettek, volt néhány látszat, mintha feltűnőben lenne már
olyan, amilyenre méltán felfigyelt a az igazi művészet csillagzata. H .

. SlerkesztÚért es kiad-isért felelős: Líc, Dr, Karner Károty,
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.

A folyó irat elfogadása ellJfizetésl klJtelezettseggeljdr.
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Nem 'mindellDa,i ariaef
keltő hatalmas mtlvet adott ki' a Ma-
gyar Tud. Akadémia Zsirei Miklós
tollából Finnugor rokonságunk címen.
Kevés hasonló könyvet olvastunk,
amelyben a legmaibb és a legalapo-
sabb tudományosság ilyen élvezetes,
valósággal szépirodalmi formában
ölt testet és amelyben az időszerűség
ilyen szervesen beleolvad az állandó
értékek be. A könyv négy részre osz-
lik ; az első rész a nyelvnek osztá-
Iyozasával, a második a finn ugor ös-
korral, a harmadik a finn ugor népek
i~mertetésével, a negyedik pedig a
finnugor nyelvhasonlítás történeté-
vel foglalkozik. A munka gerincét a
harmadik rész alkotja és nemcsak a
mi szernpontunkból, de mindenképen
a könyv legjelentősebb szakasza ami
a terjedelemben is kifejezésre' jut.
Sajnos, a kidolgozása nem egészen
egyenletes. Külöruöseri sajnálatos ez
számunkra a vallási viszonyok is-
mertetésénél. Egyes népeknél kirnc-
rítöen megrajzolja a mai helyzetet,
de a legtöbbnél vagy csak érinti
vagy pedig meg sem említi. Különö:
sen fájlaljuk ezt a finnek ismerteté-
sénél. Legnagyobb testvérnépünkról
helyes fogalmat még csak rnegköze-
lítően sem alkothatunk az egyházi és
a vallásos mozg alrnak ismerete nélkül.
E vázlatos rajzból is elénk tárul az a
kép, hogy a lappok, a Jinnek és az
észtek kivételével a finnugor népek
színleg felvették ugyan a görögkeleti
vallást, de alapjában véve a régi po-
gányságban élnek. Milyen nagyszerű
konkrét feladat lenne a finn, észt
és a magyar evangélikus egyházak
számára és hogy megpecsételné
a tavaly létrejött összefogást, ha
együtt tudnánk felkészülni és lsten
intésére munkába állni a többi finn-
ugor nép misszionálására! --no



velésnek és a trianoni "sorsproblémá-
nak" kell elfoglalnia. Allásfoglalásá-
nak legnagyobb értéke az, hogy va-
lóság felé fordulást jelent a meg-
szokott egyoldalúság nélkül. A feladat
hármas tagolása és az ajánlott módszer
ellen emelhető kifogások közül csak azt
akajuk hangsúlyozni, hogy az állampol-
gárrá való nevelés a másik két kérdéssel
nem mellé-, hanem alárendelt viszonyban
van, mint annak két nagyon fontos rész-
lete, amely rnellé azonban több hasonló
állítható. Gyökerében támadja meg
a szerzö elgondolásának megvalósítási
lehetőségét az a két körülmény, ,hogy a
mai valóságismeret még a tények 'tárgyi-
lagos regisztrálásánál sem tart és hogy a
mai fiatal tanárnemzedék sok nagy ígé-
rete ellenére sem jutott még el, néhány
kivételtöl eltekintve, a valóság kutatásá-
nak kérlelhetetlen ig enléséig, hanem még
a leghaladóbb gondolkozásúak is a tár-
sadalmi romanticizmus jelszavainak ha-
tása alatt vannak. Több, az evangélikus
értelmiség körében gyakran hallható
igen lényeges hitelvi tévedés csúszott be
a rnunkába a "krisztusi elvekről és eré-
nyekről." A munka sok nagy értéke kö-
zül helyszűke miatt csak a legegyeteme-
sebbet és legösszefoglalóbbat említjük; ez
az első kornoly, nagyjelentőségű reakció-
ja annak a divatos felületes humanisz-
tikus "nevelési" irányzatnak, mely nap-
jainkban elárasztással fenyegeti nevelés-
ügyünk terjedelmes területeit. H.

Mórocz Sándor:
A pesti evangélikus egyház törté-

nete. Megjelent az Evangélikus Csa-
ládi Lap, 1937.-i évf. 28. számában.
E tanulmány a pesti evangélikus egy-

ház jubileumára készült. A pesti evan-
gélikusok százötven évvel ezelőtt, 1787-
ben szervezkedtek jogi gyülekezetté;
ez az egyházközség a következö fél-
évszázad alatt három gyülekezetre bom-
lik: magyar, német és tót lelkész igehir-
dető szolgálata köré csoportosul. A
pesti magyar evangélikus egyház 1837-
ben létesült; így százéves jubileuma is
van. Mórocz Sándor tanulmánya felöleli
a szervezkedés előzményeit is, kiterjesz-
kedik az adatszerűen rögzíthető 'esemé-
nyeken túl az egyház életének benső
összefüggésére. A szerzö bátran alkal-
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1938. Március. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Hagyar élet
és egyfjd:dörténet.
Gálos Rezső:

Báró Amade Lász/ó. Pécs, 1937.
228 lap.
A magyar rokokö legkiemelkedőbb

költői egyéniségének, Amade Lászlónak
első teljességre törekvő életrajza kornoly,
lelkiismeretes munka, A szerző alapos
kutatásai eredményeképen a részletek-
ben sok újat hoz, egy-két régebben is
ismert rnozzanatot pedig meglepően új
értelmezésben mutat be. Különösen áll
ez Amade utolsó szerelrnére, A szerző a
régi pozitivista iskola jól kitaposott út-
jain jár; és becsvágya inkább a költő
élete külsö eseményeinek megrajzolasil-'
ra készteti. A belső fejlődésre és a köl-
töi egyéniség igazi vonásaira csak utalá-
sokat lehet a munkában találni. Különö-
sen fájlaljuk azt, hogy a szerző nem ad
részletesebb korraizot. A magyar rokokó
jellegzetességéhez és lényegéhez értéke-
sebb és megbízhatóbb anyag talán sehol
máshol nem található gazdagabb réte-
geződésben, mint azokban az erekben,
amelyeket a szerzö olyan bámulatra-
méltó odaadással végigkutatott. Különö-
sen mély bepillantást nyujthatott volna
épen Amadéval kapcsolatban e kor nagy
ellentétekből összeszövödő vallásos éle-
tébe. Lehetséges, hogy a terjedelem ker-
látozottsága akadályozta meg az erre
vonatkozó adatai kidolgozásában. Az
életrajz jelenlegi formájában is azonban
szelid, szilárd alapja és utmutatója lesz
a további Amade, - illetve a magyar
rokokó -' kutatásának. H:

Belohorszky Ferenc:
Magyar problematika a közép;s-

kol ab an. Budapest. Egyetemi nyom-
da. 41 lap, ára 80 fillér.
Ez az értekezés, amely a nemzeti ne-

velésnek a. magyar nyelv tanításában el-
f'oglalandó szerepkörét igyekszik kijelöl-
ni, a fiatal evangélikus tanárnemzedék
reformtörekvéseinek értékes, bátorhangú
megnyilvánulása. A szerzö szerint a
nevelésben a központi helyet a ma-
gyarság három nagy időszerű kérdésé-
nek: a magyar ügy mai helyzete. meg-
ismerésének 'a jó állampolgárrá való ne-



mazta az égyházt6rténetírás sajátos
al ap elvét, azt, hogy minden korban az
egyház lényeges vonásainak jelentkezé-
sét kell vizsgálnia. Ezzel összefügg a ta-
nulmánynak az a példaadó jó tulajdon-
sága, hogy rnellözi a fejlődés hamis el-
vét és az egyház munkájának a kultúra
szempontjából való értékelését. De kívá-
natos, hogy az egész országra nézve
fontos pesti egyház története részlete-
sebb .elöadásban váljék ismeretessé -
mentőlelőbb. S. J.

Kur .Géza:
Cseh-megyer ' református történeti

kapcsolatok. Komárom, 1937. 96 lap
és .

A koméromi református egyházme-
gye. I. kötet. A komáromi ref'orrná-
tus egyházmegye kiadása. Komárom,
1937. 262 lap.
A cseh-magyar kapcsolatok úgy a

reformáció előtt, mint a reformáció
útán részint politikaiak, részint szelle-
miek voltak. A magyar nép keresztyén
hitre térítésénéla szláv keresztyénség-
nek jelentős szerepe volt. A reformáció
gyors elterjedését Magyarországon a
cseh huszitizmus is elősegítette. A cseh-
magyar kapcsolatok legerösebbikét azon-
ban a református keresztyénség hozta
létre. Ez a kapcsolat a 17. században in-
kább politikai, a 18. és 19. században in-
kább szellemi volt. A csehek vallassza-
badságát biztosíto 1609.-i· Felséglevél
Bocskay harcának közvetett eredménye.
Bethlen felkelésének okai között a cseh
protestantizmus sérelmei is szerepelnek.
Fehérhegy után a cseh protestánsok Ma-
gyarországan találtak otthonra. Részint
az evangélikusokhoz. nagyobb részben a
reformátusokhoz csatlakoztak. A refor-
mátus egyház 1647-ben hivatalosan is be-
fogadta őket. Lipót uralkodása alatt
együtt szenvedtek a magyar protestan-
tizmussaI. A 18. század elején Valesius
réthei lelkész gondozta őket. Papokról
is gondoskodott számukra. Valesius fel-
vette a .Bohemicarum Episcopus" cimet
is, mert ő avatta fel a cseh reformátusok
papjait. Mária Terézia alatt Valesius 40
évi rnunkáia látszólag megsemmisült. De
a Türelmi Rendelet után úgy a magyar-
országi, mint a csehországi református
gyülekezetek ujjáéledtek. A Valesíus at-
tal megszervezett magyarországi cseh
reformátusok lelkészei közül sokan ki-
mentek Csehországba az attérések kö-
vetkeztében megduzzadt cseh reformá-
tus gyülekezetek megszervezésére.

Kur Géza másik könyve a komárotni
református egyházmegye történetet tár-
gyálja a Türelmi Rendeletig. A könyv

első részé li réformácíö elterjedését éss
reformáció két irányának szétválasztá-
sát adja. A második rész ~,A sikeres küz-
delmek kora" elmen az 1662-ig terjedő
időszak történetét, a harmadik "Az erő-
vesztés ideje" címén Lipót kerának és
a 18. századnak a történetét adja.

Kur Géza mindkét könyve a határo-
zott gazdagodását jelenti . ti protestáns
egyháztörténelem irodalmának. Kitünő
tájékozottsággal megírt, bö forrássze-
melvényekkel rendelkezé művek' s ilyen-
formán nagyon tanulságosak rnindazok
számára, akiket tudományosim is érdekel
a magyar protestantizmus történeté.
Nem hallga ihat juk el azonban azt a meg-
jegyzésűnket, hogya második helyen is-
mertetett mű felosztását külsöségesnék
tartjukvaz elsőnél pedig szerettünk vol-
na hallani valamit azokról a szellemi ha-
tásokról is, melyek a történeti kapcsola-
tok útjain szivárogva a magyar és a cseh
református egyházak belső életét meg-
termékenyítették. K. A·

R.z: lrds ü:&e~ele.
Witte Johannest

Olfenbarung nur in der Blbel,
Göttingen, 1937. Vandenhoeckés
Ruprecht kiadása, 34 oldal, ára 0:90
RM.
A ma teológiáj ának egyik legmeg-

ragadóbb mozzanata az az út, amelyet
Witte, a vallástörténet professzora tett
meg Luther segítségével. a liberális teo-
lógia sivár agnoszticizmusától a Krisz-
tusban való boldog bizonyosságra. En-
nek az ide elérkezett Wittenek a bizony-
ságtétele a nagy föltűnést keltett "Die
Christusbotschaft und die Religionen"
círnű müve," amelyet mi is ismertettünk
meg ielenésekor, Ez a füzet felelet az el-
hangzott biralatokra. Ezt az alkalmat is
fölhasználja Witte arra, hogy a vitatott
pontok tekintetében újra teljes határo-
zottsággal kifejtse álláspontját. A füzet
nélkülözhetetlen azoknak, akik ismerik
Witte szóban forgó könyvét. Egyúttal.
azonban fölhivjuk még egyszer rninden-
kinek a figyelmét magára a műre is. Aki
tisztán akarja látni a keresztyénség. il-
Ietve a kinyilatkoztatás és a nem-keresz-
tyén vallások egymáshoz való viszonyát,
annak akkor is sokat fog nyujtani Witte,
ha egyben másban nem azonosíthatja is
magát vele. P. P.

Fertdt Leonhardt
Der Christus der Gemeinde. Ber-

lin, 1937. Furche-kiadás. 254 lap,
3.60 RM.
Ez a könyv Lukács evangéliumának

magyarázata. Fendt a gyülekezet Krisz-



tusáröl beszél. Az 6 exegettkat möd-
szere, hogy 'a' bibliai szövegek mögött
keresi az evangélisták, az összeállírök
és végső sorban az első gyülekezet szán-
dékát! Ezzel azt akarja elérni, hogy a
biblia-kritik ában megfenekletteket is
tálpra állítsa. Nem vezethető vissza va-
lami egészen .JéZusig? Akkor minden-
esetre visszavezethető az első gyül eke -
zetig. S ez a fontos, itt a megbízhatóság
záloga a mai gyülekezet számára. Kü-
lönben is nagyon jellemző Fendtre, hogy
minden kritikát kornolyan vesz, egyet
sém kerül meg és mindezeknek számba-
vételéveljut el pozitiv eredményre: a ki-
nyilatkoztatás megbízható igéjének tol-
mácsolására. Ezt olyan elevenen, olyan
-mai, dogmanélküli nyelven, olyan rá-
bíró lendülettel teszi; hogy nehéz az em-
bemek másképpen látnia, mint ahogyan
ö lát. Mégis. van ennek az exegetikai
módszernek hátránya. Túlzottan eszközi
szerepet kapa biblia, maga az Irás; ezt
ö tudatosan vallja. Véleményünk szerlnt
azonban sokkal többet kellene meglát-
nu nk egyevangélium szövegében,: t. i.
Krisztus igéjét és közvetlenül Krisztust
magát, skevesebbszer ahhoz a végső
meritséghez nyulni (veszedelmes, ha ez
sémava lesz), hogy a gyülekezet Krisz-
tusával megelégedj ünk.

SchoJz Lász!ó.

Windisch Hans:
Der Sinn det Bergpredigt. 2. ki-

adás, Lipcse, 1937, Hinrichs-kiadás.
190 lap, ára 6.85 RM.
Az immár elhunyt .szerzönek ezt a

rnunkáját halála után Dlbellus bocsátotta
közre. Annak idején Windisch a Hegyi
Beszéd gondos tőrténeti-filologiai értel-
mének kidolgozásával az. Újszövetség
értelmezésének egyik aktuálissá vált
kérdésében akart útbaigazítást adni. A
Hegyi Beszéd értelmezése kiszélesül
Jézus igehirdetésének erkölcsi követel-
ményét ("etikáját") tárgyaló vizsgáló-
dássá és végül beletorkollik abba a tör-
ténelrni értelemben .Jrásszerü't-nek rni-
nősített christologiába, rnely Schleier-
macheron és W. Herrmannon tájékozó-
dik. A Hegyi Beszédnek ez a szerzö ál-
tal "történeti"-nek minősített értelme
egyuttal erőteljes tiltakozás volt a teo-
lógiai új eszmélés nyomán jelentkező
újszerü "teológiai", azaz hitből fakadó
értelmezés ellen. Annak idején éppen
ezért e könyv erős ellenmondást váltott
ki. A szerzö az új kiadásban evvel az el-
lenmondással akart leszámolni és értel-
mezésének a helyességét igazolni. A nél-
kül, hogy vele vitába szállni akarnánk,
niegállapttható, hogy ez. nem . sike-
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rült s hogy, ma értelmezését még sok-
kal inkább dogrnatikus jellegű elöf'elté-
tele~ ált~1 megkö~?ttnek érezzük, rnint
megjelenésekor. Konyve ma egy letűnt
"teológiai" irányzatnak tanulságos do-
kumentuma. K.

Kohlbrügge H. F.:
Der Herr der Erde. Furche-kiadas.

72 lap, ára 1.35 RM.
Kohlbrügge (rnegh. 1875.) az elber-

feldi gyülekezet lelkésze és szigorú kál-
vini alapon álló prédikátor volt, akinek
mélyenjáró gondolatgazdagságát mos-
tanában újból felfedezik. Ennek köszön-
hetö, hogy Helbig ezt a .Ján. 21 magya-
rázatát tartalmazó írását újból kiadta.
Belőle nemcsak Kohlbrügge gondolko-
dásmódjáról kapunk szemléletes képet.'
hanem hasznos útmutatót az Irás meg-
értéséhez is. Nem tudományos, de nem
is "gyakorlati" írásmagyarázatról van
szö, hanem az Irás tulajdonképeni interi-
cióját, "üdvtörténeti" tartaimát '! feltáró
magyarázatról. Erre pedig éppen nap-
jainkban is nagy szükség van. K.

Preisker Herbert:
Neutestementliche Zei/geschichte.

Berlin, 1937. Töpelrnann-kiadás, 306
lap, ára 5.25 RM.
A történelmi tudományok fellendülé-

se a mult században és.rnég inkább a gö-
rög-római ókor vallásos viszonyainak .a
feltárása az utóbbi évtizedek folyamán
egészen új sz ínben tünteti fel előttünk
azt a kort, melyben a keresztyénség ke-
letkezett és elindult világhódító útjára.
Ennek a kornak, különösenpedig a hel-
lenizrnus vallásos világának az ismerete
sok vonatkozásban érthetőbbé teszi az
Uj szövetséget is. Preisker nemcsak rend-
kívül kiterjedt irodalomnak, hanem a
forrásoknak is alapos ismeretével fog
hozzá a kor arculatának a megrajzelásá-
hoz, Csak nagyon kevés politikai és kul-
turtörténeti anyagót ölel. fel, hogy an-
nál részletesebben szólhasson a kor szel-
lemi árarnlatairól, melyeknek során kü-
lönösen a stoáról, majd pedig a helle-
nisztikus-római vallásos viszonyokról
nagyon tanulságos képet kapunk. A
szerzö tolla alatt szinte rnegelevenednek
a népi és misztérium-vallások, annyira
bele tudja élni magát azokba. Könyvének
ezek a legsikerültebb részei. .Jóval rövi-

, debb - részben a tárgy természeténél
fogva - a késői zsidóság vallásos viszo-
nyáinak a tárgyalása, de itt is rendkívül
szines és szernléltetö képet kapunk.
Preisker anyagát úgy dolgozza fel, hog)."
min.denütt tekintette! van a, kereeztyéa-



ség re s igyekszik feltárni azokat a rnoz-
zanatokat, amelyek végül is a keresz-
tyénség - győzelmére vezettek. Aki a
tárggyal ismerős, az természetszerüleg
másként ítél esetleg némely kérdésben,
azonban ennek ellenére Preisker könyve
alapos, tömör és nagyon jól használható
munka: lelkészek, vallástanárok igehir-
detésük és vallásoktatásuk, bibliaköri ve-
zetők Irásmagyarázatuk számára igen
hasznos segédeszközt nyernek vele. K.

Lehmann János:
Krisztus vagy én? Útmutató a Rö-

mai levél megértéséhez. Fordította
Olasz Sándor. Apostag, 1937. Ára 2.60
pengő.
.Lohrnann János rostocki lelkész jó

értelemben vett "gyakorlati Irásmagya-
rázatot" ad a könyvében. A címben
megadott szempont szerínt a Római Le-
vél göndolatmenetében figyelmünket tel-
jesen Krisztusra irányítja, hogya bűnös,
önző, elveszett és elkárhozott "én" sem-
mivé legyen, ill. megtérjen. Ebben a te-
kintetben jó szolgálatot tesz azoknak,
kik Pál apostol e levelét tanulmányozni
óhajtják. Nem célja, hogy a levél súlyos
gondolatmenetének egész gazdagságát
kimeritse, azért a rnélyebben szántani
kívánók más, alaposabb rnunkákhoz lesz-
nek kénytelenek folyamodni. De első
tájékoztatásul alkalmas segédeszközt
nyujt A fordítás gördülékeny, jól olvas-
ható. K.
Schlatter Adolf:

Kennen wir Jesus? Stuttgart, 1937,
Calwer Vereinsbuchhandlung kiadása,
550 lap, ára 4.13, kötve 4.88 RM.
Az Irás magyarázatának e modern

mestere Jézussal való találkozásra sze-
retné e könyvben elvezetni olvasóit Egy
esztendő minden napjára elosztva egy-
egy írásmagyarázatot ad, amelyben
mélyreható, mindig új és eredeti szem-
pontokat érvényesítő értelmezéssel tárja
fel Jézus igéjét s azt, hogy ki' ö az Új-
szövetség tanusága szerint, Igy könyve
sokkal több, triint a szokásos napi áhí-
tatossági könyvek egyike: a szakaszok
szerves kapcsolatba kerülnek egymással
es tervszerűen mutatják meg pl.' azt,
hogyan" indít' Jézus hitre, hogyan te-
remti' igéje ujjá az embert, hogyan tisz-
tít meg/bennünket" mit jelent Jézus ke-
resztje," vagy hogy Jézus az ú], neve
körül séreglö gyülekezet ura. Schlatter-
nek ez a könyve is ineglep kifogyhátat-
lan gazdagságával, szellemi frisseségé-
vel, Nem könnyű 'olvasmány, de bősége-
sen 'megjutalmazza annak a f'áradságot,
aki benne, elmélyed.. K.

Dietrich Erich Kurt:
Die Umkehr (Bekehrung und Bus-

se) im Alten Testament und im' Ju-
dentum. Stuttgart, 1936. Kohlham-
mer-kiadás, 460' lap, ára 18 RM.
A prófétáknál ismételten találko-

zunk avval a követeléssel, amellyel a
bűnbe süllyedt népet Istenhez való visz-
szatérésre hívják. A Keresztelő és Jézus
is ,igehirdetésük központjába a "meg-
térés" igéjét állították. A szerző igen
értékes munkát végzett, mikor rendkí-
vül részletes és gondos, sokszor ismét-
lésekbe is eső vizsgálattal feltárja ezen
általa "visszatérés"-nek nevezett köz-
ponti bibliai fogalom értelmét és jeleu-
tőségét. Műve alapján látjuk, hogy a
"visszatérés" szervesen kapcsolódik az
1. parancsolattal és legmélyebb - Is-
tenre vonatkoztatva - kifejtést a nagy
prófétáknál (Hóseás, Esajás, Jeremiás és
Deuterezsajás) nyerte. E mellett a "pró-
fétai tipus" mellett áll egy másik .a., pró-
fétai-törvényszerű" tipus, mely már ha-
nyatlást jelent Dietrich mindezt rész-
letesen végigkíséri a rabbinizmus koráig,
de úgy, hogyelsősorban az Uj szövetség
megértésére akar előkészíteni. A "visz-
szatérés" ótestamentomi képzetének a
feltárása azonban a gyakorlati vallásos
élet' szempontjából is tanulságos: gyüle-
kezeteink, amelyekben a megtéres mi-
benléte sokszor égető kérdés, sokat ta-
nulhatnak e könyvből, K.

Keres;dyén tanltds és élet.
Seeberg Reinhold:

Christliche Ethik. Stuttgart, 1936.
Kohlharnmer-kiadas, VIlI+417 lap.
Ára kötve 6.75 RM.
A stuttgarti Kohlhammer cég a nem-

zeti szocializmusnak kedvező prot. teo-
lógiai irodalomnak egyik fő kirőpítö
fészke. Ez a cég legújabban egy új teo-
lógiai tankönyvsorozat kiadását indítot-
ta meg Theologische Wissenschaft, cí-
men Erich Seeberg szerkesztésében. Eb-
ben il sorozatban első kiadványként je-
lent meg Reinhold Seeberg nagyszabású
keresztyén erkölcstana, mely nyomdara
kész kéziratként vmaradt az J 935 öszén
elhunyt híres' berlini .prof'esszor ",után.
Első tekintetre csodálkozást kelthet,
hogy éppen egy 'olyan cég,mely külö-
nös Súlyt helyez a teológiai munka ak-
tualitására, egy 76 éves' korában elhunyt
szerzö művét állítja egy új tankönyvso-
rozat élére. De igazságtalanságba es-
nénk, ha ezt csupán a fiúi kegyelet ér-
zésének akarnánk betudni. Erich Seeberg
joggal .hívatkozhatik arra, hogy édes-



atyja erkölcstan ának már 1920. évi, a
mostaninál különben jóval rövidebb kia-
dása a szociál-etikai problémák homlok-
térbe állításával és elvi tárgyalásrnód-
jával olyan belátásokat igyekezett ér-
vényre juttatni, melyeknek elismerésére
csak a nemzeti szocializmus uralomra
jutása hozta meg a legkedvezőbb fel-
tételeket. Ebből a szernszögböl tekint-
ve. Seeberg etikája tényleg megle-
pöen "aktuálisnak" tűnile fel, aminthogy
egyébként is magán viseli a szerzö rend-
kívül gazdag, mozgékony, egyetemes
harmonikus kiegyenlítésre törekvő szel-
lemének bélyegét. Ez teszi a könyvet
egyszersmind tanulságossá, tekintet nél-
kül arra, hogya szerzö nézeteit min-
denben követjűk-e, vagy nem, Hogy
a kész adottságaban szinte a művészi
befejezettség fokán álló könyv a mai'
idők követelményének mégsem felel
meg eléggé, annak Iegszembeötlöbb jele
az, hogyakeresztyénség és az etikai
idealizmus között a határvonalak újra
meg újra elmosódnak benne. Ebben a
tekintetben a keresztyén erkölcstantói
ma erőteljesebb realizmust kell várnunk.
Az első kötet után ítélve az új tankönyv-
sorozat úgy szellemi színvonal, mint
tartalmi átfogóság tekintetében f'enn
tartani kívánja az eddigi igényeket il
teológiai képzés terén. Mindenesetre ér-
deklődéssel várjuk a sorozat további ki-
adványait. - P. K.

Asmussen Hans:
Sola fide - das ist lutherisch!

I~II. München, 1937, Kaiser-kiadás.
48 és 82 lap. ára 0.58 és 0.83 RM.
A hit által való megigazulás tanítása

a "megrettent lelkiismeretek" vigaszta-
lására szolg ál, - amint azt hitvallási
irataink hangsúlyozzák. Asmussen erő-
teljesen érvényesíti ezt a szempontot.
Világosan, szinte a lelkesültség erejével
fejti ki az első füzetben a sola fide tar-
talmát: előadásmódjának pointirozott
szemléletessége magával ragadja az ol-
vasöt, Nem "dogmatikai" fejtegetéseket
ad, hanem a Szentír ás eleven tartaimát
fejti ki. A második füzet első szakasza
a "hit" értelmét, a inásodik a 104. zsol-
tar,: a harmadikI. Korv 1'3, a. negyedik
Róm, 9-11 értelmezését adja. Mindezek
hozzátartoznak a' sola fide értelmének
pontosabb . körülírásahoz. Tisztázzák
a keresztyénnek a teremtett világhoz, a
felebaráthoz való viszonyát, a "cseleke-
detek" és erkölcsiség értelmét s jelen-
töségét, végül pedig a .predestináció oly
égető kérdését. Mindkét füzetet .rnele-
gen ajánljukolVasóinknak! K.

Bonhoeffer, Dietrich:
Nach/olge.· München, 1937. Kaiser

kiadás. 229 lap, 4.20 RM.
Prófétai könyv. Ezzel a jelzővel zsu-

goriaknak kell lennünk, de most esedé-
kes. Krisztus-hitről már kezdünk beszél-
ni, de Krisztus követéséből még nem so-
kat. látni. Idealizmusról, keresztyén er-
kölcsről is -hallunk, de Krisztus követé-
séröl kevés szó esik. Nem elég, ha sza-
vainkban kezdünk visszaigazodni egyhá-
zunk tanitásához, még fontosabb, hogy
annyira megnövekedjen a hitünk, hogy
életünket formálja újjá napról-napra. A
hit folytonos emlegetése közben elfelej-
tettünk engedelmeskedni. A reforrnáciö
üzenete a drága kegyelemről elsikkadt
és olcsó kegyelemmé silányult kezün-
kön. A kegyelem ingyenvaló, mégis drá-
ga. Ára van: mindent oda kell adnunk
érte, nem lehet úgyelfogadnunk, hogy
mindazt meg akarjuk tartani, amin eddig
a szívünk csüngött. Bonhoeffer könyve
döntés elé állít minket: vallásos törvé-
nyeink útját járjuk-e tovább, vagy Isten
parancsolataiban járunk? Mindennapi éle-
tünkben kell engedelmeskednünk! Élnünk
kell a keresztyénséget! Isten véghetetlen
szerétetére másként nem felelhetünk,
mint teljes odaadással és bátor engedel-
mességgel. Erre a könyvre rnindnyájunk-
nak égető szükség e van. U.

Hirsch,Emanuel:
Hilfsbuch zum Studium der Dog-

matik. Berlin, 1937. Walter de Gruy-
ter kiadása. 446 lap, 6 RM.
Ügyes, hasznos könyv ez mindenki

számára, akinek nincs sok ideje és meg
akarja ismerni a reformáció és az ortho-
doxia tanítását. Ma annyit vitazunk ar-
ról, hogy mi volt Luther, Melanchton,
Kálvin és a többiek igazi tanítása és
közben nem a tényekhez ragaszkodunk.
hanem saj át elképzeléseinket védelmez-
getjük. Ez a könyv segítségünkre van
abban, hogy megszűniék a két malomban
való örölés. mert hitelesen elénk állítja
a főbb kérdésekben. a reformátori taní-
tást. Megdöbbentően látjuk az ortho-
doxia elkanyarodását is ettől. Ez a ve-
szedelem minket is fenyeget. A résen ál-
láshoz kapunk segítséget, nemcsak. elvi,
de gyakorlati munkánkban is. U.
Reisner Erwíne

Die christliche Botschaft im Wan-
del der Epochen. München, 1935,
'Kaiser kiadás. 197 lap, ára 4.95 RM.
A szerzö a különbözö korszakok vi-

lágképéhez kapcsolódó keresztyén üze-
netet foglalja össze: . lsten, aki igéjében



közeledik hozzánk, tőlünk választ, azaz
döntést vár. A közbeniárö rnindkét rész-
ről Krisztus, kiben egyfelől Isten köze-
ledile hozzánk szolgai formát öltve egy-
szer test szerint s azóta is a különböző
világképek emberi nyelvének szolgai for-
máját véve magára, másfelől Krisztusban
az ember közeledik Istenhez, benne lesz
válasza, döntése igazzá és teljessé, kien-
gesztelődése váltsággá. A szerzö mesz-
szemenő megértéssel szemléli a ptolo-
maeusi világképben elhelyezkedő közép-
kori katolicizmust, viszont kritikával
vizsgálja a kopernikusi világ-képben el-
helyezkedő reformációt, melynek jelen-
kori válságát a világkép legújabb válto-
zásaival hozza kapcsolatba. A mai illu;
zionista és relativisztikus világképben I1Z
ember nem lát már sem eget, 'sem Iöl-
det, úgyszólván Istennek egész teremté-
sé t elvesztette, illetve ezt valóság- helyett
illuzióként hazudia. magának. Ennek a
világképnek szolgai formáját kell ma 3
keresztyénség-nek magára öltenie._

Szerintünk azonban a világ-kép min-
denker tükröz valamit, ha halványan, is.
Isten teremtési rendjéből, ezért kapcso-
lódhatik hozzá az evangélium. A mai
vilázkép ellenben Isten teremtési rend-
jét immár teljesen elvesztette. amennvi-
ben nemcsak relativvá, de illuziövá tet-
te: Ma tehát a többi világképekkel és
kerokkal szemben egy egészen új hely-
zet állott elő, amely kérdésessé teszi,
vajjon a keresztyén üzen et felveheti-e
egyáltalán a mai, a teremtési valóságot
teljesen elvesztett világképet s ha még-is:
oly módon-e, amint azt a szerzö dialék-
tikus álláspontja alapján egyedül elkép-
zelhetőnek gondolja? F. 1.

Stlihlin Wilhelm:
Das Gottesjahr 1938: Geisiliche

Ubung, Johannes Stauda-Verlag, Kas-
seI. 1938. 133 1. Ara fűzve 2.14, kötve
2.89 RM.
Az u. n. berneucheni körnek ez az

évről-évre értékes tartalommal megje-
lenő évkönyve ez alkalommal a "lelki
gyakorlat", exercitium főgondolata alatt
foglalia össze különbözö szerzők cik-
keit. Célja a lelki gyakorlat lényegének
és fontosságának bibliai és a gyakorlati
vallásos életből vett példaken keresztül
való feltárása. Ezzel pedig segítséget kí-
ván nyujtani a modern embernek, hogy
li helyesen értelmezett evangélikus lelki
gyakorlat (meditácio, bőjt, imádság stb.)
áldását, amely egyházunkban ma alig is-
meretes, ismét tudatosan megragadja.
Kényes feladatra vállalkozott Stahlln és
a többi szerzö, mert a lelki gyakorlat
fogalma nálunk idegenkedéssel és elő-

ítélettel találkozik. De ez ,3Z évkönyv
meggyőzhet arról, hogy felelevenítése
és a vallásos életben, való érvényesítése
nem jelent Luthertól való eltávozást.
hanem inkább hozzá való visszatérést
és küzdelmet külsö és belső akadályok
ellen, amelyek az isteni kegyelem rnun-
kájának útját állják. Ennek megvilágí '
tásáért épen úgy, mint a berneuchen-
kör számos más törekvéséért az Egyház
és a vallásos élet megelevenítésére, csak

hálásak lehetünk. ' ' ll. O.

Herman E.:
Leben aus Gott, Berlin, Furche ki-

adás. 170 lap, ára 2.10 RM.

Ez az' angol ról németre fordított
köny sajátosan egyéni kegyességi tipust
képvisel, amely éppen úgy szemben álla
csoportmozgalornmal, mint egyéb pro-
testáns szinezetű irányzatokkal. Amit az
imádság lényegéről, módj áról, életfor-
máló erejéről és szolgálatáról mond, az
egy meglepően gazdag és mélyenszántú
lélekbe enged bepillantást. Sokszor úgy
érezzüle túlságosan is tapasztalatokban
gazdag és élményekben elmélyedő.
Mert ha. jobban figyelt volna Isten igé-
jére mint a saját - kétségkívül igen ér-
tékes - megfigyelései re és tapasztala-
taira, akkor meglátta volna, hogy a
"lelki életnek" az a csodálatosan terrné-
keny, sőt "teremtő erejű" világa, ame-
lyet fest, - a legjobb esetben is csak
egyelőrevetített kép az Isten eliövendö
országából,. a megváltott új ég és új
föld mennyei Jeruzsálemából.

Mindezek mellett a könyv olvasása
nagyon alkalmas arra, hogy ráeszmél-
tessen az imádságra. Amit az egymásért
való imádkozás papiszolg álatáról és kö-
zösségformáló erejéből rnond, az nagyon
megszívlelendő a mostani időkben, ami-
kor az egyház kezd újra ráeszmélni az
egyház gyülekezet és· közösség voltára.

Groó Gy.

Bruns Hans:
Bernsbss, ein, Jűnger Jesu.. Berlín,

Furche-kiadás. 64 lap, ára. 0.75 RM,
Annak -a viszonylag kevésszámú adat-

nak a segítségével, amely az Uj szövet-
ségben Barnabásról, az antiochiai gyü-
lekezet nagy befolyású vezetöiéröl, a
görögök megtérttésének egyik ütegven-
getőjéről, Pál apostol munkat'ársáröl
ránk maradt, a szerzö eleven képet raj-
ZQI. .Főképen azt domborít ja ki, hogy
hogyan érvényesül Isten vezetése Bar,
nabás életében s .így könyvecskéie szá-
munkra is értékes életképet ad, K, .



See~erg, ~rlch:
Wer ist Christus?Tübingen, 1937.

J. C. B. Mohrkiadása. 58 lap. "Ára
1.13 RM.

Ez előadás olyan teológusnak a
megnyilatkozása, aki mélyen átérzi a
mai németországi egyház és teológiai
helyzetnek nehézségeit . és éppen eb-
ben a helyzetben küzd a keresztyén
vallás alapvető tényeinek és igazságai-
nak megőrzéséért, de egyúttal az adott
történeti helyzettel (nemzeti szocializ-
mus) való összeegyeztetéséért. Uiszerű
módon hangsúlyozza, 'hogy a keresztyén-
ség alapja Jézus Krisztus, és pedig nem
csupán a tanítása - a régi liberális
teológia értelmében - ·hanem elsősor-
ban . a személye. Az értelmezésben rnu-
tatkozótartózkodás .ellenére is nagyje-
lentőségű, hogy a Jézusra vonatkozó
kétségtelen történeti tények megállapí-
tásában milyen nagy értékű közeledés
tőrtént a konzervativ egyházi felfogás-
hoz.

Arra a kérdésre azonban, hogy mi a
jelentősége Krisztusnak a keresztyénség
számára s közelebbről a mi számunkra,
sajátságos és az egyházi meggyőződés-
nek idegenszerű választ ad. Eszerint
Krisztus a keresztyén ember "ősképe"
(Urbild). Ez azt jelenti, hogy ami Krisz-
tusori történt (szenvedés, halál, feltáma-
dás), az történik a keresztyén emberen
is. Krisztus megváltói munkájának kien-
gesztelő jellege ezzel erősen megrövi-
dűl. E felfogás azt a veszélyt is rejti
magában, hogy az "őskép" egyoldalú
hangsúlyozásával Krisztus történeti alak-
ja végül is a mitosz ködében f'oszlik
széjjel. W. D.

.Il: egy.fjá: lör:iénete.
Leipoldt Johannes:

Der Goitesdienst der iiltestcn
Kirche. Leipzjg, 1937. Dörffling &
Franke kiadása. 61 lap, ára 2.14 RM.

A tudós lipcsei professzor ebben a
könyvében igen fontos 'feladatra vállal-
kozott: kritikai vizsgálat alá veszi az
öskeresztyén gyülekezetek istentiszteleti
életére vonatkozó adatokat, mindenütt
egyúttal arra törekedve, hogy feltárja,
minek van kapcsolata' zsidó vagy görög-
pogány istentiszteleti elemekkel s mi
eredeti keresztyén alkotás benne. Rend-
kívül sokszínű képet kapunk ily módon,
mely ismereteinket jelentékenyen kimé-
Iyíti s rnelynek gyakorlati jelentősége
is van, ha pl. az istentisztelet (liturgia)

ujj áafkotdsának kérdésére gondolunk.
Aki tisztán akar Tátni e kérdésekberi, az
Leipoldt könyvében hasznos útmutatá-
sokra . talál, - jóllehet Leipoldt gondo-
latmenetét nem szabad kritika nélkiil
olvasni. ·K.

Stange, Carl:

Erasmus und Julius ll. eine Le-
getuie., - Berlin, 1937. Töpelmann
A. kiadása. XI, 357 lap és XXXI.. 1.
hasonmás melléklet, Ára kötve 9 ~M.
A kiváló göttingeni rendszeres-

teológus és Luther-kutatö meglepő tör-
téneti feladatra vállalkozott: azt bizo-
nyítja, hogy alI. Julius pápáról, közvet-
lenül halála után, névtelenül kiadott .gú-
nyos dialógus szerzője, ....2 bár a tudo-
mányos közf.elfogás szinte teljes egy-
hangúsággal Erasmust tartja annak, -
semmi esetre sem lehet Erasmus. Majd-
nem érthetetlennek látszik, hogy a szer-
zö ilyen óriási fáradságot fordított en-
nek bizonyítására, holott célja nem is
Erasmus védelme, vagy kedvezőbb szln-
ben való feltüntetése, hanem tisztán
csak az igazság kiderítése volt. A meg-
győző érvekkel leszűrt eredmény (Eras-
mus helyett egy Faustus Andrelinus ne-
vű francia humanista szerzöségét teszi
valószínűvé) mégis döntő jelentőségű,
mert az Erasmus [ellernéről alkotott köz-
felfogás elég jelentős mértékű reviziö-
j ára kényszerít. E mellett azonban a
könyv valósággal mintaképe a rendkí-
vül gondos és aprólékos médszeres
rnunkának, amiből csak tariulni lehet. A
humanizmus és pápaság viszonyahoz is
sok érdekes és jellemző részletet nyujt
a munka. Közli ezenkívül a dialogus kÜ7
lönbözö kiadásainak szövegváltozatait,
valamint az első kiadásnak teljes hason-
más-szövegét, W .

A: egy(já: mlss:16ja.

Lehmann Arno:
Missionarsfrauen erzéhien. "Dk

Mission der Kirche" V. Drezda, 1937.
Ungelenk kiadása, 64 lap,ára 1.32 RM.
Az újabb missziói irodalomban nincs

munka, amely ilyen életteljes képek-
ben mutatná be, mit jelent a feleség
a misszionárius oldalán, mint ez könyv,
Kezdve azon, hogy a mai Kínában rnun-
kálkodó misszionáriusné micsoda szeri-
vedéseken megy át két éves kis leányá-
val, amikor férjét fogságba hurcolják a
rablók, elvonul előttünk a férje helyett
a missziói állomáson rnindenütt helyt-
álló misszionérius-asszony. Olyan könyv



ez" amelyet csak mélységes tI1égrért-
dültségg el olvashat az ember. Hogy
milyen hősiességre képes az asszony,
ha életét a Krisztus kezébe . tette le,
azt ez a könyv lélekbemarkoló pél-
dák· egész sorával mutatja be. Ha azt
akarjuk, hogy gyülekezeteink nőtagjai
előtt föltáruljon a Krisztusban való élet
ereje és szépség e, szívük megdobbanjon
a misszió diadalmasan előretörő ügyé-
nek láttára, akkor olvassunk, fordítsunk
e könyvböl női bibliaórák. nőegyleti
összejövetelek és egyéb hasonló alkal-
mak számára! P. P.

ll: egy(já: és a vl1dg.

Maritain Jacques:
Religion und Kultur. Freiburg,

1936. Herder-kiadás, 104 lap, ára 0.98
RM és -Ó,

Gesellsctudtsordrumg und Freiheit.
Luzern 1936, Vita Nova kiadás, 153
lap, ára 5 sv. fr.
A rnegújhodott francia katolicizmus-

nak ez a tagadhatatlanul rokonszenves
vezető fi!ozófusa hazája határain túl is
egyre jobban magára vonja a figyelmet.
Ennek bizonyságai műveinek sorra-rend-
re megjelenő német fordításai, sőt van-
nak jelek, amelyek arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy nálunk is egyre job-
ban fölfigyelnek reá, .különösen azóta.
hogy meglátogatott bennünket.' Első
helyen említett munk ája is nagyon ér-
dekes. Tanulságos, hogy anémet kateli-
kus teológus és a francia thomista filozó-
fus mennyire meg akarnak mraadni a ka-
tolicizmusnak élesen megvont határvona-
lain belül és mégsem tudják magukat
kivonni a protestantizmus hatása alól.
Maritain egyrészt síkra száll annak a
kultúr ának a lehetősége érdekében,
amelynek hordozója "az inkarnáció hu-
manizrnusa", másrészt szükség esnek lát-
ja azonban, hogy "az inkarnáció hu-
manizrnusa" kiegészíttessék "a kereszt
humanizmusá"-val. Mert bizony ő is
vallja, hogy a golog taí kereszt ítélet
minden humanizmus, így a. keresztyén.
humanizmus s általában minden emberi
erőfeszítés fölött is (ll).

Maritainnak másik műve is magán
viseli a szerzö jellegzetesen spirituális
egyéniségének a bélyegét. Az eredeti
címe ez: "pu régime tempórel .et de la
liberté." Maritain tehát itt sub specie
aeternitatis - a "temporel" 'hangsúlya
erre utal - néz szembe a politikai élet

problémáival. ~iindul6pontía a szabad-
ság kérdése, amelyet az első rész tár-
gyal. Aquinoi Tamást követve jut el a
theonom szabadság fogalmához. Ezen
az alapvetésen épül föl a második rész,
amely a történelem folyamán előállott
jelen helyzettel néz szembe. Az ember
csak akkor teljesítheti a reá váró fel-
ad'atokat, ha az a theocentrikus huma-
nizmus alakítja, amely az értünk tövis-
sel koronázott Istenemberben látja a
mintaképét s amely a természetet átfor-
máló isteni kegyelemnek a műve az em-
berben (mindezt a szó római katolikus
értelmében véve). Szemben áll ezzel az
anthropocentrikus humanizmus, de az a
keresztyén humanizmus, illetve keresz-
tyén naturalizmus is, amely a XVI: szá-,
zadtól fogva virágzik s amely "útálat
Isten számára s amelyet kivet szájábói"
(l). A harmadik rész végül acél megvaló-
sltásához vezető eszközök "megtisztítá-

. sáról" (1) szól. Csak mellesleg említjük
meg, hogy hang és modor tekintetében
sokat tanulhatna Maritaintől a velünk
olyan sokszor szemben álló "harcos" ka-
tolicizmus. P. P.

8erdjajew Nikolai:
Christentum und Klassenkampl.

Luzern, 1936. Vita Nova Verlag, 98
lap, ára 3.50 sv. fr.

Berdiaiewnek, az ismert orosz filo-
zófúsnak ez a kötete három tanulmányt
foglal magában. Az első az osztályharc
elméletéről és gyakorlati' keresztülvité-
léről szól, _miközben egyik fontosabb
megállapítása, hogy a proletariatus is.
elpolgáriasodott. A másik az "ember"
alaptipusait igyekszik körülírni. Kivált-
képen azt határozza meg, miben áll a
polgári életforma és életszemlélet. A har-
madik a keresztyén álláspontot körvo-
nalazza a szociális problémával szem-
ben. Berdjajew e könyvében is igyekszik
a marxizmus rendszerében, nevezetesen
az osztályharc elméletében a pozitiv, ke-
resztyén szempontból is értékes mozza-
natot feltárni, hogy azután annál erőtel-
jesebben .mutasson Fá a munka és .gazda-
ság· erkölcsi problémáira keresztyén
szempontból. Igy vezet rá .arra, hogy az
osztályharc tulajdonképeni feloldása az
ujjászületésben van. Könyve igen sok ér-
tékes tanulsággal és , eszméltető szem-
ponttal szolg álhat azoknak is, akik az
isteni és emberi .valóságriak az össze-
elegyitését, mely Berdiajew gondolatai-
nak alapjául szolg ál, az evangélium ne-
vében nem fogadhatják el. -y.

BAROSS-NYOMDA: UZSALY ÉS xoscz GYÖR, ANDRÁSSY-ÚT 24.



Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:
Kiss Géza: Ormányság. Budapest, 1937. Sylvester-kladás, 428 lap.

Ifj. Biberauer Rikárd: Ez is India. Budapest, 1937. Sylvester-kiadás, 200
lap. - Br. Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. II-Ill. Budapest,
1937. Magyar Tudományos Akadémia, 313 és 424 lap. - Lukinich Imre:
A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára, 1. Budapest, 1937. Magyar
Tudományos Akadémia kiadása, Lll. és 736 lap. - Szabó Zoltán: Az at-
öröklés. Budapest 1938. Természettudományi Társulat kiadása. - Zsig-
mond Ferenc: A debreceni Református KoIlégium története 1538 (?)-1938.
Debrecen, 1937. 244 lap, ára 5 P. - Regnum. Egyháztörténeti évkönyv.,
Közzéteszi a Magyar Katolikus Történetírók Munkaközössége. Budapest,
1937. 283 lap, ára 10 P. - Kapi-Králik Jenő: Korálelöjáték "Térj magad-
hoz drága Sion" evangélikus korál felett. Budapest, Rózsavölgyi és Társa.
- Pfeiffer Otto: Ein Deutscher wird Christ. München, 1937. Paul MüIler
kiadása, 64 lap, ára 1.13 RM. - Trenkle Hans: Das Büchlein vom Stillesein.
München, Paul MüIler kiadása, 1937. 74 lap, ára 0.90 RM. - Schulz Wil-
helm: Menschenkenntnis. München, 1937. Paul MüIler kiadása, 136 Iap, ára
1.50 RM. - v. Loewenich Walter: Was heisst Offenbarung? Berlin, 1938.
Furche-kiadás, 54 lap, ára 0.90 RM. - Gerstenmaier Eugen: Die Kirche
und die Schöpfung. Berlin, 1938. Furche-kiadás, 285 lap, ára 4.95 RM. -
Múller Eberhard: Verstandenes Dogma, Berlin, 1938. Furche-kiadás, 160
lap, ára 1.80 RM. - Múller E.: Der Heiland. Berlin, 1938. Furche-kíadás,
187 lap, ára 2.10 RM. - Nikolaus v. Amsdorff ausgewahlte Schriften, Gü-
tersloh, 1937. Bertelsmann-kiadás, XII. és 144.1.,ára 3.75 RM. - v. Walter Jo-
hannes: Mystik und Reichtfertigung beim jungen Luther. Gütersloh, 1937.Ber-
telsmann-kiadás,40 1.,ára 0.90 RM.-Niemeier Gottfried: Wahrheit und Wir-
Iichkeit. Das System Martin Kahlers, Gütersloh, 1937.Bertelsmann-kiadás, 136
1.,ára 2.63 RM. - Althaus Paul: Paulus und Luther über den Menschen, Gü-
tersloh, 1938. Bertelsrnann-kadás, VIlL, 107 1., ára 2.63 RM. - Doerne Mar-
tin: Warum redet die Kirche von Sünde? Leipzig, 1938. Deichert-kiadás,
26 lap, ára 0.57 RM. - Straub Werner: Die Bildersprache des Apostels
Paulus. Tübingen, 1937. I. C. B. Mohr-kiadása, 138 lap, ára 5.85 RM. -
Marzinkowskij W. Ph.: Christus und der russische Student. Wernigerode
a. H. 1937. Licht im Osten-kiadás, 64 lap, ára 0.75 RM. - Zurakowskij
Mykola: Reformierte Ukraine, Wernigerode a. H. 1937. Licht im Osten-
kiadás, 32 lap, ára 0.45 RM. - Schachowskoj Johann: Das ein ige Hirten-
amt, Wernigerode a. H. 1937. Licht im Osten-kiadás, 23 lap, ára 0.38 RM.
- Simon G.: Islam und Bolschewismus. Wernigerode a. H. 1937. Licht im
Osten- kiadás, 56 lap, ára 0.57 RM. - Gott ist die Liebe, Zeugnisse einer
deutschen Frau aus der Sowjetunion. Wernigerode a. H. 1937. Licht . im
Osten-kiadás, 48 lap, ára 0.57 RM. - Stlihlin Wilhelm: Das Gottesjahr
1938. GeistIiche Obung. Kassel, 1938. Johannes Stauda-kiadás, 136 lap, ára
fűzve 2.14, kötve 2.89 RM. ,

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. A németországi könyvek-
nél a nálunk is érvényes u. ~. "külföldi arak" vannak feltüntetve.

Segitsük a külfóldóD éló magyar test.éreiDket I
Hány ezer magyar testvérünk él a küUöldön, akik egyszersmindenkorra elszakadtak magyar

hazánktói és semmi sem füzi őket már hozzánk! Az a.ábbiakban vagyok bátor egy tervet felvetni
arra vonatkozólag, hogy hogyan tarthatnánk fel velük az összeköttetést és állandó kapcsolatot.

Sokan vannak hittestvéreink között, ak.k nem tudják mit tegyenek az elolvasott evangé-
likus ujságokkal, hetilapokkal, könyvekkel és Ieszakitott kalendánuml lapokkal, amelyeket sokszor
nem szivesen dobnak el, viszont más célokra sem akarnak felhasználni.

Gyűjtsük össze, ezeket az elolvasott lappéldányokat. könyveket, esetleg használt bibliáka!
és küldjÜk el őket a külföldön (Amerikában, Kanadában, Németországban) élő hittestvéreinkbez.

Ezért tisztelettel felkérem mindazokat, aki« erre a mtssztoi segédszolgdtatra hajlanaók
lennének, közöijék vetem clműket es azt, nogv készek lennének-e kiolvasott lappeldunyaikat
stb. például havonkent összegyűjteni és a posta (tltal megengedett súlyhatdrlg es az általa
el61rt szd/Utasi. lll. csomagotási modon, elmresset ellátva, fdbelyegezve, nyomtatvdnyként az
általam meeaaond« cimre etkűtdeni? Azt is kérem velem közölní, hogy milyen clmi! lapokat,
kön} veket, vagy olvasnivalót bocsájtanának rendelkezésre elküldés céljábÓl?

Ezzel a mísszlól segédszolgálattal a külföld re szakadt szegénysorsban élő hitj:estvéreinket
szeretném első sorban segíteni abban, hogy anyanyelvükön értesüljenek egyházunk eseményeiről
és az itt történtek, ől. Másrészt meg úgy vélem, bogy egyházi és hazaíiae szolgálatot ls teljesltek
vete, amennyiben az egybázzal éa a szülOfölddel való szeros kapesolatot szorgalmazom.

Testvéri szerétettet Fuchs ]dno8
Egyházaskozát, (Baranya megye). evangélikus lelkész.



A "Keresztyén Igazság" tavaszi konferenciája
Asz6doa, március 25.-én lesz.

A konferencia reggel fél 10 órakor kezdöd.k s ugyanaznap
este vallásos estéllyel fejeződik be.

A konferencián a következő előadásokat vettük tervbe:

Evangélikus feladatok a magyarságban. (Lic.
Dr. Karner Károly.)

Keresztyénség vagy faji vallás. (Dr. Jánossy
Lajos.)

Lelki élet és keresztyénség. (Dr. Vetö Lajos.)
Ez előadásokon kívül megigérték közremiiködésüket Járosi Andor

(Kolozsvár), dr. Hilscher Zoltán és Urbán Ernő.
Konferenciánkra szeretettel hívjuk evangélikus értelmiségünket,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCHOLZ LÁSZLÓNAK
folyóiratunk novemberi számában meg-
jelent, tömeges terjesztésre alkalmas
tanulmánya

Az eucharisztikus
kongresszusokról

második kiadásban jelent meg és újból kapható. - Az első ki-
adás (21.000 példány 1) egy hónap alatt elfogyott 1 -Ára dara-
bonkint 6 f., 100 példány rendelése esetén 5 f., 500-nál 4 f. és
lOOO-né13 fillér. - Megrendelhető: Evangélikus Lelkészi Hivatal
Bpest, IV., Deák-tér 4. címén. - Felhívjuk lelkészeinket, egye-
sületeinket, társadalmi szerveinket : terjesszék tömegesen ezt a

rendkívül aktuális iratot.

BAROSS NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA, GYÖR, ANDRÁSSY-UT 24.


