
,

A Q
VI. éVFOLYAM. GY6R .1838. 8ZEPTEMBER • 8.8ZAM

TAR TAL O M: Az üdvö88ég útja. Urbán Ernő. - "Magyar" keresztyénség.
Karner Károly. - "Akik az Úrra várnak, úl erőre kapnak••• " Pálfi Miklós. -
A magyarajkú evangéllkusságról. Sólyom Jenő. - A Szentlélek hivoHengemeL
Groő Gyula. - Hol a helyünk a reverzálls-harcban? Kovács István, Gyarmathy
Dénes. - Krónika: A nemzetiségi kérdés margójára. ~ Széljegyzetek. - Egyházi
Ilgyelő: Valhistanításunk új korszak kezdetén. - Szellemi éleL - EgyüHlsten előtL

- -Jövel, légy velünk Úr lsten••• (Ének).

, 1/1/11/1//1/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '1



KERESZTYÉN IGAZSÁG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA

Felelős szersesstö és kiadó:

Lic. Ol'. KARNER KÁROLY.

Szerkesztő bizottsig
D. Ol'. PRŐHLE KÁROLY

elnöklete alatt:
Dr. Ajkay István, Budaker Osskár,

Desséf'y Lássló, Dér Zoltán, Gya,.",ath" Dénes,
Dr. Hilseber Zoltán, Dr. jánossy Lajos, joób Ottoér,
Kapi-K,.áUk jenlJ, Dr. Kiss JenlJ, Mórocs Sándor,
ROflso"dai KártlIy, Schot« LáB8ló, Dr. Sólyom jenlJ,
fJitésSréte« Ferenc, Ssabó jóssef, Túrócsy Zoltán,

Vargha Sándor, Dr. VetlJ Lajos,
Dr. Wictlián DetlslJ,Wolf Lajos,

Zástlkalictlky Pál.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.
Negyedévenként "KÖNYVSZEMLE" melléklettel.

Előfizetési ár : egész évre 6 P, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér.
Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031.

Szerkeszlóség: Soproa, Arany János-a. 9.
BadapesU szerkesztóség: XI., Eesed-a. l0/1t.
Ki adó hiv a I al: Gy ó r, P e I ó li - I é r 2.

Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.



253

Az üdvösség útja.
Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk

pedig vallást az idvességre. Róm. 10, 10.

A szív és az igazság találkozása a kezdet. Olyan könnyen
tudomásul vesszük, és az égető kérdéseket kergetjük. Holott me-
rő ellentéte ez a szinte egyeduralkodó viszonynak, az értelem -
igazságnak. Vajjon nincs-e itten égetőbb kérdés számunkra, mint
minden aktualitás? Csakugyan az az igazság, amit olyan jól is-
merünk,. vagy amire magunktól rájöhetünk? Igazság az, amit
elég tudni? Elég az, ha bibliai gondolatok motoznak a
fejünkben?

Az az igazság, aminek a szívünkhöz van köze, milyen újnak,
félelmesen felségesnek mutatkozik. Mi a kinyilatkoztatás igaz-
ságairól szeretünk beszélni, - ez pedig eleven, megtörtént igaz-
ság; nem más, mint az ember Jézus. Nem keresztyén eszmét pél-
dáz ez a názáreti Jézus, amely rajta kívül és tőle függetlenül is
megáll, mint teszem azt, hogy Isten szeret és az összetört szívű
embert fiává fogadja. Élő és személyes igazságról van szó. Arról
a Jézusról, aki a Krisztus, akiben az élő Isten szeretete testesül
meg. Rajta kívül nincs szeretet, csak szent harag. Jézus maga az
Igazság, akiben hozzánk jött Isten, hogy szeressen, hogy keresz-
tültörjön végromlást reánk zudító ítéletén és a mindent elsöprö
kárhozat irtózatán. Az az igazság, hogy Isten hozzánk jött, oda,
ahol vagyunk, a mélységbe, és azért jött, hogy mellénk álljon.
Ez az az igazság, ami valóban megtörtént és valóra vált. Itt nem
elég a megértés és tanulás. Most a szívre kerül a sor. Mert ró-
lam van szó. A szív dolga ez az igazság, mert mindenestül reám
tartozik. Megismerni ezt az igazságot, annyi, mint mindent el-
veszíteni, hogy ő legyen mindenünk. Szívvel hinni az igazságra
annyi, mint megnyílni és befogadni az Igazságot feltétlen úrként.

Ez a kezdet azonban folytatódik. Ha nem, akkor végünk
van. Ez a folytatás a szajunk dolga. A vallástevés árulja el, hogy
ismerjük-e az Igazságot és van-e nekünk hozzá személyes kö-
zünk: van-e csakugyan igazságunk? Aki néma, aki elkerüli a
nyilt színvallást, aki tud hallgatni róla, az még nem találkozott
ezzel az Igazsággal és nem talált életet.

Olyan nehéz és olyan egyszerű ez a színvaHás. Magunkban
képtelenek vagyunk rá. Azonban maga az Igazság az, aki vallást
tesz rólunk, magához számít minket. A mi vallástevésünk nem
más, mint hogy elfogadjuk és boldogan elísmerjük az ő vallás-
tevését. Mi nem teszünk semmit. Csak engedjük, hogy ő csele-
kedni kezdj en. Ezért megy magától a bizonyságtevés. Ö rnellénk
áll, aki maga az élet. Ezért van nekünk örökkévaló életünk.

Urbán Ernő.
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"Magyar" keresztyénség.

254.

Amióta keresztyénség van a világon, az mindig színeződött
a szerint, hogy milyen nemzetség, nép vagy faj körében vert
gyökeret. Az ókorban más-más színt mutat a görög, meg a latin,
azután meg a szir, az egyiptomi stb. keresztyénség. Más formát
nyert a keresztyénség, amikor a germánok nagy tömegei a ma-
guk népi jellegét kezdték érvényesíteni a latin örökséget tovább-
számaztató itáliai keresztyénség mellett. Ma is megfigyelhetjük
a különbséget: nemcsak felekezetek szerint mutatnak az egyhá-
zak más és más jelleget, hanem sajátos módon színeződnek né-
pek, fajok, nemzetek szerint is. Ez áll a nemzetek feletti egysé-
gére büszke katetikus vallásra is: más a katolicizmus az olaszok-
nál, más a formája a spanyoloknál, f ranciáknál, németeknél és
más nálunk, magyaroknál is.

Van "magyar" keresztyénség is, persze nem elvontan, mint
valami felekezetek fölött álló egyszínű .Jceresztyénség", hanem
mint a felekezetek sajátos színeződése. Ez mindenek előtt a tény-
beli valóság megállapítása. De fontos annak a meglátása, hogya
ketolikus egyház nálunk sajátos magyar jelleget ölt, mondhat-
nánk magyar ruhát, sokszor díszruhát visel. Ez első sorban a
magyar szentek tiszteletében nyilatkozik meg. Azok, akik külö-
nösen régebben szívesen hangoztatták a katolikus egyház nem-
.zetek feletti, sőt internacionális jellegét, már a Szent Imre- és .a
Szent István-évek során is megtanuihatták, - ha hajlandók vol-
tak tanulni, - hogy a katolikus egyház éppen olyan súlyt tud
'helyezni magyar nemzeti jellegére, mint pl. a "magyar vallás"-
nak nevezett reformátusság. Ha felhangzik az ének, "Hol vagy
lstván Király", vagy a "Boldogasszony-anyánk", akkor ez a ma-
gyar katolikusok számára hívő könyörgésüknek és magyar vá-
gyódásaiknak, reménységeiknek teljes egybeolvadását jelenti:
hitük teljesen magába olvasztja magyar gondjaikat, reménysé-
güket, vágyukat és könyörgésüket. A magyar szentek példalképe
a katolikus hit erényeinek a tökéletes egybeolvadását mutatja
- katolikus szemek számára - a magyar nép nemes tulajdon-
ságaival. Azonban nem szabad mégsem. felednünk két dolgot.
Egyfelől azt, hogya magyar szentek a katolikus egyház kul tu-
szában nem magyarságuknál fogva nyertek szerepet, hanem a
hangsúly teljesen azokon a mozzanatokon van, amelyek a kato-
likus szentek számára alapvető jelentőségűek. Tehát Szent Ist-
vánban a katolikus egyház nem az országalapító és szervező ki-
rályt, hanem a pogányokat térítö "apostol"-t látja, Szent Imré-
ben a katolikus szűzi erényeik megtestesítőjét, Szent Lászlóban
pedig a középkori keresztyén lovagi eszmény. kiteljesedését.
Magyar szint e szentek kultuszának nem a katolikus egyház ad,
hanem a magyarság, mely beléjük helyezi nemzeti reménységei-
nek és törekvéseinek a szimbolumát. Különösen látszik ez Szent
Imrénél: rajta semmi nemzeti vonás sincs, a magyarság történeti
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hagyományai szempontjából alakja teljesen ködbe vész és még
mitikus eszmei tartalma sincs .. A katolikusegyház mégis a me-
gyar ifjúság példaképévé teszi, de nem a magyar jellern, hanem a
középkori aszketikus életforma eszményeként. - A másik szem-
pont, amelyre ügyelnünk kell az, hogya magyar szentek, Szűz
Mária mint Magyarország patrónája mellett töretlen erővel ér-
vényesülnek a katolikus egyházban mindazok a kultuszok és
szentek, akik mintegy nemzetközi jelleggel mindenfelé tisztelet-
ben részesülnek, ahol a katolikus egyház megvetette a lábát. A
Jézus-szíve kultusz, zarándokhelyek nemzetközi közönségükkel,
divatossá tett szentek, mint pl. a "kis Teréz" nem engedik, hogy
a magyar katolicizmusban a magyar vonás túltengő határozott-
sággal lépjen fel. A magyar katolicizmus minden magyarsága
mellett első sorban mégis csak a római egyház vetülete a törté-
neti és földrajzi adottságok között.

Hogyan állanak a magyarság kérdése tekintetében a protes-
táns egyházak? Annyi nyilvánvaló, hogy főként a református
egyház olyan szintézisbe került a magyarsággal, melyben a val-
lásos hit és a nemzeti öntudat tökéletesen egybeolvadt. Ha a re-
formátus vallást szeretik egyesek úgy emlegetni, mint a "magyar
vallás"-t, akkor ennél akár tudatosan, akár tudat alatt valami
olyasféle meggyőződés játszik közre, hogya református vallás
ülik hozzá leginkább a magyar lelkiséghez vagy felel meg leg-
jobban a magyar karakternek. Akárhányszor lehet még ma is
olyan érveléseket hallani, hogy a magyar ember alapjában véve
racionalista, irtózik minden misztikus vonástói a vallásosságban
és ennek legjobban megfelel a református templom dísztelen,
fehérre meszelt, értelmes józansága, melyben minden tisztára
van surolva és nincs hely a színes ablakokon átszürődő fénynek,
a dolgokat félhomályba burkoló titokzatosságnak. Még ha ezt az
érvelést nem is fogadhatjuk el helytállónak, akkor is jellemzően
tanusítja a magyar léleknek a reformátussággal való szerves
összekapcsolódását. De mutat még annál többet is. Ez a szernlé-
letmód nagyon is észszerűvé teszi a református vallást, elhomá-
lyosítja annak eredeti kinyilatkoztatás-tartalmát. Csak azt fo-
gadja el belőle, amit az ész hajlandó belőle elismerni. Az elmult
négy évszázad folyamán első sorban a protestantizmus, főként a
reformátusság volt 'a magyar nemzeti törekvések hordozója és
ennyiben természetszerűleg olvadt össze szinte elválaszthatatla-
nul a magyar akarattal. Azonban már az elmondottak is tanusít-
ják, hogy ennek az ára jórészt a protestantizmus belső elerőtle-
nedése volt. A liberális gondolkodásmód látta a magyar protes-
tantizmus történeti hivatását abban, hogy az a szabadságeszme
hordozója. Bocskay. Bethlen, 1. Rákóczi György és Thököly Imre
küzdelmeiből a liberális szemléletmód csinált a hitbeli mozza-
nat háttérbe szorításával "szabadságharwk"-at. Ugyancsak a li-
berális gondolkodásmód körében született meg az uniós törek-
vés, mely most mintegy száz éve egybe akarta olvasztani a két
protestáns egyházat, nem azért, mivel Krisztus szava lebegett a
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szeme előtt: "Hogy mindnyájan egyek legyenek", hanem azért,
hogy a protestantizmust még sokkal erőteljesebben állítsa a
maga rnódján értelmezett magyar nemzeti eszme szolgálatába.

Hogy' itt valóban a saját tartalmától megüresedett protes-
tantizmusnak és a liberalizmus által megfogalmazott magyar nem-
zeti eszmének az összekapcsolásáról van szó, azt szernléltetően
mutatja egy szembeállítás. A 16. század protestáns írói és költöi
teljesen a sok bajjal, nyomorral és szenvedéssel, megpróbálta"
tással küzdő magyar népük szolgálatában tudták magukat. Az
evangélium üzenetét az akkori ember számára hihetetlen korsze-
rűséggel alkalmaztak az adott viszonyok közt. Ez pedig első sor-
ban abban nyilatkozik meg, hogy kegyetlen valóságlátással tár-
ták fel népünk hibáit és bűneit, kendőzés nélkül mutatt ak rá a hi-
tetlenségre, Istentől elszakadásra mint "az országokban való sok
romlást"; nevezetesen-pedig a hazánkban levő bajokat előidéző
okokra. Az intés, feddés és biztatás tetté vált ajakukon, amikor
iskolaik a magyarság lelki megújhodását szolgálták, amikor Iő-
uraink áldozatos készséggel siettek népünk istápolására nyomdák
állításával, iskolák alapításával, a megsegítő szeretet gyakorlá-
sával. Keresztyén hitük és népünk szolgálata 'egy szent egységbe
olvadt náluk össze. Eleinknek ez a "magyar keresztyénsége" a
keresztyén hit életújító erejét bizonyította 'meg a megpróbálta-
tások, az elnyomatás és a törökvész borzalmas összeomlásai
közepette.

A 19. században megváltozik 'a helyzet. Az a felismerés, hogy
"haj, de bűneink miatt gyult harag kebledben", erősen elhomá-
lyosodik s ha megszólal, akkor is első sorban a multra vonatko-
zik A jelenre nincs vonatkozása. Viszont a nemzetet megszállja
valami sajátságos romantikus képzelgés. Játszik a nemzethalál
gondolatával, kifesti szemei. előtt a "nagyszerű halált" s képze-
letében szinte színpadi ravatalon látja magát, ahol a nézőközön-
ség gyászkönnyekkel siratja meg a halálba süllyedt nemzetet!
Mit tudott a protestantizmus ebben a helyzetben mondani? "Új
Simeonv-ként várja "azt a napot". Minden reménysége és vágyó-
dása "arra a napra" irányul, melynek "mivoltáról" sem szólhat.

Az új évet köszöntve: leíkem'
A hitnek karján ringatom.
Hogy e feltűnt év rejti, hozza
Ama napot, az én napom'!

A nemzeti szabadság vallásos reménységgé lesz ennek a pro-
testantizmusnak a gondolkodásában, a Biblia alakjai, fogaimai
sziI?bolikus kifejezései a nemzeti reménységnek. De amíg lelke
teljes melegével, vallásos hitének hevületévei éli nemzeti remény-
s~gét! addig ez a protestantizmus nem veszi észre, hogy hite el-
világiasodott, mivel nemzeti rernénységgé lett, sőt egyenesen el-
sikkadt, miv~l igazi tartaimát elveszítette. Ez a tragédiája ennek
a protestantlzmusnak:elvilágiasodilk nemzeti szolgálatában s ez-
zel értelmét veszíti szolgálata is.
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Az evangélikus egyház valamivel más helyzetben volt a ma-
gyarsággal való 'kapcsolata tekintetében, mint a református.
Tótok és németek alkották tagjainak a többséget, de ennek elle-
nére sem lett nemzetiségi egyházzá. Az a sorsközösség, melyben
'az egész magyarországi protestantizmus állott, evangélikus egy-
házunkat is belevonta a szenvedések áradatába és arra az oldalra
állította, ahol - legalább is a másik fél véleménye szerint -
protestánsnak, magyarnak és rebellisnek lenni egy és ugyanazt
jelentette. Evangélikus egyházunk ezért természetszerűleg állott
nemcsak a magyarság szolgálatába, hanem magáévá <tette a nem-
zeti szabadságeszmét is ugyanúgy, mint ahogy azt a ref'orrnátu-
soknal látta. Tette ezt annak ellenére, hogy gyülekezetei sorában
nyomatékosan jelentkeztek a nemzetiségi törekvések és hogy
gyülekezetei e miatt részben elidegenedtek tőle. A háború utáni
összeomlás tanulságai, az újabb kutatások világosan mutatják,
hogy egyházunk összekapcsolódása a politikai liberalizmus esz-
meárarnlatával súlyos hiba volt. Nem a politikai liberalizmus volt
az igazi .magyarság, .hanerm.annak csak, egyik áramlata. Igaz,
hogy olyan áramlat, amely árjával a nemzet életének egész te-
rületét elönteni látszott s aki ennek az áradatnak ellenszegülni
próbált, az könnyen tünhetett fel abban a színben, hogy nem is
tartozik hozzá a nemzet testéhez. A politikai liberalizmus eszme-
áramlatával való kapcsolat füzte egyházunkat a mindenkori kor-
mánypolitika járszalagjára. Ez biztosította köreinkben a vissz-
hangot annak a nagyhangú és végeredményben üres hazafiaskó-
dasnak. mely külsőleg magyarosított ugyan, de lélek szerint nem
asszimilált, lényegesnek tartotta a látszatot, de a tulajdonképeni
kérdéseket és feladatokat nem oldotta meg.

Ezeket az általános megállapításokat könnyű volna alátámasz-
tani egyházunk utolsó száz esztendejének történetéből vett ada-
tokkal: elég volna a tót nemzetiségi mozgalmakkal szemben egy-
házunk körén belül tanusított magatartásunk ra, az egyházkerüle-
tek "arányosításának" ominózus ügyére, a külsőségesen magya-
rosító iskolapolitikába való bekapcsolódásunkra és hasonló je-
lenségekre utalnunk. Itt azonban nem ezeken az egyes jelensé-
geken van a hangsúly. Számunkra az a megállapítás a fontos,
hogy egyházunk nem avval teljesíti reá háruló feladatát a ma-
gyar nemzettestben, hogy politikai eszmeáramlatok uszályhordo-
zójává lesz. Nem az az egyház feladata, hogy nemzeti vagy ép-
penséggel politlkai célkitűzéseket valósítson meg. A nemzeti
célkitűzések megvalósítása a nemzet feladata, az egyház feladata
pedig az, hogy egyház legyen. Még kevésbbé tartozik az egy-
házra az, hogy egyik vagy másik eszmeáramlat, politikai irány-
zat mellett síkra szálljon, vagy egy másik eszmeáramlat vagy
irányzat ellen küzdjön. Az' egyház' ,feladata minden esetben az,
hogy minden irányzatnak és minden eszmeáramlatnak hirdesse
Isten ítéletét mindarra, ami bűn, és Isten kegyelmét minden bűn-
bánó és megtérő léleknek Az egész nemzetnek állandóan és egy-
formán szüksége van arra, hogy életének minden ténykedését
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Isten igéjének a világításába állítsa az egyház, hogy feltárja
nemzeti életünk bűneit és utat mutasson Isten kegyelméhez, mely
nélkül mint nemzet sem tudunk élni.

Úgy érezzük, hogy erről a feladatról egyházunk igen sok-
szor megfeledkezett. Talán öntudatlanul, de mégis ez nyilatko-
~ik meg abban is, hogy legújabb istentiszteleti rendünk a' nem-
zeti ünnepeken tartandó istentiszteleteknél nem ismeri a bűnval-
lást. Pedig akkor, amikor nemzetünkkel és nemzetünkért könyör-
günk Istenhez, ugyancsak szükség van magyar bűneink meglátá-
sára és Isten bűnbocsátó kegyelméért való könyörgésre. A meg-
magyarosított keresztyenséget azonban éppen az jellemzi, hogy
Istent arra akarja felhasználni, hogy biztosítsa nemzeti kívánsa-
gait, reménységcit és törekvéseit, de nem akar meghajolni Isten
ítélete előtt. Hozzátehetjük ehhez: ez nem kizárólag magyar sa-
játosság, ugyanez következik be, amikor németek vagy angolok.
vagy más népek "nacionalizálják"a keresztyénséget. Azonban ez
számunkra nem mentség. Inkább figyelmeztetés arra, hogy egy-
házunk találjon vissza igazi hivatásahoz ésIeladatához.

Éppen evangélikus egyházunknak e téren különleges küldeté-
se van a magyarságban azért, mivel tagjai közt egyaránt vannak
magyarok, németek és szlovákak. Nern-az-a feladata egyházunk-
nak, hogy német és szlovák gyülekezetcit megmagyarosítsa s így
érdemelje ki a magyarság "elismerését". Hogy ez milyen kétes
értékű és végeredményben kivihetetlen "szolgálat" volna, azt
napjaink történése eléggé tanusítja. Ellenben egyházunk abban a
helyzetben van, hogy az egymásnakszegülő, önző nacionalizmust
élő népeket és nemzetiségeket Isten egymást megbecsülő, igazi
felebaráti szeretetben egymásrrak kezet nyujtó, egymást támo-
gató és megsegítő békés együttélésre tanítsa. Ez emberileg há-
látlan, de Isten kedve szerint való feladat. Ahhoz azonban, hogy
ezt a feladatot meg tudjuk oldani, el kell vetnünk magunktól azt
a magyarkodó keresztyénséget, amely sem nem magyar, sem nem
keresztyén - a szó igazi értelme szerint. Ennek a feladatnak a
megoldásához kizárólag keresztyéneknek.evangéliumi keresztyé-
neknek kell lennünk, hogy meg tudjuk egymást becsülni, legyünk
akár németek, akár szlovákok, "akár magyarok az egy magyar
nemzet testén belül.

Karner Károly.

Botor- nép az, amelyik azt hiszi, hogy lsten kiengedi őt a meg-
próbáltatás iskolájából, mie16tt megtanulta a leckét, amiért oda beirene
lsten. Isten nem hagyja abba addig a fegyelmezést, mig vagy megjavul
a nép; vagy beletnisztul, EZért 'nincs nemzeti -megújhddáS blfnb·ánat nél-
kiiJ. Ezt a búnbánatot pedig csak Jézus Krisztus tudja megadni nekünk:'
az t5 Szent Lelke áltaC OLtöri össze 'a mentségeinket, ő fedi fel a hibáinkat.
O gyógyit ki a búnbakkeresésb6l. Csak ő tud meggyőzni minket arról.
hogy ... az én bűnöm, -az énnagybtínöm az oka nemzeti szetencsétlen-
s€gQlJknek.

Túróczy Zoltán.
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"Akik az Úrra várnak, új erőre kapnak .. "
'"Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel:
,Elrejtett utam az Urtól, igazságom elavult Istennél'.
Talán nem tudod, talán nem haIlottad:
Örökkévaló lsten az Ur, a földkerekség teretntöie;
Nem fárad és nem lankad el,
Kikutathatatlan bölcsesége;
Erőt ád a megfáradtnak, az erótlen erejét megsokasítja.
Bizony! Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,
Ifjú emberek megbotlanak.
De akik az Urra várnak, új erőre kapnak,
Szárnyra kelnek, mint a sasok,
Futnak és nem fáradnak el,
Járnak és nem bágyadnak el." (Ezsaiás 40, 27-31.)

Nincs megrendítöbb. szívet-lelket megrázkódtatóbb valami, mint mi-
kor egy Istenéért harcoló, vele perbe sz álló hívő ember ajkáról hangzanak
fel a kétségbeesés panaszszavai. A harcban elfáradás és az azt nyomon kö-
vetö elcsüggedés mindig panaszt fakaszt az ajkakon, akár a mindennapi
élet zeg-zugos hováj ában, akár az istenkeresés. istenrevárás miértjében,
látszólagos hiábavalóságában ütköznek ki a fáradtságés elcsüggedés jelei.
A vélt kilátástalanságban szinte természetesnek tűník fel a felkiáltás: "El-
rejtett utam az Úrtól, igazságom elavult Istennél!"

Nemzeti és hitéletének látszólagos zsákutcábajutásakor hangzottak el
ezek a panaszos igék egy parányi nép, Izráel ajkáról. Immár fél évszázada
ül a kiválaszott nép Babilon vizeinél, és sír egy pogány hatalom testébe
beleágyazva, mely polipkarokkal tartja fogva. A Szentföldet rabló, ellen-
séges hordák dúlják és fosztogatják, a szent várost lerontották, a templo-
mot felégették, Izráel földi birodalmát szétroncsolták, Isten népe pedig
fogságban sínylődik és vár az atyáknak adott ígéretek beteljesedésére. Ez
azonban késik, egyre késik.

Az állandó várakozásban, örökös megvetés és gúny közepette meg-
tántorodtak és elbuktak a gyengehitűek. Ott térdelnek már a babiloni Mar-

''r duk-templom gigászi oszlopcsarnokaiban elhelyezett bálványképek előtt De
a harc az eröshítűek lelkét is kiszikkasztotta, erejét elbágyasztotta. "Éne-
keljetek nekünk a Sion énekei közül", hangzik a kárörvendő pogányok fel-
szólítása. A gúny pergőtüzében és évtizedes várakozásban hitbeli fáradtság
vesz erőt a megmaradt istenhivők gyülekezetén. Tompa fájdalmában be-
panaszolja Istenét, hogy a szerencsétlenségben, a szükség és nyomorúság
mélypontján elhagyta, elrejtette utait és igazságával nem gondol már
Istene.

Pedig, Istennek nagy céljai voltak ezzel a kísértéssel. Az elhagyatott-
ság érzetét csak azért keltette népében, hogy térdrekényszerttse, hogy az
lemondjon a saját erejében való bizakodásról, elvessen mindent, ami 'aka-
dályozhatriá Istenhez jutásában. Fogékonnyá akarta tenni népe szívét igéje
meghallgatására és befogadására. Mert Isten igéje nem a gőgöseknek és
elbizakodott szívüeknek, nem az emberi erőben, vérben, fajban bizakodok-
nak, hanem a megfáradtaknak és megtört sztvüeknek szöl: "Jöjjetek énhoz-

•
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zárn rnindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyu-
gosztlak titeket." (Máté 11, 28.)

Isten nem kísért erőnkön felül. Prófétáját most is odaállította elha-
gyatottságában az egeket ostromló gyülekezete elé, ezt a névszerint isme-
retlen, merész hitű, népével együtt érző, együtt szenvedve vígasztaló lel-
kipásztort, hogy népét megvigasztalja és kivezesse letörtségéből. De ho-
gyan vígasztal az ember egy elcsüggedt népet? Úgy, hogy kivezeti a pa-
naszböl, megmutatja neki, hogy a panasz a legterméketlenebb valami ·a
világon, mert az nem vezeti tovább sem al egyest, sem a népet. De azután
nem is ítélőbírákként állunk az elcsüggedtek előtt, hanem mint szövetsé-
gestársak, mint velük egyenlők. A próféta sem ítéli el a nép panaszait, mert
tudja, hogy azok belső fájdalomból fakadnak és a hit harcának jelei. E he-
lyett Istenhez vezet és vígasztal. "Talán nem tudod,' talán nem hallottad;
örökkévaló Isten az Ür, a földkerekség teremtője." Hát nem tudjátok, hát
nem vettétek észre, hogy éppen olyan gazdagok vagytok, mint én és ugyan-
az az örökségtek, mint az enyém: az örökkévaló teremtő Isten, - mondja
a próféta. Mennyire más ez a vígasztalás, mint az emberi erősítés, azok a
bizonyos lelki injekciók, melyektöl visszhangzik ma a világ s melyek na-
ponként csődöt mondanak. A próféta elfordítja a tekintetet az emberi
vígasztaló és erősítő injekcióktól és a vígasztalás egyetlen kútfejére Istenre
és az ő igéjére irányítja. Nem a nép maradék erőtartalékára appellál,nem
azt mondja: "Nosza, szedd össze magad és előre, ne félj!" Hanem Istenhez
vezet, és Ot, a világ teremtőjét és fenntartóját, a történelem egyedüli Urát
állítja népe elé, aki "nem fárad és nem lankad el, kikutathatatlan böl-
csesége". Amit mi emberek ,gyengének mondunk, 'azt O erőssé teheti és
amit mi erősnek mondunk, azt O szájának egyetlen lehelétével elfújhatja
8 föld színéről.

De mit érne Istennek ez a nagysága, ha ez az örökkévaló Isten elér-
hetetlen messzeségben trónoIna a maga megfoghatatlan szentségében ';S
számunkra nem jelentene mást, mint egy magában nyugvó eszmét?! Ezért
folytatja a próféta, hogy ez az Isten nem magáért, hanem az emberért van
és teljessége azoké, akiknek arra szükségük van. Mert ez az Isten "erőt ád
a megfáradtnak, 'az erőtlen erejét megsokasítja". Vari-e nagyobb és ví-
gasztalóbb annál az igazságnál, hogy Isten dicsősége, fensége, bölcsesége
és változhatatlansága nem merev tény, nem kiokoskodott emberfeletti ha-
talom, hanem az életünkbe belenyú ló, teremtő Erő, aki mindenkinek ereje
akar lenni és éltet ajándékozó, teremtő Szeretet, akit mi igy szólíthatunk
meg: "Atyám!"

Mivel teremtmények, vándorok vagyunk a földön, elfáradunk és meg-
botlunk, akármilyen dicsőítő himnuszokat zengjünk is teljesítrnényeink-
röl, kultúránkról, Mindenkit utolér teremtettségének végzete: "Mert min-
den test fű és minden szépsége, mint á rnezönek virága! Megszárad a fil,
elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvall r á; bizony fil, a nép," mondja a
próféta e fejezet 6. versében. "Bizony! Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,
ifjúemberek megbotlanak," folytatja most a gondolatot. Nemcsak a testi
erőre gondol, hanem mindenek előtt a fiatalembert mozgató, hevítő belső
lendületre, a saját erejében, képességeiben bizakodó és elbizakodott ifjú
ember terveire. Ez a testi ifjúság, a tavaszi erők szinte ellenállhatatlan cse-
lekvési vágya, a duzzadó életerőben való bizalom áldozata lehet és lett az
if iúikísértéseknek, vágyaknak;"
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Dc utal azután a próféta a hit harcosainak elkerülhetetlen szenvc-
déseire, kísértéseire is. A hitért folytatott harcban kiszikkad a lélek, mint
a szaharai futóhomok, és olyan szomjassá válik, hogy ezt a szorniúságot
nem tudja megenyhíteni sehol sem ... "Dc akik IIZ Úrra várnak, új erőre
kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak
és nem bágyadnak el." ,

A testi ifjúsággal szemben áll a hit örök. ifjúsága, mely feszülten Is-
tenre vár és rendületlenül csak benne bízik .. Az ilyen hívő ember újra meg
újra erőt kap és új erőre kap. Oly forrás előtt áll, melyböl ismételten
iszik és erőt merít, ha szomjas és fáradt. Az ilyen ember tudja, hogy nincs
hit harc nélkül, nincs istenrevárás szenvedés nélkül, nincs szabadulás Sza-
badító nélkül.' A szabadulásban, a végső győzelemben való reménység min-
dig megújítja erejét. A Szabadítóban való oda adó bizodalmas hit, igéjére.
ígéreteire való engedelmes ráhagyatkozás szárnyakat kölcsönöz neki. Már
nem a földön jár, hanem a magasba emelkedik, mint a sasok. Nem lassan,
a földön csúszva vándorol, hanem repül csodálatos gyorsasággal mind ma-
gasabbra, mind magasabbra. Mert hite csak annak van, kinek a vágyai
és tervei nem rekednek meg az időben, hanem a földi láthatár fölé szár-
nyainak és szent vakmerőséggel törnek Isten felé.

Ezt hirdette a próféta népének és ezt izeni ma nekünk. A belső élet
nyugalmáért és a külsö történet biztonságáért nemcsak aggódnunk, hanem
harcolnunk kell. Lendületnek kell életünkben lenni. De az éppen abban van;
hogy nem földi tereken, hanem égi magasságban mozgunk, mint az égi
madarak. Nincs profán és egyházi élet, nincs profán és va'llásos történe-
lern. Csak egy van, ami nem mulandó: Isten. Csak egy adatott, ami tisztán
látja a jövőt: a hit szeme. Ezért jövővárás annyi,mint Istenre várás s így
jövője csak annak az egyháznak van, mely Istenre váró egyház tud lenni.·
Jövője is csak annak a népnek van, rnely Istenre váró ifjúságót tud fel-
mutatni.

PálfJ Miklós.

A magyarajkú evangélikusságróL
,

Kérdések és szempontok.

A magyarság ma önvizsgálatot tart. Felveti önmagának a kérdést:
ki a magyar, mi magyar, hol a helye a-rnagyarságnak, mi a hivatása, mi
a jövendéje. A magyar evangélikusság is késznek rnutatkozik ilyen ön-
vizsgálatra. Ehhez .szeretnék hozzájárulni. alábbi eszrnélkedésemrnel, meg-
kísérlek néhány kérdést megfogalmazni és néhány szempontot figyelembe
aj ánlani. Nem törékszem sem rendszerességre, sem történelmi alapvetés re.

1. Miről beszéljünk? Magyar vagy magyarajkú evangélikusságról P.
Szükségesnek tartom rögtön hangsúlyozni, hogy van magyar evangélikus-
ság. De egyházi szempontból mégis elsősorban a magyarajkú evangélikus-
ságról. kell beszélnünk. '

Ez a választás látszólag egyszerre lecsendesíteni képes a problémák
hullámait. Azonban látni fogjuk, hogy legfeljebb al. igehirdető szolg álat-
nak, a sajátosan papi munkának a problémáira találtunk ezzel megoldást.
Mindjárt nekünk, az egyháznak, nyiltan meg kell mondanunk, hogy a
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magyaraikűság mértékének alkalmazása Kifelé keveset használ. Nemvsza-:
bad beleesnünk abba a hibába, amelyet a zsidótörvényekkel kapcsolatban
soksz.orosan elkövettünk, hogy t. i. a tisztán egyházi szempontot a nemzet,
a magyarság, az állam viszonylataira is alkalmazni ajánlottuk, nevezetesen,
hogy a keresztséget, az egyház egyik szentségét az asszimiláció, a nemzet-
hez tartozás, az állampolgári egyenlőség garanciájának akartuk elismer-
tetni. A faji magyarság és a magyarajkúság elveinek harcában az egyházat
az a kísértés fenyegeti, hogy a materializmus megbosszúlására mindig kész
idealizmus bajnokaként tetszelegve, kritikátlanul odaáll valamely ••Iélek"-
dicsöítö, a vérmérséklet, testalkat reálitásait tagadófelfogás .mellé, ,Az.
egyház nem avatkozhatik bele közvetlenül a fajiság körüli vitákba; meg-
érdemli, ha visszautasitják a szavát. Ellenben ugyanakkor tiltakoznia kell
az ellen, hogy kívülről irányítsak magatartását az együttélő népek felé.

2. A magyarajkúság az egyházban egyfelől elégséges, másfelől egye-
dül használható mérték.

Az evangélikus keresztyén egyházban az evangelium hirdetése a sa-
játosan egyházi munka súlypontia. (Ha egyházunk ••ügye" nem áll jól,
ez onnan van, hogy nem a súlypont alatt támasztottuk meg!) Egyházunk-
ban minden, egyébként talán igazán fontos és súlyos probléma kénytelen
levetni.. a .nagyképűség .álarcát, ha tellesül az a követelrnény, hogy az
evangéliuru mindenkinek a maga nyelvén hirdettessék. Az evangelium hir-
detőjének nem ,.,kell. mást néznie, csak azt, hogy akihez beszél, milyen
nyelven hallja meg az Isten igéjét.

A mi viszonyaink között pusztán észszerűségból sem használható más
mérték. Felháborító és minden testvériséget megcsúfoló módon szólnak
bele néha idegen országbeliek egyházunk munkájába, mert sejtelmük sincs
evangélikusságunk népi összetételéröl, Aki egyházunk nyelvi kérdéseihez
hozzá akar szólni, tudomásul kell végre vennie egyrészt a tömegnyi egye-
sek faji keveredettségét, másrészt igen-igen sok egyházközség többnyelvű-
ség ét. Egyházunk nem igazodhatik a munkájában tagjainak fajtájához és
az egyházközségeknek településtörténelmi adottságaihoz! Mi lenne velünk,
ha papjainknak a hirhedt névelemzésre kellene adniok árva fejüket, hogy
pl. az eltemetendöt azon a nyelven temessék, amelyre az illetőnek a neve
utal! Vagy ha a vasárnapi prédikációra való készülésben az alapige tanul-
mányozása helyett azzal kellene foglalkozniok, !hogy mit mond a törté-
nelem a gyülekezet multiár61! Elvégre papjainknak nem etymologusoknak
és fajbiologusoknak kell lenniök, hanem teológusoknak és igehirdetőknek.
Az egyházban nincs helye családfakutatásnak. Mosolyogva kell félretennie
útjából a vér szavára utaló kijelentéseket. mert nem hivatása támogatni
vagy akadályozni sem az asszimilációt, sem a disszirnilációt, és mert szám-
talan esetben el kellene némul nia ott, ahol különben teljesíteni tudná köte-
lességét. ,Keresztelést jönnek bejelenteni. Az adatok felvételénél kiderül,
hogy az apa, német nevű, az anya tót nevű, A család magyar nyelvű keresz-
telést kér. Ilyen esetben - úgy gondolom ...:..a ,;fajta véres szájú' prófétái
is helyeslik a pap eljárását, hogy szó .nélkül magyarul végzi el a keresz-
telést. De nincs joga kérdezösködésre, ös-Iirtatásra, irányításta a papnak
akkor sem, ha a szülök egyező származás ellenére is egy másik nyelven
kívánj ák a keresztelést.

Nekünk evangélikusoknak bőséges adalékunk van arra, hogya' név,



a származás, a .szívesen használt nyelv akár három felé is eltérhet egymás-
tól. Ki ne ismerne tót nevű, de német környezetböl kinött és magát ma-
gyarnak valló evangélikust? És hány magyar meg német eredetű család
neve vett fel szlávos alakot a Felvidéken? Ismerek az egyik alföldi, több-
ségében tót települési egyházközségben egy romlatlanul német nevü
embert. A családjával tótul beszél, németül talán ha a katonaságnál tanult
valamit annak idején. Mondja neki a papja, hogy legyen hűtlen a népéhez,
s ne járjon se magyar, se tót istentiszteletre?

3. Egyházunk szolg álatában ezen a ponton leginkább két nehézség
mutatkozik. Az egyik a lelkészek nyelvtudásának korlátozottsága. A másik
az egyházközségek vegyesajkúsága.

Kár lenne szépíteni a lelkészek nyelvtudásának mai mérlegét. Több
tótul és németül jól beszélő papra lenne szükség. De ha csak egyes cse-
lekmények (funkciók) nem magyar nyeívű elvégzéséről van szó, az igé-
nyek általában kielég íthetőek a minden oldalról tanusított jóindulat fel-
tételével.

Nehezebb egy vegyesajkú egyházközség istentiszteleteinek a rendezése.
De ha az iaz. egyházközség.walóban .egyházközség, és ha a papja igazán
a Krisztus evangéliumának a szolg ája, akkor nem marad feladat betöltet-
lenül és szükséglet kielégítetlenül. Persze az érdekelteknek nem szabad
visszariadni a többletmunkától. Fel is kell tételeznünk, hogy nincs
egy lelkész, egy orgonás, egy egyházfi sem, aki vonakodnék két vasárnap-
délelőtti főistentiszteleten való szolgálattól. Bezzeg meglenne a vélemé-
nyünk arról az orvosról,aki háborúban csak egy súlyosan sebesült katona
életrnentö megoperálasát vállalna naponta, s amikor be akarnák hozni
a rnűtöbe a másodikat, elmenne sétálni! Nálunk mégis sokan megsértik
papjainkat és kántorainkat annak feltételezésével, hogy terhükre lenne
vasárnap délelőtt két istentisztelet.

Fel kell vetnünk persze a kérdést, hogy ki állapitsa meg a kettős
istentisztelet szükség ét. Egyelőre. annyit felelhetünk rá, hogy ellenőriznie
kell egymás akaratát rninél több tényezőnek. A pap érdekelt fél, legfel-'
jebb véleményt mondhat. Az egyházközségi közgyűlés a demokratikus
berendezkedés révén agitátorok markába hullhat, véglegesen nem hatá-
rozhat. Az egyházmegye hajlamos lehet arra, hogy az egyházmegye több-
ségét, nem az egyházközség szükségletét tartja szem előtt. Az állami nép-
számlálást ma divat megtévesztőnek mondani. És Igy tovább. Annyi bizo-
nyos, hogy a Icisebbségnek istentiszteletre való igényét nem lehet osztó-
számokkal vagy lélekszámmal megszabni. Itt inkább egyházunk mult-
jának és jelenének gyönyörű példái fogják az utat megmutatni a köte-
lességvállalásban.

Az első köztudattá tenni, hogy egy evangélikus egyházközség sem ll.

rnagyarok, a tótok, a németek egyházközsége, nem azoké olyan értelem-
ben, hogy más nemzetiségű vagy más ajkú evangélikusoknak semmi közük
ahhoz. Honnan került be egyik-másik egyházközségilnkbe az olyan gon-
dolkodás, hagy' egy, bizörsyes- népé. 'a' templom s ennek. minden -tartozéka?
A felvilágosodás kétszeres rontásában találhat juk ~eg it legnag~~bb való-'
színűséggel ennek-a lelkületnek agyökerét. Az egyik rontás az volt, hogy
az egyházközséget összetévesztette az egyesületekkel, a másik meg, hogy
az evangéliunt szolgélatátvösszecserélte a kultúrmunkával. Ezért olyan
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fájdalmas, hogy némelyek az evangéliumra hivatkozva zárkóznak el az
evangéliumnak több nyelven. való' hirdetésétől, holott 'valójában egy bizo-
nyos kultúrát és egy esetleges, esendő, emberi közösséget féltenek egy
kis próbatételtől.

4. Egyházunk többnyelvűségéből következik, hogy a nemzetiségi euto,
nomia elve a mi egyházi viszonyaink között hasznavehetetlen, ideális.
irreális és bűnre bűnt halmazó gondolat. Jelenlegi határainkon belül alig
néhány olyan egyházközségünk van,amelynek nincsenek magyarajkú tag-
jai. Mi lesz velük elkülönülés esetében? Es mi lesz azokkal a nem keve-
sekkel, akik magyarajkú többségű egyházközségben joggal igénylik a
maguk nyelvén az egyházi szolgálatot?

Azzal is számot kell vetnünk, hogy a világ jelen állapotában a nem-
zetiségi autonomia nem több önáltatásnál, és ez már jóhiszeműséggel sem
menthető.' Az autonomia a valóságban heteronomia akar lenni, olyan ön-
kormányzat, amely leplezi a kívülről irányítottságot, az idegen törvényt.

. Az egyházban az elkülönülés mint természetével ellenkező maga-
tartás még rútabb önzésre vezet, mint más területen. Az egyház lemond
egyetemességéröl és missziói hivatásáról, ha elzárkózik azoktól, akik más
nyelven hallgatják az igét. Ha mégis megteszi, tévedés, hogy a békességet
félti, nem,' hanem önzően a kényelmességet; a pusztulástól féltében tra-
gikusan életét _veszti.

A helyzettel mégis megalkudva, legfeljebb ott van rendjén ugyan-
abban a községben . az evangélikusoknak két lelkészi hivatal körül való
csoportosulása, ahol a nemzetiségek _zárt települési keretben élnek.

Máskülönben az efféle helyzet gyötrelmes választás elé állíthat egye-
seket és főképpen családokat, különösen ma; a törzsökösség és az ide-oda-
hasonultság idegen szelektől felkavart zűrzavarában. Akármennyire- látja
és tanítja a lutheri keresztyénség a népekre teremtettség állapotát, igazán
nem lehet hivatása, hogy népi schizophreniába (tudathasadásba) kergesse
a keveredett vérű és az' áthasonulás természetes folyamatában álló
embereket.

5. A mi viszonyaink között az egyházközségeknek nemzetiségi ala-
pon való szervezése egyértelmű az érintett más ajkú evangélikusoknak a
legközelebbi felekezetek és.szekták.karjaiba valókergetésével. Gyakori' és
mindenki által könnyen látható jelenség, hogy egy magyarajkú evangélikus
olyan helyen, ahol az evangélikus lelkész .népi ügynek tekinti az istentisz-
telet nyelvét és általában az egyház életét, a református gyülekezethez
sodródik - hamar elgondolható következményekkel.

Idegenből vett példa zavartalanab:b hatású lehet. Ezért a kifogásta-
lanul német és lutheránus Elertet szólaltatom meg. Morphologie des Lu-
therturris címü munkájában az északamerikai lutheránizrnus tárgyalásánál
megállapítja, hogy az Egyesült ÁHa!ffio~ktörténetéből érthetően az állami
és egyúttal a nemzeti nyelv egyedül az, angol lett. A más származású be-
vándorlók szintén. magukkal vitték népiségüket, és ennek erőit a nem-
zetté létel közös folyamába bocsátották. ,A lutheri etika szerint 'erre köte-
lezve is voltak. "Ehhez hozzátartozott magátólértetődően a magukkal vitt
anyanyelv rnűvelése, ott és ameddig ez lehetséges volt. Ha 'a lutheránizrnús
idevonatkozó teljesítményét és az amerikai· lutheránus egyháznak mínt:
.olyannak a nyelvi fejlődését igazságosan méltányoljuk, ami legalább is-
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Németországban nem történik meg mindig, akkor rníndenekelött figye-
lembe kell vennünk, hogy a tagjai az állami nyelvre való tekintettel kezdet-
től fogva kétnyelvűek kényszerültek lenni. Az· egyház igehirdetése magában
véve nem a népiségre céloz, hanem az evangélium hirdetésére. Ennélfogva
- legalább is ez a lutheri alapelv, - azzal a nyelvvel kell élnie, amely a
halJgatóknak leginkább szivűk szeritü való. A történelem azt mutatja,
hogy itt az igazi pillanatot a változtatásra el lehet rnulasztaní. A lutheránus
salzburgi ak Georgiában végül is valamennyien elvesztek a többi egyházba
és szektába, mert a német prédikáció nyelve a harmadik nemzedék ifjúsága
számára idegen nyelvvé lett. A német nyelv nem volt többé megmenthető.
Ha azonban az egyház prédikátása idejében átváltott volna, akkor a
Iutheránizmussal, bár angol köntösben, mindenesetre több maradt volna
meg az őshazai javakból, mint amennyi egy új szektához történt átmene-
telnél még elképzelhető." (II. kt. 271. 1.)

6. A nemzetiségek szerint való elkülönülés lehetetlenségéből követ-
kezik, hogyegyházunknak a leghatározottabban vissza kell utasítania
népi öntudattal rendelkező papok merőben idegen követelését. Aki vala-
mennyire is ismeri egyházunk történetét, nagyon jól tudja, hogy sem az
evangéliuni hirdetésének, sem a "népnek" nem ártott az, hogy a gyüleke-
zet többségének származásátóI eltérő szánmazású pap miiködött benne. Itt
csak ez a teendő: a lelkészek nyelvtudását általánosan emelni, és minden
egyházközségbe megfelelő nyelvtudásu papot helyezni. Ha itt valamiféle
egyházpolitikának helyt akarunk adni, akkor ez csak a papválasztásoknak
a nyelvi szükségletre néző irányítása Iehet. Ma nem ritka eset, hogy ki-
tünö tót és nérnet tudású papok színmagyar gyülekezetben .dolgoznak,
holott nagy szükség volna rájuk másutt. Azonban szörnyű lenne, ha kí-
vülröl, az ország vagy akárcsak egyházunk határain túlról adnák ki az
alkalmassági bizonyítványt a nemzetiségi vidéken működő, de persze
egyúttal mindig magyarajkú evangélikusokat is pásztoroló lelkészeink
részére.

7. Természetes, hogy Magyarországon a magyarajkú evangélikus-
ságé az a hivatás, hogy vezessen az egyházi nyelvi szükséglet kielégítésé-
ben. De ugyanakkor és a végleges elrendezést nem várva párhuzamosan a
maga részére hl igényelheti, hogy minden egyházközségben hallhassa a
szíve szerint való nyelven az evangéliumot, ha a csekély szám miatt főis-
tentiszteleten nem is, de lelkipásztorától szűkebb keretek közt rninden-
esetre.

8. Már eszmélkedesem elején utaltam arra, hogy az idevonatkozó kér-
désekben el kell egymástól különítenünk az igehirdető szolgálatot, a sajá-
tosan egyházi-papi munkát és az egyházra átháramlott munkát. Az utóbbi-
nál, nevezetesen az iskolaügynél és az egyesületekben folyó életnél már
valóban elégtelen egyfelől a magyarajkúság mértéke, másfelől a párhuza-
mosan több nyeívű igeszolgálat követelménye. Itt hamar kitűnik, hogy az
egyház úgynevezett kultúrmunkája átvett feladat, és éppen ezért részben
kénytelenségből, részben eredeti hivatása tiszta tudatában a munka felől
való rendelkezést meg 'kell osztania külső tényezőkkel: társadalommal, pol-
gári községgel, állammal, világi felsőséggel. Mindenesetre olyan bonyolult
probléma ez, hogy gyorsabb és egyszerűbb az egyes eseteket sorra elren-
dezni, mint általános elvi megoldást találni.



9. Beszéljünk-e ezek után a magyarajkú evangélikusságon belül külön
a magyar evangélikusságróJ? Ajánlatos megtennünk több szempontból.

Mindenekelőtt szükség van arra, hogy először is idebent, de azután
külföldön is általánosan elismertessük a magyar evangélikusság létezését.
Hazánk sok vidékén furcsa lehet ilyen szükségletröl beszélni, de aki ismeri
az erdélyi és felvidéki viszonyokat, helyeselni fogja a magyar evangélikus-
ság létezésének a köztudatban való meggyökereztetését. Nemcsak elleneink,
hanem soraink között is igen-igen sokan úgy tudják, hogy nincs más ma-
gyar evangélikus, csak asszimilált: A mai disszimiláciöra lázltásban és
ügyes mesterkedéssel irányított magyarságrnállasztásban létérdekünk,
hogy elismertessük: van magyar vérű evangélikusság,

A külföld ismeretének helyesbítésére ma jóformán nincs kilátás. De
.amennyire lehet, rnindent meg kell tennünk, hogy a szakirodalom tévedé-
seit kiigazlttassuk. A szakirodalomban ugyanis általában az a megállapítás
pusztít és dúl, hogya reformáció lutheri irányát - kezdeti átmenet
után - anémet és tót lakosság fogadta el, a magyarság pedig a kálviniz-
mushoz tért el. Ehhez képest érthetően külföldön is az a felfogás, hogy
legfeljebb újabbkori magyarosItás révén állott elő magyar evangélikus-
ság, Persze vannak örvendetes kivételek a külföldí nézetnyilvánításokban.
A tévedés általánosságának többek között például az a kellemetlen követ-
kezrnénye, hogy amennyire megbocsátják a magyar református lelkész-
jelöltek német nyelvbeli [áratlanságát, annyira zokon veszik a magyar
evangélikusok gyenge német tudását.

lD. A magyar származású evangélikusság létezésének elismertetése
talán feleslegessé fogja tenni a további tjltakczást az olyan törekvés ellen,
amely egyházunkat ill. bizonyos egyházközségeinket az állítélagos erősza-
kos magyarositás jóvátétele céljából erőszakos rnagyartaíanításra akarja
rábírni. Vegyük úgy, hogy valóban történtek visszaélések az egyházi nyelv-
használat körül. De vajjon nem fogjuk-e a régi bűnt újjal tetézní, ha az
evangéliumhirdetést megint csak nem a hallgatás, a meghallás szívességé-
nek és lehetőségének a mértékéhez, hanem népi politikai, kultúrális és
öntudatosító programmhoz szabíuk? Inkább legyen az egyház hasznave-
hetetlen ,tényező a népi vezetők szemében, - Igy sem őszinte a megbecsü-
lést mírnelö rnozdulat feléje! -, mintsem az elvilágiasodás kábulatából ma-
gához ocsudó egyházunk szég}'enkezz~k az újra megbecsült reformátorí
tanítás tükre előtt.

ll. Végzetes lenne számunkra, ha egyházunk életébe is átcsapua a
törzsökös magyarság kelléke it kereső mozg alom. De el kell ismernünk,
hogy van bizonyos különleges hivatásuk a magyar származásúaknak közöt-
tünk is. Nevezetesen az, hogy éppen a magyarság és az egyház, sőt általá-
ban a népiség és az egyházvíszonylataiban elfogulatlanul, az-asszimiláltak
gyakori féktelensége nélkül, erős hitellel fejezzék ki a tiszta mondanivalót.
Tapasztalatom szerint éppen a friss asszimiláltak tudják legkevésbbé rnél-
tányolni az idegenajkúak igényét saját anyanyelvük szerint való istentiszte-
letre. Különösen is tréfás jelenség, amikor garantáltan germán vagy szláv
vérü férfiak állnak ki egyházunkban "fajvédő" vezérektil. Az ilyenek ellen-
súlyozására készen kell állaniok a szölás és tetterő fegyvereivel a magyar
vértieknek.

12. Vajjon nem hűtlenség-e egyházunktól, ha elzárkózik a magyar-
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ság olyan módon való szolgálatától, mint amilyent közönségesen elvárnak
tőle? Nem az-e éppen a kötelessége, hogy magyarosítson minden eszköz-
zeI? Bátran kell felelnünk: nem. Bizonyos, hogy ellenségeink kihasznál-
hatják ezt a nem-et a lélekhalászat üzelmei közt. De nekünk elég: nyu-
godt lelkiismerettel látnunk a történelemból. hogy egyházunk éppen akkor
tett jó szelgálatot a nemzetnek, amikor csak közvetve, csak szándék nél-
kül szolgálta, ellenben a rriaga hivatását teljes erejével végezte: ostorozta
a bűnt, hirdette a bocsánatot, közölte a Krisztust. Erről nem lehet eleget
írni. Most talán elég arra emlékeztetni, hogy a modern háborúvezetés sem
azt mondja: a frontra minden épkézláb ember!, hanem arról gondoskodik,
hogy minden fronton harcoló katona mögött mintegy tizenkét munkás
dolgozzék - a harc folytatása érdekében. Meg 'kellene hát látnia már min-
denkinek, hogy az egyház front-mögötti munkája is legalább olyan fontos
'es nem kevésbbé életkockáztató nemzetszolgálat, mint a politikai szerve-
zés, a kultürális munka és a többi. Mi lenne az ország népével, ha egy há-
borúban minden orvos a fronton harcolna? -

Folytathatnáru a kérdéseket. Szaporíthatnam a szempontokat. De
egyelőre talán elég ennyi ahhoz, hogy másokat is eszrnélkedésre bírjen a
magyarajkú evangélikusság léte, helye, hivatása felett. Aki tisztábban lát,
jobban ismeri azt is, mi a tennivalója.

Sólyom ']ettó.

"A Szentlélek hívott engemet ... "
Keresztyén vagyok. Nemcsak névleg, hanem tényleg is.

Templomba járok, nem puszta megszokásból, hanem mert szorn-
jazom az ige után. Bibliaolvasó ember vagyok. Tudom, hogy
Uram szól hozzám az igéből: tanácsol, int, tilt, vezet. Hallgatok
szavára és imádságban feltárom előtte kéréseimet. Az ő utaiban
járok és igyekszem akaratát teljesíteni. Harcolok a bűnnel, a kí-
sértővel és gyakorta győzök. S ha mégis elbukom, felkelek újra.
Bocsánatot kérek s kapok Atyámtól, akihez naponként újra bűn-
bánatban megtérek. Nem félek a haláltól, mert hiszem az örök
életet.

Mindez nem természetes, magától értödö dolog. Mert ma-
gamtól minderre nem volnék képes. A magam ereje, bölcsesége
ezekhez a dolgokhoz édeskevés. Magamtól ugyan képes vagyok
becsületes polgári életet élni, munkámat tisztességesen elvégezni,
kötelességeimet teljesíteni, családomról gondoskodni és így to-
vább. Oe a magam erejéből nem tudom Istent szeretni, nem tu-
dok őbenne bízni, reá hallgatni és neki engedelmeskedni. Isten
ugyan mindent meg tett, hogy ezeket számomra lehetővé tegyé.
Elküldötte saját Fiát, a Jézus Krisztust. Emberi testbe öltöztette
s rajta keresztül emberi szóval szól hozzám, hogy emberi füleim-
mel és szívemmel megérthessem. Azt üzeni nekem Krisztus által
és Krisztusban, hogy nem haragszik rám. Bár én bűnös vagyok és
csak büntetést érdemlek, ö mégis meg akar nekem bocsátani.
Szeret engem és azt akarja, hogy már itt a földön is és ázután
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az örök életben neki szolgáljak és vele éljek. S hogy elhiggyem,
hügy mindez valóban igaz, hogy félelmemet és bizalmatlanságo-
mat eloszlassa, keresztre küldi Fiát. Engedi meghalni, hagyja Öt
megölni, hogy elhiggyem: Isten engem jobban szeret, mint a sa-
ját Fiát. Azután pedig feltámasztja Ot a halálból, hogy meglás-
sam: Neki van hatalma a halálon s engem is fel füg támasztani
az utolsó napün. .

Isten mindent elkövetett érettem, de mindez nem ér semmit
a számomra. Olyan vagyok, mint akit elbűvöltek: mindent for-
dítva és ellenkező színben rátok. Isten Fiának emberré levése ér-
telrnetlenség előttem. Isten beszéde idegen, érthetetlen, kelle-
metlen beszéd. Krisztus keresztje borzalom és útálat. Feltáma-
dása hihetetlen mese. Itt állok Isten ajándékainak terített asztala
előtt, s mégis mintha mérf'öldek választanának el tőle. Vak va-
gyok és süket, bénult dermedtség nyügöz le. Adni akar az Isten
nekem, de nem nyujthatom ki kezemet, hogy elvegyem azt. Hív-
nak, de nem hallom. Mutatnak nekem valamit, de nem látom.
Ösztökélnek. de nem indulhatok. Minden kész, de engem vissza-
tart, lenyügöz, megkötöz valami. Oh én nyomorúlt ember! Ki-
csoda szabadíthat meg engem e halálnak testéből?!

A Szeritlélek Isten. O azért jön, hogy elvégezze Isten mun-
káját bennem. Feloldozza a bűn bilincseit. Megtöri az átok ha-
talmát. Megnyitja szememet, fülemet, szívemet. Megmozdítja
kezemet, lábamat. Látok, hallok, értek, kérek, kapok, bízorn, in-
dulok - hiszek! Ez a Szeritlélek munkája bennem. Most már
látom, hogy bozzém jött Jézus Krisztus, érettem halt meg és tá-
madott fel, általa nekem szól Isten üzenete. A Biblia Istentől hoz-
zám címzett, küldött, írott levél. Csupa nekem szóló parancs, ví-
gasztalás, kijelentés. Enyém már Isten minden ajándéka. Nékem
szól a meghívás, engem vár a terített asztal. Indulok is sürgősen,
haladéktalanul. Nem búcsúzom senkitől, nem tarthat vissza sem-
mi. uj életem van, mert új ember lettem magam is! Szentlélek
által.

Ez a Szeritlélek munkája. Isten szeretetének másik nagy cso-
dája. Az első Jézus Krisztus. Az, hogy Isten megbékül velem és
megszabadít a bűn következményeitől. A második a Szeritlélek
kitöltése, Az, hogy Isten mindazt, amit érettem tett, most a tu-
lajdonornmá teszi. O maga egyengeti az utat saját maga számára
az én szívemhez. Ugyanő nyitja meg szívemet és készít el enge-
met az ö elfogadására. Valóban mindent Isten cselekszik. Való-
ban minden kegyelem. Valóban egyedül övé a dicsöség. Ahogyan
a Kiskátéban valljuk: "Hiszem, hogy saját értelmémmel vagy
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni,
sem O hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott engem az evan-
gélium által, ajándékaival megvilágosított, az igaz hitben meg-
szentelt és megtartott." - Igen, a Szeritlélek nemcsak elhív és
megvilágosít, hanem megis tart. Mi mindig újra elfordulunk Isten-
től, mindig újra letérünk a tékozló fiú hazavezető útjáról, mindig
újra megsiketülünk és megvakulunk Isten igéje számára. De a
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Szentlélek is mindig új ra hívogat. Pásztorol, terelget a keskeny
űton, megtart és megőriz, - vezet. Hogy tékozló fiakból mindig
újra Isten gyermekei legyünk. A Szentlélek a mindig újra Isten
fiává tevő lélek. A fiúság lelke. Mert akiket Isten Lelke vezet,
azok Istennek fiai.

A Lélek fú, ahová akar. Nem tudni honnét jő és hová megy.
De zúgását hallani. Hallod-e te már? Vallhatod-e te is már bol-
dog bizonyossággal: "a Szeritlélek hívott engemet"!?

Groó Gyula.

Hol a helyünk a reverzálisharcban?
I.

Hogy hol állunk ebben a harcban most, erre amilyenkönnyii, épen
olyan fájdalmas is a felelet. "A legyőzöttek oldalán!" Egyházunk fáját
alattomos szúként őrli a róm. kat. egyház által sa] át használatára meg-
módosított és erőteljesen a r. k. szolgálatba állított reverzállstörvény.
A római katolicizmus nagyszerű harci eszközt talált benne, mi pedig nyil-
vánvaló ellenséget. Vajjon nincs-e nekünk is jogunk saját használatra al-
kalmassá tennünk ezt a kényes törvényt? Egyházunk tekintélyét állandóan
aláássa, hogy az megy bele a köztudatba, hogy az evangélikus egyháznak
nem olyan fontos a vegyes házasságból születendő gyermek, mint a r. k.
egyháznak. S az a tény sem alkalmas az evangélikus öntudat emelésére,
hogy a statisztikából egyre-másra azt olvassuk, hogy az evangélikusság
merinyit veszít a reverzálls útján. S hogy még ott is mindenütt rni veszí-
tünk, ahollegerősebbnek gondoltuk és gondoljuk ma is magunkat. Nem
lehet azért ezt a kérdést az elvi helytelenítés zsöllyeszékéből nézni. A harc-
ban nem győzhet az, aki fegyvert sem keres, vagy eldobja a fegyvert. Itt
sem szabad azt rnondani: "Nem akarok katonát látni!" Vagy meglátjuk
azokat a katonákat, akik erre a harcra alkalmas lélekkel és fegyverekkel
megállják reverzáliscsaták elvesztése után a reverzálisháború új csatáit,
vagy adjunk igazat azoknak, akik lélekharangot húznak a magyar evangé-
Iikusság felett. Legyőzetést be nem ismerni gyávaság lenne. De 'ha be is
ismerjük, hogy a reverzálisharcban ma alúl kerültünk, ebből nem az kö-
vétkezik, hogy szomorú lemondással mondjuk: "Ez nem is lehet másként".
Keressük meg, hogy lehetne mégis másképen.
'. Szálljunk harcba mindenekelött a vallási hovatartozás dolgában azzal

a szállóigévé lett tanítással: "Maradjon meg mindenki abban, amiben szü-
letett!" Tudomásul kell vennünk, hogy ez a számban és hatalomban túl-
súlyban levő r. katolikusságnak kedvez és nem nekünk. De ha nem a
külsö hatalmi tényezők erőviszonya szerint nézzük is a 'dolgot, akkor is
világos, hogy az Ige egyházának nem lehet aza feladata, hogy elnyugod-
jék abban a gondolatban: "Egyelőre vagyunk még egy kevesen." Hinnünk,
remélnünk, hirdetnünk és munkálnunk kell azt a jövendőt, hol egyházunk
az Isten általreábízott misszióból újra meg fogja; mert újra meg tudja
valósítani az Igét megszerető embereknek az evangélikus egyház számára
való külső megnyerését is. Katonák kellenek nekünk, kik így is harcolnak:
"Ismerd meg, szeresd meg az én egyházamat, és térj be abba!"

Hangoztassuk, hogy az áttérés mindig .igaz abb, mint a reverzális. Az
átlagember jobban meg is gondolja, jobbari meg is érti, mert saját ma-
gáról van szó, és nem olyan valakikröl, kiknek léte a reverzáliskötéskor
nem is igen látszik realitásnak. Pedig országos 'viszonylatban mégis mek-
kora realitássá lesz csak egy emberöltő 'alatt' is. Az áttérés 'mégis az, ami
mathematikailag is tiszta. A reverzális a sötétbe ugrás. Senkisem sejtheti
elöre; kire és hány emberre fog vonatkozni.' Azért mondjuk meg 'csak bát-
ran, hogy nem reverzális-, hanem áttéréspártiak vagyunk.
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Ne féljünk azt se kimondani, hogy ellene vagyunk a vegyes házas-
ságnak. Tudom, hogy lehet igen jónak mondott élet ilyen házasságban is.
Természetesen legfőképen vallási vonatkozásban értem ezt. 1. Sok vegyes
házasság vallási békességének egyenesen az a háttere, hogy egyik fél sem
törődik a vallasával. Oe ne feledjük, ez nem vegyes házasság, hanem val-
lástalanok tiszta házasságkötése. 2. Más vegyes házasságokban úgy lett
békesség a vallas dolgaiban, hogy az egyik fél önként és szívesen adott
reverzállssal tette egylevegőjűvé azt a családi otthont. Itt a nem evangéli-
kus szülö is rendesen lélekben úgyis az evangélikus egyházhoz tartozónak
érzi magát. Oe hát miért nem tér át -akkor maga a szülö is? Nemcsak a
maga Ielkének; a gyermekei lelkének is nagyon jó szelgálatot. tenne -vele.
3. Számosan bizonygatják, hogy úgy is békességes lehet a vegyes házas-
ság, ha mindkét fél és a gyermekek is nemük szerint hűségesek a maguk
egyházához és kölcsönösen jóakarattal elnézik a másiknak azt, hogy nem
annak az, egyháznak tagja az, a .másik, melyik szerintük a Krisztus igazi
egyháza. Az az egy azonban bizonyos, hogy az ilyen családban meg kell
elégedni egy olyan otthonnal, hol az ember legszentebb közösségi kapcso-
latát, az ima és áhftatközösséget ki kell hagyni a családi életből, hogy sur-
lódás ne járjon a nyomában. S végeredményben ez a házasság a vallási
kétfelésántálás és az elközömbösödés útjain fog járni. A teljes 'lelki közös-
ség hiánya pedig állandó vendég lesz benne. Ne titkoljuk azért, hogy nem
vegyes házasságokat akarunk.

Akárhogyan szépítsük is a dolgot, a vegyes házasságok túlságos el-
szaporodása legnagyobb mértékben a vallási elközömbösödéssel tart lépést.
Ennek jele már magában az is, hogy másképen, vagy mondjuk csak meg,
sokkal enyhébben akarjuk megítélni az intelligens vegyes házasságokat,
mint az egyszerű emberekélt. Álljunk csak elő vele, hogy sem művelt,' sem
rnűveletlen voltom nem ment fel az egyházernhoz való hűségkötelesség alól.

A vegyes házasságok elvi ellenzése azonban semmiképen nem old fel
bennünket, kik egyházunkhoz hűségesek óhajtunk maradni, a gond és fel-
adat vállalásától, rnelyeket a már meglevő..,vagy az ezután megkötendő ve-
gyes házasságok helyeznek reánk. Azt teszi inkább feladatunkká, hogy a
gyakorlati életben hathatós védekezési médokat találjunk, melyekre rnin-
den evangélikus felfigyeljen és amelyek minden evangélikus ra kötelezök
legyenek.

Természetes, hogy a védekezés első helyén a hiterősítö lelki munka
áll. Oe itt is legyen nagyobb a tervszerűség, a rendszeresség. Legyen az
állandóan beiktatott munkája a templomi igehirdetésnek, abelmissziói
egyesületeknek, az elemi iskoláknak és az összes iskoláknak. Oe ne húny-
junk szernet az előtt, hogy ez a mi munkánk, akármilyen intenziv és akár-
milyenszéleskörű leszis, mégsem fog minden evangélikushoz elérnic.Azok-
hoz ér el legkevesbbé, akiknek legnagyobb szükségük volna rá. A közörn-
bös, a félrehúzódó, az elszigetelt, a kicsinyhitű, a félénk evangélikusokhoz.
Nekünk pedig ezek utódaira is szükségünk van. Ezekkel és ezek utódaival
szemben is felelősséggel tartozunk. Állítsuk azt teljes, határozottsággal,
hogy a hiterősítésnek nemcsak szó és életpélda. hanem bármely helyesen
meghozott rendszabály is lehet eszközévé.

Legteljesebb védekezés az lenne, ha egyházunk teljesen el tudná til-
tani tagjainak a vegyes házasságot. Oe míg a külsöleg erősebb fél annyit
nyer a vegyesházasságokon, mint eddig, addig ő rajta lesz, hogy köttesse-
nek vegyes házasságok. Ezzel számolnunk kell. Azt azonban szorgalmaz-
zuk, hogy a javunkra adott' reverzálls helyett, vagy a javunkra adandó
reverzálisok után áttéréssei tetessenek az ilyen házasságok tiszta evangé-
likus házasságokká.

Ismerjük be, hogy a mal helyzetben nagy nyereséget jelentene egy-
házunkra már az is, ha az 1894. XXXII. t. c. eltöröltetnék, és visszaállíttat-
nék a gyermekek vallására nézve az 1867. LIll. t. c. érvényessége. Aki any-
nyit veszít, mint mi, arra a reverzálisadás megtiltása is nyereséget jelent.
Ezért egyházunknak és vezetőinek követelnie is kell a reverzálistörvény
eltörlését. Tudom, ma nincs arra mód, hogy ez több legyen a követelésnél,
de nemcsak ma, hanem holnap is van s az vész el, aki arra a holnapra
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nem készül föl. Bele kell vinni a köztudatba, hogy a reverzálls eltörlése
egyenlő alapra állítaná az államban azt a római kat. egyházat, mely csak
reverzálissal esketett, azzal az evangélikus egyházzal, mely azzal is, anél-
kül is esketett vegyes házasokat.

Legyen bátorságunk hozzá, hogy kimondjuk, 'hogy addig is, mig
esetleg fenti módon megteremtődik az egyenlő alap, addig is feltétlenül
szükséges egyenlő alapra helyezkednünk. S ez ma másként meg nem való-
sítható, csak úgy, hogy az evangélikus egyház sem esket vegyes házasokat
az evangélikus egyház javára adott reverzális nélkül. Hozassék erre egye-
temes egyházi rendelkezés. Megokolása legyen a r. k. egyház eljárása,
mely minket is hasonló- intézkedés re kényszerít. Belevehető az az utasítás
is, hogy abban az esetben, 'ha a r. k. egyház rendelkezése e tárgyban meg-
változik, mi is készséggel megváltoztatjuk a magunkét. De nem maradha-
tunk meg a mai állapotban, ahol minden náluk kötött vegyes házasságban
100% a veszteségünk és a nálunk kötettekben is alig van számottevő
nyereség.

Egyházi büntető rendszabályokkal sujtani a már reverzálist kárunkra
adott egyháztagot a hűtlen egyháztag visszanyerése szempontjaból én is
kevés értékűnek találom. De nem mernék az ilyen fenyltéstől eltekinteni,
mert tétovázó egyháztagoknál a kárunkra kész ülő reverzálist megakadá-
lyozó eszközzé . lehetnek. Különösen szükséges. ilyen fenyítés beállítása
addig, mig a r. k. egyház is fenyítő eljárást hirdet és gyakorol a mi ja-
vunkra reverzálist adóval szemben. Itt is legyen valami az egyenlő elbá-
násból.

Minden gyülekezetnek módjában áll, hogy saját magára érvényes ha-
tározatokat hozzon a reverzállssal kapcsolatban követendö eljárásról. Az
egyik hoz, a másik nem hoz. Épen az nem fog hozni, ahol legszüksége-
sebb lenne. De ha nem egyöntetű, nem is lesz az ilyen határozatoknak igazi

. ereje seholsem. Mivel a reverzállsharcban alulmaradásunk nem egy vagy
két gyülekezetnek a külön elszigetelt baja csupán, hanem egyetemes evan-
gélikus egyházunk halálos veszedelme, ezért legyen egyetemes és egyön-
tetü a védekezés is.

Foglalkozzanak evangélikus egyházunk legfelsőbb közgyűlései a leg-
komolyabban a reverzális ügyével. Azután vagy maguk hozzanak erőteljes
védekező rendszabályokat, vagy a püspöki kart kérjék föl ennek megho-
zatalára. Csak a hozott rendszabá1y feltétlenül erőteljes legyen. Sannak
megtartása fegyelmi felelősség alá helyeztessék mindenütt. Az egyház jö-
vője az egyház mai vezetőinek lelkiismeretére helyeztetett reá a reverzá-
lisharc helyes vezetése tekintetében is. Videant consules!

Még a legkeményebb és legridegebb rendszabály sem árthat annyit
átmenetileg sem, hogy a meghozatalról szabad lenne lemondani. Az evan-
gélikus öntudat emelésére pedig minden. bizonnyal úgy lesz alkalmas, ha
nem emberi érzékenységeket. hanem a magyar evangélikus egyház jöven-
dőjének megmentését látja első sorban .a szeme előtt.

Hol legyen hát a helyünk a reverzálisharcban il Fegyverrel a szívben,
fegyverrel a kézben künn a küzdötéren, Jézus katonái nem a minden 'kicsi
bajban rneglapulás, hanern 'a Krisztusért mindent merés és a legnagyobb
elesettségben is a végső bizonyos győzelemért önmagukat szívesen oda-
áldozás katonái. Ilyeneket vár a magyar evangélikus jövendő a vezérek-
ben, ilyeneket állítsanak a vezérek is csatasorba.

Koodcs 'IsUJán. "

II.
A fenti cikk általában helyesen mutat reá azokra a teendőkre, ame-

lyek a reverzálls-harcban várnak reánk. Teljesen hiányzik azonban belőle
a reverzáliselvi megitélése, és nem 'kíelégítö a reverzálls-harc indokolása
sem. Ennek a harcnak az oka ugyanis nemcsak a r. kath. egyház magatar-
tása, és általában nemcsak egyházpolitikai szempontok, hanem ezeknél
sokkal mélyebben rejlő és kényszerítöbb erejű okai vannak. Ezt az elvi
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megítélést és a harcnak ebből folyó' mélyebb és kényszerítöbb erejű meg-
alapozását igyekszik pótolni az itt következö néhány megjegyzés.

1. A magyar protestantizmusnak felül kell vizsgálnia a reverzélisssl
szemben elfoglalt elvi álláspontját.

Mi volt eddig az elvi álláspontunk il reverzálls-kérdésben? A magyar
protestantizmus ezt a kérdést igazán. elvi szempontból sohasem nézte,
hanem mindig csak egyházpolitikai szempontból. Ugyanígy járt el külön-
beli a r. katholicizmus is. A protestantizmus látta, hogy a reverzális reája
egyházpolitikai szempontból káros, és ezért foglalt állást ellene. Ugyan-
csak a katholicizmus is látta, hogy reája a reverzális egyházpolitikai szem-
pontból előnyös, és ezért foglalt állást mellette. A kérdést igazán elvi
szempontból egyik sem nézte, s ezért egyik sem vette észre - vagy nem
akarta észre venni -,' hogy ezzel az állásfoglalással mindegyik önnön
magát, saját elvi lényegét tagadja meg.

A katholicizmusra ez az elvtagadás nem volt túlságosan veszedelmes.
Ha a körülmények úgy kívánták, ő egyébkor is mindig hajlandó volt az
ilyen "alkalmaz)wdásra". Egyházpolitikai szempontból pedig ez az elvta-
gadás reája nézve kétségtelenül hasznos volt: számbeli megerősödését
eredményezte. A katholicizmus szemében pedig mindig ez a fő.

A protestantizmus azonbari ezzel az elvtagadással valóban önmagát
tagadta meg. Amikor akatholicizmust utánozva ő is az egyházpolitikai
szempontot helyezte az első helyre, ezzel a saját létalapját, az öt létre
hozó elvet adta fel. E mellett a protestantizmusra ez az elvtagadás tisztán
egyházpolitikai szernpontböl is káros volt. Arra indította ugyanis, hogy
minden erejét és harci készséget a reverzálls-törvény eltöröltetesére irá-
nyuló meddő és kilátástalan erőf'eszltésekre tékozolja, el, s Igy azután nem
maradt ereje arra, hogy az egyes reverzális-kötéseknél kellő erővel tud-
jon sikra szállani. Ezt a sikraszállást a líberálizmustól megfertőzött régi
gondolkodásmód egyébként is ildomtalannak, megbélyegző értelemben
.Jélekhalászatnak'', a protestantizmushoz rnéltatlannak tartotta. Csak a leg-
újabb időben - az elszenvedett sok-sok vereség hatása alatt - szaporod-
nak azok a hangok, rnelyek a ha.rcnak e téren való felvételét követelik tő-
lünk. De ezek is - mint a fenti cikkból is láthatjuk - csak egyházpoliti-
kai szükségességböl követelik, mert hát "reánk kényszerítették" s így nem
tehetünk mást. ..' .

Nyilvánvaló azonban, hogy az olyan harcnak, amelyet alapjában ma-
gunk is elítélünk, Isten akaratával ellenkezőnek tartunk, s amelyet jobb
meggyőződésünk ellenére kénytelen-kelletlen folytatunk, édes-kevés kilá-
tása lehet a győzelemre. Egészen másként alakulna a helyzet akkor, ha
felismernénk, 'hogy a reverzális lehetősége a protestantizmusnak lényegé-
b'ől folyó követelése, s ennek a lehetőségnek fennállása Istentől nekünk
ajándékozott drága alkalom a mi evangéliumi hitünk terjesztésére. Akkor
ezt a harcot Isten iránti kötelességként, Istenben bízó lélekkel tudnánk
megharcolni. Természetesen nem a r. katholicizmus által használt lelki
kényszerítés eszközeivel, hanem az Ige által való meggyőzésnek" a protes-
tantizmus számára egyedül lehetséges, Istentől adott eszközével. Ezért
modottam, hogy a magyar' protestantizmusnak felül kell vizsgálnia a rever-
zálissal szemben elfoglalt elvi álláspontját.

2. A reverzáIis protestáns elvi szempontból helyes és szükséges!
Természetesen nem azt akarom ezzel mondani, hogy a magyar rever-

zális-törvény jelen alakjában kifogástalan s annál jobb megoldást nem le-
hetne találni. De igenis állítom azt, -hogy éppen protestáns elvi szempont-
ból ez a törvény is sokkal helyesebb, mint az a régi, amely teljesen le-
hetetlenné tette a szülők megegyezését gyermekeik vallásos nevelésére
vonatkozólag. Ha-ugyanis azt kérdezzük, kinek van joga eldönteni, hogy
egy gyermek. milyen irányú vallásos nevelésben' részesüljön, erre éppen
protestans elvi szempontból csak azt felelhetjük, hogy azoknak; akik azért
lsten' és emberek előtt legelső sorban felelősek;' aszülőknek .. Amennyiben
az állam - mint z az 1868. évi LIll. t. c-ben történt -'ezt· a jogot kive-
szi a szülők kezéből és maga szabja meg, hogy melyik gyermeket milyen

•
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irányú vallásos nevelésben kell részesíteni, ezzel vegyesházasságban élő
polgárait igen sokszor a .Ielkiismeretükkel ellenkező .dolog ra kényszer iti
reá. Ugyanilyen joggal azt is megtehetné, hogy polgáraitól megvonja a
lelkiismereti meggyőződésükkel c megegyező felekezet megválasztásának
jogát .és egyszerűen elöírná, rnelyik polgárának, melyik felekezethez kell
tartoznia. Ezzel semmivel sem gyakorolna nagyobb lelki kényszert, mint
az elöbbivel, mert éppen az igazi szülö számára legalább is olyan fontos;
hogy gyermekét az általa igaznak tartott vallásban nevelhesse, mint az,'
hogy ö maga ezt a vallást követhesse. Az államhatalomnak ilyen termé-
szetű igénybevétele összeegyeztethető a r. katholicizrnussal, de a protes-
tantizrnussal soha. A protestantizmus álláspontja e tekintetben csak. az Ie-
het, hogy az állam sem a gyermekeknek, sem a felnőtteknek felekezeti ho-
vatartozását nem szabhat ja meg, hanem azt- a ,felnőtteknél teljesen az
egyénre, a gyermekeknél pedig teljesen a szülökre kell hagynia .. Ez ellen
legfeljebb a r. katholicizmus tiltakozhatnék, de az igazi protestantizmus
soha. . .

De miért tiltakozott akkor eddig a magyar protestantizmus a rever-
zális ellen és rniért követeli még ma is annak eltörlését?

3. A reverzélis ellent, tiltakozásunk oka a magyar protestantizmusban
urelotnre jutott liberélizmus és annak nyomán járó közöny és hitetlenség.'

Mi··volt a multban és rni még ma is a "protestánsok" legfőbb érve a
reverzálís ellen? Az államnak azért kell szerintük lelhetetlenné tenni a re-
verzálist, mert az megnöveli a súrlódási felületet a felekezetek között s
feldúlja a családok és a nemzet békességét. Bármennyire igaz is ez 'az
állítás, mégis azonnal nyilvánvaló róla, hogy nem a vallásos hitnek, hanem
az egyházakban s főként éppen a protestáns egyházakban uralomra jutott
Iiberálizmusnak az érvelése. Bármily értékes legyen is a családok és it
nemzet békessége, a vallásos hit -számára mégsem ez a fő, hanem a val-
lási igazság diadala. Ez pedig sohasem. lehetséges másként, csak békesség-
ronto-harc árán. Maga az Úr Jézus is megmondotta: "Ne gondoljátok,
hogy azért jöttem, hogy békességet .bocsássak a földre; nem azért jöttem.
hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért [öttemr.hogy-
meghasonlást támasszak az ember és az ö atyja, a' leány és az' ö anyja, a.
meny és az ő napa közt; és. hogy az embernek ellensége legyen az ő háza-
népe". A vallásos hívő nem is tehet mást, mint hogy készséggel vállalja
ezt a harcot mind a maga, mind gyermekei hitéért, még a család, mélr' a
nemzet. békességének felborulása árán is. Természetesen sohasem a lelki.
kényszer, eszközeivel, hanem mindig csak az Istentől e célra adott. eszköz-
zel: az igével, ami azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy ei az igehirde-
tés saját egyházunk tagjaival szemben fegyelmezéssé ne keménvedlék. Az
államnak pedig ezt a Krisztus-akarta harcot nem szabad meg akadályozni
azzal, hogy maga szabja meg, akár a felnöttek, akár a gyermekek feleke-
zeti hovatartozását, de igenis kötelessége őrködni a felett, hogy ebben a.
harcban egyik felekezet se gyakorolhasson lelki kényszert, s így' a harc ne'
fajulhasson el és ne lehessen' áldás helyett átokká a családok és nemzetek
életében .

.A vallásos hit 'ezt vallja, és nem is vallhat mást. Persze a liberalizmus,
amelynek tulajdonképen egyik valláshoz sincsen semmi köze, mert nem II
vallásos hitnek a talajából, hanem attól teljesen idegen talajból 'nőtt. ki.
egészen másként gondolkodik. Annak szemében nem a vallási igazság
csak harc árán elérhető győzelme a fontos, hanem ellenkezőleg: minden
vallási harcnak mint teljesen feleslegesnek és károsnak a lehetetlenné té-
tele. Ezért foglalt állást a protestantizmusba becsúszott liberalizmus' a: re-
verzális ellen, s ezért merte még úgynevezett "jó evangélikusoknak" is aj-'
kára adni azt a minden őszinte vallásos meggyőződést .megcsúfolö elvet,
hogy "igazi evangélikusnak nem is szabad reverzálistkérnie". Igy éppen
ennek az igazi vallásos meggyőződés nélküli liberalizmusnak az uralma
volt a legfőbb oka annak, hogy amikor az 1894. évi XXXII. t. c.-kel a re-
verzális mégis lehetövé vált, -éppen a - mi evangélikus egyházunkat találta
a leggyengébbnek. A liberalizmus miatt kellett a reverzálissal kapcsolatban
egyik vereséget a másik után elszenvednünk.
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Másik oka-a reverzális 'elleni tiltakozásunknakés a reverzállsharcban
szenvedett sok-sok vereségünknek a liberálizmus nyomán járó hitetlensé-
günk volt. Vagy nem a legnagyobb hitetlenség az, amikor az Isten egyháza
nem meri magát az Istenre, bízni, hanem földi javakkal és földi 'hatalmas-
ságokkal akarja biztosíttatni fennmaradását? S nem ezt tette-e a libera-
lizmus uralma alá került evangélikus egyházunk évszázadok óta folytono-
san? Adjon az állam minél több anyagi támogatást, s hozzon olyan tör-
vényeket, amelyekkel megakadályozza még meglevő egyháztagjainak el-
veszítését! Ezek sürgetéseben "merült ki egész, szégyenletes egyházpoliti-'
kánk. Valljuk be: egyházunk fennmaradása szempontjából sokkal többet
vártunk az államtól, mint az Istentől. -

.Talán sehol sem. tűnik ki ez olyan élesen, mint a. reverzállsüggyel
kapcsolatban. Éreztük, tudtuk, hogyegyháztagjaink nem elég erősek a
hitben, s igy nagy bajba jutunk, mihelyt a törvény lehetövé teszi a rever-
záHs-kötésLAna még-csak .gondo-Ini sem-rnertünk, hogy- a.reveraális .révén
mi szerezhetnénk új tagokat egyházunknak. Gyáván odamenekültünk te-
hát az állam karjai közé, és saját elveinket megtagadva, harcoltuk ki tőle,
hogy az biztosítja törvényeivel a vegyesházasságokból származó gyerme-
keket egyházunk számára. Megfeledkeztünk róla, hogy az egyháztagok
hitbeli megerősítése nem az államnak, hanem az egy-háznak a feladata. Ha
ennélfogva valamely egyház ezt a kötelességét elmulasztotta, akkor visel-
niekell annak 'következményét; tagjainak-fokozatos -elveszítését is" de. nem
kívánhatja, hogy saját mulasztásának következményeitöl az állam mentse
meg. Különösen nem ·kíván'hatja ezt az az evangélikus egyház, amely a
maga igazi. tagjának úgyis csak azt ismeri el, akinek van önálló, személyes"
hitbeli meggyőződése.

Nem követelhetjük ezt azon az alapon sem, hogy a római egyháznak
velünk szemben' olyan előnyei (gazdagság, hatalom, stb.) vannak, amelyek
a reverzális-harcban szükségképen az ö javára billentik a mérleget. A ró-
mai egyháznak ezek az előnyei maguknak a felnőtteknek vallas-választá-
sánál is fennállanak. Ezen az alapon tehát azt is követelnünk kellene, hogy
az állam tiltsa meg a felnőttek vallásváltoztatását is, mert a gazdag és ha-
talmas római egyház különben elszedi még meglévő egyháztagjainkat is.

o-Isten -azonban. nem, engedte, :hogymulas'ztása-ink'következm'ényeitől
az állam révén végleg megmenekülhessünk. Nem engedte, mert nem
akarta, hogy mí hitetlenségben maradva, O helyette továbbra is földi ha-
talornra bízzuk magunkat. Aminthogy Isten általában 'nem akarja,' hogy az
O egyháza földi javakkal és földi hatalmakkal bebiztoslthassa és így nyu-
galomnak adhassa magát. Ezt sokszor és sokféleképen megmutatta már a
történelem folyamán. Megmutatta az által is, hogy engedte a magyar re-
verzális-törvény meghozatalát. Igaz, hogy ezzel nagy megpróbáltatást és-.
sok veszteséget bocsátott reánk, de mindez nyereséggé lesz számunkra,
ha Isten eléri vele a célját, ha ezzel sikerül felráznia bennünket a mi hitet-
lenségünkből és megtanítania arra, hogy egyedül csak O benne bízzunk.
Ha ez megtörténik, akkor az újraéledt hit erejével szemben nem jelent
majd akadályt a római egyház minden hatalma és minden gazdagsága
sem. Akkor nem ellenséget fogunk majd látni a reverzálisban, hanem Isten-
től kapott drága alkalmat és lehetőséget az evangéliumi igazság rninél szé-
lesebb körben való elterjesztésére.

Én hiszem, hogy evangélikus egyházunk megpróbáltatása nem volt
hiábavaló; Isten a reverzalia-veszteségekkel fel fog rázni bennünket hitet-
lenségünkböl s Igy eljön még az idő - talán már nincs is nagyon rnesz-
sze -, amikor a római katholiclzrnus fogja követelni a reverzális-törvény
eltörlését.
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A nemzetiségi kérdés margójára.
Amikor e sorokat írjuk, szinte félve kérdezzük: az egyre tornyosuló

világpolitikai események sodrában van-é még időnk arra, hogy higgadt
tájékozódással gondoljunk a mi saját nagy élet-halál kérdéseinkre? Vagy
úgy belekerültünk már az árba, hogy az feltartóztathatatlanul ragad ma-
gával bennünket, országunkat? Ugy áll-e, hogy - Szabó Dezső kifejezé-
sét- használva, --'- "a minden eddiginél "bűnösebb 'húsz év" elpazarolta a
magyarság megannyi biztonságát, éleljogát és önmagához való bizalmár,
s hogy most már kihullott a kezéből a saját sorsát kovácsoló 'kalapács?
Alig-alig merjük tapogatózva keresni a feleletet erre a kérdésre, Annyi
bizonyos: "elérkezett az idő: hogy minden problémával nyiltan, meg nem
vesztegetett szemmel szembe szálljunk. Ma minden elkenés, kikapcsolás,
meghamisítás, elhallgatás: szándékes megteljesítése a magyar tragédiá-
nak. Ez a bűnös, nem vállaló, megszökő és hazúg politika vitte a magyar-
ságot az örvény szélére, ez fegyverezte le lelkileg teljesen a rátörő rabló
idegen érdekekkel szemben" (Szabó Dezső a "Magyar Élet" juliusi szá-
mában). _

Szabó Dezső ezt mai élet-halál kérdésünkre, a "kisebbségi kérdésv-re
érti. Kétségtelenül igaza is van benne, nemcsak a "kisebbségi kérdésv-re
vonatkozólag, hanem -összes nagy magyar életkérdéseinkre vonatkoztatva.
Igaz, hogy Szabó Dezső számára ez a kérdés sajátosan megrövidül. mond-
hatnám: torz és csonka formában jelentkezik. A kisebbségi kérdés szá-
mára "sajátosan: a német kisebbség kérdése" ("Magyar Élet" augusztus).
Kétségtelen, hogy ma, ha kisebbségi kérdésről van szó, akkor első sorban
a hazai némérségben jéleritkezó törekvésekre jrcndohrnk: vannak e moz-
galomban mozzanatok, melyek tagadhatatlanul fájdalmasak a magyar-
ságra és sokszor úgy érezzük, hogy vannak az országban olyanok, akik
rnindkét oldalon szítják az ellentéteket, annak a bizonyos "harmadik"-nak
az örömére. Közben pedig megfeledkezünk arról, hogy a kisebbségi, vagy
helyesebben a nemzetiségi kérdés a többi frontokon is újból és nem kisebb
élességgel szakad fel. Még röviddel ezelőtt avval áltathattuk magunkat,
hogya szlovák-kérdés számunkra már csak nyelvi kérdés, égető élét elve-
szítette. Ma ilyet csak azok állíthatnak, akik lemondanak a magyarság
történeti hivatásáról, hegemóniájáról a történeti haza földjén. És nem
szakadhat fel ma bármely pillanatban újult erőve! a román, a szerb, a
horvát kérdés?

Mindegyik esetben a helyzet az, hogy a magyarság fiatal népek
dinamikus nacionalizmusával áll szemben, meröben új helyzetbe került
és minden azon múlik, helyt tud-e állani ebben az újhelyzetben, Egy,
bizonyos: az új helyzet új megértést és új magatartást követel a magyar-
ságtóI.

- Sokan megállápították már, de ennek ellenére is jó űjbóljeszögezni;'
nem megyünk semmire sem avval a gondolkodásmóddal, amely -a nemze-
tíségi kérdés tekintetében a háború előtt jellemezte a magyarságót és
amely tovább folytatódott a trianoni Magyarország országzászlós, revi-
zióért szónokló propagandájában, Ez a propaganda csak avval az.. ered-
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rnénnyel járt, hogy fokozta az elnyomást a kisebbségi sorba jutott magya-
rokon és ha nem minden siker nélkül hívta is fel a figyelmet a Trianonban
elkövetett igazságtalanságokra, mégis csak a békebontó színében tüntette
fel a magyarságet a világ közvélernénye előtt. Viszont mesterien elfor-
dította tekintetünket ez a szemléletmód a lényeges mozzanatról : arról,
hogy milyen hibákat követtünk el a nemzetiségi politika terén a világ-
háború előtt és hogy milyen új magatartásra, van szükségünk ahhoz, hogy
ismét létrejöhessen olyan új rendezés a Kárpátok medencéjében, melynél
a magyarság politikai vezetése mellett békésen tudnak együtt élni a külön-
féle nemzetiségek.

Sinkó Ferenc az "Egyedül vagyunk", augusztusi számában szlovák
viszonylatban nagy nyomatékkal mutat rá erre a helyzetre. A világháború
elötti magyar nemzeti politika, "a nemzetiségekkel való bánásmód nagyon
is magán viselte a magyar politikában tapasztalható úri fölényességet,
mely kötelezönek tartja magára nézve, hogy ne vegye komolyan a prob-
lémákat. Ez az úri magatartás annyira általános ma a magyar közvéle-
rnényben, hogy még most is, a szlovák nacionalizmus mai fokán is meg-
elégednek könnyű kijelentésekkel, hogy majd el lehet intézni azt ilyen
vagy olyan intézkedéssel." "Új alapon kell rendezni a viszonyt (a szlovák
és a ruszin néphez). Nemcsak taktikailag és politikailag, de lelkileg is.
A keretek múlnak és változnak, de a nemzeti lélek megmarad. E kettőben
rejlik egy viszony tartóssága. Az intézményeket e szerint kell átalakítani,
a megoldásokat úgy kell irányítani, hogy a nemzeti lélek, a nacionaliz-
mus vágyai, álmai ,ne szenvedjenek."

Valóban, a mai helyzetet ez jellemzi: élesen szembekerül egymással
nemzetiségeink dinamikus an megújhodott nacionalizmusa és a tradicionális
magyar nacionalizmus. A magyar nacionalizmust ném et és szlovák nemze-:
tiségeink feltörő új nacionalizmusa éppen úgy fenyegető hatalomnak .érzi,
mint ahogyan fordítva mi is fenyegetésnek, államunk egységét megbontó
feszítő erőnek érezzük az ő nacionalizmusukat. Hogy ezt az éles ellentétet.
hogyan küzdjük le, milyen úton keressük a megoldást, arra nézve kézzel.
fogható konkrét dolgot Sinka Ferenc sem tud rnondaní: Még sokkal fo-
gyatékosabbnak érzi ebben a vonatkozásban az ember Szabó Dezső gon-
c:!olatmenetét, ha nem hagyja magát megtéveszteni szélesen rohanó szö-
áradatától. Szabó Dezső nem jut el még odáig' sem, hogy helyesen ismerné
fel -a trianoni magyarság helyzerét. Ma nagyfokú naivitás vagy látni nem
akarás kell ahhoz, hogy valaki azt állítsa: "A világháború kétségtelenül
Németország háborúja volt ... De semmiképpen sem volt, a magyarság
háborúja." ("Magyar Élet" augusztus). Nem kerűlhetett volna sor Magyar-
ország földarabolására, ha feszítő erőként kezdettől fogva nem játszott
volna bele a világháború ügyébe a magyarországi nemzetiségek kérdése
is. Tény és igaz, hogy Magyarországnak nem voltak és nem lehettek im-
perialista céljai a háborúval, ellenben a Ferenc Ferdinándot megnyilkoló
golyó Magyarországot is célba vette s ezért a világháború nem kevésbbé
volt a mi háborunk, mint Németország háborúja. De mivel ezt Szabó
Dezső nem látja; azért nem látja. a nemzetiségi kérdésben a mai helyzetet
sem, azért kénytelen' az "Allam", a "Nemzet" és a "Magyar Nemzet"
fogalmait a ma már meghaladott liberális ,értelemben venni, azért kény-.
telen úgy feltüntetni a' helyzetet, mintha a "kisebbségi kérdés" sai átosan
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"német kisebbségi kérdés" volna azért épül fel a gondolatmenete teljesen
a "történelmi kisebbség" és "a modern hóditás kisebbsége" közti különb-
ségtételre. Igaz, hogy e kétféle kisebbséget "a leggyalázatosabb szellemi
csalás nélkül nem lehet egy kalap alá hozni". De mit használ e különb-
ségtétel a - valóságban? A történelem mindig meghátrál a hatalom előtt,
ameddig annak ereje van. Á kisebbségre nézve pedig teljesen mindegy,
akár "történelmi", akár "modern hóditás kisebbsége", ha ereje és öntudata
van, ha felszakad tak benne a nacionalizmus dinamikus erői. Mit érünk
ezekkel a fogalmakkal, ha nem kellenek a nemzetiségeinknek és ha nincs
olyan átütő erőnk, amelynek révén hatalommal tudjuk azokat érvényesi-

. teni? S kérdés, hogy okosan tennénk-é, ha hatalommal érvényesítenők
őket. Mert nem azt a békés új rendezést eredményeznék, amely számunkra
is fontos, mivel a mi életlehetőségünket is magában foglalja, hanem azt
a helyzetet, melyet nemzetiségeink csak a hatalomnak engedve fogadnak el.
Ez pedig újból, más formában vezetne a szarajevoi gyilkos golyóhoz. az
újabb Trianonhoz. Nem, Szabó Dezső gondolatmenete egyáltalán nem az
a prófétai meglátás, melynek azt ő maga minden más véleményt lesajnáló
és becsmérlő gőggel szeretn é feltüntetni. Szabó Dezső nem próféta, a
nemzetiségi kérdésre vonatkozólag pedig mindenképpen hamis próféta.

Annak az új rendezésnek, melyet Sinkó Ferenc emleget, mindenek
előtt helyes valóságfelismerésben kell megnyilatkoznia. S ezzel' együtt
kell járni nemzetiségeink és népi törekvéseik őszinte, jóindulatú meg-
becsülésének. Csak ha leteszünk az "úri fölényesség" gyakorlásáról és
hajlandók vagyunk akár a - sokszor mondvacsinált - .Jcultürfölény'
nélkül együtt élni nemzetiségeinkkel, csak akkor tudunk az egymásnak
feszülő nacionalizmusok közt békés légkört munkálni és ú], de most már
lelkileg is megújult Magyarországot építeni. K.

SZÉL-.JEGYZETEK
A bizonytalanság,

amelye sorok írásakor világszerte ráfekszik a látni próbáló emberekre, alá-
zatra kényszerít mindenkit, aki nyomda alá készíti gondolatait. Mi lesz a hely-
zet, amire írása megjelenik? Aki gondolkodni akar és írni köteles, nyugtala-
nul keres valami bizonyosat, amelynek a meglátásában a holnap nem csúfol-
hatja ki. Mi csak egy ilyen bizonyosra tudunk rámutatni. A politikusokat nem
fogja előbbre lendíteni, de az egyeseknek úgy van szükségük erre a bizonyos-
ságra, mint a levegóvételre. Történjék akármi, béke marad vagy még mi is
belekeveredünk a háborúba, jöjjön bármi ránk, egyenként nézve magunkat, -
mindenképpen lsten ege alatt maradunk. Istennek hozzánk való viszonya nem
változik. Az állam esetleg majd haladékot ad az adósságok fizetésére, -
lsten nem ad haladékot és felmentést törvénye meqtartását illetően. Új fel-
adataink .hósiességet fognak kívánni, - lsten változatlanul kívánni fogja, hogy
alázatosak legyünk Elótte, s kérjünk Tőle naponként bocsánatot. Kötelessé-
geink a halál felé sodornak ? - Krisztusban élete van annak is, aki hisz és
meghal. Nem tudjuk, miért imádkozzunk? Most igazán jó megszívlelni, ho-
gyan tanitotta Jézus:' Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, 'ki a mennyek-
ben vagy. __ Ez. mlndenkor jó és bizonyossággal, meqhallqatott imádság.
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EGYHÁZI FIGYELÖ
Vallástanításunk új korszak kezdetén.

Jelentettük már, hogy a nyár folyamán elhagyta a sajtót a vallastaní-
tásunk új korszakát elindító munka:

Evangélikus vallástanítási tanterv és utasítás a magyarországi min-
dennapi és továbbképző elemi népiskolák. középiskolák, tanítóképzőinté-
zetek, iparos- és kereskedőtanonciskolák számára. Sajtó alá rendezte:
Dr. Gaudy Lász/ó. Budapest, 1939. Az evangélikus egyházegyetem ki-
adása. 52 lap.

Egyházegyetemünk 1937. évi közgyűlésének határozatából az e könyv-
ben foglalt új vall ástanításictanterv és utasítás ez 'év szeptember elsejévei
lép hatályba. Ennek következtében most kezdődőleg az egész országban
és minden fokon átalakul vallástanításunk. Zökkenők nélkül ez nem fog
végbemenni, egyelőre hiányoznak az utasításnak megfelelő tankönyvek,
s a vallástanítás végzölnek is bele kell dolgozniok magukat az új rendbe.
Ebből a szempontból nézve a reformot majd csak az átalakulás után
lehet ítélet alá vonni. De addig is helyénvaló az újrarendező fenti művet
jelentőségének néhány szembeszőkö vonásával jellemezni.

A sajtó alá rendez.ési megoldas, hogy ugyanegy könyvben találjuk
az összes meglévő, sőt azt mondhatjuk: minden ezentúl is létesíthető,
iskolafaj részére a tantervet és utasítást, a legkevésbbé pusztán célszerű-
ség szülötte, - azt fejezi ki, hogy egyházunkban a vallástanítás minden
fokon, minden társadalmi réteg felé, akármilyen alakban is ugyanaz az
ügy. Csak a mód különbözik, csak az anyag terjedelme, sürítettsége, része,
letezettsége változik, - egyébként mindig az egyház sajátos munkája:
igehirdetés.

Ezt az utasítás többször is hangsúlyozza. Világviszonylatban a val-
Iástanítás éppen nem mag átólértetódöen egyházi ügy. Sok országban, ha
egyáltalában van vallástanítás, nem az egyház, hanem az állam rendel-
kezik róla. Nem árt tehát, sőt egyre jobban szükséges tudatosítni ma-
gunkban, hogy nálunk az állam szabad kezet ad az egyháznak a vallas-
tanítás megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében. Még ha az

- állam vagy a község fizeti is a vallástanítót, nem állami, hanem sajátosan
egyházi munkát végez. Ennek az egyedül helyes felfogásnak persze ese-
tenként le kell vonni pénzügyi következményeit.

A. vallástanítás egyházi ügy abban a vonatkozásban is, hőgy amint
a tanterv célozza s az utasítás hangsúlyozza, egyházunk új nemzedékét
az egyház ig ehallgató, úrvacsoravcvö, testvéri szeretetet nyujtó, egy szó-
val: gyülekezeti közösségbe vezeti be. A vallásóra gyülekezeti együtt-
lét, istentisztelet, de mégis úgy, hogy mindig túlmutat önmagán a teljes
gyülkezetre és ennek istentiszteletére.

Az individuálizmus visszaszorításával egyidejűleg megtörtént a világ-
nézetek harcában jó szolgálatot tett, de ma már csak ártalmas ideáliz-
mussal való szakítás. Helyébe az Isten felséges uralma előtt megalázkodó,
a reális emberrel számvetö, az "egyedül Krisztusért kegyelemből hit által"
tanításban gyökerező, a reformátori keresztyénségbél táplálkozo kateche-
tikai felfogás lépett. Most már csak az szükség es, hogy ez a katechetikai
felfogás katechetai magatartássá váljék.

A reform felületes rátekintésre leginkább abban mutatkozik, hogy
a történelmi szemléletet csökkenti a Biblia uralmának érdekében. A közép-
iskolában 'éZentúl a Biblia lJÍegi;sinr:e~ére szánt esztendő nem lesz félfg-meddig
se vallástörténet, és nem lesz csupán' bevezeté az egyház történelembe,
hanem az- Isten kinyilatkoztatását magában foglaló Könyv tanulmányo-
zása. ss nem lesz többet világnézet-oktatás a legfelsőbb osztályban, hanem
itt újra alkalom adódik a keresztyén ség tanításának és a világban való
életének tárgyalására.

Az jrtasítást a, mödszerre nézve szükszavúságdellernzi; abból II meg-
fontolásból az, hogy nem szabad megkötrue a' vallastanítást végzőket a
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ma jónak érzett módszer mellett. Talán már holnap jobbat fogunk találni.
Ezen a réven az utasítás egyenesen kötelességgé teszi a vallástanttói munka
állandó és eredeti értelemben vett átértékelését, a helytelen felett való
bánkódást és a jobbnak nyilt szívvel való elfogadását. Reméljük, hogy a
módszertani rugalmasság szabadsága meg fogja óvni az ezutáni vallás-
tanítást a megmerevedéstől. Az erre hivatott egyházi szerveknek pedig
az lesz a kötelességük, hogy kézikönyvekröl, irányító, eszméltető tanul-
mányokról, vallastanítói összejövetelekről szellemi és pénzbeli javaikkal
gondoskodjanak.

A feltűnően sok sajtóhiba közül három különösképpen értelemzava-
róra hívjuk- fel a figyelmet. 'A 21. lapon felülről az 5. sorban "életrajz"
helyett "egyházrajz" olvasandó; a 29. lapon alulról a 7. sorban a "nem",
a 39. lapon felülről a 8. sorban az "is" törlendő.

Mindezzel, a reform jelentőségének ily rövid jellemzésével csak értel-
miségünk kötelező érdeklődésének élénkítésére és felelősségének súlyos-
bítására törekedtünk. A rnunka végző in ek természetesen közvetlenül meg
kell ismerkedniök a tanterv és utasítás minden részletével.

ij.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület véri finn és észt, vagy Tahiti és Ame-
(KIE) V. Nemzeti Konferenciája Lo- rika, Anglia ifjúsága mínd-mind test-
soncon. Ez a -KIEkoll'ferencia, amely véri szeretettel, a Krisztus Jézusban
országos jelentőségű, minden negye- való egység gondolatában üdvözölte
dik évben kerül megrendezésre, hűsé- a konf erenciát. így ez a losonci ta-
gesen megmutatta az ifjúsági munka lálkozó beleágyazódott abba a nem-
mai állását. - A konferenciának 1280 zetközi testvéri közösségbe, amely
állandó résztvevője volt. De a vasát- minden nemzetközi feszültség ellen é-
napi konferenciai napon a résztvevők re is megvan abban az ifjúságban,
száma elérte a 2000-et. Ez a nagy tö- amely Jézus Krisztust személyes Meg-
meg az ország minden részéből verö- váltóiának vallja.
dött össze. Érdekes, hogy akis gyü- A konferencián elhangzott elő-
lekezetek adták a konferencia tag- adások és bizonyságtételek Jézus
jainak zömét, a nagy gyülekezetek Krisztus örök időszerűségét vitték az
ifjúsága a legtöbb esetben süket volt ifjúság elé. Dr. Karácsony Sándor
a meghívással szemben. Az ilyen kon- előadásában többek között ezeket
ferenciákon, ahol a két protestáns mondta: "Az, hogy közel kétezren
egyház tagjaiból rekrutálódik a részt- gyűltek össze erre a konferenciára,
vevök csoportja, mindig érdekel ben- az még magában véve nem örvende-
nünket az evangélikusok száma. Er- tes dolog, mert ma világszerte divat
dekel azért, mert mi éppen a kisebb- a. szervezkedés- és .a tömegbev-erődés.
ségünknél'fogva elnyomottaknak, fél- A tegnapot az jellemezte, hogy ke-
retetteknek érezzük magunkat. Éppen vesen szerettek együtt lenni, a mát
ezért nagyon jó volt, amikor Túróczy az, hogy tömegben érzik jól magukat
püspökúr a KIE házba összehívta az az emberek. A KIE-nek nem a törne-
evangélikus résztvevőket, s szólt hoz- gek a fontosak, nem szervezkedni
zájuk. Itt állapítottuk meg, hogya akar, hanem egyetlen cél vezeti: meg-
konferenciának 307 evangélikus részt- ismertetni egymással Krisztust és 3.Z
vevője volt. Számaranyunk szerint ifjúságot."
aránylag többen voltunk, mint a re- Áldott magvetés és áldott sereg-
formátusok s a résztvevők is arány- szemle volt ez a losonci konferencia.
lag több gyülekezetből tevődtek ösz- Naggyá lett benne Krisztus, sok száz
sze, mint náluk. De mégis ennek b kél k
ellenére is kérdés maradt az az örök ifjú életét eta arta s e ta arta az

ő kegyelmének mindent megbocsátó
kérdés, hát a. többi hol van? Nagyon . palástja. Isten csodálatos, minden re-
sok ifjúnakés -vezetőnek ketlett'vbl-·· ményen és imádságon '. felül megál-
na ott lenni sorainkban, akik hiá- dotta ezt a találkozást, amelynek, ál-
nyoztak. dásaival. egészen bizonyosan talalko-

A konferencia megnyitójának leg- 1 káb
f t bb t ilá KIE zunk az egyesü eti mun an.on osao mozzana a a VI g , ..
szövetségei üdvözlésének a felolvasá- . . (Az Evangélikus Életből, Erős
lia volt. Kínától.' Ausztráliáig.. .attest-. (>,Sanda! .beszámoló] ából.)
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SZELLEMI ÉLET
A magyar észjárás
és közoktatásügyünk reformja címen
olyan munka jelent meg Karácsony
Sándor tollából, amely ritka erős
visszhangot kel tett a magyar szelle-
mi életben. (Budapest, 1939. 303 lap,
Exodus kiadás.

Karácsony Sándor pedagógiai rnű-
veit és gyakorlati munk áját a tanulök
és cserkészek körében régen ismerjük.
Egyikben sem járt a megszokott csa-
pásokon, mindig újat, tökéleteseb-
bet, az evangéliumhoz közelebb állót
akart. Fölületesebb szemlelök nem
egyszer különcnek is tarthatták, de
aki a munkáját valóban ismerte és je-
len könyvét figyelmesen elolvassa,
az meggyőződhet arról, hogy min-
dig tapasztalati tényekból indul ki,
és azokkal indokolja elvi álláspont-
ját, mely nem felel meg mindíg a
szabványos felfogásnak, de lángol 11

fajtája és Krisztus iránti szeretettől.
Csak magyar életet és magyar

megoldást ismer, de ahhoz csak a nép
segíthet. Érdekes, hogy munkáj ának
első része már 1922-ben jelent meg,
és azt a népi elvet hirdette, mely
évekkel később egyes nemzeteket
naggyá tudott tenni. A népiskolai re-
form. feladata volna, hogy az elma-
radt - szerinte a XVL-XVII. szá-
zadi fokon megmaradt - népet a
kultúra mai színvonalára segítse,
emelje. Ezért nem lehet különbség et
tenni alsó-, közép- és felsóosztály-
beli oktatás közt. A kultúra, a civili-
záció, a legszükségesebb tudnivaló
csak ugyanaz lehet mindenki szá-
mára, de a tudományos tételt tanít-
ványaink életével szerves összefüg-
gésbe kell hozni. Nem jelenthet
előnyt vagy hátrányt valaki számára
a származása, egyedül saj át tehetsé-
ge, szorgalma és rátermettsége
döntse el az ó szerepét nemzete éle-

tében. Kisebb túlzásoktói eltekintve,
ezzel a résszel tudunk leginkább
egyetérteni.

A második résznél az elvi kiindu-
lást nem helyeselhetjük, mert a gim-
náziumot nem veszi közép iskolának.
A polgári iskolát és folytatásait ne-
vezi "par excellence középosztálybe-
liek iskoláinak". Ezáltal a középosz-
tály nagy része nála besorozatlan ma-
rad. Erősen támadja 1924-ben a köz-
ben megszünt reálgimnáziumot, te-
hát jó érzékkel megjósoIta az új ti-
pus rövid élettartamát. Kivánja, hogy
a gimnázium ne képesítsen szakisko-
lákba, és sürgeti a gazdasági közép-
iskolák megoldását (v. ö. Dánia, Né-
metország, Amerika). Élesen bírálja
a középosztály hibáit: az úrhatnámsá-
got, rangkórságot, gógöt, a nép lené-
zését, tudásának rendszertelenségét
stb. Természetesen tömegj elenségról
van szó, ami az egyest nem érinti
Hibáit kénytelenek vagyunk mi is el-
ismerni, bár jó tulajdonságokat is ta-
láltunk volna. Tragikuma, hogy nap-
jainkban nem leli helyét, egy része
jövedelme és lakásviszonyai miatt a
nép közé szorul, más része a felsöosz-
tályt akarja utánozni, és nem birja
áthidaini a nagy távolságot a két
osztály közt, ezáltal nem tudja nagy
hivatását betölteni. A középfokú is-
kolareformnak a magyar életet szol-
gáló szakiskolákról kellene gondos-
kodnia, és a gimnázium megmaradna
az egyetemre való előkészítő iskolá-
nak. Az előbbi helyes, de utóbbi na-
gyon zsenge korban megszabná már
előre a későbbi tanulmányok rendjét.

Legrészletesebbek a felső néposz-
tály és az egyetemi reformmal kap-
csolatos .Iejtegetései. A' nyugtalanság
'és a folytonos reformálás tanügyünk
terén nyilván abból ered, hogy at
eredménnyel nincsenek megelégedve.
Ezért a nagyobb ellenörzés, szelekelő



stb. Az egyetlen feladat csak az le-
het: megkeresni azt az eddig isme-
retlen tényezőt, mely a munka sike-
rét zavarja, és ezáltal újabb és újabb
intézkedéseket tesz szükségessé. Min-
den reform azonban csak akkor szer-
ves, ha meglevőt a szükségleteknek
megfelelően tovább fejleszt.

Részletesen elemzi felső néposztá-
lyunk (szofokráciánk) értelmi, érzel-
mi és akaratvilágát. Nyelvét kifeje-
zetten fordítás-nyelvnek, idegennek
tartja. Magyar nyelvünk a nép nyel-
ve, s ennek a nyelvnek törvényei közt
megvan mindenkor a kultúra egész
terül etén való megújhodás lehetősé-
ge, amint az a zenében napjainkban
végbement (Bartók-Kodály), A ma-
gyar nyelv szelleméről, kifejező ere-
jéről és szépségeiről szóló fejezetek
a könyv legszebb lapjai közé tartoz-
nak. (Szerző szép magyar nyelvébe
azonban nem illik bele a sok idegen
szó és táj szó.)

A magyarrá lételnek egyetlen fel-
tételét mi is elismerjük, vagyis: aki
közénk került, élő tagjáva valt-e
életközösségünknek, vagy megtar-
totta eredeti közösség ét és az onnan
kapott feladatoknak engedelrneske-
dik-e? Magyar módon él, aki kultú-
rája tartalmában tárgyilagos és for-
máj ában primitiv. Szerző itt szereti
az ázsiai kifejezést használni. Ezt
nem helyeseljük, mert vannak Euró-
pában ma is igazán primitiv formák
közt élő népek, melyeknek semmi kö-
zük sincs Azsiához, tehát nálunk sem
feltétlenül szükséges.

A megújhodás feladata a közép-
osztályra vár, és egyszerre megvál-
tozik minden, ha az új hatásokat' köz-
vetítene a nép felé, és nem maradna
gyökértelenül a felső nép osztály kul-
túrája, ha a középosztály alulról táp-
lálná. Ennek a tudatosító folyamat-
nak most volna az ideje. Hisszük a
magyar életerőben bízó szerzővel
együtt, hogy: "ennek a tavaszi cso-
dának közeleg a napja". A falu és a
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város bizalmatlanek egymással, de
nem ellenségek, s ezért könnyen és
hamar bekövetkezhet a találkozás.

A sok hiba és mulasztás említése
közepette szerzőből ismételten ki-
csendül a vallásos ember bizakodása,
és ha ilyen kitételeit vesszük, nem
fájhat a sok bűn, mert: "eddig nem
történt semmi baj" vagy "ezért be-
szélgettünk ezúttal is, hogy ne a ve-
szedelem teljék be rajtunk, hanem a
küldetésünk töltsük be rni".

Értsünk mi is e szavakból: a ma-
gyar élet megújhodása és kultúránk
elmélyítése és nemzetibbé tétele
mindnyájunk kötelessége, küldetése.

K. S. könyve nemcsak pedagógiai
irodalmunk nyeresége, hanem egyút-
tal a megújhodó magyar élet tudato-
sító útjának egyik jelentős állomá-
sa is.

Dr. Réz Henrik.
Herezeg Ferenc
"Emlékezései"-ntk most megjelent
második kötete ("A gótikus ház" Bu-
dapest, Singer és Wolfner kiadása) a
századforduló és a háború előtti Ma-
gyarország csillogó világába vezet el
bennünket. Herezeg első írói sikerei-
nek emlékei, a kilencvenes évek ká-
véházas világa, majd az "urak" ka-
szinózása és politizálása elevenednek
meg előttünk. Herezeg maga is ha-
marosan belekerült ebbe a háboru
elötti "uri" világba és az Országos
Kaszinó tegeződő "kasztdemokrácia"-
jának csillogó színpadán maga is ha-
marosan sokat szereplő aktor lett,
aki írói becsvágyát politikai tevé-
kenységgel is aláfestette. Hogy ho-
gyan illeszkednek bele ebbe a "sza-
badelvű" pártpolitikai gondolatvilág-
baés annak tendenciáiba Herezeg
Ferenc drám ái, különösen a .Bizáncz"
meg az "Ocskay brigadéros", arról
az emlékezesei érdekes és tanulságos
vallomásokat örökítenek meg. De
Herezeg emlékezése! egyebekben is
szinte klasszikus tökéletességgel ele-
v~nítik meg a "Gyurkovics lányok"
Világát: a könnyen élő, problérnátla-
?~I magyarkodást importált tulipán-
jaival, választási gondjaival és az
Adrián vitorlázó vakációzásáva], A
magyarság életproblémái ennek a
~1agya:ságnak ~ látóhatárából éppen
ugy kiestek. mínt ahogy Herczeg is
csak visszatekintő szemlélettel vesz
róluk tudomást. Ezért kissé fanyar
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szájízzel tesszük le ezt a különben
rendkívül szellemesen. és előkelő hű-
vösséggel megírt könyvet, mely olyan
híven, túlságosan is hideg objektivi-
tássaI mutatja be egy letűnt, de még
mindig köztünk kísértö kor gondo-
latvilágát. K.

Kosáryné Réz Lola:
A föld ködében. Budapest, Sin-

ger és Wolfner kiadása.
Kosáryné Réz Lolát nem rnéltá-

nyoljuk eléggé, pedig a legrokon-
szenvesebb íróink közé tartozik, aki
feltűnés nélkül, halkan, az okos asz-
szony hangján beszél mindig. De rnin-
den alkalommal van mondanivalója,
ha nem is a sorskérdések bonyo-
lult útvesztőinek mindenki számára
amúgysem világos megoldásait fog-
lalja írásba. Nincsenek prófétagond-
jai, neoromantikus vágyaktól is ment,
azt sem ambicionálja, hogy oldalan-
kint meghökkentsen ötletekkel vagy
meglepően Ikificamodott stilusbim-
bókkal. Egyszerű -témái vannak, meg-
írásukban sem jut el azokra a magas-
ság okra, 'amelyek regényírásunk
csúcspontját jelentik, azonban e kis-
igényű írások gondosan megásott
ágyaiban irodalmunk tiszta forrásá-
nak vize folydogál. Kosáryné Réz
Lola számára az írás nem kenyér-
gond, nem verejtékező robot, de nem
is az alkotás misztikurnának újra- és
újraátélése. hanem szinte áldozatos
kötelesség, amely a Biblia szavával
úgy véli, hogy a gyertyát sem azért
gyujtják, 'hogy véka alá rejtsék. Ke-
sáryné úgy gondolja, hogy el kell
mondania, tniként látja a dolgokat
maga körül. És mi hálásak is va-
gyunk neki, hogy írásaival eljön hoz-
zánk, mert mindig megtalálja a for-
mát és a szívűnkhöz vezető utat. Az
meg egyenesen egyik legszebb érde-
me, hogy. kevés írónknal látjuk any-
nyira középponti problémának az
édesanyát, mint épen nála. Nem egy
regényében aranyos glóriával övezi
az anyaság mindig martiriumos sor-
sát, ebben a regényben pedig épen-
séggel márványba faragja az anya
képét, ha nem is nagy arányokban,
hanem inkább a kisplasztika 'keretei
között. K. R. L., noha fordításaival is
gyakran találkozunk, sok stílusbeli
újítással nem lep meg bennünket, itt
azonban színte 'egy új műformával
kísérletezik (amely azonban olyan
régi, mint maga az irodalom, csak

újszerűnek találjuk. mert már elfe-
lejtettük), szimbolikus értelmű mesét
mond, egy kötetnyi történésre duz-
zasztott álmot, amelyben fantázia ele-
mek és valóság, költöí mozzanatok és
szocialis riportanyag, az anya szívé-
böl fakadt vércseppek és a tárgyila-
gos diagnózis hűvös nyugalma keve-
rednek A könyvből szerzett benyo-
másaink egésze nem lesz zavartalan,
az kétségtelen, de az is bizonyos,
hogy ez a rnunka is öregbitette író-
jának jóhírnevét. A. E.

Tamási Áron:
Szülőföldem. - Révai.
Megint divatba jönnek a memoá-

rok, az ember lépten-nyomon velük
találkozik az új könyvek polcain. S
bizony nem egyszer méla unalommal
tesszük le őket, az első oldalak után
csalódottan állapít juk meg, amit az
író mond, és ahogyan rnondja, nem'
érdekel bennünket, kicsit becsapott-
nak érezzük magunkat, másképen
gondoltuk el a költői rnűhely belse-
jét. Tamási könyve, noha szintén sze-
mélyes természetű mondanivalói van-
nak, egészen más hatást tesz ránk. Az
író szülőföldjéről, Erdélyről szól, a
rokonságáról, a legremekebb fajta
egyikéről, a székelyekról beszél. De
hogyan? A legközvetlenebb hangon,
azzal az ízes magyarsággal szól,
amely Tamási egyik legnagyobb ér-
téke, a legügyesebb költőí fogásokat
használja, és máris észrevétlenül a
legsúlyosabb problémákat érinti, az
erdélyi magyarság életkérdéseit tár-
gyalja csak úgy mellékesen, de olyan
hangsúllyal. hogy nyilvánvaló, ez a
legfontosabb az egész ~kötetben. Igen,
a magyar föld és a magyar faj ér-
dekli az írót elsősorban, az a föld,
ahol ennek a népnek csak egyetlen
parancsa lehet a Gondviseléstől: az
itt való élet-halál vagylagossága. Van
azután Tamásinak ebben a kötetben
egy külön hangja is a család számá-
ra: a leggyöngédebb szavakkal illeti
az otthont, ahonnan kiszakadt már
régen, de ahova Anteusként egyre
visszavágyik Ez a gyöngédség azon-
ban korántsem szirupos, ez az erős
ember melegsége. Szeretjük Tamási
írásművészetét, még ha nem minden
murrkája találkozott is osztatlan tet-
szésünkkel, ebben a kis kötetben -
amely nem raffináltan egyszerű, és
amely hivalkodás nélkül való, - sok
örömünk tellett. A. E.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Járjatok teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel; szen-

vedjétek el egymást szeretetben; igyekezzetek megtartani a Lélek egyégét
a békesség kötelében. (Efez. 4, 1-3. alapián.)

Szeptember f o l ya m á n
'kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem vagyunk alázatosaJk azok iránt, akikkel Ö kapcsolatba állított
bennünket, - hogy csaik a fejünkkel tudjuk bűnösségünket, de a szívünk-
ben mindig magunkat, a magunk nézetét és viselkedését tartjulk igaznak,
- hogy nemzetünk egységét rnindig csak a rni felfogásunk uralomrajutá-
sának feltételével akarjuk, - hogy eszméink, hajlamaink, pártvezéreink
fontosabbak előttünk, mint népi s nemzeti kötelességeink;

adjunk hálát az Istennek,
hogy igéjének hirdetésében és büszkeségünk kövebkezrnényeiben újra meg
újra figyelmeztet minket az alázatosság követelményére, - hogy hirdet-
teti nekünk az egyházban Jézus Krisztus megalázkodását, - hogy világo-
san taníttatja nekünk 'a Tőle rendelt alázatosságnak és az igazi, önzetlen,
közösségre áldásos hősiességnek az elválaszthatatlanságát;

könyörögjünk az Istennek,
hogy az ősi bűn és a modern pogányság ne tömjeel fülünket az alázatos-
ságra szólító ige elől, - hogy tudjunk megalázkodni életünk minden vi-
szonylatában, - hogy a magyar értelmiség legyen alázatos a magyar nép
egyeteme iránt, - hogy a pártpolitikusok legyenek alázatosak bűneik
meglátására, - hogyatörvényhozók csoportjai ne uralomra, hanem sze-
rényen és egyetértéssei jó törvények alkotására törekedjenek, - hogy az
állam hivatalnokai mindig a köz javára cselekedjenek és a rangikórságból
mind meggyógyuljanak, - hogy Isten legyen irgalmas és hosszútűrő
árva nemzetünkhöz, rnentse 'ki népünket a halálos örvényből alázatos és
Neki engedelmeskedő életre.

Oh, kegyes Jézus, ama tökéletes és képmutatás nélkül való alázatos-
ságnak tüköre, ki minket nemcsak szóval intesz, hogy követője legyünk az
alázatosságnak, de annak felette a Te magad megalázásának példájával is
mintegy ösztönözöl bennünket, hogy a Te mélységes tiszta szent alázatos-
ságodnak nyomdokában járjunk! Megvallom a Te dicsőséges színed előtt,
hogy én igen gyakorta felfuvalkodott s önhitt elmével lévén, mind a Te
szent igédet kicsinynek állítottam, mind pedig az én felebarátomat önma-
gamhoz képest csak semminek tartottam. Bocsásd meg, kérlek, oh kegyes
Jézusom, ebbeli és minden egyéb gonosz bűneimet, és plántáld szívembe az
alázatosság lelkét, hogy mindenekelőtt megalázzarn magam a Te hatalmas
kezed alatt, és csendes szívvel viseljem Tőled reám bocsátott keresztem et;
segélj arra is, hogya Te szent igédet együgyü és alázatos szívvel vegyem,
és soha az én elmémnek okoskodás a fel ne emelkedjék a Te szent igédnek
értelme ellen. Oh, ne engedd, hogy a felfuvalkodott bölcsek módja szerint,
testi' értelemre elfordítsam áldott szent igédet, sőt inkább gerjeszd szíve-
met kegyes buzgóságra, önts be elmémbe szent igédhez való alázatos
engedelmességet, és adj az én lelkemnek szent igédben való csendes nyu-'
godalmat. Ezen felül ajándékozd meg lelkemet az én felebarátomhoz való
szívbeli alázatossággal is, hogy kevélyen magam felől ne értsek, és maga-
mat egyebeknél jobbnak lenni ne állítsam, hanem mindenkivel békessége-
sen éljek, és megadj am mindeneknek, amivel tartozom: tisztességet, be-
csületet, engedelmet. Juttasd eszembe azt is, hogy én csak egy romlandó
s földből álló edény vagyok. Juttasd jól eszembe, hogy a bűnnek kezdete
a kevélység, és akiben kevélység vagyon, elvész. Annakokáért, oh szerel-
mes Jézusom, legyen a Te alázatosságodnak példája előttem; legyen a Te
tökéletes és tiszta szent alázatosságod az én szívemben, hogy így a Te
képedet viselvén, mind Isten s mind emberek előtt kedves lehessek. Ámen.

(Torkos András: Engesztelő áldozat, 1764., nyomán.)
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Felfuvalkodott ellenünk,
Kevélykedik, hogy bír velünk.
Valamíg távol vagy tőlünk,
Veszt és ront, mert nem fél tőlünk,
Látja, hogy nincs erősségünk.

Ne mondják azt mi felőlünk,
Hogy nekünk nincsen Istenünk;
Mutasd meg erődet bennünk,
Viaskodjál együtt velünk,
Magasztald fel kezed köztünk.

Gyakorta kevés nép által
Nagy hadakat levágattál,
Erőseket letapodtál,
Kevélyeknek torkán jártál,
Kegyetleneket rontottál.

Hogy mindenek, kik ezt hallják,
Győzedelmedet csudálják,
Jóvoltodat magasztalják,
Hatalmasságodat áldják,
Erődet meg ne utálják.

Mi is innen vissza térvén
Jó szerencsénken örülvén
Adunk hálát, felemelvén
Szemeinket és dícsérvén
Téged mind örökké. Ámen.

XVI. század.

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

A folyóirat elfogadása elófizetési köteleuttséggel jár.



E mellett persze a könyvnek jelen-
tős, tudományos értéke is van. Borne-
misza élettörténetét számos új adattal
világítja meg, homályos részleteket tisz-
táz. Különösen fontos, hogy kétségtelen-
né teszi Bornemisza felekezeti hova-
tartozását: határozottan lutheri-evangé-
likus hitvallású volt, de békés, megértő
magatartással a reformáció svájci irá-
nya felé. Egyébként Bornemisza gondol-
kodásának, lelki struktúrái ának elemzé-
se behatóbb is lehetett volna, de a szer-
zö maga is látja, hogy minden kérdést
még nem sikerüIt tisztáznia, megolda-
nia. Megjelölte azonban a további mun-
ka irányát, feladatait és ehhez a függe-
lékben igen értékes segítséget nyujt a
Bornemisza-irodalom kritikai ismerteté-
sével. Végül dicsérettel kell megemlí-
teni a könyv szarnos illusztrációját és
műmellékletét, amelyek nemcsak tetsze-
tösebbé teszik a könyvet, hanem a hatá-
sát is közvetlenebbé és mélyebbé.

W. D.

KOINIYYSJIEMIIE
1939. Szeptember. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Magyar egyfjd:történetJ
kutatás.
Schulek Tibor:

Bornemisza Pétef 1535-1584. A
XVI. századi magyar művelődés és
lelkiség történetéből. - Sopron-Bu-
dapest-Győr, 1939. A Keresztyén
Igazság kiadása. XII, 450 lap.
Ennek a könyvnek a megjelenése ör-

vendetes esemény a magyar irodalom-
és művelődéstörténet, de legfőképpen
hazai evangélikus egyháztörténetírásunk
szempontjából. A 16. század második fe-
lének egyik legérdekesebb és már eddig
is sokat vitatott reformátor-egyéniségé-

. ről ad évtizedes fáradságos kutató mun-
kán alapuló, sokszínű, érdekes és eleven
képet. Nemcsak a felsődunamelléki (rn á-

tyusf öldi) evangélikus püspök hányatott
. és küzdelrnes élete elevenedik meg előt-

tünk, hanem rendkívül gazdag irodalmi
rnunkássága is, mely bár túlnyomó részt
vaskos prédikációs kötetek kiadásaból
állott, de ezek 'a vallásos-teológiai tar-
talmukon kívül gazdag kor- és rnű-
velődéstörténeti anyagot is tartalmaz-
nak. Bornemiszának az Ördögi kísérte-
tekról szóló prédikációi magukban is
eléggé bonyolult problérnát jelentenek
a kutatás számára. A szerzö maga
is annyira Bornemisza hatása alá ke-
rült, hogy könyvének jelentékeny ré-
szében nem is maga beszél, hanem Bor-
nerniszát beszélteti. Ezzel azonban köny-
ve, előadása csak nyert elevenségben, ér-
dekességben. Ügyesen csoportosított
címszavak alatt rövidebb-hosszabb rész-
leteket közöl Bornemisza írásaiból. Sok
ezek között a rnély evangéliumi tartalmú
-építő rész. Ezzel azt a célt is szolg ália,
hogya reformáció eredeti igazságtartal-
mát a 16. század tösgyökeres magyar
nyelvén, annak gazdag kifejező erejével
hozza közelebb a ma emberéhez. Ezért
a könyv nemcsak tudományos érdeklő-
dés kielégítését szolgálja, hanem mint
építő 'és egyházi öntudatot mélyítö
könyvelsősorban minden művelt evan-
gélikus ember kezébe való: megismerni
belőle evangélikus multunk egyik egye-
temes jelentőségű értékét, másrészt egyé-
nileg is sok lelki gazdagodást nyerhet
belőle. .

Valldstanttds.
A legújabb időben megindult gazdag

valláspedagógiai irodalom három terü-
leten munkálkodik: tisztázza a nevelés

. és az egyházi tevékenység egymáshoz
való viszonyát, foglalkozik a vallástaní-
tás módszerével s gyakorlati úton az
anyag feldolgozásával siet segítségére a
tanításnak. Az alábbiakban mindhárom
csoportból ismertetünk munkát.

Uhsadel Walter a reformpedagógiai
törekvéseket ismerteti az egyházhoz való
viszonyukban "Die Kirche im Erziehungs-
werk" című munkájában. (Kassel, 1939.
Joh. Stauda kiadás, ára 3.50 RM.) Ere-
detisége, hogya nevelés-kérdést nem
az evangéliummal, hanem az egyház
gondolatával állítja párhuzamba. Sze-
rinte a legújabb ném et pedagógiai kí-
sérletekben azért olyan sok az ellen-
séges hang az egyház irányában, mert
a racionalista, legfeljebb a Schleier-
machér-i egyházfogalomból indulnak ki,
s ez a felfogás minden közösséget csak
az egyén szempontjából tudott értékelni.
Bö idézet-anyaggal szemlélteti a könyv
az egyházzal kapcsolatban a reformpe-
dagógia munkásságát. Alaposságára vall.
hogy nem áll meg az elméletekkel való
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szernbehelvezkedésnél, hanem elsősor-
ban ezeknek a gyakorlatban való meg-
valósulását veszi szemügyre.

Jungmann J. A. kis füzete "Christus
als Mittelpunkt religiöser Erziehung"
módszertani jellegű, (Freiburg, 1939.
Herder-kiadás, ára 0.80 RM.) A kencent-
ráció pedagógiai követelrnénye kapcsán
az egyház népies tanító ténykedéséhen a
krisztocentricitást hangsúlyozza. Sze-
rinte különbség et, kell tenni a tudomá-
nyos és a gyakorlati érdek között. Rá-
mutat arra, hogy ha a tanítás minden
téren a Krisztushoz kapcsolódik, nem-
csak egysége lesz nyilvánvalóbba, hitele
lesz megingathatatlanabbá a Krisztusra
való hivatkozással, hanem közelebb ke-
rül az élethez és alkalmasabb lesz hitvé-
delernre.

A gyakorlati vallástanítás érdekét
akarja szolgálni a most megindult soro-
zat "Handreichung für den kirchlichen
Unterricht" címen (Calwer Vereiusbuch-
handlung, Stuttzart.) Mivel a valtástaní-
tás terén a jövőben előreláthatólag egy-
re több feladat hárullaikusokra, a so-
rozat teológiai s pedagógiai végzettség-
'gel nem rendelkezők számára készül.
Bevezetésképpen egy rövid füzet Geng-
nagel L.-től .Kurze methodische Attlet-
tung zur evangelischen Ilntetweisung"
(31 lap, ára 0.60 RM.) címen szól a val-
lastanttás rnödszeréröl. A vallástanítást
személyes bizonyságtétel nek fogja fel,
amely formai tekintetben 'alkalmazko-
dik az ifjúság fejlődési fokához.

Egyidejüleg ismertetjük a sorozat el-
ső kiadványát: "Gottes Schöpfertum
und Weltregiment" címen jelent meg
szintén Gengnagel L.-től. (112 lap, ára
1.70 RM.) A Genesis első II fejeze-
tének vallástani anyagát tárgyalja. Hű
marad alapelvéhez; amit feldolgoz,
annak minden esetben személyes vo-
natkozást ad. A könyv első része teo-
lógiailag vezet be a teremtésről, a ban-
esetről, Kain és Abelről, az özönvízról
és a bábeli toronyépítésröl szóló bibliai
anyagba. Azután a vallástanítás számára
Jeldolgozottan adja, még pedig külön az
alacsonyabb és külön a magasabb foko-
zat számára. Jó . példa arra is, hogy az
Otestámenturnot gyakorlati felhaszná-
lásában mint kell kapcsolatba hozni az
Újjal a nélkül, hogy erőszakolt állego-
rizálást követnénk el rajta.

A vallási tananyagnak szintén egy
nehéz s sokszor félreértett részét dol-
gozza fel Wissmann "Die Bergpredigt
(und die Gleichnisse) Jesu im Untet-
tichl:" (Berlin, 1939. Töpelrnann-kiadás.)
A zárójelben levő rész a címben is
apróbb betűvel van szedve, és a hason-

látok értelmezése és pedagógiai értéke-
sítésének kérdése nagyon szűk helyre
szorul a könyvben. Egyébként szintén
arra törekszik, hogyelsősorban 8' szö-
veg helyes teológiai értelmét szögezze le
s hogy félreértéseket elkerüljön, éles ha-
tárt von a világ rendje és az Isten or-
szága között. Legfőképpen Lutherre tá-
maszkodik, akit ismételten idéz. Min-
den esetben igyekszik a bibliai szakasz
és a gyermek 'világa között is kiépíteni II

kapcsolatot. . .
A kátétanítás óriási fontosságára

utal bennünket Dr. Kiss Tihamér "A
kátétanftás módszereinek történeti is-
mertetése." (Szeged, 1938. ára 2.50 P.)
című .könvve: nagy lelkiismeretesség-
gel, hatalmas tájékozottsággal, a vo-
natkozó szakirodalomban való . teljes
jártassággal igen élvezetes, világos
és könnyed formában ismerteti a ká-
tétanításnak közel kétezer esztendő
alatt kitermelt sok-sok leleményes ötle-
tét. A mű csupán bevezetése egy önálló
módszeres katechetikai munkának, rnelv
anyagi okokból még nem jelenhetett
meg, azonban önmagában is végtelenü!
tanulságos különösen azoknak a magyar
valláspedagógusoknak a számára,' akik
elől nyelvi okokból a külföldi valláspe-
dagógiai irodalom kincsesháza el van
zárva. Miután a könyv az evangélikus
kátétanttás módszereit - érthetően -
szinte részletesebben ismerteti, mint II

ref'orrnátust, azt melegen ajánljuk. Vetó.

Benkőezt Dániel-Dr. Keken András:
Amit minden evangélikusnak tud-

nia ke/J. Az Oz en et kiadása. Kecske-
mét, 1939. 194 lap, ára 1 P.
E könyv általános figyelemre méltö

és megbecsülendő kísérlet arra, hogy
egybefoglaltan és rendszeres feldolgo-
zásban nyujtsa mindazt, amit egyházunk
ma a vallástanítás alsó fokain tanítani
akar, mégpedig a legnehezebb körül-
mények között is. Ahogyan a kiadó tá-
jékoztatója jellemzi, "tulajdonképpen az
első magyar evangélikus szórvány-hit-
tankönyvnek készült". Sivár könyvkiadö
viszonyaink között evangélikus önérze-
tünket valósággal felüdíti az a jelenség,
hogy magánvállalkozásból olyan könyv
kerül forgalomba, amely emberséges
áron juthat ela tanulókhoz, és egyma-
gában megoldja a tankönyvbeszerzés-
nek egyébként évről-évre megújuló
gondjait. Szinte a fele bibliai történe-
teket ad, eleget a szórványhitoktatás le-
hetőségéhez "képest; ami az új elemi
nép iskolai tantervhez mérten hiányzik
belőle, könnyen tanítható az Uj-Szövet-
ségböl magaböl. KQzépső része e~ylt~-



történelmet' ad.Az utolsó (eJezetekoéri pé.
dig rövid' keresztyén hittant, erkölcstant
és hitvédelmi ismereteket kapunk, Kész- .
séggel állapít juk meg, hogy a szerzök e
nagy anyag feldolgozásában több jó el-
gondolást alkalmaztak, például kerülték
az olcsó moralizálást, tekintettel voltak
szörványegyházunk életének körülrné-
nyeiré. Mint: az egyház tiszta tanítását
és az igeszolgálat szükségleteit szernmel-
tartó előljárók' bizonyára szívesen fog-
ják a további kiadások összeállításánál
az itt-ott kívánatos reviziót elvégezni.

S. J.

II meQ'd/u1ó egyljdz.
A világháború utáni zűrzavarból egy-

re határozottabban kezd kialakulni egy
új világ. Ebben a gyökeresen megválto-
zott helyzetben az egyház életének és
munkáj ának is teljesen át kell alakulnia,
hogy Isten üdvösséges királyságának
hirdetésével a mai embereket szíven tud-
ja ragadni.

Riecker •Otto: Die Wiedererweckung
der Kirche (Leipzig, 1937. Leop. Klotz-
kiadás, 2,10 RM.) c. könyve részletekbe
menően indokolja, hogy az igehirdetést
és mindén egyházi tevékenységet ki kell
szabadítani a régi megszokott hagyontá-
nyokból., Mai nyelven kell beszélni.
Olyan ember szólhat csak, aki teljesen,
fenntartás nélkül odaszánta életét Krisz-
tusnak. Az egyházi munka nem lehet
más, mínt egy· hatalmas missziói had-
járat az .lstentöl elfordult, sőt ellenefor-
dult milliók megnyeréséért. A nyárspol-
gári életstílussal véglegesen szakítani
kell. Önfeláldozó, égő szívű, vakmerő
hitvallókra van szükség. A lelkekkel való
egyéni törődés álljon mindig a közép-
pontban. ,.

Ezeket a keresztyén hitben és élet-
ben megindulókat külön is össze kell
gyüjteni.Krisztus titokzatos testének lát-
hatóvá kell válnia az igazán hívők ösz-
szegyülekezéseben. Az egyház új alak-
jának égető kérdését tisztázza a herrn-
huti testvérgyülekezetek történetének
tanulságai alapján: Plachte Kurt: Die
Gestalt der Kirche nach Zinzendorl.
(München, 1938. Kaiser-kiadás, 7'1. lap,
ára 1.70 RM,) Az egyház Jézus Krisztus
váltságának titkából él. Ebben gyökere-
zik mindenki, aki az egyházban él. Az
egyházhoz való tartozás önmagunk tel-
jes feláldozását jelenti Isten számára. Az
egyházi életnek megvan a maga szent
rendje, belső tagozódása: az élő gyüle-
kezet csoportokból alakul ki. Addig él
az egyház; amig tagjai az ige szolg ái-
val, azután egymás között, végül a ki-
vülállókkal állandó lelki beszélgetö-ví-

szonyban állanak. A Íiturgía: Istent- di-
csőítő szolgálat jellemzi a hívők maga-
tartását nemcsak az istentiszteleten, ha-
nem a mindennapi életben is. Misszió és
igazi egységre törekvés nélkül nincsen
igazi egyház. Zinzendorf teológiáját az
utóbbi években jobban kezdjük fel mérni
nagy jelentőségében. A barokk stílus
mögött a lutheri reformáció erőit látjuk
világraszóló hatással működni,

A mai új helyzetben újra kell fogal-
maznunk az egyház üzenetét is. Nemcsak
a megújhodó katolicizmussal, hanem a
hatalmas erővel feltörő spiritualizmus-
sal szemben, hiszen az utóbbiból táplál-
kozik jórészt a faji vallásosság. Az
evangélium szívét: a kegyelemből hit ál-
tal való megigazítás csodálatos életva-
lóságát próbálja utána rajzolni Hauck
Wilhelm-AIbert: Calvin und die Rechi:
tertigung, (Gütersloh, 1938. Bertelsmann-
kiadás, 85 Iap, ára 2.40 RM.) Kálvin
kegyességébe kapunk bepillantást az
Institució alapján. Luther tanítványa-
ként vallja és hirdeti, hogy bűnösök va-
gyunk, akik magunktól nem találhatunk
kegyelmet. Egyedül a bűnbocsánat és
Krisztus igazsága által tapasztalhatjuk
meg Isten kegyelmét és élhetünk vele
közösségben. Sajnos a lutheri tanítástól
eltérő kálvini hangsúlyozast alig dom-
borítja ki. Legnagyobb az eltérés a jó-
cselekedetek sürgetésénél. Kálvin azért
követeli, mert ezek a jelei a kiválasz-
tottságnak, Luther ellenben a háládátos-
ság gyümölcseiként tartja elengedhetet-
leneknek.

Nemcsak a reformáció egyházai, ha-
nem a német katolicizmus is az egyház
újj áformálódásáért küzd. Ennek tartal-
mas bizonysága: P. Meyer Wendelin~
P. Neyer Paschalísr Gesteitkrűtte le-
bensnaher Seelsotge. (Freiburg, 1939.
Herder-kiadás, 336 Iap, ára kötve 6.40
RM.) Számos reform-mozgalom követ-
keztében (liturgikus-eucharisztikus, bib-
liai, misztikus, Actio Catholica stb.) a
teljesen megváltozott szellemi és politi-
kai helyzetben meglepően új formákat
talál a katolikus egyház. Feltűnő a Bib-
lia növekvő tekintélye és ismerete. Még
az eszkatológia is komolyan meghatá-
rozza lelki gondozói rnunkájukat. A ta-
nulmányokból álló kötet minden szer-
zője vallja, hogy a lelki munka kiindu-
lása és célja: Krisztus. A megváltásról
mint hatalmas, életet átalakító tényről
lenyűgöző képet kapunk. Imponáló bá-
torsággal egyszetüsítik Ie a katoliciz-
mus roppant gazdag és sokrétű világat:
a kegyelem megtapasztalásába, a Krisz-
tusban való életbe vezetik a hívőket, eb-
ben meggyökereztetik. őket és arra ~~_.



gítik.: hogy ·ebbl5l· formálódion át egész:
életük. Van ugyan bőven spekuláció és
bibliaellenes vonás is Krisztus-felfogá-
sukban de sok mélység és erő is, amit
nekünk is komolyan kell vennünk és ami
sok mulasztásunkra pirít rá. Meghök-
kentő ahogyan Mária "társ-megváltó"
sZ'erepéről beszélnek. E pont és a ter-
mészeti emberrel és világával szemben
elfoglalt álláspont juk (természet is, ke-
gyelem is) teszi szükségessé, hogy az
evangélium népe még erősebben. gyöke-
rezzék az igébe és minél erőteljesebben
élje az igét.

Új igehirdetés és új istentiszteleti
élet új testvéri közösség és új misszió,
új ielkipásztori törődés és foglalkozás,
mindenek előtt pedig hitvalló, önfelál-
dozó Istennek teljesen átadott életű
emb~rek, akiknek szívében Krisztus él
és ábrázolja ki magát győzelmes erejé-
ben: a jellemző vonásai a megújuló
egyháznak. • Urbán Ernő.

Schlatter Wilhelm:
Gottes- und Christt.iserkenntnis im

AIten und Neuen Testament. Berlin,
1937. Furche-Verlag, 61 lap, ára 1 RM.
Istent az ember önmagára utalva nem

ismerheti' meg. Isten maga ismerteti meg
magát, mégpedig szabad elhatározásá-
ból, szeretetből. Az így szerzett isten-
ismeret pedig nem az értelemre szorít-
kozik, hanem közösségrelépést jelent Is-
tennel, azonos a hittel, élet. Isten ilyen
megismerése csak a Biblia talaján lehet-
séges, amely annak története és a benne
foglalt ige révén egyben megvalósítój a
is. Története Isten ószövetségi munkál-
kodásával veszi kezdetét, és Jézus Krisz-
tusban és művében jut befejezésre. -
Keresztyén hitünknek ez. a rövid foglala-
ta a tárgya Schlatter svájci lelkész kis
munkáj ának. Olyan világosan, elevenen
és meleg hangon fejti azt ki, hogy nagy
segítségére lehet azoknak, akik igaz is-
tenismeretre vágyakoznak. B. O.

Scholz László:
.Szentlétek tábora." Budapest.

1939. 168 lap.

21 beszédet és 4 előadást tartalmaz
ez a csinos kiállításu kötet. Minden
egyes darabja valóban ige-hirdetés akar
lenni. Hogy ne embert halljunk, hanem
valóban maga Isten szólaljon meg az
emberi beszédben, -. ahogyan ezt a kö-
vetelményt a, kis tanulmánynak is be-
illő, előszóban maga a szerző felállítja.
Ennek a követelménynek emberi oldal-
ról két előfeltétele van; a szerző látja

is mind 'a -kettét és igyekszik ezeknek
megfelelni. Nagyon alapos, elmélyedé
készülés, irás-tanulmányozás jellemzi
minden beszédét. Ezért lesz mondani-
valója mindig konkrét és nem mozog
általánosságokban .. Másik főtörekvése,
hogy az örök igét a ma nyelvén tolrná-
csolja a mai embernek. Kétségtelen,
hogy ö a legelevenebb, legeredetibb'
nyelvezetű fiatal igehirdetőnk. Élénk,.
színes, szemléletes stílus, sokszor szo-.
katlan, merész szóhasználat, melyet meg-
könnyít a szerző határozott formakész-
sége. Amig ez az ügy érdekében törté-
nik helyénvaló; _csak az öncéllá válás
kísértése ellen kell éber őrködéssei vé-
dekezni.

A szerző nem tartozik semmiféle is-
kolához, nem akar utánozni senkit s ép-
pen azért természetes és mesterkéletlen.
A keresztyén hit döntő fontosságú mon-
danivalóit sokszor megdöbbentően egy-
szerű, világos és mai megfogalmazás-
ban hozz a közel hozzánk. Kötetének ott
van a helye minden művelt evangélikus
család könyvespolcán - és 'kezében.

G. Gy.

Schauer Friedrich-Stiihlin Wilhelm:
Geistliche Zucht. Kassel, 1937. Jo-

hann Stauda kiadás, 48 lap, ára 1.05
RM.

A füzet két tanulmányt tartal-
maz. A rövidebb: "Zucht als Werk des
Heiligen Geistes" (A fegyelmezés mint a
Szent Lélek műve) Schauer F. rnűve, a
hosszabbikat "Zucht als Lebensform der
Kirche" (A fegyelmezés mint az egyház
életformája) cím alatt Stahlin V. írta.
"Zucht" Stahlin szerint "Isten Lelkének'
és az emberi bűnnek egymással való har-
ca amelynek az egyház terül etén min-
dig újra és újra végbe kell mennie". A
két tanulmány egymást kiegészítve, fe!-
tárja Isten ezen "fegyelmező" munkái á-

nak, ill. annak a harcnak a lényeg ét,
amelyet az isteni rend helyreállítására az
emberrel folytat. E közben szól a szoro-
san vett egyházi fegyelemről, mint en- ..
nek feltételéről a határozott alakot öl-
tött gyülekezetről, istentiszteleti élet~-·
ről, tagjai p ásztorolásáról, végül pedig-
megállapítja, hogy Isten fegyelmező, ne-
velő munkájának lelkészi és más körök
tömörűlésén keresztül kell megindulnia.
Kétségtelen, hogy egyházunk megújho-
dása nem képzelhető el az emlitett érte-
lemben vett "Zucht" megelevenítő érvé-
nyesülése nélkül. Mivel erre meggyőző
módon mutat reá a szóbanforgó füzet,
melegen ajánlható mindenki figyelrnébe..
aki szívén hordja egyháza jövőjét. B. O.



Der Het/and.
'Deutsch-protestantische Hefte. 49-

53. szám. Berlin, 1938. Az Evangeli-
scher Bund kiadása, áruk 20-20 Pfg.
Ezek a 16 lapnyi kis tanulmányok a

keresztyénség védelmére, ill. elmélyíté-
sére kerültek forgalomba. A borítólap
53 füzetről értesít, mindegyik fűzetet va-
lami időszerüség indokol, s roppant tisz-
teletreméltó az a bátorság, amellyel köz-
vétlenül vagy közvetve hiucolnak a kor
különbözö eretnekség ei ellen. 49. sz. fü-
zet: Greeven Heinrich: Die Entstehung
des Neuen Testamentes. 50. sz.: Ficht-
ner Johannes: Schöpfung und Sünden-
fali (Mózes 1. könyve három fejezete
alapján). 51. sz.: Luther Martin: Die 95
Thesen (Beyer H. W. fordításában és
magyarázatával). 52. sz.: Bortikemtn
Heinrich: Der weltgeschichtliche SInn,
von Luthers 95 Thesen. 53. sz.: Michaelis
Walther: August Hermann Praneke. A
füzetek tárgylas címe feleslegessé te-
szi közelebbi ismértetésüket. Ez a tár-
gyiasság jellemző a tartalomra is, nyil-
ván ez a legcélszerűbb eszköz anémet
pogányság mozgalmának ellensúlyozá-
sára, 'ami a Héliand-füzetek szándéka.

S. S.
Seeberg Erich:

Krisis der Kirche und des Chris-
tentums heute. Tübingen, 1939. J. C.
B. Mohr. (Samrnl. gemeinverstandl.
Vort. 185.) 29 lap, ára 1.50 RM.

Szerző a németországi egyházi harc
elemzéséből kiindulva arra a megálla-
pításra jut, hogy 'a régi egyházi keresz-
tyénségtől való elfordulás oka az álta-
lánosvallási válság. Ez, a válság lénye-
gében nem keresztyénség-ellenes, hanem
benne a régi egyházellenes spirituáliz-
mus elevenedik meg, mely azért keresz-
tyén s amellett a német szellemben gyö-
kerezik. A válság megoldása mégsem
jöhet a spirituálizmus irányából, mert
ez egyházellenes és így a nemzeti egy-
ház iránt sincs érzéke. A megújhodás-
nak a teológiából kell jönnie, de nem
a merev dogmatilkus svájci (barthi) teo-
lógiából, melyet a szerző a ném et egy-
házi helyzet szempontjából egyenesen
végzetesnek tart. Az egyháztörténelem-.
nek feladata, hogy a sok hamis felfo-
gással szemben a keresztyénségről olyan
igazi képet alkosson, amely a mai ke-
resztyénségre megtermékenyítő, újjáte-
remtő hatást tud gyakorolni. Ez a meg-
termékenyítő hatás pedig Luthertól, az
ő vallásos-teológiai gondolatai tóI várható.
Luther gondolatai közül különösen ki-
emeli az emberré levés és ezzel kapcso-

latban a kéreszt 'gön"ttQtátánat{ II jelen-
tőségét, továbbá Krisztusnak, mint ös-
képnek felfogását, amit a szerzö koráb-
ban ismertetett munkáiban már bőveb-
ben fejtett ki. A kis irat számos figye-
lemre méltó gondolatot és útmutatást
tartalmaz, de 'másrészt ezeknek túlságo-
san egyéni színezetű aláfestése miatt
nem valószínű, hogy a németországi
egyházi helyzet jövendő alakulásánál
döntő szerephez jutnak. VV. D.
Schnepel Erich:

Der Sieg Gottes. Berlin, 1937. Fur-
che- Verlag, 64 lap, ára 0.80 RM.

"Isten győz elme" az a győzelem,
amely a Jelenések Könyve 4-ll. feje-
zetében fenséges és borzalmas képek
alakjában tünik szemünkbe. A szerzö
ezeket a fejezeteket magyarázza, mert
bennük található meg az egész Apoka-
lypsis vázlata és nagy súlyt helyez arra,
hogy fejtegetéseit rnindenki könnyen
megérthesse. A Jelenések Könyvének ka-
runkban nagy irodalma van. A nagy vál-
ságok, amelyek rnélyen megrázzák ma
az egész emberiséget, kényszerítő erő-,

'vel irányítják f'igyelmünket a Szentírás
ezen legtitokzatosabb és egyre idősze-
rűbb könyvére, Schnepel füzete fejtege-
téseinek józanságával és sok tekintet-
ben eredeti meglátásaival komoly szol-
gálatot tehet mindenkinek, aki az idők
jeleit az örökkévalóság szempontjai sze-
rint szeretné megérteni. B. O.

Barcza József:
"Elmenvén tanJtsatok ... " Buda-

pest, 1939. 158 lap.
Ezeknek, a beszédeknek valóban leg-

főbb jellemzőjük az, hogy tanítani akar-
nak Mégpedig elsősorban az ige erköl-
csi tanításait hangoztatják. Innen van,
hogy sokkal több bennük, az imperati-
vus, mint a kijelentő mód. Több a tör-
vény, mint az evangélium. Minden be-
széd igét igyekszik magyarázni, de bib-
likusságuk ellenére sem hatolnak le sok-
szor az, ige mélyére. Másik, szintén alap-
jellegükből folyó, fővonásukaz erős
gyakorlatiasság. Sok példa, történet te-
szi élénkké, színessé őket. G. Gy.

trdsmagyard:at.
A "Bibelhilfe für die Gemeinde"

népszerű írásmagyarázat gyűjtemény-
ben jelentek meg: Puttkammer Ger-
hard: Die Briefe an die' Thessalo-
nicher, 87 lap; ára '1.28 RM. - Lílle
Hanns: Die Petrusbtiete und der Ju-



d'asbrief;ó9 'iap~ ára 1.20kM. - te
Seur] Der Jakobúsbrief, 108 lap.
A Thessalonikai levelekben érthetően

az eschatológiai kérdés áll a középpont-
ban, Jakab levelénél a hívek megállása
a kísértések között, Péter első levelénél
lsten népének keresztyén életfolytatá-
sa, második levelénél - nyitva hagyva
a Pétertől való származást - a tévtaní-
tók mesterkedésének meghiusulása a ke-'
resztyénség ténybeli bizonyossága alap-
ján, végül Judás levélkéjében a hit igaz-
ságáért való küzdelem.

Mindegyik szem előtt tartja a gyüj-
temény célját és igyekszik jó, közérthetö
fordítással a szöveg főgondolatainak a
megértetését elősegíteni, összefoglaló
gondolatcsoportok magyarázatát nyujt-
ván. Világosan elkülöníti a kertörténe-
ti részeket a maradandó értéküektöl.
Rokon a Göttinger Bibelwerk ismert
gyüjteménnyel, és mégis módszer, cél,
alkalmazott szempontok tekintetében is
önálló. Rövid összefoglaló bevezeté kér-
dések tárgyalj ák a levelek eredetiségé-
nek és. felosztásának problémáit, azután
áttekinthető fejezetekben csoportosítja
a: szintetikus írásmagyarázat eredmé-
nyeit. E gyűjteményt is melegen ajánl-
juk olvasóink figyelmébe.

K. J.
Osterloh Edo:

Die Ollenbarung Gottes in der
Fremde. Die Botschaft des Buches
Ezekiel. München, 1939. Chr. Kaiser-
kiadás, 154 lap, ára 3.80 RM.

, . Ezékiel próféta könyvének centrális
[elentöségü szakaszait magyarázza a
szerzö közérthetö stílusban. Tekintetbe
veszi ugyan a legujabb tudományos ku-
tatás eredményeit is, de nem terheli meg
olvasóit tudományos problematikákkal,
hanem valóban olvasható könyvet ád
kezükbe. Mert ki és hogyan olvas ma
egy prófétai könyvet? Bizonyára az is-
tenkereső vagy a hívő ember olvassa, aki
tehát Istent keresi, illetve lsten lábnyo-
mait követi az Irásban. Ilyeneknek szán-
ta a szerző is könyvét, Középpontjában
lsten áll mírit a világtörténelem Ura és
prófétája, hogy kinyilatkoztatásának fel-
fog9 edénye, fogoly gyülekezetének ne-
velő, vígasztaló, ítéletet és üdvösséget
h!rde~ö "őrállója" legyen. "Ige és jel",
"Igehirdetés és élet" azok a föproblé-
mák, melyek idői megkötöttségük rnel-
lett is csodálatos időszerűséggel lépnek
elénk e könyvben. Mert a cél ugyanaz
mint volt· Ezékiel korában: "És megis:
merítek, hogy én vagyok az Úr lsten."

PáIfi.

Votz Paul:
Prophetengestalten des Alten Tes-

taments. Stuttgart, 1938. Calwer Ve-
reinsbuchhandlung kiadása, 367 lap,
ára kötve 8 RM.

. Az ismert tübingeni professzornak ez
a könyve az Otestárnentum világának és
hitének a szívverését szólaltatia meg,
amikor a próféták "küldetését és üzene-
tét" tárja elénk. Egy bevezetö szakasz a
prófétai kinyilatkoztatás alapvonásait
foglalja össze s benne különösen a kül-
detés dinamikus, életformáló erejére és
gyülekezetgyűjtő hatalmára utal rá.
Azután sorra következnek Mózes ar.
ötestamentumí kinyilatkoztatás alapvető
tényeivel, Sámuel, a teológiai tudomány
által "Jahvistá"~nak nevezett prófétikus
történetíró, Illés és a többi próféták
Ámostói Dánielig és Keresztelő Jánosig
Igy a könyv az Üjtestámentum küszö-
b~ig vezet el bennünket nemcsak a tör-
téneti rend, hanem hitünk alapvető tar-
talma szerint is. Volz nem riad vissza at-
tól, hogy ennek során feltárja az Otes-
támentum vallásának történeti formáló-
dását, azt, ami az Üjszövetség hitétől el-
választja. De így azután annál világo-
sabbá lesz az olvasó előtt, hogyan győzi
le a prófétai kinyilatkoztatás emberi val-
lásunkat, a magunkalkotta isteneket és
az Istenről való elképzelésünket, hogy
egyedül az lsten legyen ura hitünknek.
Mindezt Volz nemcsak tudományos ala-
possággal, hanem minden művelt keresz-
tyén számára is érthető világos okfej-
tésseI mondja el. Ma, amikor az Otestá-
mentum hitét annyi oldalról támadják,
ezt a könyvet nemcsak minden lelkész-
nek, hanem minden művelt evangélikus-
nak is ismernie kellene. K.

Schellbach Martin:
Paulus als Beter. Berlin, 1938.

Furche-kiadás, 96 lap, ára 1.80 RM.
Könyvtárra rúg a Pál apostolra vo-

natkozó tanulmányok száma. A legkü-
lönbözőbb oldalról igyekeznek a nagy
apostol belső lelkivilágához hozzáférni,
hogy megértsék egyedülálló nagyságát
és ielentöségét. A jelen építő célzatú
könyvecske a bibliai teológia e konkrét
kérdésének a gyakorlati vallásos élet
számára hasznosítható megállapításait
dolgozza tel ~.özérthető módon; Pál
apostol nagy vallási egyéniséget nem
pszichológiai, sem vallástörténeti, vagy
vallásfiIozófiai úton igyekszik megérteni
~s elénk állítani, hanem bemutatja az
'imádkozö Pál apostolt, ésaz imádságban
mutat rá arra az eröfcrrasra, amely kaz- ,
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vetíti "számára lsten akaratát ésannak
végrehajtására erőt is ád. Az imádság-
nak ilyen centrális jelentőségét Pál após-
tol életében nagy határozottsággal 'és
világossággal hangsúlyozza, kiemelvén a
keresztyén imának Krisztus nevében és
által történö megkülönböztető jellegét.

K. J.
Frey Hellmuth:

Weg und Zukunft der Gemeinde
Jesu. Stuttgart, 1939. Calwer Vereins-
buchhandlung, 64 lap, ára 1.20 RM.

Hét, Rigában, a szovjetbirodalom ha-
tárán elmondott prédikáció Jel. 12-14.
alapján. Értéke a szimbolikus képek reá-
lis, a mai embernek szóló értelmezése.
Ennek ellenére ez a könyv csak a ke-
resztyén hitben előrehaladottaknak való,
akik mernek szembenézni a Krisztus és
Antikrisztus között vivott, világot meg-
rendíté harc valóságával. Sp.

Egyfjd:törtéDet.
Lietzmann Hans:

Geschichte der Alten Kitche. 3. Die
Reichskírche bis zum Tode Julians.
Berlin, 1938. Walter de Gruyter & Co
kiadása, 346 lap, ára 3.60 RM.
A ma általános bemutatása helyett

utalunk az 1. és 2. kötetnek a folyóira-
tunk 1937. márciusi Könyvszemléjében
közölt ismertetésére. Ez a kötet, évszá-
mokkaI jelölve, 286-tóI 363-ig adja elő
az 6-egyház történetér, tehát azt a ker-
szakot, amelynek elején és végén egy-
aránt próbás küzdelmet kell vívnia a tke-
resztyénséznek, Diocletianus és Julianus
között pedig szabadsághoz, elégtétel hez,
sőt fényhez jut az egyház Konstantinos
és közvetlen utódai birodalmában: A
könyv minden igényt kielég ítően mutatja
be a világ-i hatalom, mai kifejezéssel: az
állam első pozitiv viszonyulását az egy-
házhoz. Pusztán a külsö történetnek
ilyen alapos kifejtése is megérdemelné
teljes figyelmünket, hiszen korunk :o-

ha talán ellenkező előjellel - sok ha-
sonló ielenségét mutatja az állami kor-

o mányzat és a keresztyénség érintkezésé-
nek, - a közvetlenül összevethető moz-
zanatokat inkább Julianus elgondolásá-
ban és intézkedéseiben találhat juk meg.
De a szerzö a belső történetet is ugyan-
olyan gondossággal adja elő, újra meg
.újra alapos fejezetekben vizsgálja a szá-
zad egyes szakaszainak szellemet, és ez-
zet teljesen megérteti a teológiai harco-

,kat, ezek közt kivált az ariusi vitát.
~egismerhetjük a korszak szellernét a
nélkül! ROg-y felemelkednénk a pozitiv

27

adatok földjéről. 'Az utolsófejelet II
kultuszt ismerteti minden vonatkozásá-
ban, így a 4. századbeli keresztyén gyü-
lekezet megelevenedett képének hatása
alatt csukhatjuk be a folytatásra valóban
méltó kötetet. S. J.

Graff Paul:
Geschichte der Aullösung .der el-

ten gottesdienstlichen Formen in der
evangelischen Kirche Deutschlands.
2. Band: Die Zeit der Auf'klarung und
des Rationalismus. - Göttingen, 1939.
Vandenhoeck u. Ruprecht kiadása. X.
365 lap, fűzve, ára 18 RM.
Ez a kötet méltó folytatása az 1937-

ben, II. kiadásban megjelent első rész-
nek, amely az orthodoxismus és pietiz-
mus kerának liturgiabomlasztó hatásait
tárta elénk. Ez a mostaní kötet -ter-
rnészetesen - még szörnyűbb pusztítás
nyomait mutatja a szent helyen, hiszen
az emberi ész mértékével megüresített
keresztyénség "szellemében" valósággal
tervszerűen folyt az Egyház istentiszte-
leti életének elpusztítása. Graff rnűvé-
nek f'öértéke, hozy mindig eredeti for-
rásokból merít. Először megismertet a
tárgyalt korszaknak, az istentiszteletről
vallott jellegzetes felfogásaival (termé-
szetesen idesorolva a Schleierrnacher-ét
isl), - azután az egyes rendtartások és
nem hivatalos, de ténylegesen használt
liturgikus könyvek gazdag forrás-anya-
g-a' nyomán megismertet azokkal a pusz-
tító változtatásokkal, amelyek az isten-
tisztelethelyével (és berendezésével), va-
lamint az istentisztelet idejével kapcso-
latban bekövetkeztek. Majd külön - tel-
jeses részletesen - tárg-yalja a ~ korn-
muniós - főistentiszteletet, azután pe-
dig az ti. n. rnellék-istentiszteletek elfa-
julását, nem hagyva figyelmen kívül
egyetlen liturgikus kifejező-eszközt sem.
Graff rnunkáiárrak második f'örésze vi-
szont a keresztséggel, konfirmációval,
esketéssel, temetéssel és gyónással, iliet-
ve a papszenteléssel és installációs-szer-
tartásokkal kapcsolatban mutatia meg-
az Eg-yház életének pusztulását. Külön
függelék foglalkozik a "felvilágosodás"-
nak a római katholikus liturgikus életre
gyakorolt - de mezközelítöen sem
olyan nagy jelentőségű romboló hatá-
sával: ,

Nekünk, magyar evangélikusoknak
már csak azért is ajánlatos ezzel a pom-
pás művel foglalkoznunk, mert nálunk
igen sok tekintetben még mindig az a
"szellem" érvényesül, amelynek multiát
és káros hatását szinte tökéletes rész-
letességgel tárja elénk Graff kiváló mun-
I<ája, J. L.
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Katollkus teol6gla.
Algermissen Konrad:

Konfessionskunde. Hannover, ,1939.
Verlag Joseph Giesel. XV. 890 lap,
ára kötve 18 RM. '

A szerzőnek több korábbi kiadás
után egészen új kídolgozásban most
megjelent "KonfessionSkunde"- ja e té-
ren' a római katolikus teológiai iroda-

.Iomnak reprezentativ művévé nőtte ki
magát. Éppen ezért fokozott érdeklő-

-désűrrkre tarthat számot, hogy vajion
milyen fokú megértéssel tudja' szemlél-
ni a keresztyénség mai helyzetében a
római k atolícíernuson kívül levő keresz-
tyén egyházakat és felekezeteket. Teljes
elísmerés illeti a szerzőt, hogy ezt, a
római katolikus teológiában korábban el-
hanyagolt diszciplinát a legkorszerűbb
tudományos alapon, széleskörű iroda-

'lom- és tárgyismerettel építette ki. Kü-
• lönösen a római katolikus egyháznak a
. terjedelmes kÖnyv' nagyobbik felét el-
foglaló ismertetése érdemel figyelmet
ebből a szempontból, mert számunkra
a római katolicizmusnak részletes és sok-

"oldalu önarcképét nyújtja. Azon persze
nem csodálkozhatunk, hogy a keleti or-
thodox keresztyenséget és a, protestan-
tizrnust csak mint a keresztyénségnek
a római egyháztól elszakadt és tévelygő
részeit tudja szemlélni. Viszont azért
nem ölti magára a kérlelhetetlen bíró
palástját, hanem a számára fennálló kor-
látok közt megértésre. törekszik Igy a
reformáció okainak ismertetésénél leple-
zetlen' nyiltsággal mutat rá a középkor-
végi egyházi állapotok sötét oldalára; de
azt is hozzáteszi, hogy ezek a viszonyok
a ref'orrnáciöt csak negativ vonatkozás-
ban teszik érthetővé, Pozitiv értelemben
a reformáció gyölkerét Luther mélyen és
.kornolyan vallásos lelki világában látja,
melyet azonban az occarnizrnus, valamint
saját. komor kedélye és szenvedélyessé-
ge tévútakra vitt. Elismeri tehát, hogy
a 'reformáció legfőbb mozgató ereje kez-
dettől mindvégig vallási természetű volt.

. Végső ítélete Lutherról és a reformá-
cióróI persze nem felmentő; de ameny-
nyi őszinte megértésre való törekvést
egy római katolikus teológustóI elvárha-
tunk, azt a szerzőnél meg találjuk. Igy
még bizonyos tágabb értelemben az
"egyház" megjelölést is hajlandó alkal-
mazni a protestantizmus főtipusaira.
Módszeres szempontból azonban kifogá-

. solnunk kell, hogya protestantizmus"
név alatt a különböző egyházi tipusokat
'és 'szektákat együtt tárgyalja, tanításai-
kat egymás mellé állítja, amivel persze

ennek a "protestantizmus"-nak a belső
szétszakadozottság át és ellentéteit igyék-

,szik szemléltetni. Holott pl. az angliká-
nizmus sem vehető egyszerűerr a"pro-
testantizrnus" gyűjtőnév alá, mert ez a
keresztyénségnek egy teljesen külön
egyházi típusát jelenti, - nem is szól-
va a sokféle szektaról. Az újabb egysé-
gesítő törekvések kérdésében a szerző
érthetően a hivatalos pápai álláspontot
(Mortalium animos) I~épviseli, bár a
szeretet és megértés hangoztatásával.
- A kifogások ellenére is ezt a könyvet
sok értéke miatt protestáns részről is
komoly figyelemben 'kell részesíteni.

, W. a

Zeugen des, Worts:
Freiburg i. B. 1939. Herder ki-

adása, ára kötetenkint 1.20 RM.
A modern katolicizmusnak ez érté-

kes sorozatából megint négy kötet fek-
szik előttünk. Papst Leo d, Gr.: "Uber
die Menschwerdung Christi" címen Win-
terswyl azt a két levelet fordította le,
amelyet Nagy Leo pápa Flavianus kon-
stantin ápolyi püspökhöz és Leo biz ánczt
császárhoz intézett a chalcedoni zsinat
táj án. Ha idegenszerű is a gondolatme-
netük, éppen ma, amikor a keresztyén-
ség alapvető tanításai vita alatt állanak,
fokozottan tanulságosak e bizonyság te-
vések. Charles de Cotuiten: . "Oeistliche
Briete" a jezsuiták második generálisá-

. nak bizonyságtevő . leveleit tartalmazza.
Mindig visszatérő központi eszméje, hogy
csak Krisztusnak van joga a léthez és
azért mindent neki kell feláldozni. E
gondolatot az emberi logikával akar-
ja alátámasztani, ahelyett, hogy a theo-
logia crucis-hoz rnenekülni. Aki a
felekezeti korlátokon túl is egyetemes
keresztyén értéket tud felismerni, az
ilyen értéket talál ebben a könyvben. -
Newman: "Der Traum des Gerontius;"
A nagy angol konvertita-biborosnak a

.Iialált a katolikus dogma világossága
alá helyező drámai költernénye. Érdekes
a purgatorium spirituális magyarázata. A
negyedik kötet - nagy csodálkozásunk-
ra - egy 18, századbeli evangélikus gon-
dolkozó műve: Hamann: .Biblische Be-
trachtungen eines Christen." Értékes az
a fejezet, ahol a racionalista gondolleo-
zökkal szemben a kinyilatkoztatást vé-
di. Egyes bibliai helyekhez fűzi gondo-
latait. Emberi írás mögött az Isten Lel-
kének örökérvényű kinyilatkoztatását ke-
resi. A könyv örvendetes bizonysága an-
nak, hogy a mai katolicizmus más fe-
lekezetekben is kezd élő keresztyéneket
elismerni. Sp.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz Györ, Andrássy-út 24.
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A XVI. SZÁZAD[:MAGYAR MOVELÖD~8
~8 LELKISÉG TÖRTÉNETÉBÖL.

I RTA:

SCHULEK TIBOR.

A XVI. század egyik legnagyobb magyar
személyiségének, evangélikus egyházunk
büszkeségének izgalmasan érdekes élet-
rajza és tanításának tüzetes ismertetése
nem hiányozhatik egyetlen magyar evan-
gélikus művelt családnak könyvtárából!

et
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8 műmelléklettel megjelent mű ára: J

f ü zve 8.60 P, fél v á sz o nk ö t é s ben
10.50,eg észvá szo n kötés ben 11.- P.
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Megjelent az Üzenet kiadásában:
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Felhasználható a vallást~nításban, konfirmácíói oktatás-
ban, szórványmunkában, általában hiveink tanításában.

A 194 lapnyi kötött könyv ára mindössze 1.- pengő.

Megrendelhető az Üzenet kiadójánál: Kecskemét, Luther-palota
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Megjeleni munkatársunknak

cfmen 20 igehirdetésböl és 5 előadásból álló új szempontú
gyiijtemény. Valamennyi darabja egy tárgykörben mozog: a
Harmadik Hitágazatba tartozó bibliai üzenetet prédikálja.

Mit mond az ige: egyházról, gyülekezetről, Szeritlélek-
ben járókról, Isten beszédéről, törvényről, evangéliumról,
szentírásröl, prédikációról, templomról, igehallgatásról, szent-
ségek vételéről, hitről, a szentek erkölcsi é1etfolytatásáról,
egyszóval: a Szentlélek táboráröl, - elejétől végig erről van
benne szó!

Luther és a reformáció igehirdetésének fontos része volt
ez! Ezt az örökséget újra közkinccsé tenni ma egyházunk-
ban, ez a szerzö célja.

lI•• rendelhetl elmén: BUDIPEST, VII., Illu·OT 66. Ill. 24. SZ.
Csekkszámla: 35,332. - A kb. 11 ives könyv ára: 3 pengő.

8IIr_nyomda :!Uualy 61 Koncz Gy6r,Andríuy·ú, 24. - TolefonlZím 7-63.


