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Közlernények utánnyomása a szerkesztöség engedélye nélkül tilos.

A KERESZTYÉN IGAZSAG-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 irányitást ad neki az
egyetemes keresztyén tanítás területén és a személyes keresztyén
életben; a pártpolitikai, világnézeti, társadalmi nézetek mögött meg-
láttatja vele lsten 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 evangélium
meghallására az ist.entiszteleti 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.



A2 iga~ságnQk Celke.
Az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket

minden igazságra. Mert nem ő magától szól, ha-
nem azokat szólja, amiket haJJ, és a bekövetke-
zendőket megjelenti néktek. Az engem dicső ft
majd. János 16, 13-14.

A Szentlélek lsten Lelke, aki az igében szól hoz-
zánk s bizonyságot tesz bennünk Kr is z t u s t o l.

A Szentlélek a Szentírásban hozzánk szóló ige
egyetlen magyarázója és megviJágosítója. Hogy fl
testté lett Ige, Jézus Krisztus csakugyan Isten fia, az én Megvál-
tom, hogy érettem jött le a földre, érettem élt, halt meg a ke-
reszten és támadott fel harmadnapon, azt csak a Szentlélek lát-
tatja meg velem, aki hite t é b res z t ben nem. A tanítványok
is csak a Szentlélek kitöltése után jutnak el Isten ezen - az
emberi ésszel és gondolkodással teljességgel ellenkezö - igaz-
ságára. "Urrá és Krisztussá tette Isten azt a Jézust, akit ti meg-
feszítettetek", így prédikálni csak p ün kös d utá n tud Péter
apostol. Pünkösd felöl lesz világossá nagypéntek és husvét
értelme, üzenete. A Szentlélek nélkül a Szentírásban foglalt apos-
toli és prófétai bizonyságtevés h o It bet ű marad a számomra.
A Biblia igéje hétpecséttel elz árt ti tok, Isten akarata örö k
rej tély. De mikor eljő az igazságnak Lelke, az megtanít
minket.

A Szentléleknek pedig egyetlen munkaeszköze az ige.
A Szentlélek c s a k mint Isten igéjének magyarázója és me~-
vi/ágosítója Isten Lelke a számomra. "Nem ő magától szol",
vagyis nem magáról és magából szol, hanem az igében ki-
jelentett Krisztusról. 'Tetszett az Istennek azt akarni, hogy
az Ő lelke csak az ő igéjén keresztül jöhessen és szol-
hasson hozzánk. Minden lélek, amely nem az ige által, az
igéből s az igéről szól hozzám, nem Istennek Lelke. Nem az igaz-
ságnak, hanem a tévelygésnek lelke. "Az igén kívül nincsen más
mód vagy eszköz, amely a Szentlélek erejét és vígasztalását kö-
zölhetné velünk", mondja Luther. Arról ismerhető meg a Szent-
lélek, hogy a Jézus Krisztusnek Lelke: róla szól, az ő dicsőségét
hirdeti. A Szentlélek prédikációjának tartalma: advent, kará-
csony, nagypéntek és husvét üzenete. Annak tolmácsolója, ma-
gyarázója ami már meg ira to tt, ami írva van és semmit mást
nem akar mondani azon fölül.

Ezt pedig nem úgy cselekszi, hogy talán em ber i ért e 1-
münket, felfogóképességünket művelné ki, tenné alkal-
masabbá Isten dolgainak a befogadására. Hanem úgy, hogy
olyasmit ad, amihez ember a maga erejéből soha nem juthatna.
Hitet ébreszt bennünk! Szemeket teremt a látásra, füleker
a hallásra, szívet a befogadásra. Hogy megérthessük az
igébő1: mit üzen az egyház Ura a Lélek által a gyülekezetnek.

Veni creator Spiritust Groá Gyula,
11
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Halálos méreg.

t

. Ne gondoljunk ennél a címnél olyan méregre, amelyet a
patikában halálfejes üvegekbe töltenek Mérges gázokról sincs
szó, amelyeket ma rémséges lehetöségektöl félve annyit emle-
getnek. Olyan mérget rnutatunk be, amelytől nem borzadnak az
embereik, sőt amelyet mosolyogva terjesztenek, rnosolyogva és
élvezettel fogadnak be. Pedig halálos rnérget terjesztenek benne
és fogadnak be vele.

Megnevezzük a mérget: megbújik a kétértelmű, sikamlós
éleekben. tréfákban. a szemérmetlen, mocskos beszédben. Csoma-
golása változik az egyes társadalmi körök "műveltsége" szerint.
Műhelyekben, munkahelyeken durva, leplezetlen nyiltsággal
folyik a tisztaság, szernérrnetesség öldöklése. Szalonokban "sza-
Ionképes" modorban és módon mérgezi meg ugyanaz az aljasság
és szenny a lelkeket.

Beszélünk romlott közéletröl és felháborodunk társadalmi
igazságtalanságokon. A társadalmi élet sok bajára keresünk or-
vosságot. Arról a halálos bajról, amely a gyökerüknél támadja
meg a lelkeket, kevés szó esik. Ha erkölcsi mételyröl beszélünk
is, inkább csak a botrányos eltévelyedéseseteit emlegetjük, ame-
lyeket nem lehetett egészen eltitkolni, amelyek talán még a bíró-
ságot is foglalkoztatják. A szóban és beszédben feltáruló erköl-
csi fertő háborítatlanul terjeszkedik Nem kárhoztatja társadalmi
törvény is jó izlés.

De kárhoztatja az isteni törvény! Luther a paráználkodást
tiltó' 6. parancsol/at magyarázatában helyesen mutat reá arra,
hogy az Isten akaratának megfelelő, tehát egészséges életrend
feltétele nemcsak a tiszta és szemérmetes cselekedet, hanem az
ugyanilyen szó és beszéd is. Azt u. i., hogy mi lakozik egy em-
berben, nemcsak a cselekedete árulja el, hanem a beszéde is.
A tisztátalan beszéd tisztátalan lelket leplez le. A tisztátralan lélek
pedig istentelen lélek, a tiszta és szent Istenhez köze nincs.

Ez a karhoztatása a tisztátalan beszédnek. Rajta a bűn bé-
lyege. Ezért rombol is. Mert a bűn sohasem maradhat meg rej-
tetten az ember belsejében. A természetéhez tartozik, hogy ki-
tórnbolja magát. Innen van, hogy a tisztátalan ember minden
alkalmat felhasznál arra, hogy szavaiban szabad folyást enged-
jen a maga tisztátalanságának. Innen van, hogy a szemérmetlen,

- szennyes "szellemességeikben" örömét találja, aki maga sem
tiszta. De ez az öröm halálos öröm. Benne nő és erősödik a szív-
nek tisztátalansága. Ezért terjeszt halálos mérget a szavakkal
való paráználkodás. .

Nevén neveztük a bűnt, amely társadalmurukat a tisztátalan /
beszéddel mérgezi. Paráználkodás az. Ezért nem "prűdség" az
ellene való felszólalás, hanem vészkiáltás. Mert a paráznaság is
lsten ítélete alatt van.

Hol található ennek a halálos rnéregnek ellenmérge? Luther
minden parancsolat magyarázatát, a hatodikét is, így vezeti be:



.Jstent féljŰik és szeréssük!" Á tisztátalan lélek istentelen lélek,
amely nem féli és nem szeréti Istent. Tiszta lélek csak az lehet,
amely féli és szereti Öt. Mivel pedig így Istenhez köti az életét,
nem romlottság és bűn, hanem tisztaság árad belőle.

Beteg társadalmunk ebben a vonatkozásban is csak akkor
gyógyulhat meg, ha Istenhez tér. Akkor immunissá válik a tisz-
tátalan beszéd halálos mérgével szemben. Sőt akkor kiveti azt
magából!

Budaker Osekar,

A zsidókérdés veszedelmei.
A zsidókérdés a közérdeklödés homlokterébe került. Sok

megnyilatkozásból egyenesen azt a benyomást nyerhetjük, mint-
ha a zsidókérdésben futnának össze a mai magyar válság összes
szálai s mintha ennek a kérdésnek a megoldásával megoldódná-
nak összes problémáink Pedig sem a földkérdést. sem a bank-
kapitalizmus kérdését, sem a nemzetiségi kérdést - magyar éle-
tünknek megannyi válság-gócát - nem Iehet a zsidókérdés
függvényének tekinteni s így azok nem is oldódnak meg az
utóbbival együtt. Nem akarja a zsidókérdést "megoldani" a "tár-
sadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosí-
tásáról szóló" törvényjavaslat sem. Előnye és értéke ennek a
javaslatnak éppen abban van, hogy intézkedései körét szigorúan
körülhatárolt területre szorítja, de nem arrogálja magának a
végleges megoldást. De a veszedelme is ugyanebben van: sokan
azt gondolják, hogy a zsidóságnak egy bizonyos százalékarányra
való leszorításával a gazdasági és szellemi életben - a kérdés
már elintézést nyert, "megol,dódott."

Ilyesmire különösen azok hajlandók gondolni, akik a zsi-
dókérdést alapjában, faji kérdésnek tekintik és a zsidóságot
mint népet szívesen minősítik Icisebbségnek. Már egy évvel eze-
lőtt kifejtetttik e folyóirat hasábjain, hogy ily módon a zsidó-
kérdésnek a tulajdonképeni magva sikkád el !kezeink közt és
azt nem lehet egészséges megoldáshoz juttatni.

Igaz, hogy a zsidóság "faj," persze éppen annyira kevert
faj, mint az európai népek általában, legyenek akár északi ger-
mánok, akár szlávok, akár magyarak. A faji szemlélet számára
alapvető jelentőségű lett, hogy a francia Gobineau a mult szá-
zad közepetáján különbséget tett értékes és kevésbbé értékes
fajok közt. A legnemesebb fajnak a fehéret, pontosabban a
germán fajt tartotta: ez hozta létre a kultúrában az értékálló
elemeket. A németté asszimilálódott Chamberlain Houston Sle-
wart adott ennek a német területre már Lagarde és Wagner
Richard által átvitt elméletnek élesen zsidóellenes fordulatot
avval, hogy az értékes germán f'ajjal szembe állította az "ala-
csonyabbrendű" zsidó fajt. Chamberlain állította fe'! anémetség
számára. azt a faji programot, meJy követeli a germánság faji
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tisztaságának a visszaállítását es a keresztyenségnek fajszérű
reformját a "zsidó" származású törvényszerű és dogrnatikus
elemek kikűszöböíésével. A német antiszemitizmusnak egy másik
gócpontja a mult század nyolcvanas éveitől fogva lassanként
Ausztriában, aiakult ki. Itt az antíszemitizrnus első sorban poli-
tik!ai jelleget öltött, de ideologikus alapja ugyancsak a faji
különbözöség elmélete volt.

Nálunk az antiszemitizmus először ugyancsak a nyolcvanas
években jelentkezett, amikor az oroszországi zsidóüldözések
következtében zsidó menekülők ezrei lepték el az északkeleti
megyéket. A tiszaeszlárí bűnpör erős tápot adott ennek a moz-
galomnak: a zsidóság hihetetlen szolidarrtása nemcsak a gyil-
kosság kiderítését és a bűnösök megbüntetését tette lehetet-
lenné, hanem lelkiismeretlen módon a magyar hatóságokat is
meghurcolta az egész európai közvélemény előtt. A liberaliz-
mussai és a zsidó világkapitalizmussal szövetkezett korrnányzat
ellenáilásán ugyan ez az antiszemitizmus elvérzett. Mégis fontos
annak a megállapítása, hogy az nem volt íkülföldi eszmék im-
port ja. Hasonlóan áll a helyzet a kornrnunizrnus bukása után,
Amikor egész Európában csend volt a zsidókérdés körül, nálunk
a világháború és a proletárdiktatúra tapasztalatai kirobbantják
az antiszernitizmust. Oe ez is csak rövid ideig tartó fellángolás
volt és a láng hamar elhamvadt önmagában. Egyik esetben sem
volt ezeknek a hazai talajból falkadt mozgalmaknak a köztu-
datba átment világos megalapozásuk és határozott célkitűzésük.
Jelszavak hatottak és gyökértelenségüle miatt hamarosan élü-
ket vesztették.

Az utóbbi években megint kiúju!Jt az antiszemitizmus. Róla
könnyen megállapítható, hogy teljes egészében a Harmadik
Birodalom antiszemita ideológiájanak a befolyása alatt áll: Ná- .
lunk is faji alapon igyekeznek a kérdést értelmezni és .megol-
dani. A zsidókérdés gyökerei azonban jóval. mélyebben vannak.
rnint azt manapság az antiszerniták gondolják Elvakultság volna
ugyan tagadni, hogy a zsidóság "faj." Azonban az, ami a zsidó-
ságot átokká és ostorrá teszi az öt befogadó népek számára,
ha neki teret engednek, nem a fajtájában gyökerezik. Amint
erre már rámutattunk (1. a "Zsidókérdés" c. tanulmányt folyó-
iratunk m. é. májusi számában), most is nyomatékkal kell hang-
súlyoznunk, hogy a zsidót "zsidó"-vá Krisztust tagadó vallásos-
sága teszi. Nincsen más Isten, csak aki Jézus Krisztusban nyi-
latkoztatta ki magát és .aki Jézus Krisztus által megvált, a bűn
erejéből kiszabadít és új élettel ajándékoz meg bennünket. Ez
az új élet formál igazi jellemeket, épít tiszta családokat, melyek
egészséges népi élet alapsejtjei lehetnek, tisztítja meg hivatás.

.rnunkánkat az önzéstől, segít becsületességhez és tisztességhez.
Sokarr azt gondolják, hogy társadalmunk betegségeinek az
alapja a civilizációban rejlő mesterkéltség és raffináltság s hogy
ezektől a bajoktól akkor szabadulnánk meg, ha sikerülne visz-
szatérní a természet primitív gyermekeinek a naiv természetes-



ségéhez és "romlatlanságá"-hoz. A valóságban a természetnek
ez az "egyszerű, romlatlan" gyermeke nem létezik, csak a fan-
tázia terméke: akik jártaik primitiv népek közt és elfogulatlanul
szernlélték életüket, mind azt tanusítják, hogyaprimitiv em-
berek életét - meglevő és tagadhatatlan erkölcsi tőkéjük elle-
nére is - szörnyű módon tönkre teszi a féktelen érzéki szen-
vedély, az, irigység és kapzsiság stb. A keresztyénségból sem
vezet vissza út a naiv, természetes "romlatlanság"-hoz. Ellenben
valóság az, hogya Krisztus elutasítása és megtagadása felsza-
badítja bennünk a természetes ember minden raffinált gonosz-
ságát, sőt egyenesen kényszerít hitetlenségre, érzékeink fele-
lőtlen tombolására, ősi önző és antiszociális ösztöneink kiélésére
és mindannak üldözésére, ami felfedi ennek a Krisztus-ellenes
magatartásnak az elvetemültségét.

A zsidóság egész életformáját, gondolkodását annak leg-
végső elágazásáig ez a Krisztus-elJenesség határozza meg. E tekin-
tetben legfeljebb fokozati eltérés van a talmud-zsidóság vallá-
sos fanatizmusa és a vallásosságában teljesen megüresedett mo-
dern, .Jiberális" zsidóság közt. Nem a faja, hanem vallásának
a Krisztus-tagadása teszi a zsidóságot "zsidóvá." Hogy ez így
van, azt legjobban az a körülrnény mutatja, hogy amikor keresz-
tyének megtagadják Krisztust, ugyanazok a jelenségek lépnek
fel, mint a zsidóságban. Nem véletlen, hogy az orosz bolseviz-
musban éppen úgy, mint nálunk a proletárdiktatúra idején, de
meg mindenütt, ahol a kommunizmus felüti a fejét, 'a zsidók
vezető szerepet vállalnak. Oe a szovjet szörnyű terrorja, az er-
kölcsi viszonyok irtózatos Ierornlása Oroszországban mégsem
írható egyszerűen a zsidóság számlájára: benne ugyanolyan fe-
lelOsséggel osztozik az orosz nép elszakadása Krisztustól. A
Krisztus-tagadás nyomán mindenütt ugyanazok a társadalmi
bajok lépnek fel és a szociális viszonyok megromlása ellen nem
nyujt segítséget a "vér" vagy a "faj" tisztasága és ereje.

A nemzeti szocializrnus által meghatározott antiszemita gon-
dolkodás végzetes tévedése abban van, hogy hisz a "vér mito-
szá'i-ban, abban, hogy az árja faj felsőbbrendűsége magában
véve biztosíték az ellen az eltévelyedés ell en, mely a zsidós

~ életformát és gondolkodást megfertőzi, más népekre veszedel-
messé teszi. Holott semmiféle fajnak a magasabb rendűsége nem
biztosíték a Krisztus megtagadásaból származó erkölcsi fertő
és antiszociális magatartás ellen.

Ez a felismerés láttatja meg velünk 'a keresztyénség fele-
lősségét a zsidókérdés körüt. Évszázadokon Ikeresztü'l 'tudatában
volt a keresztyénség annak a veszedelemnek, melyet a zsidóság
Krisztus-gyűlölete jelent: az ókorban és középkorban zsinatok
ismételten hoztak végzéseket, melyek tiltották a zsidó-keresz-
tyén vegyesházasságot, távoltartották a zsidóságot a közélettöl,
megakadályozták a zsidós életforma beözönlését 'a !keresztyén
életforma által meghatározott társadalomba. Csak a "felvilá~
gosultság" hitetlen gondolkodása aknázta alá a keresztyénség
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ellenállását és tette bizonytalanná a keresztyén egyházak állás-
foglalását.

Ma viszont súlyos veszedelemnek kell ítélni, ha az anti-
szemitizmus faj-mitoszának az alapján keresik a zsidókérdés
megoldását. A zsidókérdésnek ez a megoldása t. i. azonnal ke-
resztyén-eíJenes lesz: harcot indít az Otestámentom ellen, me-
lyet "zsidó" könyvnek minősít, és meg akarja "tisztítani" a ke-
resztyénséget a .zsídós" vonásoktól, ami la valóságban a keresz-
tyén hit élettartalmának a kirnetszését és - az ellentétek talál-
koznak! .- a szó szoros értelmében elzsidósítását jelenti. A né-
met nemzeti szocializrnussal szoros szövetségben álló újpogány
rnozgalrnak szarnos példát adnak erre.

De nem is szükséges idegenbe menni annak a veszedelemnek
a meglátására, melyet a zsidókérdésnek faji allapon való meg-
oldása felidéz. Nálunk is megdöbbentő példáját szolgáltatja en-
nek Szabó Dezső legújabban megjelent füzete: Az antijudaiz-
mus bírálata." Szabó Dezső egy síkon látja a zsidókérdést és
a nemetkérdést. A zsidókérdés szerinte "pralktikus kis elmélet"
mindazok kezében, akik magyarellenes "érde'kszövetkezetük"
rabságába törekszenek görnyeszteni a magyarságot. Szabó Dezső
is vallja ugyan, hogy a magyarság "ezer baja" közt a három
legsúlyosabb: 1. a nérnet probléma) 2. a zsidó probléma, 3. a
bankuralom és a nagybirtok. De úgy véli, hogyazsidókérdést
illetőleg "a (zsidók) nyilt elnyomása ellen fellázadó magyar élet-
ösztön teljes történelmi elintézést tudna jelenteni." Mert hiszen
,,'a magyarság előtt a történelem és élet nagyszerű iehetöségei
állanak; csak vissza kell adni a magyar szervezetnek élettani
folyamatai szabad, természetes munkáját, hogy azok zavartala-
nul működhessenek legmélyebb életösztönei. sajátos szervi tör-
vényei szerint." ft.. zsidókérdés feszegetése azonban "igyekszik
meggyógyítani egy kétségenkívül súlyos, de nyoíc-tízmillió ma-
gyartól mégis csak kiküszöbölhető betegséget és ezzel a műtét-
tel teljes virulentiára szabadít egy halálos, gyógyíthatatlan be-
tegséget," t. i. a "sokkal halálosabb igéretű morbus germani-
cus"-t. Szabó Dezső azon a véleményen van, hogy a hazai német-
ség a forradalom után "az Egyház, a hadsereg, a minisztériu-
mok, a közoktatás, a municipiumok, a bürokrácia stb. irányító
helyeit túlarányban" foglalta el, éppen úgy, mint ahogya zsidó-
ság ,,'a pénzügy, hitel, ipar, kereskedelem, sajtó, szabad pályák"
helyeibe furakedott be. Innét a jobboldali lapok jelentékeny
részében a "toporzékoló német dicsőítés," a "förtelem, az áru-
lás, a hazugság eddig elképzelhetetlen orgiái."

E sorole írójának nehéz vitába szállani Szabó Dezsővel és
mindazokkal, a/kik hasonlóan gondolkodnalk, mert szernükben
eleve elfogultnak látszik. Hiszen nevének németes hangzása
idegen faj betolakodott képviselőjének a látszatában tünteti fel.
Ezt még' súlyosbítja, hogy Szabó Dezső szerint "Taksot mu-
tyiban fojtja meg egy luteránus és egy katóljkus." Azért az
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alábbi fejtegetéseknek nem adhat más súlyt, mint az elrnon-
dandok belső tartalmi igazsága.

1. A hazai németség sohasem volt a birodalmi nérnetségnek,
még kevésbbé a germán imperializmusnak előretolt csatársora.
Sok évszázados története alatt a magyarországi némel büszkén
vallotta rnagát .Jiungarusv-nak a külf'öld előtt is és elvitatha-
tatlan sorsközösségben állott a magyarsággal. Vállal ta ezt a
sorsközösséget akárhányszor a saját faj testvéreivel szemben is
egyenesen a vértanúságig. Ennek nemcsak a szabadságharc szol-
gáltatja megdönthetetlen bizonyítékait, hanem így volt már a
XVII. és XVIII. század küzdelmeiben is. Fordítva: anémetség
sem törődött évszázadokon 'keresztül itt élő fajtestvéreivel, sem-
mit sem tett, hogy őket német faji tudatukban erősítse és hogy
faji tudatukori keresztül politikai törekvéseinek előörseiűl hasz-
nálja őket. A legutóbbi időben ez megváltozott: ezért van ma
jogunk nérnet kérdésről beszélni. Ezt a német kérdést pedig
egyenesen veszedelemrné dag aszthatja, ha Szabó Dezső gondol-
kodása a magyarságnak a vérébe menne át. Mert ez a gondol-
kodás szükségképen a faji tudattól fűtött nagynemetségnek a
karjaiba hajtja a magyar sorsközösség tudatában élő többé
kevésbbé asszimilálódott hazai németséget. Nyilt szernmel látjuk
a német-kérdés súlyos nehézségeit és veszedelmeit. De jaj a ma-
zyarsagnek, ha a Szabó Dezső-féle magyar nemzeti színekbe
öltöztetett Iaiiság csábos énekének engedve saját maga rob-
bantja fel a Kárpátok medencéjében sok vérrel és szenvedés-
sel egybekovácsolt népi egységet! Ez valóban rornlásunkká le-
hetne.

2. Szabó Dezsönek :a hazai nemetség "elmagyarosodásá"-
ban és a zsidóság asszimilációjában ugyanazt a jelenséget látja.
De megfeledkezik arról, hogya népek - és pedig a nagy népek
is! - nem a fajok elkülönüléséböl, hanem a történelem kohö-
jában születnek. Angol, német, francia, spanyol, olasz, finn,~-
egyik sem "fajtiszta," hanem mind magába olvasztott idegen
népeket, nem is szólva -a szláv népek rengeteg népkeveredéseról.
A magyarság népi kiaíakulása nem fejeződött be a középkor
elején, hanem kisebb-nagyobb rnegszakítasokkal folytatódott és
új sorsfordulóhoz érkezett, amikor a törökdúlta területeken le-
települt népek akarva-akaratlan a magyarság sorsközösségébe
kerültek és ezt a sorsközösséget vállaltak. Ez több volt, mint
a még faji tudatra nem ébredt nemzetiségek töredékeinek asz-
szimilációja, több mint a .Duna-rnedencév-ben élő kisnépek-
nek egy nemzetté törnörülése, ez a történelem sorsf'orrnáló
erejével új népi közösséget teremtett. A népek nem változhatat-
lan adottságoik, hanem történettik folyamán formálódnak. elhál-
hatnak és megujulhatnak. Az utóbbi két évszázadban a magyar-
ság ilyen újuláson ment 'keresztül. Aki ezt ma megtagadja. aki
nem látja vagy nem akarja meglátni ennek a népformálódásnak
a sorsdöntő jelentöségét, aki azt egyszerűerr elintézhetőnek
tartja avval, hogy "a hazai nérnetség irányító és hatalmi helyre
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jutott elemei faji szolídaritásuk roppant fellobbanását mint ma-
gyar nacionalizmust tudták megjátszani," - az a magyar tör-
ténetet és 'vele a magyar sorsot tagadja meg. Lehet az ilyen
állásfogtalas romantikus rajongás, a vallóságtói elszakadt fel-
hőkben járás, de alig hiszem, hogy joggal "magyari magyar"
volna. Nem is építi a "magyar Nernzer-et, hanem halálba
kergeti.

_ 3. Alki Szabó Dezső írását olvassa, azt a benyomást nyeri,
mintha benne tőről metszett magyar gondolkodás szólalna meg.
De sajátságos: egy minap megjelent, némel fajszeretettől át-
hatott, a 'magyar zsidókérdéssel foglaíkozó munka*) meglepően
hasonló szemléletmódot tanusít: számára is párhuzamos síkon
mozog anémetség elmagyarosodása és a zsidóság asszirnilációja.
Senki sem állíthatja, hogy e könyv írója magvarbarát. Honnét
a szemléletmód hasonlósága? Bizonyára nem onnét származik,
hogy Szabó Dezső az előtte oly gyűlöletes német szeniléletmó-
dot vette volna át és festette volna át nemzeti színekkel. A kö-
zösség éppen egy a nérnetségböl importált faji szempontban
van. Szabó Dezsőnél ez a faji szemléletmód éppen úgy hat.
mint Németországban. Aiki figyelmesen olvassa sorait, az köny-
nyen megtalálja benne a hol rejtettebb, hol nyíltabb állásfog-
lalást a keresztyénség ellen: hiszen a keresztyénség szerinte csak
arra jó Magyarországon, hogy egy idegen fajnak, a nérrietség-
nelk az uralmát biztosítsa.

A zsidókérdést némelyek úgy állítjáJk be, rnintha az minden
bajunk gyökere volna s mintha megoldásával minden betegsé-
günktől rnegszabadulnank. Ez hamis beállítás és azt célozza,
hogy elterelje szernünket a földkérdés égetően sürgős felada-
tairól.

A 'keresztyén magyarságnak fokozott felelőssége van éppen
a zsidókérdésben. Elhangzott nem is olyan régen oly vélemény.
hogy rni evangélikusok és Joiváltképen az egyház ne ártsa bele
magát ebbe a kérdésbe. De aki így gondolkodik, alapjában fél-
reismeri a helyzetet. Ma sokk ali inkább elérkezett az ideje, hogy
a keresztyén egyház tanítói hiveielénél fogva nyiltan hallassa
c kérdésben szavát és az evangélium igazságát éppen a zsidó-
kérdésre vonatkozólag is belevigye a legszélesebb körökbe. Dc
jól értsük meg: ·az egyháznak az evangélium szavát kell hal-
latnia. Nem liberális humanizmust és nem filoszemitizmust kell
prédikálnia, de nem isa faji ideológia gyűlöletét vagy az utca
antiszemitizmusát. Ellenben követelnie kell az egészséges meg-
oldást: a zsidós életforma visszaszorítását a közéletből, a zsidó-
sággal való felelőtlen keveredés megszüntetését (mert a kevete-
dés a zsidós életformának állandó beszivárgási területe), a gaz-
dasági és szellemi életpályák megtisztítását és ami nélkül mindez
nem ét semmit: a hitből fakadó keresztyén életforma érvényesi-
tését minden területen.

Lic. D,·. Kartter Kdroly.
"') Schickert Klaus: Die Judenfrage in Ungarn. Essen, 1937.
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A "szentistváni gondolat" és mi.
Az első magyar király halálának 900-ik évfordulója minden magyar

ember számára elevenné tette a kérdést: mi az, ami Szent István életrnun-
kájából maradandó és amiért az ő személyér és emléket századok múlásá-
val sem csökkenő tisztelet illeti? Ezt a maradandót, sőt újra és teljesebben
megvalósítandót szekták általában "szentistváni gondolat" néven emle-
getni. A protestantizmus, közelebbröl a magyar evangélikusság számara
azért jelent ez külön kérdést, mert ez a bizonyos "szentistváni gondolat"
vagy "szentistváni eszme" legtöbbször igen jellegzetes római katolikus
fogalmazásban -szokott jelentkezni, ami éppen ezért szükségessé teszi a
hozzá való viszonyunk tisztázását.

Az Ú. n. szentistváni gondolatnak a lényeges tartalmát leggyakrab-
ban ebben a tömör formulában szekták összefoglalni: szentistváni keresz-
tyén magyar állameszme. Ennek egyes főbb elemeit kell tehát tisztáznunk,
még pedig történeti gyökerük és kialakulásuk figyelembevételével s ilyen
módon megállapítani az erre vonatkozó felfogásunkat. -

A legelső ebben a vonatkozásban is magának István királynak a tör-
téneti alakja. A régi magyar történelem legnagyobb tekintélyű ismerője,
Hóman Bálint, állapítja meg, hogy "Szent István súlyos és kornor történeti
egyénisége nem tudott a magyar szívekhez oly közel Iérközni, mint Kegyes
László király, Igazságos Mátyás, vagy Rákóczi Ferenc eszményi alakja.
Nem tudta népünk képzeletét oly erővel megragadni. mint Honfoglaló
Árpád, világhódító Nagy Lajos, törökverő Hunyadi János romantikus fény-
nyel övezett személye. Neve nem került Bethlen Gáboréhez és Pazmany
Péteréhez, Kossuth Lajoséhoz és Deák Ferencéhez hasonlóan nemzetpoli-
tikai és világnézéti irányzatok lobogój ára." (Szent István-Emlékkönyv.)
Az elfogulatlan történész e megállapítás-ának magyarázatául rá kell mutat-
nunk arra, hogy az első magyar király alakj át már igen korán a magyar
nép lelkétől még nagyrészt távol álló körök rajzolták meg. Igy rnindenek-
előtt a legendaíró s jórészt idegen szerzetesek, akik minden igyekezetük-
kel a középkori szent-kultuszhoz nélkülözhetetlen csodás elemekkel fonták
körül István király alakját. A krónikaírók viszont ezzel szemben már észre-
vették Szt. István alakján azokat a vonásokat, amelyek a keresztyén szem-
lélet számára megütközést kelthettele. mint pl. Koppány kegyetlen kivé-
g eztetése, Vazul szigorú megbüntetése stb., s hogy ezektől az ö tiszteletre-
méltó alakját megtisztítsák, a felelősséget mindezért feleségére, az idegen
származású Gizellára hárították, aki mellett viszont a király szinte tehetet-
len öreggé törpül. Ebben a rajzban tehát már igen korán jelentkezik a
pogány mult iránt való rokonszenv s egy bizonyos profán, világi szernlé-
letmód, amely azonban az egyre erősödő egyházi, vallásos szemlélet mel-
lett nem tudott érvényesülni. A történettudomány ezekből a mar erősen
elrajzolt, eszményített leírásokból, valamint István kir ály alkotásaiból, tör-
vényeiböl s nem utolsó sorban a fiához, Imre herceghez intézett Intelmek-
ből - amelyek mindenesetre magának Szt. Istvánnak szellemet fejezik
ki - igyekszik megrajzolni az első magyar kir ály képét.

Ehhez a tiszta történeti eszközökkel kif'orrnált képhez, amely szerint
Szt. István az Augustinus által megrajzolt igazságos, kegyes és békesze-
rető király (rex iustus, pius et pacificus) rnegtestesülése, ennek az esz-



ménynek tudatos kővetője volt, - ném lehet lényégés hlegjegyczi1l valónk.
Az csak természetes, hogy Szt. István keresztyénsége csakis középkorí
forrásokból táplálkozhatott, uralkodói mintaképei csak azok lehettek, aki-
ket a közép:korigazi keresztyén uralkodólokérrt dicsőített, mint N. Konstan-
tinosz, N. Theodoziosz, Nagy Károly; Nagy Ottó. Amíg csak erről van szó,
addig nem lehet beszélni római katolikus vagy protestáns szellem érvé-
nyesítéséről. Sőt itt még arra sincs szükség, hogy István királynak és
kerának keresztyénségét va reformáció mérővesszeje alá állítsuk s ezen az
alapon vagy megtagadjuk a vele való közösséget, vagy azzal az érveléssel
valljuk őta magunkénak, hogy az ö keresztyénsége még sokkal közelebb
állott az evangéliumi és így a reformációi keresztyénséghez is, mint a
későbbi középkor, vagy a Tridentinum katolicizrnusáé. Amint már más
alkalommal tettem (Ker. Igazság, 1938. ian.), most is állítom, hogy mi
éppen a lutheri történetszemlélet alapján István király keresztyénségét
nagyon is pozitiv értelemben értékelhetjük és őbenne egyikét láthatjuk az
"igazság ama bizonyságai'i-nak, akikben Krisztus igazi egyháza megsza-
kítatlan folytonosságban élt a reformációban bekövetkeze'tt újraéledéséig
is. Mint magyar evangélikusoknak pedig minden okunk megvan arra, hogy
hálásak legyünk István király emlékének magáért a tényért: a magyar nép-
nek a keresztyénség re, még pedig a keresztyénségnek középkori nyugati,
tehát éppen római formájára való térítéséért. Mi is tiszteljük benne a ma-
gyarság komoly buzgalmú térítő apostolát, akárcsak más, a reformációt
teljes egészükben elfogadott népek az ö első keresztyén misszionáriusaikat
és első keresztyén uralkodóikat. Történetletlen megnemértés volna Szt.
Istvánnal azt a keresztyénséget hiányolni, amit csak a reformáció hozott
vissza újra. Azért, amit István király tett, őszinte hálával tartozunk
Istennek.

Sőt még arra sincs okunk, hogy első királyunk "szent" jelzőjétől ide-
genkedjünk. Még ha a római egyház szentté avatási aktusát el sem ismer-
iük, István .királyt nem csupán az újszövetségi értelemben nevezhetjük
"szent"-nek. Az ö Ú. n. szentté avatása ugyanis László király idejében
1083-ban, még nem a római egyház hivatalos aktusa volt. Ezt a szentté
nyilvánítást a László király által összehívott nemzeti zsinat hajtotta végre,
kifejezést adva ezzel annak, hogy a később valóban szentté nyilvánított
nagy utód s vele a magyar nemzet akkori vezető rétege tartja szeritnek
a magyarok első királyát és akarja az ö tiszteletét a magyar nép körében
ilyen módon biztositani. Hiszen II. Orbán papa 1096-ban még nem tudott
István király szentté avatásáról. Ebben az értelemben, ahogyan a magyar
nemzet 1. Lajos királyt a "Nagy", Mátyást az "Igazságos" jelzővel ruházta
fel, - tartjuk és rnondhatjuk mi is első kir ályunkat "Szent" Istvánnak.

Szent István államalkoto és államszervezö rnunkáj ának teljes elisme-
rését és méltánylását nem is szükség es külön hangoztatni, mert ez annyira
természetes minden magyar ember számára, hogy külön felekezeti megíté-
lés tárgya nem is lehet.

Az eltérés annak a megítélésében kezdődik, hogy tniképen kapcso-
lódott össze azután a későbbi nemzedékek felf~gásában ez a két alapvető
tény: keresztyénség és magyar államiság. Világosan kell látnunk, hogy
itt eleve kétféle szempont igyekszik egymás mellett érvényesülni: az egy-
/1~;?;iés a nemzeti szempont. Ezeknek egymáshoz való viszonya olykor har-
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tn6nlát mutat, máskor ellenben nagyori is nyilvánvalóvá lesz a kettő
közöttí feszültség

Szt. István munkáj ának nemzeti szempontú értékelése akkor kezd
kialakulni, amikor az új államszervezet kiépítése befejeződött és már szi-
lárd alapokon nyugodott, - amikor átment a köztudatba, hogy ez az új
rend, amely a magyarság helyét és feladatát Európa népei között szilárdan
megszabta, lényegében István király alkotása. Ez aztán csakhamar azt a
meggyőződést érlelte ki, hogy minden, ami .Jo és ősi jog", vagy "az atyák
igazsága", őreá vezetendő vissza. Szent István személye és munkája lesz
a magyar állam fejlődésnek végső forrása, minden újabb intézkedést tör-
vényessé avató igazolási alapja. Igy válik ö a magyarság mitikus törvény-
hozójává, minden későbbi jog és kiváltság-adomány forrásává, legalább is
II magyarság széles rétegeinek tudatában. (Deér J.: A szentistváni alkot-
mány. Magyar Szemle 1938. április.) - íme, itt van az alapja a magyar
nemzeti tradicionalizrnusnak, annak, amit ma "szentistváni gondolat"-nak
neveznek: mindent, ami nemzetünk életében jó és maradandó, visszavinni
első királyunkra, - bizonyos intézményeknek vagy törekvéseknek azzal
biztosítani a sérthetetlenséget, hogy azokat Szt. István nevének fémjel-
zésévei látj ák el.

Ennek a szeritistváni tradicionalizmusnak legfőbb szimbolumává a
királyi korona lett, amelyet a magyar nemzeti hagyomány ugyancsak a
"szent" jelzővel ruházott fel. Érdekes és tanulságos már most éppen a
szentkorona-tan kifejlődésében megfigyelni az egyházi és nemzeti szem-
pontú felfogás és értékelés feszültségét.

Az a tény, hogy István a pápához fordult királyi koronáért, semmi-
képen sem jelentett hűbéresi megalázkodást a pápa előtt, vagy éppen
annak elismerését, hogy a pápa ezután beleszólhat 'a magyar állam belső
ügyeibe, a királyi koronát annak adhatja, akinek ö akarja.' Ezt Hóman
Bálint is megállapítja, valamint azt is, hogy ezen az alapon a pápaság is
csak VII. Gergely óta kezd hűbérúri igényeket támasztani. A pápától
származó korona jelentöségét pedig ugyancsak ő így foglalja össze: "Az
egyetemes [keresztény gondolatnek [korunkra maradt s !később a magyar
nemzettest közjogi szimbolumává lett gyönyörű jelképe az első magyar
királynak olasz földről, francia pápától német szerzetes hozta szerit-
korona". (Magyar TörU 1. 194. 1.)

A pápától való koronakérés feltétlenül a középkori egyházi felfogás
elismerését jelenti az uralkodói hatalom eredete tekintetében. Jelenti tehát
annak elismerését, hogya király Isten kegyelméből uralkodik. A magyar-
országi római katolikusok érsek-prímása, Serédi Jusztinián szerint .a
"szentistváni keresztény állameszmének a lényege" abban van, "hogy az
uralkodó és az állam egyaránt elismeri, hogy Isten akaratából van, és
hogy ennélfogva mindkettönek minden hatalma Istentől származik." (Kat.
Szemle, 1937. 193.) Ez a fogalmazás magában véve még elfogadható volna,
ha nem azt a következtetést vonnak le belőle, hogy amikor az uralkodó
és az állam Isten törvényeinek engedelmeskedik, akkor az egyház, neve-

, zetesen mindig a pápai katolikus egyház parancsainak kell engedelmes-
kednie. Ilyen módon 'az uralkodó és az állam akkor teljesítik Istentől ren-
delt hivatásukat, ha rninden tekintetben engedelmes eszközei az egyháznak.'



Ez volna tehát római katolikus felfog;ás szerint a keresztyén kírájy' es il
keresztyén állam eszményképe.

Bizonyos, hogy István kir ály, az Intelmek tanúsága szerint, ebből a
középkori felfogásból sokat átvett. Fiának úgy rajzolta meg a keresztyén
király képét, ahogyan azt maga is megvalósítani igyekezett: megkívánva
a keresztyén hitet, az erények .gyakorlását, elsősorban az egyház emberei-
nek és intézményeinek támogatását, megbecsülését. De egyről nincs itt
szö: a pápaság beleszólási, vagy éppen legfőbb vezetési jogának elisme-
réséröl. Teljesen mellékes ebből a szempontból: kapott-e István király a
koronával apostoli követi jogokat, vagy nem, s .ha igen, úgy ezek csak az
őszemélyére vonatkoztak-e, vagy ezek tényleg alapul szolgálhattak a
későbbi magyar királyok apostoli címének és jogainak? Tény az, hogy
István kir ály az egyházi kötelességeket és jogokat úgy fogta fel, mint ame-
lyek közvetlenül Istentől származó uralkodói hatalmából következnek s
ebben az értelemben örökítette tovább a maga felfogását. Ez tehát a
trónöröklés meghatározásában az egyházi, vagyis pápai beleszólás kire-
kesztését is jelentette, bár a tisztán vérségi jogalapot a keresztyén szem-
pontú idoneitás, alkalmasság elve korlátozta. Ilyenformán már István ki-
rály meggyőződése is az volt, hogy a pápától mint az egyház fejétől ka-
pott korona, egyszersmindenkorra biztosította a magyar állam és a magyar
királyok Lsten törvényei szerint való legitimitását és egyúttal minden külsö
hatalommal.tekintéílyel, tehát az egyházéval szemben való függetlenségét is.

Éppen a mi szempontunkból igen fontos, hogy a magyar közfelfogás
már jóval a reformáció előtt kiküszöbölte azt az egyházi részről egyre
követelőbben hangoztatott és súlyos következrnényekkel megterhelt néze-
tet, mintha a magyar királyi korona tekintélyét a pápai adományozás biz-
tosítaná. Különösen az Árpád-ház kihalása adott okot a korona nemzeti és
köz.iogi tekintélyének erőteljes kidornborltására. Szekfü Gyula áHapítja meg
a következöket: "A magyarság továbbra sem tudja államelméletét Szent
Istvántói függetlenül elképzelni. A vér kihaltával a korona ad neki bizal-
mat és nyugalmat, hogy az alapító útján halad tovább (bármennyire eltér
is ez az út, százados fejlődés következéseként, Szent Istvántói), s ez ad
neki erőt ahhoz, hogy, kivülröl jövő befolyásoknak ellenállion. A szerit-
szék azon felfogásával szemben, hogy a koronát ö adta Szent Istvánnak,
s ezzel trónbetöltő jogot szerzett magának, megjelenik szinte védekezés-
ként az a nézet, hogy a szentkorona egyenesen angyal adománya, hogy
így elhomályosulion a szentszéktöl való eredete." (Szt. István-Ernlékkönyv.)

Ehhez hozzá kell még fűznünk, hogy a nemzeti öntudat a korona
pápai eredetét tényleg már jóval korábban, az Árpádok idejében elhomá-
lyosította. Ebből a szempontból igen nagy jelentőségű az az eléggé figye-
lemre nem méltatott tény, hogy a pápai eredetű koronát Ill. Béla idejében
egyesítették il Dukasz Mihály görög császártól 1. Géza királynak ajándé-
kozott koronával. Az ilyen módon létrejött és külsö formájában is a ma-
gyar állam tulajdonképeni szirnbolurnává lett koronában a felszabdalt pápai
korona tényleg szinte másodrangú jelentőségűvé törpült. Elvitathatatlan
ténnyé vált tehát, hogy ez a mindnyájunk által ismert magyar királyi
korona a maga egészében nem pápai eredetű s már ez is lehetetlenné teszi
számunkra a szentkoronával kapcsolatos, tisztára római katolikus egyházi
[elfogás jogosultságának elismerését.
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A szentkorona igazi jelentöségét a magyarság számára nem a római
katolikus egyházi felfogás, hanem a magyar nemzeti közfelfogás szabta
meg. Es csakis ebben az értlemben lehet a szentkorona az egész magyar-
ság, sőt a magyarsággal együtt élő nemzetiségek számára is a magyar
államiság igazi szimbóluma.

A magyar nemzeti és az egyházi felfogás feszültsége 1. Károly koro-
názásánál lett nyilvánvalóvá. A magyar királyi korona az ellenálló
László vajda birtokában volt. Hogy azonban a papa által erősen támo-
gatott Anjou Károly megkoronázható legyen, Gentile pápai követ _a
pápa nevében egy új és egyházilag megáldott koronát adományozott, ami-
vel Károlyt meg is koronázták De a magyarság ezt az ú] pápai koronával
történt koronázást semmisnek tekintette s Károlyt utóbb a szeritistváni
koronával újra megkoronázták. Később megint 1. Ulászlónal támadtak ne-
hézségek, amikor a szentkoronát Visegrádról ellopták. Ekkor a rendele a
szentkorona _"minden hatékonyságát, jelentését, misztériumát és erejét"
átruházták Szent István fejereklyetartó koronájára s ezzel koronázták meg
Ulászlót, Ezek a tények tehát azt ig azclj ák, hogy a szentkorona igazi ér-
telmét és jelentöségét az a felfogás szabta meg, amit a magyar nemzetet
képviselő rendek vallottak. Ennek a felfogásnak a klasszikus kifejezője
Verböczi István, aki már egyenesen a rendi kiváltságokat vezeti le Szent
István koronájából. A korona hatalmát pedig abból származtatja, hogy
a magyarság a keresztyén hitre való téréssel önként ruházta rá a meg-
választott kiralyra, illetve a koronára a törvényhozás, birtokadományozás,
bíráskodás jogát és hatalmát. Igy lesz Verbőczi felfogásában a szentkorona
az egész nemzet, a király és a rendek kifejezője, míg nem a 19. században
a feszabadult jobbágyság is belekerül az egész nemzettestet jelképező
szentkorona f og alm ába.

Nem szükséges a szentkoronával kapcsolatos felfogás tovabbi elaku-
lását végigkisérnűnk. Hiszen a reformáció ezen a ponton egyelőre nem
hozott új szernléletet, mivel a nemzeti közjogi felfogást nem is volt szük-
ség es protestáns színezettel ellátni. Az evangélikus Révai Péter koronaör
a szentkoronáról 1613-ban megjelent és több kiadást is látott munkájában
a magyar embernek a szentkorona iránti tisztelete nyilatkozik meg, sőt
vallásos értékelést is ad, amennyiben szerinte Szent István ezt isteni ki-
nyilatkoztatás és angyali parancs alapján nyerte el. Ezt ő még össze tudta
egyeztetni evangélikus meggyőződésével. De ami-kor a barokk-korszakban
a szentkorona maga is valóságos vallásos tisztelet tárgya lesz, kapcsolatban
az egész Szent Istvan-kultusszal, akkor protestáns részről már éles ellent-
mondások hangzanak el, sokszor persze a felvilágosodás' okoskodásának
fegyverkészletéveI. Igaz, hogy a felvilágosodás szelleme római katolikus
részen is megtette a rnunkáját, de ez csak annál kirivóbbá tette azt a szer-
telenséget, amit a barokk-kor a Szent István-kultusszal csinált.

Egy olyan vonatkozása van a szentkoronának, ahol a vallásos moz-
zanat nem kapcsolható ki: a koronázás aktusa. Anélkül, hogy itt megint
dogmaként Ike\1ene elismerni az Intelmeknek a keresztyén királyra vonat-
kozó ama megállapításait, amelyekből azt következtetik, hogy a szerit-
kerorra csakis római katolikus hitű király fejére !kerülhet, ezen a ponton a
meg nem tört évszázados hagyománnyal és a többségi egyháznak ezen az
alapon kialakult előjogaival szemben nem kívánunk e\1envetést tenni.
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A barokk-korszak különösen két vonatkozásban adott új szlneket a
Szent Istvánra vonatkozó felfogásnak: egyik a szent jobb kultusza, a másik
a Patrona Hungariae, illetve a Regnum Marianum gondolata. Mindkettő~
nek 'erősen protestánsellenes az irányzata. S ma újból éppen ezt a kettőt
igyekszik II hazai római katolicizmus Szt. István fokozottabb tiszteletének
főmozzanatává tenni.

Az Ú. n. "szentjobb"-nak a szentistváni gondolathoz semmi lényeges
köze nincsen. Annak indokolásával sem szükséges bővebb en foglalkozni,
hogy mi a szent iobb-kultuszban semmiféle formában részt nem vehetünk.
Sőt igen meg kell kérdöjeleznünk azt is, hogy pusztán nemzeti szempont-
ból vari-e ennek komoly jelentősége? Hiszen a "sientjobb" hitelességének
legrégibb dokumentuma egy igen bizonytalan történeti értékű legenda;
nem is szólva arról, hogya megmaradását igazoló későbbi bizonyságokban
is nagy hézagok vannak, Mindenesetre a leghatározottabban tiltakoznuntt
kell az ellen, hogy bárki is a szent jobb-tiszteletben való részvételt tegye
a magyar nemzeti érzés és hazafiasság, vagy akár a helyesen értelmezett

.szeritistváni gondolat megértésének mértékévé, vagy feltételévé,
Ami a Patrona Hungariae kérdését illeti, Szekfű Gyula az "eredeti,

szeritistváni koncepció" egyik leglényegesebb elemének tekinti, hogy' "a
koronazás lényén kívűl még egy másik horgonnyal is lekötötte a transcen-
dens világba Magyarországot Szent István azzal, hogy országát Szűz Má-
riánaik felajánlotta, s őt Patrona Hung ariae-vé tette." (Szt, István-Emlék-
könyv.) Ugyanő hivatkozik arra is, hogy Heltai Gaspar KrónikájábanSzent
Istvánnal kapcsolatban ezt a dolgot egészen elfogulatlanul mondja el, ami-
ből arra következ tet, hogy "a XVI. század protestáns szellemétől a Pat-
rona Hungariae alakja és fogalma nem volt még idegen." (U. ott.) Azon-
ban az akkor már antitrinitárius Heltainak jórészt Bonfinit követő világi
krónikáiából Tlyen messzemenő következtetést levonni nem lehet. Vele
szemben ott van jóval leorabbi időből Dévai Mátyásnak nyilatkozata, amely
szerint, ha István király csakugyan Szűz Máriának ajánlotta fel az orszá-
got, "akkor nem ismerte a hit igazi terrnészetét, mert a hit egyedül Istent
hívja segítségül és egyedül Krisztusra szegzi szernét". (Révesz 1., Prot.
Szemle, 1937. szept. 394. 1.)

A magyarországi protestantizmus számára a Regnum Marianum gon-
dolata valóságos sorskérdésse lett. Hiszen 'már az 1523-iki budai ország-
gyűlés a lutheránusokra mint Szűz Mária ellenségeire mondta ki a fej- és
jószágvesztés büntetését. Azután a 17. század második felétől ugyancsak e
jelszó alatt folyt a protestantizmus tűzzel-Vassal való irtása. Hogyan tudott
volna a protestantizmus közösséget vállalni azzal a szellemmel, amely
még az ellenreformáció nagy sikerei közben is a "Magyarók tündöklő
csillagjához" ilyen sirámokat bocsátott: "Mint rózsát a hévség, úgy a Pari-
nóniát, Rontja eretnekség". ÉS még ma is, éppen a kezdődő Szent István-
ünnepségek küszöbén, a hazai római katolicizmus szellerrrét talán leghíveb-
ben és öntudatosan képviselő történetíró, ezt írja: "Keresztény hittől hor-
dozott nacionalizmus csak Szent István és a Nagyboldogasszony, Magyar-
ország patrónája zászlói alatt veheti fel a harcot a mai hitetlenséggel és
újpog ányságg'al." (Szekfű Gy. Szent István-Ernlékkönyv.) Kérdezzük:
lehet-e valóban "szentistváni" gondolat az, amely az igazi magyar nacio-
nalizrnusból és ezzel a nemzeti közösségböl felekezeti-többségi alapon ki



akarja r keszteni a magyar nép S a vele együtt élő és szenvedö nemzetisé-
gek jelentős részét? Mi ezt a Regnum Marianum-gondolatot sem keresz-
tyénnek, sem vatóban szentistváninak elismerni nem tudjuk, és római kato-
likus magyar testvéreinket arra !kérjük, hogy éppen a helyesen értelmezett
szentistváni magyar egység érdekében ejtsék el végkép ezt a sok szornorú
ellentétet felidéző gondolatot és törekvést, Ha ezt meg tennék, megbecsül-
hetetlen szolgálatot terinnének egyképen a keresztyénség és a magyarság
ügyének. Ez volna a Szent István-évnek valóban legszebb és első királyunk
szellem éhez is legméltóbb gesztusa.

Még egy mozzanatot kell kiemelni az Ú. n. "szentistváni gondolat"-
ból, amelyre ma ugyancsak elég gyakran hivatkoznak. Az Intelmek 6. fe-
jezetében van a híres rnondás: "az egynyelvű és egy szokású ország
gyönge és törékeny". Ezt ma úgy szeretik idézni, hogy lám, Szent István
már majdnem egy évezred del ezelőtt megjelölte azt az egyedül lehetséges
államgondolatot, amely a Duna völgyében megvalósítható. Meggyőződé-
sünk szerint eza kérdés egyáltalában nem lehet felekezeti, vagy csak val-
lásos megítélés tárgya sem, bár Szent István korára és viszonyaira való
tekintettel joggal lehet úgy értelmezni, mint a keresztyén tesvérszeretet
alkalmazásat la behívott térítő papokra és a nyugati kulturális közösségbe
való bekapcsolódás érdekében betelepített idegen lovagokra való figye-
lemmel. Ez a tényleges háttere és eredeti értelme ennek a mondásnak s az
is bizonyos, hogy ma, amikor erős államot csak nemzeti alapon tudunk el-
képzelni, ezt az elvet ilyen értelemben alkalmazni s ezen a címen esetleg
még úiabb idegeneket betelepíteni, esztelenség volna. A nemzetiségek
együttélésének problematikája ma egészen más, mint az Szent István ide-
jében volt s itt a helyes megoldást csakis a mai viszonyok józan és fele-
lősségteljes megértése alapján lehet megtalálni. Nincs szükség arra,' hogy
a tiszta valóságszemléletet veszélyeztető módon igyekezzünk valami ro-
mantikus lelkesedéssel mindent, ami nemzeti életünkre vonatkozikvSzent
lstvánra, mint a magyarság mítikus törvényhozójára visszavezetni. Ai ilyen
hamis és már kegyes szölarnrna váló "szentistváni gondolat" ellen éppen a
jelen és jövő feladatainak józan meglátása érdekében küzdenünk kell.

~:* *
Mi első királyunk személyér és emlékét a legteljesebb megbecsülés-

ben részesítjük; nemzetünk, hazánk egész történetét és [elenét a vele való
összefüggés nélkül nem is tudjuk elképzelni. Meggyőződésilnk szerint
azonban az ö nagyságát nem kisebbítheti az, hogy az ö gondolatai, eszrné-
nyei,amelyek a középkorban gyökereztek, sok tekintetben már nem való:
síthatók meg. Nem válhatunk rni olyan történetietlenfelfogás rajongóivá.
amely nem akar azzal számolni, ami nemzetünk életében 900 év óta tör-
tént. Igy különösképen nem lehet letagadni, hogy nemzetünk lelki struk-
túrájának átalakulása szempontjaból Szent István munkáia, vagyis a ma-
gyar népnek a keresztyénségre térése óta a legnagyobb és legrnélyebbre
ható esemény a reformáció volt, amely a 16. század folyamán csekély kivé-
tellel az egész magyarságot megragadta. 'És ma nemzetünk külsőképen,
politikailag, ésbelsőképen, lelkileg is olyan meröben új viszonyok közé
került, amelyekben a mult jának szilárd alapjaira való támaszkodás feltét-
lenül erőt jelent, de a hamisan, egyoldalú felekezeti elfogultsággal érrel-
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mczett "szentistváni gondolatv-ért való romantikus rajongás éppen az
annyira szükséges tiszta és józan valóságlátástól foszthat ja meg nemze-
tünket. Ezért nekünk, éppen nekünk: magyar evangélikusoknak az a fel-
adatunk, hogy Luther evangéliumi tanítása szerint rámutassunk a "keresz-
tyén állameszme" hibájára, ilIetve az egyházi és világi hatalom, keresz-
tyénség és nemzet helyes viszonyára.

Luther nem ismer Ú. n. 'keresztyén államot, tehát nem veszi át a
középkorí Corpus Christianum gondolatát, ameIlyel pedig ő is szembe-
találkozott. Azért az áIlamot és a világi felsőbbséget ö is Isten akaratán
és rendelésén alapulónak tekinti s ilyen módon a felsőségnek való enge-
delmesség Róm. 13, 1, sköv, értelmében vallásos jelleget is nyer. Ámde
ez az áIlami rend nem az evangéliumból folyik. nem az üdvösség rend-
jéhez tartozik, hanem Isten teremtési rendjéhez, amely azonban a bűn
uralma alá került. A bűn ténye adja tehát minden állami, világi hatalom-
nak a létjogosultságát s ennek vallásos rendeltetése az, hogy Isten törvé-
nyének érvényesítésévei igyekezzék a bűn hatalmának gátat vetni. Al
állami hatalom vallásos értelme ennél tovább nem terjedhet; tehát ne-
vezetesen nem lehet az állam feladata az evangélium terjesztése, alatt-
valóinak keresztyén hitre való nevelése. Keresztyénné az államot ugyanis
csak az tehetné, ha reá volna bízva az .evangélium, de Luther nyiltan
kimondja, hogy a világot nem lehet az evangéliummal kormányozni.
Luther tehát nem ismeri a keresztyén állam utópiáját, Hiszen ha az
emberek már valóban keresztyének volnának. akkor nem volna szükség
semmiféle világi hatalomra, államra sem. Mivel pedig az evangétiun,
egyedül az Egyházra bízatott, azért minden földi szervezet közül egye
dül az isteni eredetű Egyházat illetheti meg a keresztyén név és jelző .

. Ez a. valóban keresztyén felfogás lehet csak a mi álláspontunk Js
mindazoknak a kérdéseknek a megítélésében, amelyek a sokat hangez-
tatott keresztyén állameszmére vonatkoznak. Keresztyén államról, keresz-
tyén társadalomról, sőt keresztyén magyarságról is csupán statisztikailag,
tehát nagyon is külsőleges értelemben beszélhetünk, de nem vallásos;
evangéliumi értelemben. Mivel a világot, az államot sem lehet az evan-
géliummal korrnányozni, azért nem adhatunk mi valamiféle keresztyén,
vagy éppenséggel protestáns, evangéllkus politjkai programmot sem. A ró-
mai katolicizmus másképen cselekszik, - uralkodnLakar a politikai tár-
sadalmi életben is, amint a Rerum novarum és a Quadragesimo anno cimű
pápai enciklikák bizonyítják, úgyszintén a "szentistváni gondolat" ezek-
nek megfelelő értelmezése. Azonban minden úgynevezett "keresztyén po-
litika" vagy "keresztyén államforma" bukása szükségszerűen magával
rántja a kudarcba és bukásba azt a !keresztyénséget is, amelyet ilyen
meg nem engedett módon hozzákötöttek emberi és így mindeu bűnneí.
gyarlósággal megterhelt intézményekhez.

Senki sem vádolhat minket azzal, hogy a Jceresztyénség nek nunden-
nemű állameszrnétől való elválasztásával. a magyar nemzeti szellem és
a keresztyénség gyöngítőivé, vagy éppen ellenségeivé válnánk. Az ilyen
esztelen vádakat eleve a leghatározottabban el kell utasítanunk Mi első-
sorban a keresztyenséget óvjuk az elszekularizálástói, annak bármiféle
emberi "g-ondolat"-tal való összekapcsolása révén. Igaz, hogy az újpogány
mozgalom, amelynek veszedelmét mi· sem' becsüljük le, a. keresztyénség-
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gel együtt Szent Istvántol is el akar szakadni. Oe ez csak annak a jele.
hogy ez az iránya magyar nemzet történeti tradícióit is megtagadja.
Mi azonban első királyunknak éppen nemzeti jelentőségét és nagyságát
emeljük magasabbra, ha kiemeljük őt a hamis vallásos tisztelet ködéböl.
Evangélikus egyházunknak ebben a vonatkozásban is csak az a hivatása.
hogy az evangéliumot minden emberi szempontra való tekintet nélkül
hirdesse. Az embereknek, az egyes embereknek szól az evangelium meg-
váltó üzenete, -az egyes embereknek, tehát az egyes magyar ernberek-
nek kell keresztyénné lenniök, mert csak az igazán keresztyén magyar
emberek, akiknek lelkét az Isten iránti teljes felelősség tölti el, fogják
a magyar nemzeti gondolkodást és törekvéseket is megóvni az elpog á-

nyosodás veszedelmétől. Ehhez Szent István nevének gyakori emlegetése.
az ő gondolatainak időszerűtlen módon való erőszakolása, az ő fokozot-
tabb vallásos tiszteletben részesitése nem elegendő. Ha a római katoli-
kus egyház ebben látja a maga nemzeti hivatását, ebben nem kívánunk
versenytársa lenni. A mi szelgálatunk útja más: az élő, igaz hit útja, az élő
Krisztusnak rninden megalkuvás nélküli hirdetése. Ebben van evangélikus
egyházunk felülmúlhatatlan. hivatása és elkötelezese magyar népünk,
nemzetünk, hazánk számára, - és mi ezt a hivatásunkat teljesíteni akar-
juk és fogjuk, akármennyire nehézzé is teszik ezt számunkra.

Dr. Wicsiátt Dezső.

Az akaratszabadság kérdéséről.
Az aíoarat szabadságáról igen sok vita folyt és folyik év-

századok óta a: tudományos és szellemi élet minden területén.
A kérdés röviden így fogalmazható meg: szabad-e az ember
akarati elhatározása, vagy pedig azt is éppen úgy determinálják
az akaratí elhatározást végző ember különbözö . körülményei,
testi-lelki 'adottságai, mint' ahogyan az élettelen villág jelenségeit
a fiz'ilka éskérnia törvényei meghatározzák? - Ez a kérdés a min-
dennapi életben tulajdonképen fel sem merül, mert rnindenki
közvetlenül belátja, hogy az ember atcarati elhatározása szabad.
Egész igazságszolgáitatásunknak ez az atapja, e néíkül nem
beszélhetnénik erkölcsi felelősségről az emberi élet semilyen
vonatlkozásában sem. A tudomány azonban felvetette ezt a - nem
könnyű - kérdést, ami aztán általánosan is ismertté vélt és így
mi is foglalkozunk vele 'annál is inkább, mert ez a 'kérdés is
azon kevesek közé tartozík.oarnelyek mindenkit kel], hogy érde-
keljeneik és amelyek' minderrkit valójában érdekelnek is.

Nézzük meg a kérdést pl. neveléstani vonatkozásban. 1tt
két - egymással szöges ellentétben lévő - felfogás lehetséges.
A determinizmus hívei, akik tagadják az emberi akarat szabad-
ságának Iehetóségét, azt áilitjék, hogy nevelés egyáltalában csak
aikkor lehetséges, ha biztos és szilárd törvények uralkodnak a
szellemi és lelki élet világában is, ha a nevelő biztos "ehet abban,
hogy azok a motivumok, amelyeket neveltj ének lelkében elhint,
minden körülmények között az előre elvárt hatást. fogják kivál-
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taní. Csak így remélhető, hogy nevelés által olyan lelkűletű és
jellemű embereket nyerhetünk, ak'ik az élet minden változásai-
val szemben, minden körülrnények között megfelelöen fognak
viselkedni. Ezzel szemben, a másík felfogás hívei - az indeter-
ministák - 'azt rnondhatják, hogy haa lelki életet is kauzális tör-
vények kormányozzák, alkkor egyáltalán nem várhatunk el sen-
kitől semilyen viselkedést, hiszen ekkor mindenki vakori cselek-
szik az éppen jelenlévő hatások szerínt éppen úgy, mint ahogyan
egy fizikai jelenség minden várakozással vagy reménnyel szem-
ben mindenkor a fizika törvényeinek megfelelően fog végbe-
menni. Megszünt az akarat szabadsága ésaz erkölcsi felelősség,
a determinizmusaiapján tehát semilyen neveles nem lehetséges
és el sem képzelhető. Mindkét felfogás hívei azzal gondolják
saját álláspontjukat igazolhatni, hogy egyedül azon lehet az
etikát megalapozni, az ellentétes álláspont minden etikát lehe-
tetlenné 'tesz. Az így megfogalmazott Ikét felfogás között na-
gyon nehéz volna igazságot tenni, mint ahogyan az egész kér-
dés rendkívül bonyolult. Ugyanaz a kettősség ez, csak más fo-
galrnazásban, mint 'amit Luther a következöképpen fejezett ki:
"A keresztyén ember szabad úr minden dolgok felett és senki-
nek sincs alárendelve; a keresztyén ember. készséges szolgája
mínden dolgoknak és mindenkinek alá van rendelve."

Még bonyolultabb lesz a helyzet és még reménytelenebb a
megoldás keresése, ha a 'kérdést a fizikával -való kapcsolatában
vizsgál,IU'k,. Ismeretes; hogya Iclasszikus fizika pontosan le tudja
írni valamely fizilk,a'ÍVáltozás Iefolvását, ha, bizonyos kezdeti
fettételeket (a változásban részt vevő részecskék helyzetet, sebes-
ségét) éseröket ismer. Ez a tény vezetett a mechanikai deter-
minizmus elvéhez, 'amely az oksági törvény szigorú és a meg-
engedettnél altalanosabb keretek+között való alkalmazásának
következménye. Éz az elv azt morídja ki, hogy az egész világ-
mindenségben minden történés, röviden az egész világtörténe-
lem a teremtés pillanatában le volt rögzítve és ha valamilyen
kerlátlan átfogó intelligenciájú szellem át tudná tekinteni a
világmindenséget alkotó legapróbb részecskéknek 'egy időpont-
ban lévő kezdeti feltételeit, az a szellem előre kitudná számítani
a világnak egy későbbi időpontbeli helyzerét és pedig tetsző-
leges pontossággal. Ha már most erre az álláspontra helyezlee-
dünk, mint ahogyan erre helyezkedett a rnult századbeli fizika,
a'~kor mindjárt látjuk, milyen nehéz dilernméba jutott, sőt lehe-
tetlenné vált az emberi akarat szabadsága.' Ezt egy fizikus talá-
lóan úgy fejezte ki, hogy enyhén szólva is igen szánalmasan
fest annak 'az embernek az akarati szabadsága, akinek összes
cselekvései, a legkisebb mozdulatai is, előre pontosan meg van-
nak határozva. A helyzet valóban problematikus. A determiniz-
mus szerint az embernek 'az sem á\il módjában, hogy válasszon
két egyformán megvatósítható körülmény között még a legegy-
szerűbb esetekben sem, amikor pl. arról van szó, hogy autóbu-
szon vagy vonaton utazzék-é, vagy esetleg csak 'arról, 'hogy zseb-
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kendőjét melyik zsebébe tegye. Ez által nyilván lehetetlenné
válilk minden értékelés és előrehaladás. Ezzel szemben az igaz-
ság pedig az, hogy mi minden lehető alkalommal válogatunk a
lehetőségek között, állandóan értékelünk az értékesebbet alkar-
juk megvalósítani. vagy megszerezni; választásaioknak és érté-
keléscinknek bizonyos objektivitást tulajdonítunk, akaratunkat
szabadnak érezzük és minden cselekedetünket f'elelösségérzés, a
jó vagy rossz Ielkiismeret tudata kíséri. - így fest röviden a kér-
dés a klasszikus fizika álláspontjáról tekintve. A modern fizika
századunkban olyan eredményeket produkált, amelyek kétség-
telenné teszik, hogy az atomi világ történéseiben nem érvényes
korlátlanul az okság törvénye, hanem ezek a parányi történések
bizonyos szabadságot élveznek a makroszkopikus világ jelensé-
geivel szemben. A fizikusok egy része ezen eredmények után
azonnal hajlandónak mutatkozott arra, hogy az okság törvényét
teljes egészében eldobja és az atomi történések ezen határozat-
lanságában az élőlények - első sorban az ember - akaratsza-
badságának alapvető biztosítékát lássa meg. Történtek azonban
más kísérletek is a probléma megoldására, amelyek nem vetik
el az oksági törvényt, mint ahogyan nagyon nehéz is volna azt
az emberi lét és kultúrtevékenység bármelyik részterületén is
nélkülözni.

M. Planck, a Nobel-díjas fizikus, aki a kvantumelmélet meg-
alapításával úgy szólván előidézője volt az okság (kauzalitás)-
kérdés körül feltámadt viharoknak, következetesen megmaradt
végig Ikauzarlistánalk. Azt vallja, hogy az okság (kauzalitás) tör-
vénye maradék nélkül érvényes 'a 'iellki és akarati jelenségek te-
rületén is, tehát ha van olyan átfogó intelligenciájú szellem. aloi
a cselekvő személy összes körülményeít, testi-íetki adottságait
ismeri és át tudja tekinteni azokat a legelrejtettebb és legkisebb
akaratmotivumokat is, amelyek végső eredményben kiváltják
az ember akarati elhatározását, annak számára a cselekvő egyén
minden akarati elhatározása telj esen áttekinthetó és kauzálisari
determinált. Emberi viszonyaink között nem beszélhetünk ilyen
rnindent áttekintő intelligenciáról, de annaik elképzelése semmi-
féle logikai ellentrnondásba nem Ü'tJközriikés vallásos ismereteink-
kel is jól összeegyeztethető. (Lukács 12, 6-7.) Planck további
elgondolásait azután ahoz a feltételhez fűzi, hogy ez az elkép-
zelt mindent-tudó szemíétö végig objektív tud maradni, az is
marad, megfigyeJ.éseit vagy jóslásait nem Iközli a cselekvővel.
Hiszen minden illyen közlés új és a cselekvő előtt ismeretlen mo-
tivuruokkal való beavatkozást jelentene az akarati elhatározás
kialakulásának menetébe, minden esetben egészen új helyzet elé
álllítaná a cselekvő személyt, aki végül is egészen más, esetleg
teljesen ellentétes elhatározásra jutna, mint jutott volna a meg-
figyelő észrevételeinek ismerete nélkül. Így számunkra is, bár a
mi irrtelligenciánk messze elmarad az itt feltételezett átfogó
intelligenciától, elvben meg van a lehetősége annak, hogy má-
sok cselekedeteit és akarati elhatározásait Icauzálisan 'átlássutc
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és jóslásokba bocsátkozzunk Egészen más azonban a helyzet,
ha önmagunk cselekedeteiről vagy akarati elhatározásairól van
szó. Ekkor ugyanis az "én" a szó szoros értelmében ketté ha-
sadna egy megfigyelő és -egy cselekvő "én"-re. Ez a két "én"
azonban a dolog természete szerint nem lehetne független egy-
mástól. A megfigyelő állandóan közölné megfigyeléseit a cselek-
vövel, azt vég nélkül újabb és újabb helyzetek elé állítaná. Ilyen
módon tehát az "én" számára önmaga akarati elhatározásának
megfigyelése teljesen lehetetlenné válik Kivételt képez az az eset,
ha a megfigyelni szándékolt saját cselekvés már megtörtént.
Ekkor u. i. a saját cselekvés is éppen úgy független tőlünk, mint
valami idegen alany cselekedete, azon nem lehet semmit sem
változtatni, tehát a cselekvésnél szerepet játszott kűlső és belső
indítékok 'kellő ismerete mellett 'annak kauzális magyarázata
elvben ismét lehetséges. Íg-y Iehet Planck felfogása szerint a fizi-
kai és történeti kauzalitás elvét az egyéni és közösségi akarat
smbadságának eszméj ével összeegveztetní.t)

Más úton közelíti meg a kérdést a természetfilozófus
Bavink. MegáIIapításainál abból indul Iki, hogy téves dolog ana-
lóglát keresni az akarat motívumai és a fizika erői között, mint-
hogy ez utóbbiak az anyagi világra, az előbbiek pedig a maga-
sabb rendű lelki és szellemi világra vonatkoznak. Oe még téve-
sebb ezen az alapon a fizikai kauzalitást minden további nélkül
átvinni azatcarati - tehát lelki és szellemi - jelenségekre.
A kérdést nem állíthatjuk fel úgy, hogy vajjon az akarati cselek-

. vések előre kiszámíthatók-e a fiúka rnódszereivel, hanem csak
úgy, hogy mennyiben szárníthatók ki (jósolhatók meg) akarati
cselekvéscink és mennyiben van bennük valami kiszárníthatatlan.
Ba végig tekintünk az élők világán, - akaratmegnyitvanuiásról
nyilván csak Ht lehet szó, - azt látjuk, hogy az élőknek jól
elkülöníthetó a{:artegórián keresztül bizonyos nehezen magyaráz-
ható, de még nehezebben tagadható fokozati fejlődés van az
egysejtű lényektöi 'kezdve? növény- és árJ'latvilágon át egészen
az emberig. Oe ha nem csupán az élőket, hanem az egész terem-
tett világot vesszük szemügyre. annak szerkezetét vizsgálva is,
bizonyos rétegeződést állapithátunk meg: az első és legszéle-
sebb réteg, az egész teremtés hordozója, az anyagi világ (ennek
törvényeivel foglalkozik a fizika és 'kémia), ezen nyugszik az
élőlények világa (biológia), amelyből végül a lélek és szellem
vHága emelkedik ki (pszihológia, etika). Ha most már ezeken' a
fejlődési fokokon fel fel-é haladunk, azt tapasztatjuk. hogy az
akarati cselekvések egyre bonyolultabb testi jelenségekkel kap-
csolatosak (agyvelő, idegek) és az előre kiszámíthatóság, a
determináltság ugyanolyan mértékben csökken, rnint amilyen
mértékben bonyolultabbak lesznek a kísérö fizika~ jelenségek
(P. Jordan). A jelenségek bonyolultságában bizonyos ugrás mu-
tatkozik az anyag és élet határán és egy másik ugrás 'tapasztal-

~) V. ö. M. Planck, Vom Wesen der WiHensfreiheit.
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ható, ha a legfejlettebb élőlényhez. az emberhez akarunk eljutni.
A nélkül, hogy ezekkel a rétegekkel és a közöttük feltépő sza-
kadásszerű ugrásokíoal részletesen foglafkoznánk, állapítsunk
itt meg csak annyit, hogy az akaratszabadság kérdését nem is
egy, hanem 'két nagyságrendű fokozat választja el a fizikai tör-
vényszerűség problémájától, amely megállapítás után kézen íek-
vövé válik, hogy a fizikai kauzalitástörvényt nem aíkatrnazhat-
juk alapproblémánk megoldásánál. Ezzel szemben tisztán empiri-
kusan megállapíthatjuk, hogy amennyiben az akarati cselekvés
a fizika, vagy biológia (esetleg kísérleti lélektan) körébe esik,
annyiban megjósolható és előre kiszámítható, amennyiben pedig
valami újra, eddig nem létezettre vonatkozik, amilyen pl. az em-
bernek új értékeket alkoto kulturális tevékenysége, annyiban
előre ki nem számítható, siabad. Ebben az értékalkoto szabad
tevékenységben folytatodik ma is Istennek teremtő munkája.s)

Nem véletlen az, hogy ugyanaz az ember alkotta meg az
okság elvén felépülő természettudományt, aki egyedül áll a világ
összes teremtményei között abban a tekintetben, hogy - lega-
lább is úgy érzi - szabad akarattal rendelkezik Szabadságtudat
és okságelve nyilván egymást kiegészítő fogalmak (Bavink).
Valóban, ha szemügyre vesszük a külső eszközökkel, hatalmi
szóval befolyásolhatatlan, a szó igazi súlyos értelmében vett
szabad emberi akaratnak egytk legmegkapóbb, legfenségesebb
megnyilatkozását, Luther "itt áll Cik, másként nem tehetek" ki-
jelentését, ebben meglátjuk a legnagyobb szabadság mellett.
hogy t. i. bármit is mondotok, vagy bármit tesztek is velem,
akkor is "itt áll dk" , a legnagyobb rnegkötöttséget: "másként
nem tehetek".

Mindnyájan látjuk, érezzük azonban, hogy ez, a megkötött-
ség nem a fizikai oksági törvényből ered, nem is arra utal, ha-
nem valami egészen másra. A csillagász és természetfilozófus
Eddington-nak van egy igen érdekes ismeretelméleti megállapí-
tása, hogy t. i. az emberi tudás eddig csak igen kis területet, igen
keskeny sávját hódította meg a világot alkotó és testi-lelki-szel-
lemi életünket állandóan hatásaival elárasztó realitásnak. Mind-
arról, ami a tudomány határán kívül van, szintén lehetnek 'és
vannak is ismereteink, még pedig ú. 11. megélt, igazi, belső isme-
retek, míg a tudomány a maga szűk kis birodalmáról csak külső,
szimbolikus ismereteket közöl velünk.s) Elfogadva Eddington-
nak ezt a megállapítását azt mondhatjuk, hogy az a megkötött-
ség, amely az embernek Iegszabadabb rakarati elhatározását is
kíséri, közös gyökérből fakad az emberi megismerés folyamatait
irányító oksági elvvel, amire végső eredményben az okság elvéri
felépülő természettudomány is visszavezethető. Aki ilyen belső
megismerésre jutott, annak akarati elhatározását az irányítja
függetlenül mindenféle emberi beavatkozástói, logikai belátás-

2) V. Ö. B. Bavink, Die Naturwíssenschaf't auf dem Wege zur Religion.
3) V. ö. A. S. Eddíngton, The Nature of the Physical World.



t61,· vagy bármilyen egyéb elhatároló Ikörűlmenyt61,'anna'k aka-
ratát tehát mindenkor szabadnaik kell 'tekintenünk. Ilyen belső
ismeretben szerzett eszmék megvalósítására irányul az ember
kultúrateremtő munkássága is, azt tehát szintén szabadnak kell
mondanunk megegyezésben Bavink föntebbi megállapításával.
Minél több igazi ismeret, annál nagyobb szabadság.

Eddigi gondolatrnenetünknek egyetlen következrnényével
kell még röviden foglalkoznunk. Abból a tényből, hogy az ember
akarata - legalább is bizonyos vonatkozásokban - szabad, az
következik, hogy az egyes embereik akarata ellentétbe kerülhet
egymással és az Isten akaratávall is. Az a tény, hogy az Isten aka-
ratával való szembehelyezkedés egyáltalán lehetséges, bizonyos
ellentmondást és logikai nehézséget jelent. Ezt a nehézséget kü-
szöbölte ki gyakorlatilag a keresztyénség 'akkor, amikor min-
den logikai megindokolás nélkül egyszerűen utat mutatott arra,
hogyan juthatnak az individuális emberi akaratok egymással és
az isteni akarattal is összhangba. Ez az út pedig a Jézus Krisz-
tusbanmegnyilvánult isteni szeretet. -
. Felvetett kérdésünkre, hogy t. i. szabad-e az ember akarata,

valamint az ezzel kapcsolatosan Ieímerült és a fentiekben érin-
tett kérdésekre az elmondottak alapján kielégitő és mindnyá-
júnkat megnyugtató módon legszebben talán Madáchnak Péter
apostol szájába adott szavaival felelhetünk meg: "Az egyén sza-
bad: érvényre hozni mind, mi benne van. Csak egy parancs köt-
vén le: szetetet:"

Dr, Bukooseky Fere1tc.

Szolga akarat - szabad akarat.
Amióta csak gondolkodik az ember, izgatja és nyugtala-

nítja akaratának titka. Amikor egységes magyarazatot keres
a világmindenség összes jelenségei re, az oksági viszonyt emeli
ki: akaratunkat szükségképpen meghatározza környezetünk és
lelki alkatunk. Amikor pedig csodálkozással veszi észre, hogy
mennyire más az ember, - szelleménél, értelménél, akaratánál
fogva, - mint a környező élő és élettelen világ, hajlik arra,
hogy szabad, teremtő erejű kényúrnak tartsa akaratát. Alapjá-
ban véve ez a két irány: a determinizmus és az indeterminizmus
áll egymással szemben. Az első szerint akaratunk számtalan
tényezőnek a függvénye és eredője; a másik szabadságát vitatja:
kezdeményező, új ok és okozati láncolat indítója az akaratunk.
Évszázadok óta nyomós érvekkel és helytálló megfigyelésekkel,
váltakozó sikerrel küzd ez a két irányzat egymással, a nélkül,
hogy egyikük végleg ki tudta volna ütni a nyeregből a másikat
és maga maradt volna győztesként a porondon. Ebből az eldön-
tetlen vitából sokan azt a téves következtetést vonják le, hogy
meddő erő fecsérlés ez az egész észtorna; biztos, kétségbevonha-
tatlan belátásra egyik irány, egyik gondolkozo sem tud elve-



zetni minket, Innen van az, hogy sokart már II probléma felve-
tését is tiltó mozdulattal hárítják el és újra csak üres szócsép-
lést gyanítva, nem is. akarnak hallani róla.

Pedig mindannyiunk elevenébe vág ez a kérdés különösen
ma. Egyre világosabban látjuk, hogy egyéni sorsunk alakulása,
a jövendőnk. a nemzeti élet megerősödésétől függ. Rengeteg
jelszó, tervezet, mozgalom vetekszik egymással, ígérve a gyó-
gyulást és felemelkedést. Világos követelések állnak előttünk.
Önzetlenség, áldozat," egymásért való felelősség az előfeltétele
minden rendezésnek és építésnek. De hogyan lesz a szép gondo-
latokból, helytálló követelményekből valóság? Hogyan tudjuk
a sok szót tettre váltani? Úgy látszik, hogy az akarat kérdése
nyomult előtérbe. Az élet ezer ilyen égető gyakorlati kérdést
zudít ránk, amik mind elkerülhetetlenné teszik számunkra azt,
hogyelszántan szembenézzünk ezzel a tengeri kígyó-kérdéssel.

Elméleti síkon sem teljesen kilátástalan a helyzet. A való-
ság mindig nagyobb, rejtélyesebb, megfoghatatlanabb, mint
ahogyan azt gondoljuk. Egy elmélet sem tudja maradék nélkül
kifürkészni. Viszont minden gondolatrendszer nyomós figyel-
meztetéseket ad, hogy újabb és újabb oldaláról ismerjük meg a
valóságot. Az indeterminizmus is kénytelen számot vetni akara-
tunk korlátaival, a determinizmus is vallja a felelősséget. Mind-
ketten az erkölcsi törvénytől való függésben látják a szabadsá-
got. Ennek a filozófiai eszmélődésnek utolsó szava a feltétlen
kötelezés a szabadságra. A szabadság mint feladat áll előttünk.
Kötelességünk az, hogy szabadon, - minden kényszertől men-
tesen - önként döntsünk a jó mellett és azt cselekedjük. Akkor
vagyunk szabadok, ha a törvény köt minket és tőle függünk.
KelJ, hogy szabadon élj a kötöttségben!

Hogyan tudunk megfelelni ennek a kötelezésnek ? Hallani
jól halljuk az erkölcsi törvény föltétlen parancsát, de hogyan
tudunk szívből, készségesen engedelmeskedni neki?

Ahol véget ér az emberi bölcseség, ott kezd csak felnyilni
előttünk a kérdés igazi mélysége. Amikor nem elégszünk meg
az ember eszményeinek hangoztatásával, a filozófia Iegrnaga-
sabb, legvégsőbb eredményével, hanem magunk akarunk olyan
emberek lenni a valóságban, akik a jót akarjuk és a jóban
élünk. A valóság kérdésenél kerülünk szembe a hit feleletével.

Akaratunk kérdésében, mint minden más életikérdésben sem
állhatunk meg az emberi kérdéseknél. Csak utolsóelőtti kérdé-
sek ezek. Az igazi kérdések akkor támadnak szívünkben, ami-
kor Isten igéjére hallgatunk. A kinyilatkoztatás, Isten felelete
váltja ki belőlünk ezeket a végső kérdéseket. Isten akarata, sze-
mélyes parancsa a jó. Hogyan tudjuk megismerni a jót, Isten
akaratát, hogyan tudjuk akarni és cselekedni? Hogyan tudunk
olyan emberek lenni, akik önként, szíves-örömest engedelmes-
kedünk Isten akaratának?

Isten kinyilatkoztatását senki olyan világosan nem értette
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meg., mint Luther ésaz ő tanítésa alapján hitvallási irataink.
Akaratunkról azt tanítja Luther, "hogy a szabad akarat termé-
szete szerint tud sok mindent: enni, inni, gyermekeket nemzeni,
gazdálkodni." (A szolga-akaratról.) "A szabad akaratról azt
tanítják, hogy az emberi akaratnak van valamelyes szabadsága
arra, hogy az ember 'tisztességes polgári életet tudjon folytatni
és választani olyan dolgok között, melyek az ész ítélete alá tar-
toznak", - írja az Agostai Hitvallás (XVIII. cikkely), majd egy
Augustinusnak tulajdonított iratot idéz: "Valljuk, hogy minden
ernbernek szabad a1kiarata van, mely az észszerű ítélőtehetséget
is magában foglalja, nem mintha ez által olyan dolgokban, melyek
Istenre tartoznak, Isten néllkül tudna valamit elkezdeni vagy
biztosan végbe vinni, hanem csupán olyan dolgokban, melyek a
világi életre tartoznak, akár jókban, akár rosszakban. Jóknak
mondom azokat a dolgokat, melyek a természet jó oldaláról
származnak, mint a mezőn dolgozni akarni, enni és inni akarni,
akarni, hogy az embernek barátja legyen, vagy ruhája, házat épí-
teniakarni, házasságra 'lépni akarni, barmokat tartani, különbözö
hasznos rnesterségeket vagy bármi jót, ami a jelenvaló életre
tartozilk, megtanulni." E világi dolgokban képes akaratunk ma-
gunkat megfegyelmezni, még a nemiélet dolgaiban is, képesek
vagyunk becsületes, derék életet élni, jogot szolgáltatni, korrná-
nyozni, egy szóval politikai vezetésre, kenyérkeresetre, társa-
dalmi együttélésre. Sőt képesek vagyunk bizonyos erkölcsi fel-
ernelkedésre is, legvégül pedig vallásos életre. De mindezeket a
tehetségeinket állandóan megrontja a bűn, mely szerencsétlenné
teszi egyéni életünket, tönkreteszi felebarátunkhoz való egész-
séges viszonyunkat és szétzülleszti a közösségi életet.

Mert akármilyen nagy dolgokra legyen is képes akara-
tunk, mégis a legnagyobb dolgokban, az Isten dolgaiban, az
örökélet dolgaiban aioaratunk szolga, sőt rab. A bűnnek a foglyai
vagyunk. Nemcsak nyilvánvaló és titkos bűneinkröl van szó,
hanem értékeink, legnagyszerűbb szellemi és lelki erényeink is
bűnök. "Nos, a tudatlanság Isten dolgai felől és Isten megvetése
minden embernél nemcsak a testünkhöz, cégeres és aljas hajla-
mainkhoz tapad, hanem legjobb és legnemesebb erőinkhez is,
amelyekben igazságnak, hitnek, Isten félelmének és ismeretének
kellene uralkodnia. Bizony, éppen értelmünkben és akaratunk-
ban, szabad akaratunk legértékesebb erőiben, ahol a jó szikrájá-
fiak és esirájanak volna a helye, ott van és urafkodík Isten meg-
vetése, a szívünk legmélyén." (A szolga-akaratról.) Az a bűnünk,
az Isten elleni pártütésünk, hogy mindig magunkat keressük és
magunkkal vagyunk nagyra. Még erkölcsi ernelkedettségünkben
is jutalmat várunk ezért, vallásosak is azért vagyunk, hogy Isten
boldogítson minket, elvegye bajainkat, segítsen meg törekvé-
seinkben. Magunktól, akármihez !kezdünk, akármilyen nagy és jó
dolgot akarunk, benne vagyunk ebben a feneketlen önösségben
nyakig és nem tudunk kíszabadulni belőle. Amíg kedvező ránk
nézve, hajlandók vagyunk elfogadni Isten akaratát, de amikor



szenvedésekkel, üldözéssel, veszteséggel, sőt halállal jár, akkor
hallani sem akarunk Isten akaratáról. Ez a mi teljes megrom-
lásunk.

A ktnyilatkoztatás azonban azért leplezi le bűnünket. akara-
tunk teljes megkötöttségét a bűnben, mert Ikegyelmet akar ne-
künk adni. Nekünk, akik a bűn rabjai vagyunk, nekünk szól az
evangélium. Krisztus megszabadít. Krisztus megigazít.

Új életet kapunk Istentől és ebben az új életben járunk.
'Megigazításban és új engedelmességben élünk. Magunkban el-
veszett és elkárhozott bűnösök vagyunk, de Isten megigazít
napról-napra. Ugyanakkor újra meg újra elindít minket az új
életben. Elkezdünk engedelmeskedni Isten akaratának Jó fává
teremtett Isten minket, most már terernhetünk jó gyümölcsöt.
Ajándék az evangélium: Isten gyermekéve hívott el es válasz-
tott minket. Azért szólnak hozzánk Isten parancsolatai, amelyek-
ben járnunk kell.

Van szó szabad akaratról, jobban mondva, felszabaduló aka-
ratról. Egykor majd a bűnnek minden bilincse széttörik, de már
most is megtapasztalhatjuk. hogy Isten felszabadít és szabadság-
gal ajándékoz meg. Krisztus nélkül i\lúzió a szabad akarat. Krisz-
tus nélkül legfeljebb emberi becsületességigvihetjülk. De akár,
mennyire derék és feddhetetlen emberek vagyunk, Krisztus nél-
kül elkárhozunk, Krisztussal együtt azonban újra szabad akara-
tot kapunk. Megkapjuk azt, amit elveszítettünk abűnbeesésben.

Befejezésül azonban legalább egy rövid pillantást kell vet-
nünk a Szeritlélek murrkájára is. A Krisztusban felajánlja, oda-
kinálja, nyujtja, adja Isten a szabadságot. MagunIktóI azonban
sem fel nem ismerjük, sem el nem tudjuk fogadni. A Szeritlélek
eszközli, hogy elfogadjuk Isten ajándékát. A Szeritlélek tesz
képessé minket arra, hogy Isten tetszésére élhessünk, Isten aka-
ratában járhassunk. Most kapunk igazi felelősséget, amikor Isten
megszólít minket, kérdőre von és a Szemlélek által tudunk igent
mondani Isten hívására és cselekedetekkel meghálálni Isten vég-
telen irgalmát. A Szeritlélek ad nekünk igazi bűnbánatot: meg-
látjuk szörnyű adósságunkat Istennel szemben, de ugyanakkor
mienk lesz tartozásunk eltörlése Krisztus áldozatában. Akit a
Lélek vezérel, az Isten gyermeke, az szabadult fel a bűn rabsá-
gából, az kap újra meg újra szabad akaratot Istentől, Krisztus
által.

A zsidókkal úgy áll a helyzet, hogy a mi Urunkat Jézus Krisztust na-
. ponként gyalázzák és szidalmazzák. Ameddig ezt teszik, mi pedig tudiuk, .

úgy ezt nem szabad tűrnünk. Mert ha meg tűröm magamnál azt, aki az én
Uramat Krisztusomat meggyalázza, szidalmazza és átkozza, akkor része-
sévé leszek az idegen bűnnek, ;óllehet elég számomra a magam bűne.
Azért az uraknak nem szabad őket meg tűrniök, hanem el kell űzniök. Ha
azonban megtérnek, elhegy iék uzsoraüz/eteiket és Krisztust eltogedlék,
úgy szívesen testvéreinknek tekintiiik őket ... Azért ne legyen közösségtek
velük ... Addig is gy skoroliunk reiiuk keresztyén szeretetet, könyörög-
iiink érettük, bogy megtérjenek és az Urat eltogediék, Luther Marton.
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Krisztus a halálból az Atya dicsősé-
ge által, azonképen mi is új életben
járjunk." (Róm. 6, 4.) Hogyake·
résztség megújult életre kötelez, ezt
úgy látszik, teljesen elfelej tettük, ·Ieg·
alább is nem érvényesítiük, - sem
a megkeresztelt zsidókkal, sem egyéb
keresztyénekkel szemben. Hajlandók
vagyunk egyházfegyelmet gyakorol-
ni olyanokkal szemben, akik az egy·
ház rendelkezéseit pl. a házasságkö-
tés tekintetében megszegik. De el-
nézzük, hogyan szegik meg híveink
az Isten törvényét. Mit is mond Jézus
a farízeusoknak P "Erőtelenné tetté-
tek az Isten parancsolatját a ti ren-
deléseitek által." (Máté 15, 6.)

A nemzetiségi kérdés
űi rn aktuálissá lett a mag-yar életben.
A helyzet annál döbbenetesebb. mert
- a zsidókérdés mellett - éppen a
hazai németség ügye tette ezt a kér-
dést nem zetünk egyik életbevágóan
fontos kérdésévé. Akik abban á jó
,.békebeli" önámításos hiedelemben
rinzatták magukat, hogya hazai né-
metség _. az erdélyi szászok kivé-
telével - tulajdonképpen nem is tar-
tozik a nemzetiségi kérdés olyan ké-
nyes anyagába. azoknak most keser-
vesen kell csalódniok és a letagad-
hatatlan tények hatása alatt sürgő-
sen revideálmok kell jóhiszemű ál-
láspontjukat. Anémet birodalomnak
az osztrák csatlakozás révén való
meznövekedése és szornszédunkká
válása, valamint ezzel párhuzamosan
a 'hazai németség öntudatának még
fokozottabb megerősödése különösen
is keruoly figyelmeztetés a magyar
nemzet számára. Megszámlálhatatla-
nul sok magyarnak nemzete jövőjét
féltő szeretete izzik Szabó Dezsőnek
ezzel a kérdéssel foglalkozó rJiabb
MŰ~·ci·ben, amelyek a mai viszonyok-
nak megf'elelően hordozzák meg a
véres kardot a csonka-hazában., ~ és
a magyar faji elfogultsággal semmi-
képpen meg nem vádolható Köni!:
Antal és Gratz Gusztáv legújabb ta-
nulmányai is, a Magyar Szemle ez-
évi márciusi illetve áprilisi számában

SZÉL-.JEGYZETEK
A megkeresztelt zsidók
ügye súlyos tanulságokkal szolg ál-
hat a keresztyén egyházaknak. Jog-
gal lehet kritikát gyakorolni a fölött
a rendelkezés fölött, hogy az 1919
augusztus 1. után megkeresztelt zsi-
dók más elbírálásban részesítendök,
mint az azelőtt megkereszteltek.
Ez a rendelkezes a keresztséget egy·
szerűen az asszimiláció ra való kész-
ség jelének veszi, holott a keresztség
egészen más valami: sekrementom!
Ezt joggal hangsúlyoztak egyértel-
műleg katolikus és evangélikus püs-
pökök a zsidó törvény felsőházi vi-
tájában. De ha a törvény a kereszt-
séget így minösítl, vajjon teljesen
jogosulatlan ez, ha a keresztyén egy·
házaknak nem a tanítását, hanem a
gyakorlatát tekintjük? A felsőház
egyesített bizottsága a püspökök til-
takozása fölött napirendre tért. Ezt
nem tehette volna, ha a gyakorlat
erre nem jogosította volna fel. Ezért
szolgál a megkeresztelt zsidók ügye
intő tanulságul. Valóban, az igazság
szölalt volna meg, ha a felszólaló
püspökök egyetemlegesen bűnbánat-
tal kinyilatkoztatták volna, hogy a
vezetésük alatt álló egyház súlyos
mulasztásokat követett el, amikor
a keresztséghez engedett olyanokat.
akik nyilvánvalóan csak az asszírni-
láció jelének tekintették azt. De a
keresztség igazi értelméről nemcsak
avval f'eledkeztünk meg, hogy na-
gyon 'könnyen utat eng edtünk az
egyházba olyanoknak, akiknek a ke,
resztségre csak a társadalmi érvé-
nyesülés érdekében volt szükségük.
Súlyos hiba az is, hogy a már meg-
kereszteltekkel szemben nem érvé-
nyesitiük a Szentírás tanítását. . Pál
apostol azt mondja: "Eltemettettünk
ő vele együtt a keresztség által a ha-
lálba: hogy amiképen feltámasztatott



leplezetlenül tárják elénk a hazai né-
met nemzetiség helyzetképeit. Sora-
ikból lehetetlen ki nem érezni az ag-
gasztó diagnózist: baj van! A ma-
gyar nemzet hivatott vezetőinek, de
az egész magyar értelmiségnek is
foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel.
Elsősorban tudomást kell venni a
tényleges helyzetről, hogy t. i. a ha-
zai németség az utóbbi években for-
málisan is kettészakadt és a v olks-
deuiscbe Ketneredschelt néven tömö-
rült (szerintük "többségi," a haza-
fias tábor megállapítása szerint ma
még "kisebbségi") német nemzetiségi
csoport kultúrális és faji öntudatesi-
tás cégére alatt, a rendelkezésre ál-
ló ig-en jelentős külföldi pénz segit-
ségével végzi propagandáját. A ha-
zai néntetség ügyének rendezésében
magyar evangélikus értelmiségünk
sem maradhat érdektelenül közönyös,
A nemzetiségi kérdés Isten színe elé
hívja szent felelősséggel az egész
magyar nemzetet. Most anémet
nemzetiség ügye került a homlok-
térbe, holnap talán a tót kérdés
lesz még nagyobb jelentőségű kérdés-
sé a magyarság számára és a magyar
életben lsten szent törvényét és evan-
géliumát tisztán és ig-azán hirdetni
hivatott evangélikus Egyház számá-
ra. - Kérdés, hogy milyen lelki fel-
készültséget talál minálunk?

Harc a szélsőségek ellen!
Akárhogyan forgatjuk is ezt az új
jelszót, semmi okosat nem értnnx
meg belőle. Kik ezek a szélsőségek?
Mindenki az ellenfelét tartja annak.
Hol van az a szilárd pont, melyen áll-
va valaki csak önmagát nem tartja
szélsőség esnek, de jobbra, balra, elő-
re, hátra tekintve csupa olyan irányt
lát, mit szélsőségesnek bélyegezhet?
És ha volna is, hogy akarnak annyi-
felé harcolni, hol az a gyűjteményes
fegyvertár, rnelyből harci eszközei-
ket Idválogathatják? Vagy talán az a
végig nem gondolt eszme vezeti eze-
ket az új harcosokat. hogy mindenben
legjobb a középút! Az a bizonyos
aranyközépút?! A valóságos életben
ez az eszme mindig úgy valósul meg,
mint alku, színtelenség, gyurt rag acs,
de sohasem mint megoldás és mint
igazság! Nem harc a szélsőségek el-
len! -- az, ami kell. Harc az igazsá-
gért, a magyar sorskérdés megoldá.-
séért! Mihelyt jön egy sereg, amely
ezt elhozza, nem állhat juk útját, kö-
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zépút Iinnyáskodóí, csak azért, mert
szerintünk - szélsőségek csapata az.
Az üres szélsőség harc nélkül éppen
akkor fog összeomlani! Ebben biz-
tosak lehetünk.

IIAz ország dolgozni akar:
vásároljunk, dolgoztassunk!" Ez a
plakát különös szövegévei, szernet-
szúró ábrájával még a vakon járókat
is megállitotta egy percre nem régi-
ben Iővárosunk utcáin. Most emléke-
zünk arra is, hogy egy félhivatalos
korrnánylap már hetekkel ezelőtt
egész lapos hirdetéseket hozott időn-
kint, melyben vásárlásra hívja fel a
közönséget. Nem egy cég reklámja,
hanem az országé! A zsidó kérdés
felvetődése óta van ez így. Mert a
zsidóság, főképpen a fővárosban, né-
mi boikott-Iélét kezdett. Ettől nem
nagyon tartunk, de ettől függetlenül
csakugyan fennhangon kell kiáltanunk
ezt a szót: nemzeti Rotelesség, hogy
dolgoztassunk, a pénzünket forg as-
suk és így kenyeret adjunk rninden-
kinek l Érthetetlen ezreknek és ezrek-
nek a zsugorgatása: maguknak sem-
mi hasznuk belőle, másoknak pedirr
úgyiehet a betevő falatot veszik ki
szájukból a szekrényben őrzött ál-
modó pap írjaikkal. Adjuk tovább ke-
resztyén intéssel e mozgalom jel-
mondatát: Dolg oztass, hogy dolgoz-
hass!

Jól fud reprezentálni,
mondják arra, aki jól tudja mutatni
a rangját, hivatalát, mutatós ember,
jó a fellépése. Rendszerint összeha-
sonlítva emlegetik a szót: jól tud
reprezentálni, de nincs belső értéke;
és fordítva: kiváló an teljesíti a fel-
adatát, de nem tud reprezentálni.
Hogy a reprezentálni tudás helyes
kívánalorn-e a közéletben, ez egyhá-
zunk számára nem olyan etikai prob-
léma, amelyet csak a világ használatá-
ra kell megoldania, hanem a maga
körére nézve is el kell döntenie. Szük-
ség es-e, hogy egy lelkész, egy espe-
res, egy püspök és ugyanígy a fel-
ügyelő bármelyik közületben rep re-
zentálni tudó ember legyen? Az egy-
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házi közvélernény, sajnos, az, hogy
ilyennek kell lennie. De ez ellen a
helytelen és veszedelmes nézet ellen
sürgősen meg kel! indítanunk az ál-
talános harcot. Az igazi lelkészi rnun-
ka, és a felügyelői tiszt megbecsü-
lése kötelez rá. Semilyen külsőleges
követelménynek nem szabad elho-
rnályositnia azt a szükségletet, hogy
a lelkész is, a felügyelő is befelé, a
gyülekezet ill. a gyülekezetek felé
hűségesen. rendelésszerűen végezze
szolgálatát.

Élmény,
igazi nagy élmény volt a budapesti
evangélikus egyházi énekkarok együt-
tes zenés áhitata, melyet a mult hó-
nap elején hallhattunk országos lel-
készgyülesünk alkalmával. 'Minden
cikknél hatalmasabban hirdette ez az
este, hogy érdemes, áldozatok árán
is érdemes az egyházi énekkarok fel-
állítása, legmesszebb menő erkölcsi,
anyagi támogatása. Nagy eredmé-
nyek fűződhetnének egyházi énekka-
raink kivirágzásához. Nem kellene
sokat vlintkozní azon, hogy lehetsé-

ges-e régi ritrnikus énekeink' felújí-
tása vagy sem. Tessék elkezdeni gyü-
lekezeti énekkarokkal. mint a pestI
énekkarok tették. S nem telik bele
egy nemzedék: ősi kor áliainkat úgy
fogjuk énekelni, mint őseink zen-
gették.

És még valamit. Példás volt ez az
áhitat abban is, hogy megjelölte az
egyházi ének és zene helyes szerep-
körét istentiszteletünkben. Igehirde-
tés is volt ezen az esten! Nagy baj
lenne, ha egyházi ének- és zenekultú-
ránk önáIlósítani akarná magát. Né-
metországban nem egy helyen pusz-
tán zenei előadásokkal próbálták a
templomból elidegenülteket vissza-
hódítani. Vagy nem sikerült. vag:'
hangverseny teremmé tették Isten há-
zát. Csak a prédikált ige rnellett van
helye az egyházi éneknek és zenének.
A prédikál t ige teszi világossá es
konkrétt s azt az üzenetet is, amit az
Istent-dicsérő énekek lelkünkben
megzendítenek. Csak igy óvhatj uk
meg egyházi zenériket attól, hogy
puszta emberi érzések élménye ne
legyen. Csak igy lehet az ének lsten
megszó lításának közvetítöiévé.

EGYHÁZI FIGYELÓ
Válaszuton.

Aki a magyar vallásos életet figyeli, az örvendetes megelevenülésnek
a szemtanúja. A rni egyházi életünknek is sok olyan [elenség e van, amely
örömmel tölti el szívünket. Mennyi változás következett be csak egy ember-
öltő óta is! De vajjon világosan áll-é előttünk mindebben Isten akarata
és szándéka? Amit felismertünk, eng edelrneskedünk-e annak? Megragad-
juk-é az Istenadta gyorsan múló alkalmakat vagy mindezzel rnit sem tö-
rődve megyünk a magunk útján? Lehet, hogy többféle választ adhatunk
ezekre a kérdésekre, de maguk a kérdések elodázhatatlanul itt vannak
utunkban. Megkerülhetjük őket, de akkor letérünk kireridelt utunkról.

Mielőtt egy-két szóval megpróbálnánk felelni ezekre a kérdésekre,
vázoljuk fel legalább körvorialaikbsn egyházi életünk mozgalmassá válá-
sának összetevőit. Régóta érzett hiányt igyekezett kielégíteni zsinatunk
egyházajkotmanyunk tatarozása terén . Jó jel, hogy látja a közvélemény
nagy része a líberalizmus fénykorában és szellemében fogant alkotrn á-

nyunk f'ogyetkozésait. Nagy lépést tett a zsinat előre a hitvallások dekla-
rálásával és az egyház lelki munkáiának fokozottabb figyelembevételével.
Nagy út áll azonban előttünk a jelenlegi tatarozott alkotrnányunktól az
egyházi rendtartások, a jogi IközgondoUkozás helyett ·a hitvaílasok meg-
szabta egyházi szervczetig.

Örvendetes jelenség az is, hogy a ,kultúra és a tudomány központi
szerepét elvesztette és újra az istentisztelet kérdése vált égetövé. A liturgia
rnelletti elvi döntés határozott lépés 'a magyar evangélikusság igazán egy-
házzá válása felé. Itt is tovább vezet azonban az út egyházunk ősi isten-
tiszteleti élete felé. .Amíg azonban az istentisztelet -kQzponti kérdése, az
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igehil'detes, nem válik egzisztenciálisan időszerűvé, addig egyoldalú marad
az istentisztelet meg újhodása.

Jelentős a közhangulat változása az ifjúsági munkák értékelése te-
rén. A vasárnapi iskola és a különféle ifjúsági mozgalrnak hozzászámi-
tódnak már az egyház életéhez. Mégis itt történt érdemben a legkeve-
sebb változás. Közhellyé SZÜI1kült, hogy itt dől el egyházunk jövője, mégsem
történt meg ezen a téren mindaz, ami tőlürsk teldik. Megszervezett, rende-
sen fizetett állásokban, hivatásos vezetőket, jelentősebb anyagi támogatást
és legfőképpen tervszerűbb, céltudatosabb együttműködést követel ez a
kérdés minden egyháztagunktól.

Fontos jelenség az egyháztársadalmi szervezkedésnek térhódít.ása.
Nagy lelki hiányérzet jelentkezik ebben. Amilyen örvendetes e tekintetben
is a megindulás, olyan nyilvánvaló, hogy itt is válaszútrhoz érkeztünk. A
"társádalom" formái, szelleme jut-e uralomra vagy a Szentlélek, egyesü-
letek, szövetségek maradnak-e vagy beleépülnek szervesen a gyülekeze-
tekbe? Jövőnk egyik nagy kérdése, hogy milyen mértékben tudnak egy-
házközségeink Krisztus élő gyülekezetévé átformálódni! Az evangélikus
egyház lényeges alkotó eleme homályosult el az idök 'folyamán: a szentek
közösség e. Elvileg és gyakorlatilag égető a gyülekezeti közösség miben-
letének tisztázása és hathatós szolgálata.

Örvendetes, hogy inegszünt az egyházi iskolák könnyelrnű feladása
anyagi nehézségek miatt; megindult sok törekvés, hogy iskoláink szerve-
sen beletartozzanak munk ájukkal, szellemükkel egyházunk életébe. Hátra
van még azonban a nagy feladat, hogy az evangéliumi pedagógiát dön-
tő hatótényezővé tegyük mind oktató, mind nevelő munkánkban. Egy-
házi iskolapolitikánknak is rengeteg teendője van még; földmíves ifjúsá-
gunk középf'okú nevelésére nincs, lányifjúságunk nevelésére alig van egy-
házi intézményünk.

Szeretetintézményeink, szegénygondozó munkánk egyre jobban kié-
pülnek az élet sürgetésére. Mindez felveti kikerülhetetlenül a szociális
kérdést teljes súlyával. Tudunk-e ezen a téren kovász lenni a vajudó ma-
gyar életben? Elöljárunk-e jó példával az anyagrakkal való sáfárságban
vagy evilági, politikai mozg almak felelőssége és áldozatos szelleme mcl
lett lemaradunk ? Hitünk csalk azzal bizonyul élő hitnek, ha szerétetben
tevékeny és állandó önfeláldozásban jelentkezik.

Legszembeszököbb a misszió kötelezettségének előtérbe nyomulása.
Különösen szórványainkkal kapcsolatban. Rengeteg történik ezen a téren.

-"Menteni, ami még rnenthctö," - miután olyan sok lelket vesztettünk.
A szórványok egyházunk nagy sebe, ahol eddig vérünk elszivárgott, de
ez lehet a gyógyulás gócpontja, ha nemcsak evangélikus öntudatot aka-
runk felszítani, hanem az evangélium hódító vonzását éreztetjük meg szór-
vanyhíveínkkel. Missziói hadjáratunk előörsei lehetnek, ha hűségesen sá-
fárkodunk a ránkbizott kinccsel: Krisztus drága evangéliumával.

Egyházunk élete megpezsdűlt. Kérdések támadtak, megoldások, pró-
bálkozások indulnak. Mindez azonban sürgetővé teszi a 'kérdést, hogy
merre halad ez a mozgaoJmasság? Mert ha helytelen irányban rnegy, akkor
több a kára, mintha semmi se történnék. Itt állunk a válaszúton. Eng ed-
jük-e, hogy Isten újra egyházzá formáljon minket, miként a reformáció-
ban, vagy egyház alatt saját elképzelésünk szerinti vallásos társaságot,
egyházi érdekszövetséget látunk Megújulni teljesen, gyökeresen; nemcsak
külsöségekben változni! Megújulni az élő Isten igéjéböl, és nemcsak em-
beri értékekböll Ez itt a vagy-vagy. -

Mit jelent ez gyakorlatilag ? Hadd mutassunk rá egy-két pontra, a
nélkül, hogy ezzel mindent, vagy akár ezt az egy-két kérdést is teljesen
érintenők. Amilyen fontos a lelkészek megúihcdása, az igehirdetői szo!-·
gálat új tartalma és új tekintélye, a tanításban és gyakorlatban való egyet-
értés, a- keresztyén életben y.a,ló elöljárás. éppen olyan fontos -az is, hogy
a nem-lelkészek gyülekezeti munkája elvileg és hivatalosan, akár intézmé-
nyesen is lehetövé tétessék. Az egyetemes papságnak valósággá kell vál-
nia. Gyülekezet-nevelést, hathatósabb lelkipásztorolást, egyéni foglalkozást

jelent ez, hogy minél több önzetlen es alkalmas' munkás állhasson be az
aratásba.



Ez' a . megúihodás érinti majd az égyházpolitikát íS.Áz iígy feszá
fontos, a szolgálat és nem az érvényesülés, a kéz kezet mos. Az egyház
Krisztus hadserege lesz és nem érdekszövetségele szereplési területe. Vége
az egyházból élésnek minden formában és az egyházért élés, a személyes
áldozat, a magát felőrlő munka és a szolgálatban elégő élet indul meg.

Mindermek a rnegújhodásnak csak egy forrása lehet: a Szeritlélek
Úristen munkája. A mai prédikációk szónoki, költői alakja vagy hamis
tanítása megoltja a Szeritlelket. A prédikációnak igehirdetéssé kell válnia.
Nem új tanrendszerré a régi liberalis helyett, nem reformátori terminolo-
giává, nem új ortodoxiává, hanem az ige hirdetésévé. Szószéken és gyü-
iekezeti teremben, iskolában és magánházakban. E mellett pedig evangé-
lizációra van szükség. Nem lehet megelégedni azokkal, akik eljönnek a
templomba. Utánuk kell rnenni. EI kell vinni az evangéliumot a világ szá-
mára a világ nyelvén, esetleg az utca nyelvén, az utca érdeklődését meg-
ragadva. Mindenképpen, akár így, akár úgy, az igének futnia kell.

Az egyháznak 'azonban nem szabad önmagába zárt, öncélú életet élnie.
A nemzetnek, a többi embernek tartozik szolgálattal. Minél többje van,
annál nagyobb a felelőssége és ha elmulasztja, annál nagyobb az adóssága.
A meginduló népfóiskolai mozgalom is egy része az egyetemes magyarsá-
gért érzett felelősségnek és szolg álatnak. Ezt és hasonló törekvéseket kell
megerősítenünk, ha be akarjuk tölteni azt a szolgálatot, amit Isten bízott
ránk és ami egyedül adja meg nekünk a letjogot.

Egyházunknak küldetése van. Ezt kell keresnünk és ezt kell szolg ál-
nunk, Pogányok között éppen úgy, mint a magyar tanyákon és külváro-
sokban, előkelő szalónokban éppen úgy, mint a nyomortanyákon vagy
polgári otthonokban. Véget kell érni a bürokrácia túltengésének, az egy-
házi üzem nek, ahol a lelkész reggeltől estig be van fogva, szakadatlanul
szervez, funkciókat végez, de nincs csendes órája, nincs pihentsége és rá-
érő ideje, hogy egyes lelkekkel f'oglalkozzék. Meg kell osztani a mai lel-
készi munkakört! Minél többeket bevonni az egyház szolgálatába. Első
helyre tenni a lelkeket. A lelkek megnyerése és megerősítése a fontos.
minden más másodrangú.

Nagy lelki éhség ideje köszöntött be. Éhezik az emberek az evangé-
líumot. Ritka alkalom kínálkozlk. Minden eszközzel, szóban, írásban, egyen-
ként, tömegnek hirdetjük-e bátran, erővel, frissen, újszerűen a tiszta evan-
géliumot vagy csak vall ásos építő beszédekre telik erőnkből? V álaszúton
állunk. ue,

Bennünket elsősorban az érdekel,
hogy e házasságkötések hogyan érin-
tik evangélikus egyházunkat. Sajnos.
az ide vonatkozó statisztikai adatok
számunkra igen szomorú képet nyuj-
tanak. A házassági megegyezésekhől
a katolikus egyházra nyereség, a
többiekre általában veszteség jutott.
Csak az 1920-1930. években értek el
a katolikusok mellett a reformátu-
sok -is elenyésző szárnú nyereséget
természetesen a többi, elsősorban az
evangélikus egyház rovására.

A mi egyházunk vesztesége a
megegyezés es házasságkötéseknél a
legnagyobb. Szám szérint e veszte-
ség a háború utáni években így
alakult:

too

A vegyesházasságokról
közöl Kovács Alajos a Budapesti
Szemle májusi számában érdekes és
tanulságos statisztikai tanulmányt. A
vegyesházasságkötések száma állan-
dóan emelkedik. Míg az 1896-1900.
években a vegyesházasságok száma
az összes házasságkötések számának
csupán 11.1 % -át adta, addig az
1931-1935. évekre ez a százalék-
szám már 21.4 % -ra, tehát közel két-
szeresére növekedett. A gyarapodás
onnan magyarázható, hogy a váro-
sokban, községekben a különbözö
lakosság keveredése mindinkább na-
gyobb és nagyobb lesz. Ezzel együtt
pedig nö a különböző vallásúak kö-
zött történő házasságkötések száma
is. A !különböző vallású egyének
külsö keveredése a háború utáni
időben még fokozódott s így nap-
jainkban a vegyesházasságok' száma
még inkább emelkedik.

1919-1920 247 389
1921-1925 153 418
1926-1930 137 382
1931-1935 174 364

Az első számoszlop rnutatja a
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rríegegyezéses házassagkőtések szá-
mát, a második a megegyezéses há-
zasságkötésekböl szülletett gyerme-
kek számát, tehát a tulajdonképeni
veszteséget ez utóbbi számok jelzik.

Mai hazánkban az evangélikusság
sokkal szétszóródottabban él és sok-
kal inkább keveredve más vallásúak-
kal, mint a háború előtt. Ennek az a
következrnénye, hogy többen lépnek
közülünk vegyesházasságra. Ennél a
megállapításnál még tovább is me-
hetünk. T. i. avegyesházasságból
származó gyermekek nagy része
mindig bizonyos közömbösséget érez
saját vallása iránt vagy legalább ls
nem érzi at teljesen saj át hitének
igazságát más vallásokkal szemben
s annál könnyebben köt vegyesházas-
ságot saját vallása' hátrányára. Mint-
hogy pedig éppen nálunk van a leg-
több vegyesházasságból származó, te-
hát vallásilag többé-kevésbbé kö-
zömbős ember, ennélfogva nálunk
leggyakoribb a hátrányunk ra kötött

A Kultúra és Tudomány
gyűjteményes sorozat két legújabb
kötete két esszé-író műveiből ad egy-
egy csokorravalót. Cs. Szabó Lászlú
Levelek a száműzetésből és Halász
Gábor Az érlelem keresése c. köny-
vei jellegzetes és hiteles képet nyuj-
tanak a mai sokak véleménye szerint
újjászületését élő magyar esszé-íro-
dalomról. A két író között sok a ha-
sonlóság. Mindketten a mai harmin-
casok nemzedékéhez tartoznak. Mind-
kettő - bár ennek megvallására csak
Cs. Szabonak van alkalma - szenve-
délyes lexikonolvasó. Épen ezért ér-
deklődési körük beláthatatlanul nagy-
terjedelmű, de ennek arányában gon-
dosan csiszolt, csillogó műveltségük
színaranyrétege -néhol bizony elég
vékonyka. A veszélyes pontokon azon-
ban nagyszerűen túlsegíti őket lí rai
lendületük, - amely különösen Cs.
Szabónál mutatkozik meg öszintén
- és bátorságuk. Elképesztő határo-
zottsággal rnondanak ítéletet a leg-
bonyolultabb jelenségekről is, és a
legmerészebben újszerű beállításoktói
sem riadnak vissza. Mindketten, hogy
Cs. Szabó szavaival éljünk, a "protes-
táns humanizmus"-nak hívei, műveik
pedig az "elit .eröfeszttései" az "aljas
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végyesházasság. sŐt ez a szám ilyen-
formán mindinkább nagyobbodhatik.

A Budapesti Szemle cikkének író-
ja igyekszik megnyugtatn! bennün-
ket, amikor azt rnondja, hogy az
evangélikusság vesztesége - sem ne-
vezhető ielentékenynek, mert létszá-
mának még egy ezrelékévei sem er
fel. A reverzális kérdésének - írja
tovább - e szerint nem szabad olyan
nagy jelentőséget tulajdonítani, mert
hiszen a veszedelem a protestáns
egyházakra nézve sem olyan nagy,
hogy érdemes lenne azért a magyar
keresztény vallásfelekezetek béké-
jét megbolygatni.

Mi sem áll tőlünk távolabb.
mint a béke megbolygatásának szán-
déka. Mi csupán igazságosabb el-
osztást s békésebb légkört biztosító
állapot létesítését kívániuk és nem
tehetünk róla, hogy nem tudjuk a
kérdést kizárólag a statisztikai sza-
mokon keresztül nézni.

Dr. Benkő László.

világ''t-nak a "közösség" kalózzász-
laja alatt támadó rágalmai ellen.
Akármilyen harciassá lesz is huma-
nizmusuk, küzdelmük minden vonat-
kozásban reménytelen, hacsak
amint már egyszer megtörtént. hu-
metiizmusuk, Isten kegyelméből, nem
lesz reformáci óvá. =n.
A munkás és a munkaadó ;
harcába beleszól újabban az élettan,
tehát főleg az orvosi tudomány is.
Az utóbbi képviselői s az u. n. pszi-
chotechnika művelöi érdekes sered-
ményekben jelentős megfigyeléseket
folytatnak a testi munka végzésére
nézve. Ezeket az eredményeket Lárrg
Sándor "A munka tudománya" (Bu-
dapest, Szt. István T. kiad. 255 lap)
c. könyve, egy pompás, - alapos és
szakszerű magyar nyeJvü tnunksélet-
lanban tárja elénk. Az egészséges
testi munkavégzésnek (épúgy, mint
a szelleminek) megvannak a termé-
szetes, a teremtés rendjébe tartozó
feltétel ei. Figyelmen kívül hagyásuk
elsősorban a munkásnak, másodszor
a munkaadónak, és végül a nemzet
egészének mérhetetlen károkat okoz-
hat. PI. nem dolgoz ha tik a munkás
éhbéren, vagy úgy, hogy nincs tisz-
tában a helyes táplálkozás törve-



nyeivel, észszerű pihenők, sport, szó-
rakozás közbeiktatása nélkül, avagy
olyan "racionalizáIt" munkamód sze-
rint, mély szánutásaiból kifelejti a
rnunkás munkabí rásának a megőr-
zését. Az alföldi napszámos szörnyíí
helyzete Láng könyvében új, élettani
megvilágításban tárul fel. A munka
és a magyar rnunkás érdeke becsü-
letes szociális reformokat követel.

Vetö.·

Képzőművészeti Szemle.
A "Műterem" MendIik Lajos f'est-

rnényeiböl rendezett gyűj ternényes
kiállítást. Békés hangulatú, finom
képeihez ihletet legtöbbször a fái,
adnak. Különösen gyöngéd színeket
talál az őszi erdő ködös, borongós
hangulatához. - Az Ernszt-Múzeum-
ban három f estö és egy szobrász ál-
lított ki. B. Vajda Klárának néhány
jellemző erővel megfestett arcké-
pén kívül alkotásai a legtisztább
impresszionizmust képviselik, síkban
látja a világot és csak a színek ér-
deklik. Tájain csak egy-két szín va-
riálásával fejezi ki azok hangulatár,
körvonalak nélkül szélesen odavetett
sztnf'oltokkal. - Felekv-Feiter Fri-
gyes rajzaiban bámulatosan kevés
eszközzel, a lehető legjobban le-
egyszerűsített néhány vonallal meg-
győzően vetíti elénk modelljeit. Kár,
hogy festményein a képek mondani-
valóját alárendeli a dekoratív cél-
nak. - Lesznai Anna képein impresz-
szionista és expresszionista elemek
keverednek. Kedves területe a fal u.
Vallásos tárgyú képei is vidéki miliö-
ben mozognak. -:- A kiállítás anya-
gát Mikus Sándor szobrai teszik
változatosabbá. Ez a legújabb iránye-
kon haladó művész leegyszerüsített
formákban adjá vissza a tárgyilagos
valóságot. Fából faragott paraszt-
alakjai bensőségesek, közvetlenek,
nagy nyugalom, erő árad belőlük. -
A Nemzeti Szalon tárlatán egy, a kö-
zönség előtt ismeretlenebb művész-
csoportnak, a balatoni művésztelep
képviselői vonulnak föl. Hét Iestö
interpretálásban kapjuk aBalatont.
Legmegállapodottabb Istokovits tern-
perasorozata, a balatoni vidék lelké-
hez talán ő jut legközelebb. Hatáso-
san egész ítik ki a balatoni gyűjte-

ményt Bokiusér es Jeges üde, tehet:
séges tatai képei:

Dr. Györy Aranka.

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

ezévi 4. számában Nebe Hennig Ottó
ír a teremtés és kinyilatkoztatás vi-
szonyáról, MülJer Eberhard Jézusnak
közvetlen környezetéhez való viszo-
nyáról, Hartenstein Karl pedig mult
számunkban magyarul is megjelent
tanulmányában a forrongó Kínáról
Kohlbrügge H. F. Ján. 18 nép sze nl
exegézisét adja, Fischer Karl "Az
egyház, a legújabb szellemi áramla-
tokban" c. rovatban ír "Egyház és
vallás" címrriel. Az 5. számban
Schlettet Adolf folytatja a Miatyánk-
ról szóló magyarázatát, Lilje Hans a
hallg atásról, mint Isten szentsége
iránti tisztelet és Istent beszélni en-
gedés lelki állapotáról ir, Hartenstein
Karl a kínai keresztyénség útját va-
zolja, Kupisch Karl a reformáció és
a forradalmak kérdéséhez nyujt tör-
téneti adalékot. Bettermann Wilhelm
Zinzendorf kegyességi mozgaimáról
tájékoztat, kétszáz éve tartott be-
szédeinek emlékezetére.

A Luthertum (Lipcse, Deichert-
kiadás) ezévi 4. füzeteben Dörne
Martin az okurnénikus kérdésről.
mint az egyházak lelkiismereti kér-
déséről, Creuliig E. H. pedig az egy-
házi hivatalnak lutheri értelmezésé-
ről értekezik. Az 5. füzet -az úrva-
csorának van szentelve, Lauerei Hans
az úrvacsora-közösség gondolatát,
Probst Gottfried pedig az úrvacso-
rai énekekben megnyilatkozó ke-
gyességet vizsgálja.

A Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlhammer-kiadás) ezévi első es
második összevont számában Fezer
Karl prédikációját, Macholz Adolf
Wilhelm: "Az egyház az időben" c.
folytatólagos nagyobb tanulmányát.
Bornkamm Hetnrich: A ker. ember
életben és halálban c. elmefuttatá-
sát közli. A 3. számban Schuraenn
F. IC a missziói igehirdetés kapcso-
lódási pontjait fejtegeti, Gogarten
Friedrich Macholz-cal polemizál a
barthi irányzat fölött, Stumpil AI-
brecht az angliai teológiai értekez-
letekról ad beszámolót. F. 1.

Szerkesztésért és kiadás ért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross .•nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.

A folyóirat I!ifogadása elófizefésf ktJtele::eftstggcl jár.



KONYYSIlEMIE
1938. Június. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Magyar élet és történet.
Halasy-Nagy József:

A filozófia kis tükre. Második, M-
vített kiadás. Budapest. Kir. Magyar
Egyetemi Nyomda. 264 lap, ára köt-
ve 6 P.
A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem

hírneves bölcsészet - tanárának ez a
könyve ..megérdemli, hogy második ki-
adására' is felhívjuk olvasóink figyelmét.
A ,:szerzönek kiváló adománya, hogy a
gondolattartalom mélységét és gazdag-
ságát az előadásforma tetszetős köny-
nyedségével és szfnes-zamatosságával
párosít ja. A könyv első felében valóság-
gal mesteri áttekintést ad a filozófia
főproblémáiról és föirányairól, második
felében pedig ügyes en válogatott ösz-
szefüggő szemelvényeket magyar fordí-
tásban ,.a filozófia kincsesházából" P/a-
tontói Betgsonig és megszólaltatja vé-
gijl a magyar filozófiai gondolkodás
képviselőiként Bőhm Káro/yt, Pau/er
Akost és Kornis Gyulát is. - A szerzö
csodálatosan bele tudja élni magát a
különbözö irányzatok szellemébe, a ke-
resztyénségről is belső megértéssel nyilat-
kozik alkalomadtán; de lényegileg az
idealizmus alapján törekszik egyetemes
szintézisre. Egy helyen azt mondia (22.
old): "A keresztyénség hite erősebbnek
bizonyult mint az Ész s ezért az Észt
oda láncolta az Ige hajlékához. Az új-
korban az Ész eltépte ezt a láncot, de
szabadsága válságba sodorta és ma ta-
lán nagyobb az Ember és velé az Ész
insége, mint kétezer év óta bármikor.
Oe a filozófia nem adja fel a küzdel-
met: a krizis csupán annak jelé, hogy
tévedett, de nem cáfolata annak, hogy
van olyan igazság, aminek megismerése
balzsam a sajgó sebre!" Igaz, de ez az
igazság nem puszta theoreticum és már
nem is csak philosophicum, hanem -
ezt valljuk mint keresztyének rendület-
lenül ma is - aktiv személyes hatalom:
Az; aki azt mondotta magáról: "Én va-
gyok az Igazság." P. K.
Luk/nich Imre:

II. Rákóczi Ferenc felségárulási
perének története 1701. Budapest,
1935. Tudományos Akadémia kiadása,
143 lap.

QRSZÁGOS

\ 1'1 I!VANGI!:LtKUS
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A vezérlő fejedelem halálának 200
éves fordulójával kapcsolatban fellen-
dült Rákóczi-irodalom egyik figyelem-
reméltó terméke ez a könyv. Rákóczi el-
fogatásának félesztendőnél hosszabb
bécsujhelyi raboskodásának és kalandos
menekülésének története eddig sem
volt ismeretlen; az ellene indított fel-
ségárulasi per aktáit azonban hiába ku-
tattak évtizedeken át, szorgos és rend-
szeres nyomozás sem tudta azokat elő-
teremteni. Most végre Lukinich Imrének
és Baranyai Bélának sikerült ráakadnia
az európaszérte nagy feltűnést keltett
per aktáinak másolataira. Belőlük -
Lukiriich nagy irodalmi apparátusra tá-
maszkodo előadásában - éles fény de-
rül a nagy hűtlenség! per eddig ho-
mályban maradt vagy kevéssé Ismert
részleteiré s ismert összefüggések is új
színekkel gazdagodnak. Igen érdekes
az a tény, hogy az európai fejedelmi ud-
varok feltűnő érdeklődest tanusítottak
a fogoly Rákóczi sorsa iránt; ebből ért-
hető .meg, hogy a határozatlan Lipót
császár a iezsuiták útján szinte maga
segítette elő Rákóczi szökését. Még sok
más tanulsággal is szolg ál Lukiriich ala-
pos tanulmánya, melynek kiadásával, az
Archivum Rákócziánum folytatás ával II
Magyar Tudományos Akadémia is ki-
vette részet a fejedelem emlékének mél-
tó megünnepléséből. ae.

Gárdonyi Albert:
Budapest történetének okleveles

emlékei. I. k. (1148-1301.) Budapest.
1936. XIX és 384 lap.
Budapest helytörténeti irodalmának

további fejlődése szempontjaból jelentős
lépés ennek az oklevéltárnak a kiadása.
Buda és Pest középkori okleveles anya-
ga a török időkben nagyrészt megsem-
misült, a többi meg szétszóródott. Kö-
zépkori okleveles anyag aszékesfőváros
mai levéltárában nincs. Ha végigtekin-
tünk a jelen oklevéltárban közölt 320
oklevél en, amelyek közül 40 még telje-
sen kiadatlan volt s a többi közül is igen
sokat eddig csak hibás és téves szöveg-
olvasásban ismertünk, akkor kellőképen
tudjuk értékelni azt a hatalmas rnunkát,
fáradságot és áldozatot, mellyel a szer-
kesztök és munkatársak a Buda, Pest és
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Óbuda középkori történetére vonatkozó
rendkívül gazdag és értékes forrásanya-
got összegyűjtötték és sajtó alá rendez-
ték. A közölt oklevelek tekintélyes ré-
sze gazdag középkori egyháztörténeti
vonatkozásokban, a város lielyrajzát, né-
pességét, közlgazgatását, gazdasági-,
pénzügyi életét és művelődési viszonyait
érintő értékes adatokban. A még Csán-
ki Dezső által 1912-ben megindított
nagyszabású vállalkozás most megjelent
első kötete elsősorban Gárdonyi Albert-
nek, a székesfőváros ny. főlevéltárno-
kának, az érde:ne. \1ácz Eletnér.

Károlyi Árpád:
Az 1848-iki törvénycikkek az udvar

előtt. Budapest, 19;36, A Magyar Tör-
téneti Társulat kiadása. X és 376 Iap.
A szerzö állásfoglalás nélkül mutat-

ja be, miként ítélték meg az udvar és
az udvari főhatóságok (a magy. kir. kan-
cellária és az Állami Konferencia) az
1848-iki pozsonyi - utolsó rendi - or-
szággyűlésen alkotott törvény javaslato-
kat, amikor ezeket jogszokás szerint elö-
jeges jóváhagyás végett a kir ályhoz fel-
terjesztettéle - A fontosabb törvény-
cikkeket általában beható bírálat alá
vették az udvarnál. Volt azonban több
oly nagyon is jelentős törvényjavaslat,
amelyre az udvar "bizonyos fatális meg-
adással alig vetett ügyet." Ezek közé
tartozik a "vallás dolgában" felterjesz-
tett XX. t. c. is, amely mellett mindkét
udvari hatóság feltűnő rövidséggel és
gyorsasággal suhant el. Ez annál is in-
kább szembetűnő, mert előzőleg az alsó,
de különösen a felső táblán e körül
"nem közönséges" viták voltak s a dön-
tést az országgyűlés közvélernénye nagy
érdeklődéssei várta. A vita gyujtópont-
jában a 3. § állott, melyazt rendeli el,
hogy "a bevett vallásfelekezetek egyházi
szükségei közálladalrni költségek által
fedeztessenek." A klérus ezzel kapcso-
latosan természetesen és "nem egészen
alap nélkül" tartott attól,« hogy ennek
fejében az állam bevonja majd papi do-
tációit, alapítványaif, söt birtokait is
(saecularisatio) s a javaslat ellen erős
ellenállást tanusított. - Az udvari bi-
zottság mégis úgy vélte, hogya törvény-
cikk "ily magyarázata" ellen elég bizto-
síték, ha a jóváhagyásnál külön is ki-
emelik a király főkegyuri jogát.

Rezessy Zoltán.
Bárdosi Németh János:

Élet és irodalom. Szombathely.
"Irottkő" kiadása. 60 lap.
Sokat olvasó és elmélkedő, elsősorban

receptív lelkű ember irodalmi jegyzetelt
és elmefuttatásaitfoglalja magában ez a
füzet. Tarka elemekből összeszött kis
cikkgyűjtemény, melyben határozott,
egyetemesérdekű irodalmi állásfoglalá-
sok mellett egy-egy parányi irodalom-
történeti adatoeskával való csendes, meg-
kapóan bensőséges elbibelődést találunk;
.esv-esv nagy magyar sorskérdés rnellé
egy-egy szelid, áhítattai megírt meg-
emlékezés húzódik. Minden sorában,
meglátásaiben és megállapításaiban egy-
aránt a fiatal haladó nemzedék értékei
s egyoldalúságai élnek. H.

Tóth Endre:
Torkos Jakab dunántúli református

püspök (1711-85.) mint igehirdető.
Budapest, 1937, 154 lap.
A hotniletikai kutatás gyerekcipők .

ben jár még másutt is, hát még nálunk.
Pedig az igehirdetés általános megjavu-
lásának nemcsak szisztematíkai, hanem
történeti előfeltételei is vannak. Kétség-
telenül fontos és mindig első .helyen ern-
lítendö a bibliai, ha tetszik dogmatikai
megújulásunk, ha új igehirdetést aka-
runk, --- és akarunk! - de nem nélkü-
lözhető a mult ismerete sem. Ezért van
szükség horniletikai kutatásra. Öröm-
me! üdvözöljük hát ezt a kis előfutárt,
mely egy régi ker régi prédikátorának
igehirdető módszerét, beszédeinek tar-
talmát és teológiáj át teszi vizsgálat tar-
gyává. Szükséges lenne bizony egy át-
fogó nagy terv kidolgozására - sok
rnunkással, - melynek alapján a ma-
Ryar horniletikai kutatás megindulhatna.
Találnánk még ösöket, akiktói ma is ta-
nulhatnánk, s akíktöl tanulhatnának -
a külföldiek is! S. L.

Keres:dyén tanítás.
Káhler Martin:

Zur Lehre von der Versöhnung.
Anastatischer Neudruck. Gütersloh,
1937. Bertelsmann-kiadás, VI, 482 lap,
ára 6.75 RM, kötve 8.25 RM.

Kahler hallei tanár (megh. 1912.) a
századfordulónak egyik legkitűnőbb
biblikus teológusa volt,aki egy hosszú
élet csendes. de valami szekatlan belső
hevülettől áthatott munkáiával elszán-
tan arra törekedett, hogyadivatos kor-
áramlatoktói függetlenül a Jézus Krisz-
tusról való apostoli bizonyságtétel tel-
jes igazságtartalmát tárja fel és mara-
déktalanul teg-ye gyümölcsözővé a je-
lenkori 'élet és annak minden ágazata
javára, Azért nem véletlen, hogy ma,
amikor egyház és teológia egyaránt ls-
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tennek - teljes és hamisítatlan Igéj éhen
keres új táiékozödást és életúj ulást,
Ktihler életmunkája is új, még pedig
nagyon élénk érdeklődés és tanuim a-
nyozás tárgyává lett, amint arra alka-
lomadtán már reámutattunk. A Bertels-
mann cég mindenesetre kitünö szolg á-

Ia tot tett a jelenkori teológiának, ami-
kor újra kiadta Kéhlernek a kiengeszte-
léstanról szóló könyvét, melyaz evan-
géliumi hit centrumából ritka mélyrelá-
tással és hatalmas átfogó erővel világít-
ja meg a keresztyén lét és élet szinte,
egész teljességét. A műnek gondos ta-
nulmányozása bárkit meggyőzhet annak
szinte csodálatos aktualitasáról, annál
inkább, ha ugyanazon tárgyú vonatkozó
iegújabb művekkel hasonlítjuk össze. A
legmelegebben ajánjuk olvasóink fi-
gyelmébe. P. K.

Niemeier Gottfried:
Wirklichkeit und Wahrheit. Grund-

züge und Gestalt des theologischen
Systerns Martin Kahlers. Gütersloh,
1937, Bértelsmann-kiadás 136 lap,
ára 2.63 RM.
A hírneves biblia tudós új érdeklődés

tárgyává lett teológiájának rövid, de
jól használható áttekintésétadja ez az
irat. A sok eredeti idézet csak javára
válik az ismertetésnek. mely céltudato-
san törekszik, hogy Kiihler teológiai
gondolatainak aktualitását kidomborít-
sa, de reámutat azokra a pontokra is,
rnelyeken Kahler teológiája újabb belá-
tásaink alapj án igazításra vagy kiegé-
szítésre szorul. Az ilyen bevezető is-
mertetés természetesen csak akkor éri
célját, ha sikeresen ösztönöz a tárggyal
való behatóbb foglalkozásra. Nagyon
kívánatos volna, hogy ezt a célj át Nle-
meier könyvecskéie nálunk is többeknél
elérje. P. K.

Nygren Anders:
Eros und Agspe. Grundlegung der

christlichen Liebe. II. Cütersloh, 1937.
Bértelsmann-kiadás. 605 lap, ára
12.75, kötve 14.25 RM.
Ennek az alapvető jelentőségű rnun-

kárrak. az első kötete még 1930-ban je-
lent meg. Benne Nygren széleskörű bib-
Iiai és rendszeres alapvetéssei tisztázta:
mi a keresztyén szeretet és azt szembe
állította platonikus idealizmus vágyódá
szeretetével, az eros-szal. A szeretet, me-
lyet az Újszövetség hirdet, Istennek hoz-
zánk lehajló, megmentő cselekedete s
tőlünk ugyanezt a motiválatlan, "sama·
ritánusí" cselekvő szeretetet követeli.
Az eros viszont természetünknek az

örök vágyódáse mínden szép és: J<i'irá'nt;
melyet bennünk a mégkivárrf tárgy- ~t'~'
téke vált ki. A bibliai értelemben vef.t'
szeretet és a természetes emberi vágyó-
dó szeretet azonban nem maradtak két"
egymástól teljesen idegen életterület.
Nyg ren előttünk fekvő kötete történeti
vizsgálódás tárgyává teszi a kettőnek
egymáshoz való viszonyát. Részletes
vizsgálódással mutatja ki a két életvaló-
ságnak egymáshoz közeledését a görög
világban, míg azután Augustinusnái
egy mind a mai napig ható szintézis jött
létre: az augustinusi "caritas"-fogalom
elemzése egyik csomópont ja a vizsgáló-'
dásnak, rnelyböl meglepö világosság'
árad a középkorra és katolicizmusra. A
reformációban, nevezetesen Luthernál
viszont újból elkülönül a két életvaló-
ság: az Újszövetség eredeti tiszta evan-
géliuma tör elő elzártságából, amik-or
Luther összetöri a caritas-szintézist és
újból érvényesíti az újszövetségi szere-
tet eredeti valóságát. - Nygren rnind-
ezzel olyan szempontokat érvényesit.
melyek nemcsak meglepően újszerűek
és rendkívül tanulságosak, hanem egy-
úttal alapvető módon mutatnak rá az
evangélium eredeti, tiszta igazságának
és a lutheri reformáció üzenetének egy-
ségére és egybehangzására. Éppen ezért
Nygren művét behatóan kell tanulmá-
nyozni mindazoknak, akik tisztán akar-
j ák világoItatni a szeretet evangéliumi
parancsát. K. K.

Műller Eberhard!
v erstenaenes Dogma. Berlin 1933.

Furche-kiadás, 163 lap, ára 1.80 RM.
Égető szükséglet ma, hogy az egy-

ház minden tagja személyes meggyözé-
désű, hitvalló keresztyén legyen. AH ez
elsősorban az értelmiségre, amelyben ne-
veltetésénél, szellemi táplálékánál fog-
va különösen sok nehézség állja útj át arr-
nak, hogy harcos tagja, elöljárója le-
gyen egyházunk nak a nép számára. Diá-
kokkal, értelmiséggel való személyes
foglalkozásból nőtt ki ez a könyv, amely
12 fejezetben fejti ki a keresztyén-
ség hitvallását. Mindenűtt számbaveszt
a mai ellenvetéseket, mai kételyeket. A
sok hasonló tárgyú műből is kiemelke-
dik a bűn kérdésének tárgyalása, amit
annyira fenyeget a faji gondolat. Krisz-
tust is közel hozza a mai ember meg-
érteséhez. Az egyház valósága, az esz-
chatológia nagy vígasztalása és rnozga-
tása bámulatos egyszerűséggel és vilá-
gossággal szólalnak meg. Példaadó kí-
sértet arra, hogy kiszabadulva a megszo-,
kott teológiai fogalmazásból, sőt, az egy·
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házi nyelvből, az elet nyelvéri hirdes-
sük maradéktalanul a csorbítatlan evan-
géliumot. u«
Eberhard Samuel:

.Kreuzes-Theologie. Das reformatc-
rische Anliegen in Zinzendorfs Ver-
kündigung. München, 1937_ Kaiser-
kiadás. XII, 226 lap. ára 4.38 RM.
Zinzendorfriak, a herrnhuti testvér-

gyülekezet megalapítójának, sok tekin-
tetben különc vallásosságában újabban
erőteljesen hangsúlyozzák a lutheri vo-
násokat. Ez a tanulmány Zinzendorfnak
Lutherral való rokonságát egyenesen
gondolkodásának legméiyebb teológiai
irányító alapelveiben mutatja fel. Esze-
rint a kereszt a legfőbb ítélő és alakíto
alapelv Zinzendorfnak a Szentírásról, azo
Istenről és az emberről alkotott gondo-
lataiban. Aki nem akad fenn Zinzendorf
kifejezéseinek olykor szinte bántó bi-
zarrságán, hanem igyekszik az ő val-
lásos .gondolkodását és, annak mozgató
rúgóit igazabb an megérteni, annak ez
az alapos tanulmány igen hasznos segit-
séget nyujthat. W. D.

von Thadden- Trieglaff Reinhold:
Das Recht und das Amt des Laien

in der Kirche. Berlin, 1937. Furche-
kiadás. 28 lap, ára 0.45 RM.
Az egyházra nézve olyan megpró-

báltatásos németországi viszonyok kö-
zött, az Egyház lényegére, rnivoltára, hi-
vatására és feladatára való öneszrnélés
során keresi e füzet szerzője arra az
ugyancsak existentiális 'kérdésre a fele-
letet: hol van a helye és mi a hivatása
a gyüleJkezetnek, a laikusoknak az Egy-
ház élet-organizmusában? - Igen helye-
sen látja meg a laikus hívek rnozgósítá-
sának a szükségességét, még pedig nem
holmi demokratikus elvek érvényesíté-
sének a következrnényeként, hanem az
evangélikus gyülekezet hitvalló és sze-
retetben szolg áló életének az Ige belül-
ről kényszerítő hatalmával való aktivá-
lásában. J. L.

Loewenich, W. von:
Was heisst Offenbarung? Berlin,

1938. Furche kiadás. 541., ára 0.90 RM.

Thielieke Helmut:
Kritik der nalürJichen Theologte.

München, 1938. Kaiser kiadás. 52 lap,
ára 0.75 RM.
A keresztyénség körüli harc egyik

Iegfuntosabb kérdése: milyen értelem-
ben alapul hitünk kinyilatkoztatáson és
hogyan viszonylik a Biblia kinyilakoz .

\

tatasa ahhoz, amit a Bibiián kívál ls-:
tenról tudunk. Ebben a harcban nekünk
keresztyéneknek is mindig számot kell
adnunk magunknak a bibliai kinyilat-
koztatás alapvető jellegéről és értelmé-
ről, annál inkább is, mivel a modern
eszmeáramlatok, a mi emberi vallásossá-
gunk, továbbá a történeti kritika stb. a
Bibliának éppen a kinyilatkoztatás jel-
legét ássák alá. Loewenich hangsúlyoz-
za, hogy ezekkel a támadásokkal szem-
ben a bibliai kinyilatkoztatást nem le-
het formálisan, azaz az értelem számára
érvényesen igazolni. A kinyilatkoztatás
tartalmával győz meg és győz le ben-
nünket. Ez az alapvető megállapítás,
melyet a szerzö bátran és következete-
sen érvényesít, döntő jelentőségű a most
folyó szellemi harcban tanusítandó ma.'
gatartásunkra, de nem kevésbbé az ige-
hirdetésre is.

A kinyilatkoztatás kérdésével szeros
kapcsolatban van a' theologia naturalis
kérdése, vagy pontosabban az a kérdés,
hogy mennyiben ismerheti meg és tisz-
telheti az ember Istent saját erejéből s
hogy milyen viszonyban van ez a ter-
mészetes istenismeret és vallásosság a
kinyilatkoztatashoz. Thielieke erre a,
manapság a teológiai érdeklődés hom-
lokterében álló kérdésre' a dialektikus
teológia feleletét adja: a természetes
ember' vallásossága Istent keresésében
szembe fordul Istennel, éppen ezért 'az
nem is alkalmas arra, hogy a kinyilat-
koztatás az emberi vallásosságot mint-
egy tökéletes befejezésre juttassa, hanem
az ember ujjáteremtésére, ujj ászületésére
van szükség. Thielieke első bevezetésre
szánt füzete világos gondolatmenetével
nagyon ajánlható. K.

Doerne Mar.tin:
Warum redet die Kircbe von Sünde?

Leipzig 1938. Deichert-kiadás, 26 lap;
ára 0.57 RM.
Időszerű témája rniatt kiemelkedő je-

lentőségű füzet: "gyülekezeti tanítás" a
bűnről. A szerzö el tudta kerülni a szá-
raz tanítói jelleget és hangot s roppant
élvezetesen. de egyszerűert vezet végig
gondolatmenetén. Aki elolvassa, tisztán
látja a bűnről és kegyelemről szóló bib·'
liai-Iutheri tanítást. Gyakorlati szem-
pontból nagyon felhasználható. Nyelve
könnyed, ment minden spekulatív horn á-

Iyosság tól. K. P.

Tielicke Helmut:
Schuld und Schickssl. Berlin, Pur-

che-kiadás, 40 lap, árn 0.75 RM .
V égig tekintünk e vékony könyvben

az emberi bün elkendőzesének és meg-



erőtlenttésének főbb válf'aiain, azért
hogy az idealizmus bűn - fogalma, a
rnitosz, -a tragikus emberség, 'a görög
tragédia, Goethe Faust ja és Ibsen Brand-
ja mindmeg annyí illusztr álására szolg ál-
jon annak, hogy az ember önmagában
és 'saját világában keresi a kiengeszte-
lődést, élete értelmét s hamis evang é-

liurnot költ, a helyett hogy elfogadná az
igazit, az egyetlent. F. 1.
Az úrvacsora kérdése
egyházunkban is homloktérbe került.
Ez nem csak az eucharisztikus kon-
g resszus hatása, hanem mindiobban tu-
datára ébredünk annak, hogyegyhá·
zunk az úrvacsora kincsét mennyire el-
hanyagolta. Schelz László "A hálaadás
kelyhe" c. könyvében (186 lap, ára 3 P)
részletesen elénk tárja egyházunk úr-
vácsorai tanát. úgy amint az Luther ira-
taiban található és amint azt Luther a
katolikusokkal és a rajongókkal szem-
ben' elhatárolta, majd a lutheri úrvacso-
ra-tanításnak a Szentírással való össz-
hangját tarja fel. Magyarul. talán most
szólal meg először ilyen részlétesen és
ilyen jól átgondolt világossággal egy-
házunk tanítása az úrvacsoráról. A rnel-
lett, Scholz László előadása nem elvon-
tan tudományos, hanem eleven, szernlé-
letes. Alapossága ellenére sem akar tu-
dományos kőnyvet írni, hanem a gyü-
lekezetnek szolgálni. Ezt a célt nagyon
jól eléri. a mellett azonban lelkészeink
is tanulhatnak belőle. Kívánatos volna.
ha Scholz László az úrvacsoraról készí-
tene a magyar viszonyok figyelembe vé-
tel évei olyan tömeges terjesztésre al-
kalmas füzetet, mint amilyen a' német-
ben Bizer Ernst: Evengelisches Abetut-
mahlsbüchlein (München, 1937. Kaiser-
kiadás, 25 lap, ára 0.38 RM.) c. füzete,
mely népszerű, könnyen érthető formá-
ban adia egyházunk úrvacsorai tanítá-
sátés egyúttal alkalmas eszköz az úr-
vacsorával gyakorta való élés megked-
veltetésére.

Németországban az úrvacsora kérdé-
se ugyancsak hom loktérbe került. Újból
aktuálissá és kérdésessé lett az evangé-
likus és református úrvacsora-tan egy-
máshoz való viszonya. Azért elsőrendű
szolg álatot tett az ügynek Gollwitzer
Helmut: Coena Domin; (München, 1937.
Kaiser-kiadás, 328 lap, ára 7.13, kötve
8.25 RM.) c. nagyszabású könyvével,
mely első sorban a lutheri úrvacsorai
tanítás problernatikáj ába akar bevezetni.
Gollwitzer, az evangélikus úrvacsorai
tannak nem annyira azt a formáját tár-
gyalja, melyben azt Luther először meg-
szövege zte, mint inkább azt, amelyben
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azt a 16. század úrvacsorai vitái Luther
halála után kifejtették s a Forrnula Con-
cordi ae lerögzítette. Tulajdonképen csak
ily módon válik egészen világossá egy-
házunk tanítása az úrvacsoraról és tisz-
tázódik igazában az evangélikus és re-
formátus úrvacsorai tan egymáshoz való
viszonya. Gollwitzer célja egyúttal az is,
hogy mintegy újból felvegye és meg-
indítsa a diszkussziót ott, ahol a 16. szá-
zadban elakadt. Úgy véli, hogy ma, ami-
kor a történeti kritikai szempont érvé-
nyesítése az írásmagyarázatban világo-
sabban láttatja velünk az úrvacsora ke-
letkezését. új alapon lehetne a feleke-
zeti vita kiegyenlítésére törekedni. Me-
lauchthon úrvacsora tanának meglepően
meleg méltatása is ezt a célt szolgálja.
Bár úgy véljük. hogy Gollwitzer krití-
k ája az evangélikus úrvacsorai tanon
nem minden vonatkozásban helytálló,
kétségtelen, hogy könyve jelentős mér-
tekben hozzáj árul a nehéz probléma
tisztázásahoz. K.

Arnold August:
Der Urspruttg des christlichen

Abendmahls im Lichte der neuesten
liturgiegeschichtlichen Forschung.
Freiburg i. 8., 1937, Herder kiadás.
XVI és 196 lap, ára 4.88 RM.
-Jézus evangéliumának történeti-kri-

tikai szempontok alapján megkísérelt
értelmezése során a kutatás igen. kiter-
jedt vizsg-álódást szentelt az úrvacsora
eredetének. E vizsgálódások az úrvacso-
ra keletkezésére vonatkozó újszövetségi
tudósítás szűkszavúsága miatt és az egy-
mással szemben álló nézetek rnerevsé-
gériél fogva látszólag holtpontra jutot-
-tak, amikor jórészt a norvég P. G. Wet-
ter és utóbb Lietzmann indítására az
úrvacsorai óegyházi liturgia eredetének
felderítésévei igyekeztek új oldalról
hozzáférkőzni a kérdéshez. A feladatot
jórészt katolikus kutatók igyekeztek
megoldani s most Arnold nagy szakér-
telemmel készült és igen nagy olvasott-
ságról tanuskodó értekezése azokról
összefoglaló képet ad. Elsőben az úr-
vacsora keletkezésének a zsidó ekegyes-
séggel, majd a hellenisztikus rnisztériu-
mokkal feltételezett kapcsolatait vizs-
gálja, végül pedig az úrvacsorát, mint
Jézus által szerzett misztériumot, mely
Jézus kereszthalálának objektív, reális
emlékünnepe s mint ilyen "igazi és va-
lódi áldozat." Érthető, ha Arnold arra
törekszik, hogy a katoJikus úrvacsorai
tan irányvonalában maradjon s hogy azt
a lehetőség szerint igazolja. Ez éppen
az úrvacsora aldozat-Iellegériek a hang-
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súlyozásával történik. Azonban Arnold
-végezetül is arra az eredményre jut,
hogy Jézus áldozata .Jényege szerint':
különbözik minden egyéb áldozattól: ez
magyarul tulajdonképen azt jelenti, hogy

.az áldozat fogalma csak átvitt értelem-
ben alkalmazható Jézus halálára, .-
aminthogy az Uitestámentorn - a ke-
resztyén hit terül etén - az áldozat
fogalmát csak átvitt, "szellemi" értelem-
ben ismeri. Ez egyúttal a katolikus úr-
vacsora-tan csődjét is jelenti. - Arnold
könyve éppen mostanában, amikor az
eucharisztikus kong resszus nálunk új ér-
telemben tette aktuálissá az úrvacsora-
kérdést, minden elrnélyedő munka szá-
mára sok tanulságot 'rejt magában. K.

" S::eentfrds Üzenete.
Althaus Paul:

Paulus und Luther űbet den Men-
schen. Gütersloh 1938. Bértelsmann-
kiadás. vm, 107 lap, ára 2.63 RM.
Ahhoz, hogy a világot és az emberi

közösséget helyesen megérthessük, hogy
helyesen közrernűködhessünk létünk
nagy kérdéseinek megoldásánál, alap-
vető fontosságú az a kérdés: kicsoda az
ember. A ma tomboló világnézeti harc
hátterében is ez húzódik meg s a keresz-
tyénség elleni támadások is igen nagy
rnértékben abban a vádban gyökereznek,
hogy a bűnösnek ítélt ember elernyed,
puhává és tehetetlenné . lesz a reá váró
nagy feladatok megoldásában. Ezért
igyekeznek a keresztyénségnek a bűnről
szóló tanítását kiküszöhölni. De a ke-
resztyénségen belül éppen az ember ter-
mészetes, bűnös állapotának megítélése
tekintetében alapvető különbség van a
katolicizmus és evangélikus egyházunk
.között. Althaus éppen ezért fontos kér-
dés megoldásához fogott, rnikor azt
vizsgálja, hogy meanyiben egyezik meg
Luther tanítása az emberről az Ujszövet-
séggel, nevezetesen Pál apostollal. Alt-
haus a kérdést első sorban Róm. 7. alap-
Ján vizsgálja s úgy véli, hogy Luther
kédvezötlenebbül ítélte meg a természe-
tes, meg nem tért embert, mint Pál s
hogy' viszont a hívő keresztyén 'ember
állapotját helyesebben ragadta meg
Luther, rnint az apostol. Ez az eredmény
minden esetre még sok vita tárgya lesz
s annak bírálatába itt nem bocsátkozha-
tunk. De ha Althausfejtegetései sokszor
ld is hívják az ellenmondást Pál apostol
értelmezésénél éppen úgy, mint a Lu-
ther-interpretációban, 'mégis jelen tös
szempontokat adnak ennek a ma égetö
kérdésnek a tisztázásához. K.

Frey Hellmuth:
Das Buch des Kemotes. Kapitel

25-30 des ersten Buches . Mose.
Stuttgart, 1938. Calwer Veremsbuch-
handlung. 192 lap, ára 2.85 RM.
A "hazug" Jákób története, - amely

a fantázia és szenzációéhes ernberek
ószövetségi csemegéje - az Isten és em-
ber közötti harcnak ösképe. Isten' népé-
nek története minden időkben ugyanaz:
a sötétség és világosság óriási küzdelrne.
A világosság mint Isten szava tör be az
embervilágba, ahol ellenállásra talál. Is-
tennek büntetéssel kell sujtania az em-
bert, még az ö "megáldottját" is, mig
az teljesen reá nem bízza magát. De az
Istennek való teljes önátadás csak pil-
lanatnyi nyugalmat hoz, a hívő ember
is újabb és újabb harcokba kell, hogy
bocsátkozzék. Ez a harc azonban más,
nem Isten ellen történik, hanem Isten
szolgálatában az Ö ügyéért.

Frey könyvének ezek az alapgondola-
tai. Az Irásból és írásszerinti magyaráza-
tok mélységeín át mutatja meg azt, hogy
Isten kegyelme mít tud csinálni egy
"hazug" emberből. A könyv rendkívül
sikerült kísérlete annak a szintetikus
exegisnek, amely a forrás kritikát rész,
ben megelégelve, részben azon túl is-
a nagy összefüggéseket keresi, ahogy
a különbözö forrásokból az ihletett íro
II szent történetet összeállította. Jákób
életének minden "részében" az ő "egész"
életének a ritmusa rejtőzik: így áll elót-
tünk, a vakmerő, Istennel harcoló, de
előtte megalázkodó "hazug," de "válasz-
tott" Isten embere. Zászkaliczky P.
Wolff H. W.:

Das Zitat im Prophetenspruch.
Eine Studie zur prophetischen Ver-
kündigungsweise. München, 1937. Kai-
ser kiadás. 114 lap, ára 2.40 RM.
A szerzö elsősorban az vigehirdetök

számára írta ezt a könyvet, akiknekf'el-
adata, hogy prófétai elhivatástudattal
álljanak az Ig-e szolgálatában. Alapos
tudományos felkészültséggel tárgyalja
az írópróféták igehirdetésében a kinyl-
latkoztatott isteni igével egybeszövődö
"idézetek" sajátos karakterét és rámu-
tat arra, hogy hogyan használja fel a
próféta az ember bűnös megnyilatkozá-
sait arra, hogy azokkal, mint igehirde-
téséhez szött idézetekkel, ugyanazt az
embert Isten előtt térdre kényszerítse.
Majd egymásmellé állítva a prófétai
igehirdetést és az egyházi igehirdetést,
értékes gyakorlati következtetéseket von
le az utóbbira vonatkozólag s ezért fö-
képpen igehirdetőknek ajánljuk -Pélt),



,Kalt 'Edmund:
Biblisches Resllexikon. Paderborn,

1938. Schöningh-kiadás, 1. füzet, ára
7.50 RM.
Ez .a bibliai lexikon rövid időn belül

a második kiadást érte meg s már ez a
körülmény is mutatja használhatóságát.
A kiadó két kötetre tervezi, kb. 1200 lap
terjedelemben, mely négy füzetben jele-
nik meg. ABC-sorrendben szótárszerűen
dolgozza fel a' bibliai régiségtant, föld-
rajzot és értelmezi a bibliai alapfogalma-
kat. Különösen régiségtani és bibliai
földrajzi anyaga igen tömör és ügyes
összeállítása miatt nagyon jól használ-

-ható. Elsősorban lelkészek számára ké-
szült és nagyon alkalmas segédeszköz a
Biblia tanulmányozásához, valamint ige-
hirdetésre, bibliaórákhoz való készülés-
néll. Ez a könyv is tanusága annak a
mindjobban elrnélyedö írásmagyarázati
munk ának, rnellyel a katolikus teológia
napjainkban a Bibliához közeledik. Ter-
mészetes, hogy leülönösen a történeti vo-
natkozásü anyagban a konzervatív állás-
foglalásban, valamint a bibliai fogalmak
.magyarázatában a katolikus álláspont
erőteljesen kifejezésre jut. Ismertetésére
ésméltatására visszatérünk, ha az egész
mű megjelent. K.

Weatherhead Leslie:
Erlebtes Peléstine. Leipzig, 1933,

Leopold <Klotz-kiadás. 219 lap, ára
kötve 3.60 RM ..
Akik a Biblia igéjét rnegkedvelték,

szent vágyódással gondolnak a Szerit-
földre, ahol Jézus élt és meghalt. Akik
pedig a Szentföldet meglátogatják, az
ott tapasztaltakat szivesen használják
fel arra, hogy elevenebbé, szemlelete-
sebbé tegyék számunkra az igét. Az
előttünk fekvő könyv is ilyen célt szol-
gál. A szerző rendkívül meleg, az átélés
erejét tükröző leírást ad a Szentföldről s
ebbe állítja bele az evangéliumi törté-
netet. Sokszor persze olyan kérdésekre
is feleleteket keres, rnelyek feladatán
túlesnek. Amikor a· csodáknal meg akar-
ja magyarázni, hogy azok mimódon es-
tek meg ésakárhányszor veszedelmes
közelségbe kerül a racionalistálchoz
vagy Jézus gyógyitásaira a pszichcanali-
zis szempontjait próbálja érvényesíteni,
ez nem szolgál a könyv javára. Oe en-
'nek ellenére Weatherhead rnűve jó érte-
lemben vett építő könyv. - A könyv-
höz mellékelve van Harwerth "Der Le-
bensweg Jesu" c. térképe, mely az evan-
géliumi történetet a palesztinai térkép-
re rárajzolja. Ez a térkép eredetileg a
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kasseli Johannes Stauda kiadóvállalat-
nal jelerit meg, külön ·is kapható és na-
gyon ajánlatos segédeszköz a vallásta-
nításhoz, bibliaórákhoz stb. K.

./1.: egyJjd: 5:01.gdl010.

Calvin Johannes:

Abraham-Predigten. München 1937.
Kaiser kiadás, 175 lap, ára 2.63 RM

Kálvin prédikációinak nagy része hoz-
záférhetetlen volt az utókor számára,
rnert középkori francia nyelven jegyez
tékle őket. Ernst Bizer'< német for-
dításában most tíz prédikáelót kapunk,
mind ótestámentomi textusoleról. Melki-
sédek személye, a hit által való meg-
igazulás és Abrahám áldozata körül cso-
portosulnak az egyes beszédek. Ma,' mi-
kor az Otestámentomhoz való viszo-
nyunkat annyira bizonytalanná teszi még
mindig vallástörténeti beállítottságunk
és a faji gyűlölet oldaláról jövő táma-
dások,rendkívül érdekes és sok tekin-
tetben tanulságos számunkra is ez a kö-
tet. Kálvin is úgy tekint az Otestárnen-
tornra, mint krisztocentrikus könyvre.
Melkisédekről ezért szól - minden al-
legorizálás nélkül, a szöveg "eredeti ér-
telmét" kifejtve - mint Jézus Krisztus
előképéről. Ezért mondja, hogy "már az
ősatyák is .mind Jézus Krisztust tekintet-
ték az alapnak." Az evangélium az Ötes-
tamentomban is ugyan az, "csak a mi
hozzá való helyzetünk most sokkal jobb,
mint az atyáké volt." b,

Dehn Günther:

Meine Zeit steht in Deineu Hén-
den. Berlin, 1937. Furche-kiadás, 388
lap, ára 4.20 RM.
Bibliai meditációk az egyházi esz-

tendő minden vasárnapjára és ünnepére:
kincset ér minden prédikáló lelkésznek
kezében. Mert bár különböző szempon-
tokat tart szem előtt elmélkedései szö-
vegezésében, tulajdonképpen 'döntő szem-
pontja mégis így nevezhető: hogyan ké-
szülök a vasárnapi prédikációmra a Id-
jelölt perikópák alapján. Hangosan-gon-
dolkodásnak is címezhetnők ezeket a
meditációkat Gondolatokat ad és gon-
dolkodásra késztet Alapos exegéta, ízig-
vérig gyakorlati ember, aki tudja, hol és
mit kell megfogni ma az igében. Bámu-
latosan világos. Ez teszi minden írá-
sát hasznossá azok számára is, akiknek
nincs annyi képzettségük, látásuk és te-
hetségük, mint neki.

Seholz Lász/ó.
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MUlIer E.!
Der Heilend. Berlin, 1938, Furche-

kiadás, 192 lap, ára 2.10 RM.
A könyv nem tudományos, hanem

gyakorlati céllal készült. Cikksorozat a
mai ném et egyházi élet s részben a
teológiai tudomány vezető embereinek a
tollából. A cikkek egységét az biztosítja,
hogy mindegyik Jézusban a több mint
emberit, a több rnint történetit akarja
markáns vonásokkal odaáliítani az ol-
vasó elé, Jézus valóságából azt, amit az
emberek nem egyszer Iealkudtak, ami
a felvilágosodás és a liberális bibliakri-
tika kezén egyszer s másszor egészen el-
sikkadt. A mai helyzet talán minden-
nél kétségbevonhatatlanabbul bizonyítja,
hogy erre a Jézusra van szüksége a vi-
láznak a népi, faji, történeti korlátokcn
túlernelkedőre,' a ha1álon, a bűnön, a két-
kedésen, a világon győzedelmesre. A leg-
újabb teológiai kutatás eredményei ki-
érezhetők, de nem tudományt akar hoz-
ni a könyv, hanem teljes evang éliurnot, a
kérdezéknek feleletet, megkötözöttek-
nek megoldódást, rászorulöknak seztt-
séget. Sz. L.

MUller J.:
Das Évengelium im Osten. Schrit-

tenreihe im Auftrag des Missions-
bundes ,.Licht im Osten." Wernig e-
rode a. H., .Lícht im Osten"-kiadás.
A keresztyénségnek figyelni kell az

idők jeleire s ebben az iratsorozatban a
Kelet üzen megrázóan és szívhezszólóan,
vádlóart és biztatőn. 1. W. Ph. MarzJn-
kowszky : Christus und der russische
Stúdent. (64 lap, ára 0.75 RM.) Az Evan-
géliumi Keresztyén Diákszövetség orosz
ágának történetet és munkáját ismer-
teti. Alapgondolata: két keresztyénség
van: az egyik emberi alkotás, a másik
lsten műve; az egyik megcsonkít ja a
Krisztust, a másik ragaszkodik az egész
Krisztushoz; az egyik ma Oroszország-
han vereséget szenved, a másik győz.
2. "Mikola Zurekowszkii: Reformierte
Ukraine. (31 lap, ára 0.45 RM.) Az evan-
gélium . hódító erejének egyik hatalmas
bizonysága az Keleten, ami -napiainkban
megy végbe az ukrán nép életében. Ke-
tet és Nyugat határán politikai és vi-
lágnézeti ellentétek ütközőpontján egy
nép késői, de sosem aktuálisabb kezdő-
dő reformációja. 3. Joh. Schskowszkoi:
Das einige Hirtenamt. (23 lap, ára 0.38
RM.) Komoly szinte prófétai erejű sza-
vakban vetitődik elénk a görögkeleti
egyház felfogása a papi hivatalról. Isme-
retlen világból ismerős, .mert bibliai han-
gok. 4. G. Simon: Islam und Bolsche-

vismus (48 lap, ára 0.57 RM.) célzata: a
bolsevizmusnak a keresztyénséghez va-
ló viszonya kérdésében is sok minden
tisztázódik, ha elénk állít juk ahhoz a
másik világvalláshoz való viszonyát,
amelyben keresztyén átvétel is van, dc
lényegében mégis más. A témáját világ--
viszonylatban állítja be. 5. Gott ist die
Liebe. (48 lap, ára 0.57 RM.) Zeugnisse
einer deutschen Frau aus der Soviet-
union. Egy német evangélikus gyüleke-
zet sorsa tárul elénk egy élet kereté-
ben Szovjetoroszországban. Mint szemé-
lyes átélésből fakadó írás rendkívül ér-
tékes és sokban kiegészíti és kor rig álja
a képünket az ottani viszonyokról.
Szintén személyes bizonyságtétel az
evangélium erejéről. 6. Níkolsi Arse-
nielV: Das Leiden und die Auferstehung
der Herrn in Kirchengeséngen der or-
thodoxen Kirche des Ostens. (22 lap, ára
0.30 RM.) A keleti egyház elmélyedé,
szernlélődó kegyessége megragadó erő-
vel szólal meg e füzetben és mutatja li-
turgiájának evangéliumi kincseit.

'Az összes füzetek számot tarthatnak
érdeklődésünkre, mert az evangélium
hatalmas erejét mutatják üldözések és
szenvedések közepette s így vígaszta-
lást, erőt nyujthatnak nekünk is. Sz L.

Seitz János-Szerb Anna:
Ideg és lelkibetegség gyógyítása.

Budapest 1938. 212 lap, ára 3.50 P.

Seitz János önéletleírásának magyar-
ra átültetése rejtőzik a sokat sejtető cím
alatt Seitz (1839-1922) az ifjabb Blum-
hardt möttlingeni gyülekezetéből ' kiin-
dult nagy württembergi ébredés áramla-
tában került közösségbe az élő Megvál-
tóval. Életét at Úrra bízza. Szerte Né-
methonban prédikálja a szabadítö-evan-
géliumot. Igehirdetése nyomán életek
szabadulnak fel sátáni rnegkötözöttsé-
gekből. A hit és a kitartó imádság fegy-
verek a neurózisokkal, testi nyomorúsá-
gokkal embereket fogva tartó démonok
ellen.

Ma legtöb ember idegenkedéssel ol-
vassa az olyan írást mint Seitzé. De csak
azért, mert kiüresedett számunkra az
evangélium, mely Istennek hatalma. Pe-
dig a tanítványokra bízott ige nem üres
szó, hanem isteni erő. A szabadító
Krisztussal Isten ú] életet, teremtő ki-
rálysága jelent meg a bűn és halál bi-
rodalmában. Jézus hatalmat adott a ta-
nítványoknak a tisztátalan lelkek felett,
hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak
minden betegséget. Ez a hatalmi meg-
bizatás cselekszik e könyv lapjain. Erőt
jelent olvasni t A. J.



Bezze! Hermánű!
Das Heil von GoJgatha. Stuttgart,

1938, Gundert-kiadás, 108 lap, ára
0.75 RM.
A kiváló emlékű müncheni egyházi

vezér Jézus utolsó hét szaváról tartott
áhítatát adja a kis munka. Bezzelt an-,
nak, aki ismeri egyébb munkáit, nem
kell bemutatni. Mélybiblikusság es
egyszerűség jellemzi. A legnagyobb igaz-
ságokat a legkönnyedébben 'adja vissza.
Istenek olyan embere volt, akin átizzott
és átmelegített az ige. - Ezt a munká-
ját, de valamennyit ajánljuk az elmé-
lyedni szeretőknek. Sok lelki gyönyörű-
séget szerez és sok mindent megláttat,
ami rejtve volt. K. P.

Schulz Wilhelm:
Menschenketmtnis. Eine Ariweisung

zur Seelenforschung und Selbsthe-
sinnung. München, 1937. P. Müller-
kiadása. 108 lap, 1.50 RM.
A modern antropológiai és lélektani

munka hatalmas eredményei a művelt
emberiség életfelfogását és életfolytatá-
sát igen messzemenöen befolyásolják,
azért azokat nemcsak ismerni, hanem
fel is kell használni azoknak, akik az
evangéliumot az értelmiség körében hl r-
detik. Ezért Németországban az evangé-
likus lelkészi kar egyes tagjai örömest
foglalkoznak lélektannal annál is in-
kább, mivel így az evangéliumot hirdet-
ni tudják azoknak a rnűvelt rétegeknek a
nyelvén is, melyek lélektanilag sokszor
képzettebbek, mint - sajnos - a lel-
készi kar átlagos többsége. Schulz nép-
missziói tartományi lelkésznek az indi-
viduálpszichológia eredményei egészen
a vérében vannak, teológiai szempontból
egészséges, egyoldaluság októl mentes,
pozitiv keresztyén hitet vall. Mindezek
birtokában nagy irodalmi műveltség el-
árulásával, de mégis egyszerű, világos,
valóban szép nyelven s érdekesen vezet
be az' embermegismerés főproblémáiba,
sőt ebben a kis könyvecskében még az
ide vágó legfőbb eredmények elsajátít-
tatasara is képes. Könyvecskéje az olva-
sónak sok épületes percet szerez, ezért
melegen ajánljuk. Vető.

Pfeiffer O.:
Ein Deutschet wird Chirst. Mün-

chen, 1937. P. Müller-kiadas, 101
lap, ára 1.13 RM.
Az író saját élettörténetét mondja el,

ezzel igyekszik bizonyságot tenni a rnel-
lett, hogyakeresztyénség nem idegen
a ma emberétől- a német viszonyok kö-

zött, Abbó! á rortlantíldbóí Indul el,
amely a "Vándormadarak" ifjúsági rnoz-
galmában hasonló volt a mai német
.Blut und Boden"-romantikához. Átéli a
XX. század emberének kríziseit, míg hit-
bizonyosságra jut az élő Krisztusban.
Utat mutat a mai embernek, probléma-
szövedékéből a keresztyénséghez. s
egészen sajátos módon utat mutat az
egyháznak is a mai emberhez. Éppen eb-
ből a szempontból tanulságos köny-
vecske. Sz. L.

Beekman E. H. M.:

Gott, Mensch, Technik, Wissen-
schaft. Paderborn, 1937, Schöningh-
kiadás, 516 lap, ára 6.60 RM. '
Tanulmánysorozatában ' a szerzö a

gazdasági életről, a technikáról, a tudo-
mányról s általában a modern életfor-
máltról azt igyekszik kimutatni, hogy
a középkor óta gyökereiben . egyre in-
kább eltelódtak a keresztyén erkölcs
törvényeitől, ebben látja meg főképen
uikori ,átalakulásuknak, de egyszers-
mind válságba jutásuknak okait. Ami
lyen szinte pazar bőségű,' technikai
szakemberre valló illusztrációkat ad a
modern viszonyokról, épen olyan ben-
sőségesen rajzolja vonzónak a közép-
kert, amikor az anyagi erők, a szelle-
miek uralma alatt voltak. A nagy vál-
tozás leírását s az előidéző okokat il-
letően egyetértünk a katolikus szerzö-
vel, de a kibontakozás útját máskép
látjuk. Amiképen hiába tiltakozott a kö-
zépkori szellem pl. a kamatfizetés. hi-
telnyujtás ,vagy az államszuverénitás el-
len, épúgy mi sem tagadhatjuk önma-
gukban, alapelvileg a modern élet új
formáit, amennyiben bennük, ha eltor-
zulva is, Isten teremtési valósága van.
Az életet nem szabad megnyirbálnunk,
megszűkítenünk vagy elfojtanunk ilyen
rnódon. De nem is elég azt a keresztyén
erkölcsi törvények szerint módosíta-
nunk vagy rendszabályoznunk, -rnert ke-
resztyén gazdaság, kultúra vagy állam
tulajdonképen nincs: Isten országa nem
e világból való. Velük való élésünkben,
hozzájuk való esetenkinti és személyes
viszonyunkban kell meghallanunk Isten
eleven igéjét s cselekvesünkben. engedni
neki s így ami uijászületésünkön ke-
resztül az életformák is átalakulhatnak.

F. 1.
Stol1 Christian:

Kirchenzucht. München, 1937. Kai-
set-kiadás. 61 lap, ára 0.90 RM.
Annak az alapelvi kérdésnek a tisz-:

tázása után, hogy míért tartozik szer-.
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veserr az Egyház életrendjébe a fegyel-
mezés, feltárja értékes tanulmányában a
szerzö az evangélikus egyházfegyelem
mibenlétét. A Szentíráson és hitvallásain-
kon tájékozódva megmutatja, hogy evan-
gélikus (lutheri) egyházi tanítás szerint
az egyházfegyelem gyakorlása épen úgy
a Krisztustól alapított egyházi hivatal.'
nak rendes és sajátos mandátum-körébe
tartozik, mínt az ige prédikálása és a
szentségek kiszolgáltatása. A leghatáro-
zöttabban követeli - elsőrendű egyhá-
zi feladatként! - az egyházfegyelem
megújítását, helyreállítását azon a tisz-
ta evangélikus elvi alapon, amint ez -
sajnos, csaknem egyedűl! - a marok-
nyi poroszországi ágo hitv. evangélikus
(lutheri) szabad egyházban napjainkban
is érvényben van. Aid magyarhoni egy-
házunk megújhodásának az ügyét szívén
hordozza, minden bizonnyal lelki gaz-
dagodással, megerősödéssei olvassa ezt
az alapos, evangélikus tanulmányt. J. L.

Frey Paul-Eberhard Rolf:
Gottesdienst. München, 1937. Kai-

ser-kiadás. 76 lap, ára 0.75 RM.
Két kis tanulmányt foglal magában.

Frey református álláspontot elfoglalva
igyekszik a keresztyén istentisztelet
alapelvi kérdéseit tisztázni. S éppen itt,
az alapelvi kérdéseknél lesz nyilvánvaló-
vá, hogy mennyire idegen, egészen más
világ ez, amelyiknek a számára a sacra-
mentum altaris nem kegyelmi eszköz (l8 .'
lap!) Eberhard az előbbi tanulmány foly.
tatásaként. azzal való teljes lelki egy-
ségben foglalkozik a református isten-
tisztelet alkotó- tényezői vel (prédikált
imádság, ének és alamizsna-adás, - az
úrvacsora nem tartozik ugyanígy ide,
ezt különválasztja l), majd az igazi re-
formátus istentisztelet felépítését közli
Kálvin genfi rendjéhez igazodva.
Mindkét érdekes' tanulmány elolvasása
igen alkalmas arra, hogy megerősítsen
bennünket, evangélikusokat az egyha-
zunk liturgikus kincseinek szeretetében.

. J. L.

Mehl Johannes G.:
Die Aufgabe der Orgel im Got-

tesdienst der lutherischen Kirche.
München 1938. Chr. Kaiser-kiadás. 47
lap, ára 0.75 RM.
Rövid, de rendkívül világos bevezetés

tárgyalja az orgonaépítés történetet,
technikai tökéletesedését, hangzásbeli
fejlődését. Külön fejezet szól az orgona
katolikus és református vonatkozásai-
ról. Förésze a füzetnek az orgona li·
turgikus szerepkörének. a modfrn szern-:

pontjairól szól: a sajátosan evangélikus;
orgonazene felhasználásáról és a Titur-
giába való beépítéséröl. -:- Ez a népszerű
füzet nem csak egyházi zenészek kezé-
be való. EI kellene olvasnia minden lel-
kipásztornak is, ki gyülekezete zenei
munkaterületeita szívén viseli és az új
magyar egyházzenei törekvéseket meg-
érteni és támogatni óhajtja.

Kapi-KráJik Jenő.

Visser't Hooft W. A.-Oldham J. H.:
Dic Kirche und ihr Dienst an der

Welt. Berlin, 1937. Furche-kiadás.
244 lap,ára 3.60 RM.
Ez a könyv a mult nyáron Oxford-

ban tartott ökumenikus keresztyén vi-
lágkonferencia előkészítő munkálatainak
egyik eredménye. Célja a keresztyén
egyházak egymáshoz való közeledésének
és egymás megértésének szolgálata. Ezt
az első szerzö, a keresztyén diákok vi-
lágszövetségének főtitkára, a különbö-
ző egyházaknak az egyház lényegéről
alkotott felfogásaik ismertetésével és a
közös mozzanatok kiemelésével igyek-
szik megtenni. A másik szerzö pedig, a
nemzetközi missziói tanács titkára és az
Ökuménikus Tanács kutató-bizottság á-

nak elnöke, az egyház gyakorlati fel-
adatairól nyujt igen komoly s még a
vele mindenben egyetérteni nem tudók
számára is tanulságos fejtegetéseket.
Ezért a könyv ökumenikus célzatával
időszerű az oxfordi világgyűlés után is.

W. D.
Nagy Ákosné Szigethy Piroska:

"Imhol az Vr szolgálóleánya." (A
Biblia nőalakjai.) Nagyváty, 1937. /\
szerző kiadása.
A Bibliától merőben távol áll, hogy

jellemképeket rajzoljen. Személyeiról
általában a legalapvetőbbet se tudja meg
az ernber ahoz, hogy róluk jellemképet
formálhasson ki magának. A múló
emberivel szemben a szent könyv csak
annyiban mutat érdeklödést, 'amennyi-
ben vonatkozásba kerül az örök -iste-
nive!. Az isteni világból esik egy csak
villanásszerű fény a Bibliai alakjaira.
amelynél felfedezhető az örök Ígéhez, a
kijelentéshez való viszonyuk. Ezért an-
nak, aki róluk ír, először lényük ezen
alapviszonyát kell kidolgoznia, hogy erre
építse emberi egyéniségüket. Igy jár el a
könyv írója, bár kíméletesen és mértéket
tartva. Szépirodalrni stílusban; gazdag
színekkel és lélekrajzzal dolgozza ki a
Biblia alakjait. Célja világosan építő-ne-
velő (ami kifejezésre, jut a képekben és
az összefoglaló' aranymondasokban), de



a mindig aktuális igét is hirdeti. Olva-
sás közben nem egyszer úgy vesszük
észre, hogy a mult alakjai élőkké vál-
nak, hozzánk szólnak a "ma" problémái
közepette a "ma" nyelvén az örök "má';·
hm. S~ L

.11.:egyfjd.: történele
és kU:delme.

v. Hans Schubert:
Grundzüge der Kirchengeschichle.

10. kiadás, kiadta Dinkler Erich. Tü-
bingen, 1937. Mohr-kiadás. VIlI és 33!}
lap, ára 4.95 RM.
A .néhány éve elhunyt heidelbergi

egyháztörténésznek valóban mcstermű-
ve ez a rövid egyháztörténeti áttekin-
tés. Elég beszédes bizonysága kiváló
használhatóság ának, hogy már a 10. ki-
adásban jelenik meg,és bizonyára sokan
fogják még most is szívesen olvasni, an-
nál is inkább, mert sajtó alá rendezője
az utolsó fejezetet jelentésen ki is bő-
vítette s ebben a részben vázlatos átte-
kintést ad a legutóbbi évek eseményei-
ról, egészen az 1937 nyarán Oxfordban
és Edinburghben lefolyt ökurnénjkus ke-
resztyén világgyűlésekig. Ezt a maga
nemében valóban egyedül álló meg raj-
zolasát az egyháztörténet "alapvonalai·
nak" nagyon ajánlhatjuk olvasóinknak.

W. D.
Weber, Hans Emil:

Reiortnetion, Orthodoxie und Re-
tionalismus. Erster Teil: Von der
Reformation zur Orthodox ie. 1. Halb-
band. Gütersloh, 1937. Bertelsmann-
kiadás. XVIII, 321 lap, ára kötve
9 RM.
Ez a kötet még csak első része egy

nagyszabású vállalkozásnak, amely azon-
ban - a kezdet után ítélve - a pro-
testantizmus szellemi tartalmának meg-
ismerése és megértése szempontjaból
Elert Morphologiája mellett az újabb
teológiai irodalom legjelentősebb terrné-
kének igérkezik. Különösen a lutheri or-
thodoxia új értékelését várhatjuk nagy
érdeklödéssel, valamint a felbomlás és
a racionalizmusba süllyedés okainak fel-
derítését. A rnunka a fejlődés, átalaku-
lás útját igyekszik megrajzolni. a refor-
máció alapvető tanításainak és kérdései-
nek figyelembevételével; tehát nem egy-
szerűen a nevezetes teológusok történeti
egymásutánjában, sem pedig a nagyon
formalisztikus locus-rendszer szerint ha-
lad, - hanem a két főirányú protestan-
tizmus történeti kialakulását a maga
szerves összefüggésében akarja feltárni.

Már a szerzö három évtizedes kornoly
teológiai munkásság a is erős' ígéret ar-
ra, hogy teljessé váló munkájában a
protestantizmus olyan tágabb értelmű
"dogmatörténetét" kapjuk meg,' ami-
lyenre valóban nagy szükség van. W. D.

Graff Paul:

Geschichte der AufJösung der al-
ten gottesdienstlichen Formen in der
evengelischen Kirche Deutschlsnds.
1. kötet. Bis zum Eintritt der Auf-
klarung und des Rationalismus. Göt-
tingen, 1937. Vandenhoeck & Rup-
recht-kiadás, VIlI és 471 lap, ára
11.25, kötve 12.75 RM.
Második, bővitett és javított kiadása

ez a nagyszabású mű az 1921-ben meg-
jelent hatalmas alkotásnak. Emberi szö-
val ki sem fejezhető gazdagsága tárul
fel benne az eredeti evangélikus (lutheri)
istentiszteleti életnek, amelynek aztán
minden vonatkozásban megmutatja ha-
mar bekövetkező pusztulását, f'elbomlá-
sát, amelyet az orthodoxia és pietizrnus
egymást felváltva végzett el rajta. A.
leg-teljesebb tárgyi kongenialitással szól
először a tudós szerzö a liturgikus élet-
re vonatkozó tiszta evangélikus-lutheri
tanításról, majd sorra veszi az ortho-
doxia, illetve a pietizmus idevonatkozó
nézeteit. Ezután - az istentiszteleti
hely és ennek belső berendezése, fel-
szerelése, az istentiszteleti idő és ennele
tagozódása szerint - tárgyalja behatóan
a kettős irányú puritán redukció pusz-
títását a lutheri reformáció gazdag, ős-
egyházi örökségén. Ez a liturgia-törté-
neti tanulmány nem maradt csupán a
multba tekintő· történet, hanem nagy
szolgálatot tett már 1921 óta egyházunk
eredeti istentiszteleti rendjéhez, liturgi-
kus értékeihez való visszatérés munká-
Iásában. Bárcsak minél többen ismérnék
meg nálunk is ezt a becses művet. J. L.

Chambon Joseph:
Der franzősische Protestantismus,

sein Weg bis zur franzősischen Re-
volution, München 1937, Kaiser-kia-
dás, 210 lap, ára 3.80 RM.
A francia protestantizmusnak ebben

a rendkívül rnélyrehatolóan megírt tör-
ténetében a reformáció kezdete, előre-
törése, zuhanása és feltámadása rajzoló-
dik elénk. A hátteret a francia szellem
története képezi, úgyhogy nemcsak a
francia protestantizmus sajátos egyéni
vonásait ismerjük meg, hanem a francia
szellemre is éles világosság esik. A mult
egyúttal alapvető módon világít rá a
jelen döntést várá kérdéseire. A Colig-



nyval a politizálés terére lépett egyház
elbukása, a Szent Bertalan-éj tragédiája
eszmélésre késztet az egyház feladata
tekintetében, míg viszont a külsőleg
megsemmisített egyház csodálatos fel-
támadása biztatás és vígasztalás minden
elnyomást szenvedö, az igéhez vissza-
tért egyház számára. Oe tanulságos a
könyvnek az a része is, melyben egy
pillantást vethetünk a katolikus egyház
történetére is: a koronával való szövet-
kezésbe belepusztul és feloldódik a fel-
világosodás kerának világnézetébe. L. F.

Grützmacher Richard:
Primitive und lernöstliche Reli-

. gicnen. Lipcse, 1937. Deichert-kiadás,
49 lap, ára 1.12 RM.

Tagadhatatlan, hogya ném et vallás-
történeti irodalomban nagyon aktuális
volna egy a tudomány mai állása szerint
való népszerű áttekintés kiadása. Ilyen
szempontból örömmel üdvözölhető Grütz-
machernek öt füzetre tervezett sorozata;
amelynek első darabja van előttünk. El-
ismerést érdemel a szerzönek az a nyil-
vánvaló és már itt az első füzetben is
sikeresen érvényesülő igyekezete, hogy
a gazdag, a most tájékozódó ember szá-
mára szinte áttekinthetetlen anyagból
a feltétlen szükségeset és egyúttal jel-
legzetest kiemelje. Nagyon sajnálatos
azonban, hogy az öskultúráiú népek val-
!ását egyáltalában nem tárgyalja és,
úgy látszik, egyáltalában nem is ismeri.
Igy természetesen nem méltatja a P. W.
Schmidt által fel tárt tényeket sem, ame-
lyek imperativ erővel követelik, hozy val-
lástörténeti szemléletünket szerintük ala-
kítsuk s amelyek teljesen függetlenek
Schmidt dogmatikai álláspontjától.

P.. P.

Griessbach W.:
Hermann von Bezzels Kampl um

eine .Bekennende Kirche;" Milnchen
1937, Kaiser-kiadás, -.53 RM.
A világháború elötti évek erőskezű

bajor egyházvezérének egyházkormány-
7.Ó munkáj át ismerteti ez a füzet. Leg-
érdekesebb a történeti rész: hogyan küz-
dött a szilárdan hitvallásos alapon álló
Bezzel a szabadgondolkodó moderniz-
mus és a megkövesedett órtodoxia ellen,
sok megnemértés köiött. Csak egy esC!-
tet jellemzésül. 1913-ban találkozik a
nérnét császárral, ki bosszúsan megsze-
lítja a nagy teológust: "Ne olyan sok
dogmatikát!" "Felségednek nem mln-
den őse beszélt volna így." "Kicsoda

nem?" "György őrgróf, a hitvalló!" A
császár nem felelt. Egy második rész-
ben Bezzel teológiai alapelveit ismerteti.
Egy harmadikban a mai helyzetre vonja
le ennek konzekvenciáit. Mai magyar
helyzetünket tekintve is figyelemreméltó
írás, hiszen hitvallásos ébredés korát
éljük! S. L.

Ekklesia.
Die Kirchen der- Tschechoslowakei.

Leipzig, 1937. Klotz-kiadás. 250. Iap,
ára 8.63 RM.
A már többször ismertetett Ekklesla-

sorozat csehszlovákiai kötete érdekes
fényt vet mindenekelőtt a Csehország
területén 1918 óta kialakult felekezeti
viszonyok tarkaságára. Az újonnan szer-
vezett cseh-testvér egyház felszívta úgy
az ágostai hitvallású evangélikusokat.
mint a reformátusokat; viszont a nérnet
s még inkább a kisszámú keletsziléziai
lengyel evangélikusok határozottan ki-
tartanak hitvallásuk mellett. Új alakulat
itt a római katolicizmustóI elszakadtak
egy részéből keletkezett "csehszlovák
nemzeti égyház", mely p átri.árkájának
megállapitása szerint az unitáriusokkal
érzi magát legközelebbi rokonságban.
- A Mal!yarországtól elcsatolt Felvidék
most: Szlovenszko, egyháztörténete lé-
nyegében a magyarországi protestantiz-

. mus történetének rövid, de valami el-
avult tankönyvból kiírt váza, persze
szlovák szempontból átfestve. Ez a. cikk
fogyatékosságai és erősen kiütközö ma-
gyarellenes elfogultsága mellett is ép-
pen annak a bizonysága, hogy a szlovák
nyelvű evang élikusság mult ja a közös
magyar egyháztörténet része és ez a
jövőre nézve is az egész magyarországi
evangélikusság sorsközösségébe utalia.
rnert a csehországi u. n. protestantiz-
mussaI csak hitvallásának megtagadasa
árán léphet szorosabb kapcsolatba. A
szerkesztő kénytelen volt megjegyezni
a cikk szerzöiének érthetetlen elfogult"
ság át, legalább is a helynevek szlovák
formájának makacs eröltetésében. Való-
ban, nem csak bántó, hanem egyenesen
nevetséges pl. Pozsonyt a 16-19. sz-ban
is már Bratislavának mondani. Ezt még
a néhány éve elhunyt Kvacala sem tette
szlovenszkói egyháztörténetében. Vagy
pl. micsoda táiékozatlanság az, hogy
Sopron a magyar .Burgenlandv-ban van.
Sajnálattal kell megállapítani, hogy a
szlovenszköi evangélikusság szóhoz jut-
tatott képviselői nem éreztették az igazi
evangélikus ökumenikus lelkületet.

W. D_
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Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:

Az egyetemes papság lényege és jelentősége. Budapest, 1938. (A Kál-
vin János társaság kiadványai 7. sz.) 141 lap. Am 4.20 P. - Révész Imre:
A reformáció az erdélyi oláhok között (Erdélyi füzetek), Debrecen, 1938.
Városi nyomda kiadása, 27 lap. - Virág Jenő: Utravaló. (Konfirmációi em-
léklkönyv.) Budapest, 1938. Fébé-kiadás, 60 h~p. - Harsányi Zsolt: Sacra
corona. Budapest, 1938. Singer és Wolfner kiadás, 274 lap. - Alice Litt-
kens: Nem bizonyítható! Budapest, 1938. Singer és Wolfner kiadása, 272
lap. - Boross Mihály: A Kanálosi ház. Budapest, 1938. Singer és Wolfner
kiadása, 304 lap. - Schrelner Helmuth: Das Alte Testament in der
Verkündigung, Schwerin 1937, Bahn-kiadás, 114 rlap, ára 2.10 RM. -
Cordier Leopold: Evangelische Pádag ogik, Schwerin 1938, Bahn kiadása,
388 lap, ára 9.- RM. - Stakemeier Eduard: Der Kamf um Augustin, Pa-
derborn 1937, 280 lap, ára 4.95 RM. - Przywara Erich: Deus semper
maior, Freiburg i. B. 1938, Herder kiadása, 272 'Iap, ára 4.20 RM. -
Riecker Otto: Die Wiedererweokung der Kirche, Leipzig 1937, Klotz-
kjadás, 154 lap, ára 2.10 RM. - Oehler W. 1.: Besiegte Műdigikeit, Leipzig
1937, Klotz-kiadás, ára 0.75 RM. - Felgel Friedrich Karl: Wissenschaf't
und Gottesglaube, Leipzig 1937, Klotz-kiadás, 24 'Iap, ára 0.45 RM. - Lau
Franz: Die kIrchlíchen Ordnungen als Erziehungsrnacht, Leipzig 1938,
Deichert-kiadás, 48 lap, ára 1.01 RM. - Schumann Friedrich Karl: Gottes-
glaube und Antechtung bei Luther, Leipzig 1938, Deichert-kiadás, 19 lap,
ára 0.38 RM. - Schrelner Helmuth: Aufgabe und Grenze der Gerichtspre-
digt, Leipzig 1938, Deichert-kiadás, 18 'Iap, ára 0.38 RM. - Andrae Tor:
Nathan Söderblom, Berlin, Töpelrnann-kiadás, 232 lap, ára 3.60 RM. -
Engelland Hans: Am Anfang schuf Gott Hímmel und Erde, Berlin 1938,
Furche-kiadás, 144 lap, ára 2.40 RM. - Engelland Hans: Drei Wege zu
Gott? Berlin 1938, Furche-kiadas, 23 lap, ára 0.23 RM. - Herders Laien-
Bibel, Freiburg i. 8. 1938, Herder-kiadás, 1035 Iap, ára 7.50 RM. - Büchsel
Friedrich: Die Offenbarung Gottes, Gütersloh 1938, 131 lap, Bértelsmann-
kiadás, ára 2.70 RM. - Althaus Paul: Der Herr der Kirche, Gütersloh 1938,
Bertelsmann-kiadás, 31 lap, ára 0.45 RM. - Vilmar A. F. C.: Dogmatik,
Gütersloh 1938, Bertelsmann-kiadás, 384 'lap, ára 7.50 RM. - Newman J.
Henry: Die Einheit der Kirche und die Mannigf'altigkeit ihrer Aemter, Her-
der-kiadás, 1~38, Freiburg i. 8., 73 lap, ára 0.90 RM.-Augustinus: Gott ist
die Liebe, Freiburg i. B., 1938, Herder-kiadás, 154 lap, ára 1.50 RM. -
Gogol Nikolaus: Betrachtung ·über die göttliche Liturgie, Freiburg i. 8.,
1938, Herder-kiadás, 99 lap, ára 0.90 RM. - Die Briefe des hl. Ignatlus von
Antiochien, Freiburg i. 8., 1938, Herder-üciadás, 62 lap, ára 0.90 RM. -
Die Briefe des hl. Thomas More aus dem Gef angnisse, Freiburg i. B., 1938,
Herder-kiadás, 89 lap, ára 0.90 RM. - Paulsen Annae Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, Berlin 1938, Furche-kiadés, 144 lap, ára 2.10 RM.
- Quiring Horst: Grundworte des Glaubens, 1938, Berlin, Furche-kiadás,
240 lap, ára 2.25 RM. - Kierkegaard Sören: Im Zwange des freien Gewis-
sens, Ber.in 1938, Furche-kiadás, 208 lap, ára 2.85 RM. - Randenborgh
Elisabet von: Von der Ordnung der Ehe, Berlin 1938, Furche-kiadás, 164
iap, ára 1.80 RM.. - lllín 1.: Ich schaue ins Leben, Berlin 1938, Furche-
kiadás, 200 lap, ára 2.25 RM. - Arseniew Nikolaus: Das Lelden und die
Auferstehung des Herrn, Wernigerode 1938, Licht Jm Osten-kiadás, 22 lap,
ára 0.30 RM. - Bourbeck-Gaul: Die kirchliche Unterweisung der Getauf-
ten, München 1938, Kaiser-kiadás, 38 lap, ára 0.75 RM. - Hellbardt Hans:
Das Alte Testament und das Evangelium, München 1938, Kaiser-kiadás, 145
lap, ára 2.85 RM. - Altaner Berthold: Patrologie, Freiburg i. 8., 1938,
Herder-kiadás, 353 lap, ára -.-. - Lützeler Heinrich: Führer zur Kunst,
Freiburg i. B., 1938, Herder-kiadás, 224 lap, ára 3.80, kötve 5.25 RM. -
Schelz László: A hálaadás 'kelyhe, Budapest 1938, 187 lap, ára 3 P.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk; anémet könyveknél a
nálunk is érvényes ú. n. külföldi árak vannak feltüntetve.



Megjelent
SCHOLZ LAsZLÓ:

A hálaadás kelyhe
clrnű tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.
184 lap .,. ára porlóval együn 3 pengő.
Megrendelhetó: BUDAPEST, IV., Deák-tér 4. sz.
Postatakarékpénztári csekkszámla: 35.332.

Ajánljuk lelkészeknek, vallástanároknak, tanítóknak, egyházi
és iskolai könyvtáraknak.

Rendkívül aktuális! Olvasd és terjeszd!
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