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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Pünkösd az Egyházban.

"És monda Jézus: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember
beveti a magot a földbe. És alszik és Iöllcel éjjel és nappal; a mag pedig
kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld,
először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt
pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás el-
érkezett," Márk 4, 26-29.

"Magátó!!" Ez a búzamag élettitka. A gazda keze belehullatja az enge-
delmesen megnyíló földbe. Többet érette ember nem tehet. Az eltemetett
magban szunnyadó életerők dolgozni kezdenek, az új vetés nemsokára ki-
dugja zöld fejecskéjét a földből, szárba szökken és érik a kalászterrnésig.
A vetéstől az aratásig minden "magától" történik. Gazdája átkozódhat,
retteghet, türelmetlenkedhet, beavatkozhat: növekedésében nincs és nem
lehet része.

"Magátó!!" Ez az Ige éleititke. A Krisztusról szóló prédikációé, han-
gozzék az templomi szószékről, vallástani katedráról, nyomtatott fekete
betükből, csendes beszélgetésből, bibliám lapjáról. Az igének elég annyi,
hogy eljusson a lélekbe. Érdekében ezen túl emberi akarat, fáradság mit-
sem tehet. Minden természeti életerőnél titokzatosabb, szentebb, elrejtet-
tebb erő kezd hatni benne. Csendben, szem nem látta mély ben, kikémlel-
hetetlen és észrevehetetlen homályban, sokszor hosszú-hosszú évek multán,
de életet teremt. Alapjáig bűnös, halállal eljegyzett, Isten haragja alá
vetett emberi féregéletben az örökéletet. És az Ige meghallásától az örök
életig minden, minden "magától".

"Magától." Ez az Egyház élettiike. Mert a példázatbeli mag nemcsak
Isten Igéjét, hanem annak művét: az Egyházat is jelenti. Az Egyház éle-
tében ugyanaz a csodálatos, emberfeletti és természetfeletti, nem evilági
életerő működik, Az Egyházat nem emberi erőlködés, önfeláldozó oda-
adás; papi törekvés, állami elismerés, pénz, sem akármi más emelkedettebb
vagy hétköznapibb, szellemibb vagy anyagibb tényező tartja meg. Az Egy-
ház "magától" él. Ha nem akarod elhinni, tekints a középkori egyházra.
Hitbeli tévelygéseken, erkölcsi fertelmeken, pompán és önzésen kívül mást
alig látsz benne. De egy titkos erő izzó parazsat tartogat a hamu alatt,
amely azután világító fénnyel fellobban a reformációban. S h még mindig
nem akarod elhinni, szállj le néhány órára az egyház katakombáiba.
Ma sem lesz nehéz ilyent találni a nagyvilágban. Vedd elö alélektannak
vagy szellemtörténetnek minden eszközét és keresd azt a földi erőt, amely
az üldöztetés órájában megtartja, sőt több: növeli az egyházat, sennél
a szónál tovább nem jutsz: "magától".

A "magától" titkának pedig egy a megfejtése: pünkösd. Nemcsak a
történelmi pünkösd, melyről most egyházunk kettős ünnepén emlékezünk,
hanem az időtlen, a soha meg nem szűnő pünkösd: a Szentlélek örök
munkája.

Valóban, "magától" hat az Ige és él az Egyház? Nem. A megeleve-
nítő Lélek az, aki lsten erejét diadalra viszi mindkettőben.

Aldom az Istent a soha meg nem szűnö pünkösdért. Hiszem, hogy
az igehirdetés gyatra, erőtlen emberi beszédében, szürkének és értékte-
lennek látott bibliaolvasásaimban és minden igében, - ott van az Ö gyuj-
togató, romboló es építő, életet teremtő Szentlelke. Tudom, hogy toldozott-
foldozott, emberi műnek látszó, kiáltó bűnökkel és égető hiányokkal meg-
rakott evangélikus egyházamban, mégis, mindenek dacára, csendben dolgo-
zik a Lélek.

El hát minden halálmadár-károgással, aggodalmaskodással! Még in-
kább félre emberi erőlködéssel, türelmetlen erőszakossággal ! Hadd nyiljék
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meg szernünk pünkösd mai csodájának látására s engedjük dolgozni látha-
tatlanul, de biztosan a Szentlelket az egyházban, míg eljön a vég és Isten
learatja a Lélek munkáját.

Ebben a hónapban

kérjünk bocsánatot Istentől,

hogy sokszor nem hiszünk a Szentlélek mai élő és ható erejében, -
hogy ölbetett kezekkel vagy emberi buzgólkodással gyakran útj ában állot-
tunk a Szentlélek munkájának, - hogy nem éltünk igéretévei : "Ha ti go-
nosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább
ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, kik tőle kérik";

adjunk hálát Istennek,
hogy igéjétől és egyházunktói nem vonja meg Szentlelkét, - hogy

lelkünkben, családunkban, egyházunkban máris láttatni engedi a Lélek le-
tagadhatatlan munkáját, - hogy nem a rni hitünktől, erőnidői és fárado-
zásunktói függ egyházának élte és igéjének sorsa, - hogy nemzetünket
a nehéz órákban megőrizte és gyarapította;

könyörögjünk Istennek,
hogy árassza ki Szeritlelkét egyházunk minden munkásár a és tag-

jára, -hogy ne legyünk gyümölcstelenek az aratás nagy napján, - hogy
szakadatlanul lássuk és éljük a pünkösdöt egyházunkban.

"Úh Úr Jézus Krisztus, a mindenható lsten Fia, kérünk Téged, add
Szentlelkedet drága igéd del szívünkbe. Ö kormányozzon és vezessen alm-
ratod szerínt; vigasztaljon minden kísértésben és szükségben; tartson meg
igazságodban minden tévelygésset szemben; hogy a hitben szilárdan áll-
junk, szeretetben és mínden jócselekedetben gyarapodjunk, és haláloddal
megszerzett kegyelmedbe vetett reménységből üdvözüliünlr - Általad, ki
az Atyával és a Szentlélekkel örökké uralkodol. Ámen." (Veit Dietrich
1546.)

Az Úr Jézusnak az Irás soraiból felénk csendülő, bizonyságtevésre
hívó parancsa, amely egyben a keresztyén ember bizonyságtevésre irányuló
kötelessége is, egyik legdrágább ajándék, amit Istentől kaphatunk. Jézus
Krisztus, aki "tegnap és ma és örökké ugyanaz", a legnagyobbat: az O
ügyét bízza a tanítványokra, - a ma tanítványaira is, - akik mind érde-
metlen és bűnös emberek, akiknek kegyelemből adatott, hogy gyarló emberi
erővel hordják össze és rakják egymásra az Úr épületének tégladarabiait.

A Szeritlélek munkajának elgáncsolasát jelenti azonban az az általános
emberi hiba, hogy gyakran bizonyságot akarunk tenni a nélkül, hogy
bizonyságtevőkké véltunk volna. A vak ember nem beszélhet a nyári alkony
csodás színeiről. A süket nem dicsérheti egy szimfónia lélekgyönyörködtető
szépségeit. Aki nem látta Krtsztust, aki nem (találkozott Istennel, - az nem
tehet bizonyságot.

Isten mindenkivel szembe jön és mégsem mindenki találkozik vele.
Istennel való találkozásunknak mege!őzője egy irtózatos tusakodás,

az embernek vele született ösztönszerű irtózása a kegyelemtől, amelyet
rabigának tart és elviselhetetlen gondolatnak érzi, hogy nem tud meg-

*) A pestmegvei felső egyházmegye konferenciáján tartott előadás.
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*) A pestmegvei felső egyházmegye konferenciáj án tartott előadás.
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szabadulni attól, aki ezt a rabigát a vállaira rakta. Türelmetlen f'eljajdu-
lássá lesznek ajakán a zsoltáríró szavai: "Hová menjek a Te lelked elől
és a Te orcád elől hová fussak?" Száműzi Istent a mindennapi élet forga-
tagából. Nem akarja meglátni ott, ahol szántanak-vetnek, adnak-vesznek,
gépeket terveznek, épületeket emelnek, vagy országot korrnányoznak.
Áthatolhatatlan fali al veszi körül Isten lényét, hivatalos órákat szán neki
és az ünnepnapok reflektorfényében látja meg csupán. Ebben az - Isten
ellen folytatott - harcban akkor győz a lélek, ha ösztönös emberi jelleg-
zetességeit porba hullani látja.

Ha Isten szeretete legyőzte azén istengyűlöletemet, ha elveszett ben-
nem az örök embernek ez a része, akkor élek én és él bennem a Krisztus.
Győztem, mert legyőzettem! Isten jön velem szemben, találkozom vele
nemcsak a templomban, hanem az élet országútján: minden szóban, minden
fűszálrezdülésben és végül is elvezet a keresztfa alá.

Az embernek Istennel való találkozása a keresztfa tövében lesz tel-I .iessé. Ide vezet, ez a végső állomása annak a hosszú útnak, ami az embert
\ Isten felé viszi. A keresztfa alatt fekszik az Istentől irtózott ember le-

győzött teste, a keresztfára szegeződik a győző lélek vágyakozó tekintete.
És csak ekkor mondhatja el: láttam az Urat. Ekkor. lesz bizonyságtevövé
és ekkor indulhat el útj ára, hogy teljesítse a kapott parancsot: tegyetek
bizonyságot.

Ahogyabizonyságtevő emberről, azonképpen magáról a bizonyság-
tevésről is gyakran homályos fogalmaink voltak és vannak. Evangélikus
egyházunkban leülönösen ki kell ezt hangsúlyoznunk, ahol az egyetemes
papság elve kizárólag az egyházkormányzatban való részvétellel nyert
egyenlő jelentést. {gy történt azután, hogy az egyház - Krisztus teste -
és az egyházi kőzigazgatás kőzötti határvonalak a kőztudatban elmosódtak
Az előbbi képe és fogalma elhalványult és mind erőteljesebben dombo-
rodott ki a külső keretet biztosító adminisztratív ügyek intézésében való
buzgólkodás jelentősége. ' .

. {gy lett "bizonyságtevéssé" az egyházi gyűlések szorgalmas látoga-
tása, az .azokon való gyakori felszólalás, - hogy egy ma már közhellyé
lett szólásmóddal éljek - az "érdeklődés az egyház ügyei iránt", az egy-
házi tisztségek elfogadása stb. Végül is nem egyszer ott kötöttűnk ki,
hogy igen lélekemelő "bizonyságtevéssé" "magasztosult" az a kül- és bel-
politikai ekszpozé, ami egyházi gyűléseink megnyitása alkalmával gyakran
a világi elnök ajakáról elhangzott.

Értelmiségünk és általában a világi elemnek az egyházi közigazg atás
keretén belül való bizonyságtevésére még a következök folyamán vissza
fogok térni. Most itt még csak annyit: az egyetemes papság elve éppen
azt jelenti, hogy mindnyájunknak pappá kell Ienniink, Már pedig a gyűlés-
vezetés, korrnányzati ügyek intézése nem feltétlenül papi megnyilatkozás.
Ellenben az, hogy mindnyájunknak pappá kell lennünk, elkötelezest jelent
arra nézve. hogy míndnyájunknak igét kell hirdetnünk. Szóval és cseleke-
detekkel. Krísztusnak homlokunkra írott menetlevelével felfegyverkezve
kell tanítványokká tennünk minden népeket.

Bizonyságot kell tennünk!
A bizonyságtevésnek néhány előfeltételéről szeretnék szólani. 'Az egyik

az, hogy egymásért felelősek vagyunk 'és ez a felelősségérzet arra int, hogy
bizonvságtevésünkkel másokat is oda vezessünk a kereszt alá. Testi java-
kat illetően az egymáshoz tartozandóság ösztönös megérzésén is felépülhet
a felelősségérzetnek bizonyos formája. Hiszen mindnyáian tudjuk, hogy
Isten láncszemeket teremtett, de láncot alkotott belőlük. Egymásnak tagjai

\ vagyunk és minden földi cselekvesünkkel szorosan fonódunk egymásba.
Külön tragikuma az emberiségnek az, hogy az egyén leginkább és leg-
többször az érdekellentéteket látja, de az érdekközösség eket csak akkor
veszi észre, ha egyedül marad. Minden esetre áll az a tétel, hogy az indi-
vidualizmus leglelkesebb apostola sem tudna a földön teljesen elhatárolt
erryéní életet elképzelni. Az egymás testi jólétéért való felelősség éppen
a mai kerszak egyik leg-égetőbb problémája. De még nagyobb problémának
kell tartanunk a lelki felelősség kérdését. Ez két irányú. Az egyik a fele-
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lösség Krlszius ügye iránt, akitől aiándékképpenkaptuk a, bizonysáztevésre
való alkalmat, és aki számonkéri tőlünk, tniképpen sáfárkodtunk ezzel
az ajándékkal. A másik a felelősség azokért, akik még nem látták meg
a Krisztus arcát, akiket oda kelJ állítanunk a kereszt fényébe, hogy ők is
részesei lehessenek az onnan feléjük áradó kegyelem áldásai nak.

A másik előfeltétele a bizonyságtevésnek, hogy az minden körülrné-
nyek között szolgálni akarás legyen. Tudatában kell lenni annak, hogy
Krísztus parancsa, amellyel ügyét reánk bízta, szolgálatra hívott el.

A bizonyságtevő ember mögött két alakjában á-ll a sátán.
Az egyik - a hívő ember szavait, cselekedeteit gyakran kísérő

gúnymosolyokat erősen nagyított formájukban tárja szemünk elé és ezzel
akar eltéríteni a bizonyságtevés útjáról. A másik alakjában - a hiúság:
az önönmagának és másoknak tetszeni akarás emberi gyarlóságait kelte-
geti a lelkekben, a vallásos ember dícséretének kecsegtetésével. Ha azután
diadalmaskodik: a bizonyság tevés értéktelenné válik és könnyen kegyes-
kedni akarássa torzul.

Mindezek ellen a kísértések ellen véd a szolgálni akarás tudata,
a szolg álat lényegének bizonyossága, amely által a bizonyságtevés valóban
Isten országa építésének munkájává lesz.

A következőkben arról szeretnék szólni, milyen módon és alakban
nyilvánul meg a hívő ember bizonyságtevése? '

Mindenekelőtt és elsősorban bizonyságtevés maga a hívő ember.
A hívő ember lénye Isten igéjét hirdeti a hívek közösségében. Vannak
emberek, akik hosszú évek, vagy évtizedek óta úgy ismeretesek egy közös-
ségben. mint akiknek minden cselekedetűkön a kegyeskedni akarás látszata
nélkül ott van a Krisztusban való keresztyén élet fémjelzése. Lehet, hogy
ezek talán csendes, zárkózott emberek, akiket a templomban mindig, de
az egyházi gyűlések fórumán sohasem láttunk. Pedig házarájuk templom,
családi életük szentély és egész lényük sugározza magából az Ige erejét.
Sokszor találkoztam az életben ilyen halkszavu emberekkel, akik a magukba
mélyedés lakátjával zártak el lelkük belsejét, amelyben azonban mindenki
megl átta a Krisztus képét. Ez az önmagukban hordozott Krisztus-arc lett
azután néma prédikációvá. bizonyságtevéssé a közösség életében.

A bizonyságtevö ember igehirdetését alig tudnám elválasztani a lelki-
pásztori munkától a gyülekezetben. Nem gondolok most a szószékről való
igehirdetésre, habár erről is sok szó esik mostanában. De gondolok arra
az állandó és folytonos gondozására a lelkeknek, amely nem alkalomszerű-
sézek folyománya, hanem együttélés a közösség tagjaival - Krisztusban
való együttélés és lsten utain való együtt járás. E téren leülönösen nagy
Feladat várakozik értelmiségünkre, amelynek módia van arra, hogy Istentől
kapott képességek felhasználásával a hit élő erejével tegyen tanítványokká
minden népeket és legyen legfőbb tényezője a lelkész sokszor igen nehéz
egyházépítő munkájának. A bizonyságtevök szeretetmunkája, az elesettek
felsegítése, betöltése az Irás szavainak és lsten hatalmát hirdeti azok
számára, akiknek arcán egy-egy könnyet letötöl. A szeretetmunka a bizony-
ságtevésnek az a megnyilatkozása, amely nyilvánvalóvá kell tegye a kőzös-
ség tagjai előtt, hogy az egyházat nem világnézetek és áramlatok taní-
tották a' szociális probléffiák megoldásának szükségességére, hanem annak
véghezvitelére Istentől kapta a parancsot, a keresztyén lélek örök tör-
vényeképpen. '

Még az egyház anyagi szükségleteinek céljait szolgáló és a bizonyság-
tevő lélekből fakadt áldozatkészségről kell megemlékeznem. Ennek a kér-
désnek az elbír álásánál vigyáznunk kell arra, nehogy a mult hibáiba
essünk és összetévesszük a bizonyságtevést az áldozatkészséggel. A mult
század végén és e század eljén jelentkező arra a gyakorlatra gondolok,
amely már majdnem bankékban mérte az egyházhűséget és amely - ha
annak további folyamatát a világháború és az azt követö gazdasági válság
meg nem akasztja, - ide s tova az egyház elanyagiasodásához vezetett
volna, Maga az áldozatkészség még nem feltétlenül bizonyságtevés. Hiszen
sehol a világon nincsen olyan bőséges munkatere a hiúság ördögének, mint
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lősség Kriszttis ügye iránt, akitől aiándékképpenkaptuka bizonysagtevésre
való alkalmat, és aki számonkéri tőlü nk, miképpen sáfárkodtunk ezzel
az ajándékkal. A másik a felelősség azokért, akik még nem látták meg
a Krisztus arcát, akiket oda kelJ állítanunk a kereszt fényébe, hogy ők is
részesei lehessenek az onnan feléjük áradó kegyelem áldásainak.

A másik előfeltétele a bizonyságtevésnek, hogy az minden körülmé-
nyele között szolgálni akarás legyen. Tudatában kell lenni annak, hogy
Krisztus parancsa, amellyel ügyét reánk bízta, szolgálatra hívott e\.

A bízonyságtevő ember mögött két alakjában á-ll a sátán.
Az egyik - a hívő ember szavait, cselekedeteit gyakran kísérő

gúnymosolyokat erősen nagyított formájukban tárja szemünk elé és ezzel
akar eltéríteni a bizonyságtevés útjáról. A másik alakjában - a hiúság:
az önönmagának és másoknak tetszeni akarás emberi gyarlóságait kelte-
geti a lelkekben, a vallásos ember dícséretének kecsegtetésével. Ha azután
diadalmaskodik: a bizonyságtevés értéktelenné válik és könnyen kegyes-
ked ni akarássa torzu\.

Mindezek ellen a kísértések ellen véd a szolg álni akarás tudata,
a szolgálat lényegének bizonyossága, amely által a bizonyságtevés valóban
Isten országa építésének munkájává lesz.

A következőkben arról szeretnék szólni, milyen módon és alakban
nyilvánul meg a hívő ember bizonyságtevése? .

Mindenekelőtt és elsősorban bizonyságtevés maga a hívő ember.
A hívő ember lénye Isten igéjét hirdeti a hívek közösségében. Vannak
emberek, akik hosszú évek, vagy évtizedek óta úgy ismeretesek egy közös-
sézben, mint akiknek minden cselekedetűkön a kegyeskedni akarás látszata
nélkül ott van a Krisztusban való keresztyén élet fémjelzése. Lehet, hogy
ezek talán csendes, zárkózott emberek, akiket a templomban mindig, de
az egyházi gyűlések fórumán sohasem láttunk. Pedig házatájuk templom,
családi életük szentély és egész lényük sugározza magából az Ige erejét.
Sokszor találkeztam az életben ilyen halkszavú emberekkel, akik a magukba
mélyedés lakariával zártak el lelkük belsejét, amelyben azonban mindenki
meglátta a Krisztus képét. Ez az önmagukban hordozott Krísztus-arc lett
azután néma prédikációvá. bizonyságtevéssé a közösség életében.

A bizonyság tevő emb-er igehirdetését alig tudnám elválasztani a lelki-
pásztori munkától a gyülekezetben. Nem gondolok most a szószékről való
igehirdetésre, habár erről is sok szó esik mcstanában. De gondolok arra
az állandó és folytonos gondozására a lelkeknek, amely nem alkalomszerű-
ségek folyománya, hanem együttélés a közösség tagjaival - Krisztusban
való együttélés és Isten utain való együtt járás. E téren leülönösen nagy
feladat várakozik értelmiségünkre, amelynek módia van arra, hogy Istentől
kapott képességek felhasználásával a hit élő erejével tegyen tanítványokká
minden népeket és legyen legfőbb tényezője a lelkész sokszor igen nehéz
egyházépítő munkájának. A bizonyságtevők szeretetmunkája, az elesettek
felsegítése, betöltése az Irás szavainak és Isten hatalmát hirdeti azok
számára, akiknek arcán egy-egy könnyet letötöl. A szeretetmunka a bizony-
ságtevésnek az a megnyilatkozása, amely nyilvánvalóvá kell tegye a közös-
ség tagjai előtt, hogy az egyházat nem világnézetek és áramlatok taní-
tották a szociális probléffiák megoldásának szükségességére, hanem annak
véghezvitelére Istentől kapta a parancsot, a keresztyén lélek örök tör-
vény eképp eh.

Még az egyház anyagi szükségleteinek céljait szolgáló és a bizonyság-
tevő lélekből fakadt áldozatkészségről kell megemlékeznem. Ennek a kér-
désnek az elbírálásánál vigyáznunk kell arra, nehogy a mult hibáiba
essünk és összetévesszük a bizonyságtevést az áldozatkészséggel. A mult
század végén és e század eljén jelentkező arra a gyakorlatra gondolok,
amely már majdnem bankékban mérte az egyházhűséget és amely - ha
annak további folyamatát a világháború és az azt követö gazdasági válság
meg nem akasztja, - ide s tova az egyház elanyagiasodásához vezetett
volna, Maga az áldozatkészség még nem feltétlenül bizonyságtevés. Hiszen
sehol a világon nincsen olyan bőséges munkatere a hiúság ördögének, mint



éppen az adakozó ember lelkében. Ellenben a hívő ember készsége, amely-
lyel áldozatot hoz Isten ügyéért, bizonyságtevéssé lesz azok előtt, akik
látják nemcsak az áldozatot, hanem a hitet is, amelyből az kisarjadzott.

Sohasem hallottuk még annyiszor és annyira értelmiségünk és álta-
lában a nem lelkészek bizonyságtevésének kihangsúlyozását, mint éppen
napjainkban, amikor a hitvallók munkábaállítása - egyházunk helyzetét
tekintve - különleges szükségszerűségg é lett. Nem akarok e helyen és
ez alkalommal külföldi vonatkozásban egyházunk világhelyzetével foglal-
kozni s így csak a honi viszonyokra vonatkoztatva utalok két olyan körül-
ményre, amely minden erőnk latbavetését teszi szükségessé a jövőt illetően.

Az egyik körülmény az, hogy szórványegyház vagyunk. Ez a meg-
állapítás már magában véve is az erők szétforgácsolásával járó vérveszte-
séget jelent.

A másik az a tény, hogy még mindig roskadozva cipeliük vállainkon
egy letűnt korszsk egyházi JiberaJizmusának átkos örökségét.

Sokat emlegetjük ezt az egyházi liberalizmust, de kénytelenek va-
gyunk beszélni róla, mivel a mai nemzedékre vár a súlyos feladat; hogy
végre felszámolja ezt a túlterhelt hagyatékot. Láttuk megnyilvánulni ezt
az egyházi liberalizmust kifelé és befelé. Emlékezünk még a más feleke-
zetek iránti túlzott Iojalitásunk megnyilvánulásaira, amikor túlon-túl boldo-
gok voltunk, hogyha az erősebb - intranzigenciájának bástyái mögül -
egy-egy futó pillantásra méltatta egyházunkat. Mi pedig nem vettük észre,
hogya felekezetközi békének sokszor hamis jelszavával. deferáltunk ott,
ahol megállanunk Krisztus parancsának betöltését jelentette volna.

Befelé Isten dolgait sem vettük sokszor komolyan, és szívesen kötöt-
tünk lelki kompromisszumot ott, ahol Isten igéje az emberi bölcselkedni
akarás falába ütközött bele.

Mindezek a multak hibái, amiket nem lehet csupán mea culpázással
helyrehozni, hanem az egyház fundamentomának, a hitnek megerősítésével

-Kell kiküszöbölni,
Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy az utóbbi időben mind-

inkább érezzük annak az egészségesebb áramlatnak az üde lehelletét, amely
már aktívabb hitet kíván az egyház tagjaitól és azt akarja, hogy ök
maguk is hirdessék az igét: legyenek bizonyságtevőkké. Sajnos, azonban
még mindig sok tennivaló van e téren.

A mult idők köde még mindig ránehezedik az egyházi közigazgatás
sáncaira, ahol az egyes egyházi tisztségek betöltésénél nem egyszer a régi
rendszer irányvonalai a mérvadók. A megválasztandók vagyoni viszonyai,
különösképpen pedig az a - talán nyiltan be nem vallott - elv érvénye-
sül, hogy magas világi pozíciókból kell elhívni az egyházi közigazgatás
munkájára a világiakat. Sok nagyon aggasztó tünetről lehetne itt be-
számolni, amelyek rnélyen belenyulnak az egyház belső életébe. Szomorú
szívvel látjuk a patronusi rendszernek, - ha nem is formaszerinti, - de
lényegében való fennmaradását és úgy érezzük, méltán szakad fel a sóhaj-
tás egyházi vezetőink ajakán: hitvalló egyházzá kell átalakulnunk, hívő
egyháztagokat kell munkába állítanunk.

A fentiekre rá kellett mutatnom azért, hogy ezzel is fokozottabb
rnértékben érezzük azt a felelősséget, amelyet Isten az O szolgálatának
betöltése során vállainkra rak. Isten igéje, mint a keresztyén élet egyetlen
forrása, elkötelezest jelent arra, hogy egyházunk minden egyes tagjának
örállöva kell lennie és ügyelnie arra, hogy az egyház valóban élő egyház
legyen.

Én úgy látom - és gondolom úgy látja mindenki, aki figyelő szem-
mel nézi a dolgokat, - hogy ama egyházának arculatán van egy-két
halott vonás. Ezeket a sápadt vonásokat a hitvallók hite kell, hogy meg-
töltse vérkeringésseI! Az élő hit szolgálni akar csupán. Ez a legfontosabb
tényezője az egyház belső életének: egyházépítő dinamikus erővé lesz és
így betöltését jelent a Megváló parancsának: "Tegyetek tanítványokká
minden népeket!"

Dr. Ajkay [stvá".
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Nemcsak kenyérrel él az ember!
1. Nem férhet szó ennek a jézusi kijelentésnek igazságához, de 3.

"nemcsak" szócska világosan rnutatja, hogy Jézus életrendjében az anyagi
élet feltételei is szerepelnek. Már most a kenyérnek és az ige szelgála-
tának viszonyát nézve, azt kell mondanunk, hogy ez a szolgálat a lelki-
pásztor elsödleges feladata, de nézetünk szerint ebbe nem adhatja bele
tudásának, hitének és lelkesedésének százszázalékát, ha a kenyérnek gondja
nap-nap után igénybe veszi életenergiáinak nagy részét. A lelkipásztornak
meggörbedését a napi gondok alatt, sokszor bizony elégedetIenkedését és
halk lázadozását is nem lehet ilyen fölényes gesztusokkal elintézni: "Ha
hite volna, nem így beszélne", "ha hivatásérzet lenne benne, nem törné
magát az anyagiak után", __. "ha az apostolok pünkösdi tüzét érezné, .csak
az odafelvalókra összpontosítaná minden erejét és alázatosan hordana el
az anyagi lét keresztjét". A lelkipásztori hivatás rög ös útjára lépni annyi,
mint szegénységi fogadalmat tenni. Nagyon kevés lelkipásztor van olyan
kedvező helyzetben, hogy a vele egy társadalmi szinten lévő és azonos
kultúrig ényű emberekkel (orvos, ügyvéd, tanár, mérnök, tisztviselő, katona)
megoszthatná a magasabb igényű élet örömeit. Ezzel tisztában vagyunk,
de tudjuk azt is, hogy a pünkösdi lelkesedés szárnyait nagyon megnyese-
geti és a pünkösdi tüzet bizony lelohasztja az a körülrnény, hogy a lelki-
pásztornak, vagy gyermekeinek testéből hiányzik a szükség es kalóriá-
mennyiség, Olyan igazságok ezek, amelyeknek el mondását nem odázhat ..
juk el tovább.

2. Állítom, hogya magyar evangélikus lelkészek hetven százaléka
nem él társadalmi állásához méltó életet. Vegyük először a paróchus lelké ..
szeket. A falusi lelkész többé-kevésbbé olyan emberek között él, akiknek
egész gondolkozását az anyagi élet irányítja. Tehát a papot vagy esőért
imádkozó, napsütést elővarázsoló, ráolvasó mágusnak nézik (és ez a job-
bik eset!), vagy egyáltalában nem törődnek vele. Ez a nemtörődömség
nemcsak lelki munkájára vonatkozik, hanem anyagi megállására is. Munká-
ját nem nézik produktív munkának és sokszor a legélesebb állást foglal-
ják el a lelkész anyagi helyzetének javításával szemben. És rnilyen keserű
a sovány falat is, amely neki és családjának jut, hiszen a falusi embernél
senki sem tudja jobban éreztetni a pappal, hogy egzisztenciája tőle függ.
Szinte szerenesésnek mondható, aki kong-ruás állásban van, mert az állami
kongrua legalább részben függetleníti juhainak önkényétől. A falusi lelkész
félve néz ma már minden újabb gyermekének érkezése elé, mert nem tud
neki társadalmi állásához méltó nevelést adni. Elég gyakran fordulok meg
egy lelkésztestvéremnél, aki három gyermekét nevelteti házon kívül (egyik
egyetemi hallgató, kettő középiskolás), és áldott hitvesévei együtt bele-
őszül a kenyérnek gonaj.~ba. - Ha pedig a falusi lelkész maga is meg-
fogja az ekeszarvát, kettős veszedelem fenyegeti: a földműves nép lenézi,
ő maga pedig a két úrnak való szolgálás testi-lelki szorongásait szenvedi el.

A kis- és nagyvárosi lelkész helyzete -merőben más. Az intellektuális
osztály, amely őt a magáénak nézi, ha egyébkéntegyházzal, gyülekezettel
nem is törődnék, honorálja szellemi munkáját és kultúrigényét, A városi
jelkész sohasem kerül abba a helyzetbe, hogy hívei által kitartottnak érezze
magát. A városi ember tudja, hogy minden munkás megérdemli a maga

, jutalmát és hogya szellemi munka sokszorosan nehezebb a testinél. A vá-
rosi lelkész nagy előnye a falusival szemben, hogy készpénzben fizetik és
a pénzegység a nehéz körülmények ellenére sincs olyan ingadozásoknak
kitéve, mint a nyerstermények. A falusi lelkész párbére, amelyet sokszor
egy kakas, vagy tíz tojás alakjában szolgáltatnak be, egy patriarkális
világ ittmaradt csökevénye, amely sokszor éles összeütközésre vezet lelkész
és hívek között. Ezekkel az ügyekkel a városi lelkésznek bíbelödnie és

bajlódnia nem kell. Másik előnye, hogy iskolák közelében él és iskoláz-
tatási gondjai aránytalanul kisebbek. Ezzel szemben áll egyrészt a jóval.
nagyobb reprezentáció, másrészt legtöbb helyen a nagyon kis lélekszámú
gyülekezet. Azután a folytonos fluktuálás, a gyülekezet arcának folytonos



'változása, amely nemcsak a lelki, hanem az anyagi életben is érezteti káros
.hatását. A budapesti, győri, miskolci, nyíregyházi, szombathelyi, stb. lelké-
.szek jövedelme sem közelíti meg egy jólkereső orvos, ügyvéd vagy bank-
vezér (!) jövedelmét, de tisztességes megélhetést biztosít. Szánandó ezzel
..szemben egyik-másik kisvárosi lelkész helyzete, akit szintén csak az állami
.kcngrua tart a víz felett.

3. A proletársors azonban nem ezeknél, hanem a missziói lelkészeknél
.kezdődik. Itt elsősorban nem a régi missziói központokra gondolok (ilyen
volt az én lelkészkedésem alatt történt anyásítás előtt Szabadka, sőt vala-
mikor Szeged is), amelyeknek anyagi létét valahogyan megteremtették,
.hanern a legújabb missziókra. Amilyen öröm látni a missziói őrhelyeknek
mind messzebbre kitolását, olyan megdöbbentő, hogy egyik-másik missziói
-örhelynek és lelkésznek milyen egyházhoz és emberhez nem méltó anyagi
helyzete van. Ma Budapesten a Gamma finommechanikai gyárban az egy-
hónapos tanoncnak nagyobb a jövedelme, mint egy-egy ilyen missziói lel-
késznek. Pedig ennek az embernek nemcsak igét hirdetnie, hanem repre-
zentálnia is kell, sokszor igen veszélyeztetett helyeken képviselnie evangé-
likus egyházunkat. És a szegénység félszeggé, sutává teszi. Ettől a lelki-
állapottói csak egy lépés van a nevetségességig. Ismertem missziói lel-:
készt, aki havi 80 pengőból fizette lakását és élelmezését. Ruházkodásról,
kultúrigények kielégítéséről, a legújabb teológiai irodalom annyira szük-
ség es műveinek beszerzéséről, tehát továbbképzésröl természetesen szó
em lehet.

Ami már most a segédlelkészeket illeti, csak itt-ott akad egy-egy
ember, akinek a helyzete elviselhető (a budapesti segédlelkészek anyagi
.helyzete rendezettnek mondható). A legtöbben azonban a senki gyermekei,
akik még a most felemelt állami kongrua mellett is csak pirulva merik
bevallani jövedelrnüket. Szerenesésnek mondható, aki megértő főnök mellé
.kerül, aki, ha más megoldás nem kínálkozik, saját családi asztalánál szorít
helyet neki, egyenrangú munkatársának tekinti, anyagilag irányítja és
érdekeit gyülekezettel, egyesekkel szemben képviseli. De tudunk olyan
'helyekről is, ahol a megalázó fizetés mellett megalázó a helyzete is gyüle-
kezetben, lelkész családjában egyaránt, mégpedig nem utolsósorban a lel-
'késznek és családjának érzéketlensége miatt. Van olykor hiba a titánkodö
ifjakban is, hogy nem tudnak úgy elhelyezkedni a lelkész családjában,
.ahogy kívánatos lenne, de igen sok esetben anyagi nincstelenségét betetőzi
a szeretetlen környezet is, amelyben élni kényszerül.

A szegények szegényei végül a missziói segédlelkészek, akiket sok-
szor az iskolából kilépés pillanatában minden gyakorlat. híján dobnak ki
'egy-egy tanyai misszióba. Tisztában vagyunk a nehézségekkel, amelyekkel
az erre illetékes egyházi hatóságok találkoznak, amikor egy-egy ilyen
misszió megszervezését és a missziói állás betöltését határozzák el. De nem

-csodálkozunk azon sem, ha ezek az ifjak anyagiak híján e lélekugarokon
megtorpannak és bizonyos kezdeti lendület után elcsüggednek és sírva
rnenekülnének enyhébb tájak felé.

Ezért nem csodálkozunk azon, hogy teológus-hiány van nálunk és más
-egyházakban egyaránt. Nem csodálkozunk azon sem, hogy a fakultás
viszonylagos nyugalmat és gondtalanságot biztosító padjaiból kilépve,
sokan nem mernek nekivágni ennek a rögös útnak, hanem a megindulás
előtt más életpályakra nyergelnek át. Mert az ezen az úton való kitartás-

"hoz hősiesség szükséges, márpedig nem mindenki alkalmas erre a heroiz-
musra. Kapunk olyan híreket saját egyházunk és más egyházak köréböl,

'hogy segédlelkészék és fiatal lelkészek sietve lépnek át koniunkturális ala-
pon más életpályakra. A református .Lelkészegyesületv-ben nem régen
jelent meg egy feltűnést keltő rövid cikkecske ezzel a találó címmel:
"Timotheus textiles lesz." Ebben bizony a cikkíró nyiltan megmondja,

"hogy az ifjú Timotheusok jobbra-balra kanyarognak és világi pályákori
'keresnek érvényesülési lehetőséget. Nem kedvezőbb a helyzet a római kato-
likus egyházban sem, ahol a kispapok rendre kiugranak a csuhából és
ennek folytán a paphiány már' ott is mutatkozik. A Gusztáv Adolf Egye-

.sület folyóiratában, az .Evangelísche Diasporav-ban is azt olvassuk, hog}C
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a budapesti egyetem különbözö karain körülbelül húsz olyan hallgató van,
aki katolikus lelkésznek indult. Hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy soka-o
kat a korszellem és keráramlatok sodornak messze Krisztus szolgálatától,
de mindent nem lehet a korszellem rovására írni. Az anyagi élet kérlelhe-
tetlen követelményei is igen nagy szerepet játszanak.

4. Már most természetesen valamilyen konkrét javaslattal kellene'
-_jönnöm. Az bizonyos, hogy a lelkészek fizetései között nagy aránytalan-

ságok vannak. Am a. legjövedelmezőbb lelkészi állás sem biztosít meg-
gazdagodásí, vagyon- és tőkegyüjtési lehetőséget. Ha tehát azt javasol-
nám, hogy teremtsünk egyetemlegesen egy központi pénztért, amelybe mía-

. den gyülekezetből befutnának a lelkészjavadalmazásra szánt összegek és
ezeket azután a korpótlékigény, a nagyobb rnunkakör, nagyobb reprezen-
táció, vagy nagyobb család tekintetbevételével aránylagosan osztanák el,
ezzel a kérdést megnyugtató módon meg nem oldanók. A nélkülöző lelki-
pásztorok javadalmát lényegesen nem ernelnök. ellenben azt a néhány jól-
szituált állást, amelyre Timotheusék mint egy vágyálom ra tekintenek, szin"'
.tén a koldusok életszintjére szállítanók le. Atmenetileg azonban talán eny-
híténe valamit egyesek nyomorán, ha ezek a lelkészek jövedelmük egy-
bizonyos százalékaról le tudnának mondani. 40

Közelebb hozna a kérdés megoldásához, ha a lelkészek nyugdíjatta-
tásának korhatárát (a legkiválóbb egyetemi tanár is csak 70 éves koráig
szolgálhat) megállapítanók. Ma az a helyzet, hogy az anyagilag rendezett
állások jó részét a szolgálatképesség kerhatárán már túllevő lelkészek
tartják megszállva és az ifjú generáció így hiába várja sorsa iobbrafordu-
lását, Ebben a kérdésben a Lelkészi Nyugdíjintézetnek is a legnagyobb
megértést kellene tanusftania és minden további nélkül (még 'anyagi áldo-
zatok árán is!) hozzájárulnia azoknak nyugdíjaztatásához, akiknek koruk-
nál fogva vagy egyházi érdekből (!) nyugalomban a helyük.

Még közelebb kerülnénk a rnegoldáshoz, ha a lelkészek hivanyait az
egész vonalon revideálnók és ahol kultúremberhez nem méltó javadalma-
zást találunk, az egyházközségeket a lehetőséghez képest nagyobb anyagi
áldozatokra kényszerítenők. Az egyházi adózás terén egyetemes viszony-
latban úgyis égbekiáltó igazságtalanságok vannak és a budapesti adózó
talán nem zúgolódnék a túl magas egyházi adó miatt, ha tudná, hogy
vidéki törpegyülekezetek sokszor milyen erejükön felüli áldozatokat hoz-
nak, hogy nemcsak lelkészi állást, hanem iskolát is fenntarthassanak.
A hiványoknak egyházmegyénkénti komoly átnézésétö! igen sokat várok.

Volna azután még egy út: az államkormányzatot meggyőzni arról,
hogy az egyház a konstruktív munkának legbiztosabb bástyája és önmagát
védi az állam, ha védi az egyház anyagi létét. Az az állam, amely száz-
ezres tisztviselői létszámmal dolgozik, talán rábírható lenne arra, hogy leg-
alább a segédlelkészeket és missziói lelkészeket állami alkalmazottaknak
nyilvánítsa és anyagi életükről gondoskodjék. Nem egy európai ország van,
vagy legalább is volt a közelmultban (Svédország, Finnország), amely a'
lelkészeket állami tisztviselőkként kezelte.

Valaminek történnie kell, ezt mindnyájan érezzük. Az összes értékek
újraértékelése folyik. Az új idők egészséges szociális felfogásának át kell
terjednie a proletárlelkészek anyagi életének rendezésére is. Addig is azon-
ban, amig a legmegfelelőbb megoldást meg nem találjuk. imádkozzunk
azért, hogy az élet anyagi nehézségei Krisztus szerelrnétöl és szolgálatától
él ne szakasszak éppen azokat, akik az Úr akaratából erre a szelgálatra
rendeltettek. Es imádkozzunk azért, hogy Isten pásztoroknak és gyüleke-
zeteknek áldozatkészséget adjon, hogy az átértékelés idejének Iezártáig
elesni ne engedlék az egyház reménységét és iövendöiét,

Szá"tó Robert.



Az északi evangélikusság helyzete.
Régebben egyházi vonatkozásban meglehetősen közömbösek voltunk

az északi evangélikusok iránt. Egyházunk itt a keleti szórványban évszáza-
dokon keresztül. megengedte magának azt a könnyelműséget, hogy egy-
oldalúan anémet evangélikusság felé irányította figyelmét. Ami keveset
tudtunk Dánia, Norvégia és Svédország evangélikusairól, - azt is csak szűk
körben, - mindössze annyi volt, hogy ezekben az országokban a lakosság
mindjárt a reformáció korában teljes egészében a lutheri' reformációhoz
csatlakozott és e mellett megállt rnindrnáig.

Talán néhány számadat is ismert volt, legalább nagyjában, hogy
tudniillik .

Norvégia . 2,814.194 lakosaból evangélikus 2,722.735,
Dánia . . 3,267.831 3,200.372,
Svédország 6,542.204 6,284.722,

hogy tehát így a skandináv államok evangélikussága együttesen a tekin-
télyes 12,207.829 számot adja ..

Az érdeklődés előterében.

Az érdeklödést észak evangélikussága Söderblom Náthán uppsala!
érsek müvén keresztül vonta magára, aki a hatalmas arányú egyházközi
jobb megértés munkáját végezte.

Oe érdeklődni kezdtünk azért is, mert a németországi evangélikus
egyház szorongatott helyzete indított e távolabbi és jobb feltételek közt
élő evangélikusság megkeresésére.

Igaz: nem- haladtunk messzire. Mert ha megemlítem, hogya szemé-
lyes érintkezés terén mindössze annyi történt, hogy tőlünk Svédországban
egy-egy egyetemi évben mindössze 4, Dániában és Norvégiában pedig
rövidebb ideig mindössze 1 lelkeszünk tartózkodott, viszont Dániaból 2,
Norvégiából 1 és Svédországból 1 teológus volt nálunk egy-egy iskolai
évre, akkor világos, hogy csupán a kezdeti lépések et tettük meg.

Egészen az érdeklődés homlokterébe akko'r kerültek ezek az országok
és egyház aik, amikor a finn háború alkalmával oda kellett néznünk, majd
amikor Németország Dániát ' megszállotta, Norvégiát pedig meghódította.
Ekkor már a magyar könyvpiac is igyekezett útbaigazító árut kínálni.
Az addig csak szépírókon keresztül megszólaló országokról ismertetések
jelentek meg. Finnországrói több is, Svédországról pedig Fredrik Böök:
"Gazdag és szegény Svédország" c. könyve.

Idealizáltunk.
Ha ez érdeklődés mellett róluk szóltunk és írtunk, minden meg-

nyilatkozásnak feltűnő vonása- volt az, hogy életüket idealizáltuk. És ez
érthető is volt.

Skandinávia orszázaí hosszú időn át háborúmentes országok voltak,
ahol a békeviszonyok állandósága szép életfejlődés lehetőségeit adta meg.
Az a magasfokú népműveltség, mely a skandináv államok életére jellemző,
valóban bámulatraméltó. Elismerték ezt és megdícsérték még az egyházon
kívül állók is. Nekünk magyar szórványevangélikusoknak pedig valóságos
álomnak tetszett egy olyan népközösség! élet, melynek tagjai csaknem
tisztán evangélikusok.

A realitások.
E mellett természetesen világosan kellett állnia rnindenki előtt a tény-

nek, hogy nem mesevilágról van szó, ott is emberek élnek, tehát a realitás
minden bizonnyal eltér az idealizált képtől. Ezt mi, akik közelebbi isme-
.retséget kötöttünk ez országok egyházaival. meg is láttuk.
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A skandináv egyházak első feltűnő tehertétele - bár ennek termé-
szetesen vannak előnyei is, - az, hogy álJamegyházak. Ez erős megkötött-
séget jelent. .

Svédország e tekintetben a legkedvezőbb helyzetben volt, .mert bár
egyházi törvényeit az országgyűlés hozza a négyévenként összeülő zsinat
előterjesztései alapján, - mégis: ennek a zsinatnak az egyház életére-
károsnak ítélt törvényekkel szemben "vétó"- joga van.

Dániában 1849-ig a királyi hatalom szabta meg az egyházi törvénye-
ket. Attól kezdve szintén az országgyűlés. Azonban sok visszás állapot
szülte meg azt az elhatározást, melynek alapján 1928-ban kiküldtek egy'
széleskörű bizottságot országgyűlési emberekből és egyháziakból - az.
Ú. n., "Kirkelig Udvalgv-ot - azzal a hivatással, hogy dolgozzen ki egy
javaslatot az állam és az egyház viszonyára vonatkozólag. (Jellemző, hogy
ez a bizottság a közelmultban eredmények felmutatása nélkül lemondott.)-
Norvégiaban már régebb időn át munkáskormány állt az ország élén.
Bár az egyház irányában óvatos volt, az egyház mégsem tudhatta soha,'
hol éri valami váratlan oldaldöfés. támadás.

Tehertétele a skandinávegyházaknak az iskola-ügy egyháziatlansága.
Felekezeti iskolaik nem voltak. A keresztyén oktatás pedig teljesen elvesz-
tette lehetőségeit, mert az iskolákban Ú. n. "semleges vallásoktatást" vezet-
tek keresztül, ami voltaképpen tisztára "vallástörténeti tájékoztatás" volt.
Az egyházak kezében álló népfőiskolák e téren igyekeztek pótolni, amit
csak lehetett, de persze nagy hiányosságok maradtak.

Ami messziről nem volt észrevehető, de közelebbi szemlélődésre fel-
tárult, az a tény volt, hogy a skandináv államok egyházai belől is meg-
lehetősen élesen szembenálló táborokra különültek. Minden ország egy-
házában két főirányt lehet megkülönböztetni.

Dániában az egyik a Grundtvigot követö irány. A népi vonások ki-
emelője, erősen kultúráért síkraszálló irányzat. Az 1864-iki békekötés után
a megcsonkított országba ez öntött lelket, ez hozta meg a nemzeti elmélyü-
lést és a nagyszabású fejlődést. Dánia ennek az iránynak igen sokat
köszönhet. De az idők folyamán meglehetősen liberális irányzattá lett. -
Vele szemben áll a Beck Vilmos által alapított "Indre Mission" ébredési
tfpust képviselő irányzat. Sokszor meg sem értették egymás nyelvét.

Norvégiaban is ellentét áll fenn két hasonló egyházi tábor között.
Az ébredesi irányzat hívei az állami teológiai fakultás mellett népfakul-
tást állítottak fel, mert nem voltak hajlandók gyülekezeteikbe állami fakul-
táson végzett lelkészeket befogadni.

Svédországban is bizonyos ellentét feszül a szabadegyháziak és állam-
egyháziak között,

Ugyancsak a letagadhatatlan realitások közé tartozott az, hogy az
országok lakossága körében nagyfokú egyháziatlanság volt tapasztalható,

Az új nehézségek.
A mai idők helyzetváltozása persze a régi nehézségek mellé újakat. is

sorakoztatott. Aránylag a legkevésbbé változott a helyzet a máig is szaba-o
don élő Svédországban. Több az új nehézség a megszállott Dániában és
minden bizonnyal a legtöbb a meghódított Norvégiában.
" A külső nehézségek között említem meg azt, hogy északon, ahol
a tél - az egyházi munkavégzésre a legalkalmasabb évszak - roppantul
sötét, nagy akadályt jelent az, hogy a háborús helyzetből kifolyólag az el-
sötétítés kötelezettsége áll fenn. A nagyon szívesen alkalmazott nyári
szabadégaJatti evangelizáló összejövetelek g átjai között pedig meg kelI
említeni az utazási nehézségeket és a gyűléstilalmat. (Norvégia.)

Rokonszenves vonása volt a skandinávegyházaknak a minden poli-
tikai érdektől mentes, hatalmas arányú külmissziói szolg álatuk. Ennek pe-
dig f'öakadálya az elzártság, pénzátutalási nehézségek stb.

Súlyos problérnát jelent természetesen az anyagi leromlás. Sőt éh-
inség. Ide mutat Erling Eidem érsek felhívása, melyben kéri a svéd gyűlé-
kezeteket, hogyamegsegítésre szoruló norvég evangélikusoknak álljanak
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a rendelkezésére. (1940 nov. 3.) Magánlevélből szerzett értesülésem egye-
nesen éhínségről beszél Norvégiaval kapcsolatosan.

Hozzájárulnak még ezekhez a nehézségekhez Norvég'iában. azok az
egyházellenes intézkedések, melyekről nem tudni világosan miből állnak,
de ilyen hír érkezett róluk Svédországon keresztül: "Norvégia evangélikus
püspökei IS egyháza az állam egyházellenes intézkedéseivel szemben küIön-
véleményt jelentettek be Skancke államtanácsos előtt, aki az egyházi ügyek
legfőbb intézője. Miután az államtanácsos a püspökök kívánságait nem
hallgatta meg, sőt őket tartózkodásra intette, a nervág püspökök pásztoro,
levélben írták meg a jelenlegi norvég helyzetról való véleményüket s azt
a kívánságukat, hogy milyen magatartást várnak el ezekben az időkben
a hívektől. Ezeket a püspöki pásztorleveleket az államtanácsos eltiltotta,
de mégis minden norvég gyülekezetben felolvasták őket. A pásztorlevelek
tartalmával az egész egyház közönsége, sőt a szabad egyház tagjai is
azonosították magukat. A püspökök és a lelkészek magatartása miatt a
jelenlegi norvég kormány intézkedést bocsátott ki, hogy a jövőben minden
norvég evangélikus istentiszteleten rendőrök és politikai megbízottak le-
gyenek jelen, akik ellenőrzik az igehirdetés tartalmat."

Reflektorfények. .
Itt kellene részleteznem a skandináv egyházak mai tényleges hely-

zetét, hogy e cikk címének valóban megfelelhessek. De őszintén meg
kell vallanom, hogy egy-egy reflektorsugárnál többet adnom nem, áll
módomban. Ha valakiben csalódás érzetét keltene fel ez a tény, úgy
bocsánatát kell kérnem. De nem lehet ma teljesen áttekintő képet adni,
mert értesülések nagyon nehezen kaphatok. Legtöbb még a h-ír aránylag
Dániából. Szegényesebb Svédországból és alig-alig lehet hírt venni Nor-
végia felől.

De szeretném jelezni azt, hogy amit így egy-egy fénysugárral meg
tudok világítani, nem szükségszerűen adj a a csüggedésnek a képeit, sem
az e\csüggesztés tanítását. Érdekes, minden időben igaz és Isten csodálatos
vezetésére tartozó igazság az, hogy az egyháznak legtöbbnyire előnyére
van hivatásteljesítésében a szorongattatás ideje. '

'. Amit ma északon láthatunk, az először is arról tanuskodik, hogy
a skandináv egyházak rnindjobban megtalálják az utat egymás felé. A világ
egyházai (elé most el van zárva az útjuk az egység szolgálatának tovább-
vitele tekintetében, így most megalakították az egymásközötti egységes
szolgálat szervét: "Nordiska Ekumeniska Institutet" címen. Ez legutóbb
Sigtunában, főszékhelyén tartotta ülését 1941 'március 4-6-ig, melyen 21
svéd, 9 finn és 6 dán tag vett részt és melyen "A kor követelése az ige-
hirdetésben és a lelkipásztorkodásban" címen tanácskoztak. Az egymáshoz
való közeledést szolgálta Stockholmban a dán hét és Kopenhágában a meg-
rendezett svéd hét.

Az egyes egyházak kebelén belül is a különbözö irányzatok jobban
egymásratalálnak. A fentebb idézett norvégiai példa a püspökök tiltakozá-
sáról nemcsak megdöbbentőt tartalmaz, hanem a mellett is bizonyít, hogy'
egységesebb lesz a keresztyén állásfoglalás. - Dániában is a Grundtvig-
örökségról felszínes Iiberalizmusba tévedt grundtvigiánusok is hirdetik, hogy
legerősebb fellegváraikban, a népfőiskolákon a tisztára humanizmust hir·
dető nevelésnek változnia kell és hangsúlyozzák megint Grundtviggal "a
keresztyén népi életet". Viszont az Indre Mission fiatalabbjai között észre-
vehetően jelentkezik annak a ténye, hogy az "ébredési-prédikáció"-tól a
"bibliai reformátori prédikáció" felé hajlanak. így tehát az vehető észre,
hogy belső revíziót tartanak minden Tölött, ami őket annyira elválasztotta
egymástól a multban.

Határozott ébredésnek a jelei mutatkoznak. Nemcsak egyházi, hanem
nemzeti ébredés is. Dániában ennek a nemzeti ébredésnek a középpontjá-
ban Grundtvig áll kétségtelenül. Valósággal ennek az ébredésnek a lángját
gyujtotta meg a Grundtvig 125-ik születési évfordulója alkalmával emelt
Grundtvig-templom felszentelése.
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Oe amint írtam, egészen határozottan lehet beszélni egyházi ébre-
désre mutató jelekről is. Még nem merném ébredésnek mondani, csupán
jeleknek. Mind szélesebb körű tömegek fordulnak az egyház felé. Ennek
néhány igazoló példáj át hadd sorakoztassam fel.

A dán szociál demokraták a multban sok keserűséget jelentettek az
egyháznak. Most a következö eset történt, mely mindenesetre beszédes:
Egy Krenchel nevű jogász könyvet írt e cimen: "A feltámadás jogi meg-

"világításban." A szociáldernokrata munkásközpontok vezetői a dán váro-
sokban mindenfelé alkalmat kínáltak fel az egyház embereinek, hogy
munkásgyűléseken az egyház nézetet nyilváníthassa a könyvvel kapcsola-
tosan. Mint mondották, súlyt helyeznek arra, hogy a munkásság ne egy-
oldalú egyházellenes útmutatást kapjon. Aarhus városában R. Prenter lel-
kész volt az egyház előadója. Hatalmas, 1000 személy befogadására alkal-
mas előadóteremben volt a megbeszélés. A munkáskör elnöke előre meg-
mondotta: "ma sok emberünk jön el, mert ha vallási kérdést tűzünk ki,
mindig telt házunk van!" És az előadó pap megjegyzi, hogya hallgatóság-
róI egyáltalában nem lehetett elmondani, hogy tömegesen Krenchel párt-
ján lettek volna, sőt komoly keresztyén hitvallások hangzottak el.

Meg kell említeni azt a tényt is, hogy Dánianak régóta van keresz-
tyén evangélikus napilapja, a "Kristelig Dagblad". Úgy 4-5-ik helyen álló
napilap volt a multban. Ma egymagának nagyobb az előfizetői száma, mint
a többi napilapnak együttvéve.

Norvégiából említeni kell a következő érdekes esetet. Régi szokás
már Norvégiában, hogy az egyetemet végzettek 25 évvel később emlék-
könyvet adnak. ki, mely rendes en rövid élettapasztalatokat közöl, Mos]
a 25 éve egyetemet végzettek ernlékkönyve annyiban volt feltűnő, hogy
meglepö módon hordozza a komoly keresztyén ség ismertető ielét, A libe-
rális "Dagbladet" gúnyosan megjegyzi: "Úgylátszik a vallásos köntös igen
jól áll a doktoroknak és nagykereskedőknek." -.: Kornoly eredményei van-
nak, Norvégiában az oxfordi mozgalornnak is. Egy kis hír az ősszel azt
mondta el, hogy "Norvégia két meg nem nevezett városában annyira biblia-
olvasó lett a közönség, hogy a könyvkereskedések bibliáit széfkapkodták.
Az ifjúság lelkiébredése kifejezhetetlenül nagy".

Mindhárom ország ilyen irányáról bizonyítanak azok a ritkán, de
mégis csak érkező személyes levelek is, melyek északi ismerőseim kezétől
származnak.

A "semleges vallástanítás" is revízió alá jut. Határozott keresztyén
valláslanítás követelése szólal meg mindenfelé. Svédországban a legutóbbi
időben megalakult a "keresztyén tanítók egyesülete". Ez is idem utat.
Dániában templomi hangversenyt rendeztek az iskolák 600 tanuló rész-
vételével és válogatott szép egyházi énekeket énekelték, amit nem Iehe-
tett elképzelni ezelőtt.

Az új helyzet az egyháziakat is elmélyedésre kényszeríti és alapos
körültekintésre sarkalja. Ezt mutatja az a tény, hogy alig van egyházf
vezetők közt találkozás, megbeszélés úgy, hogy akor követelrnényeinek
megfelelő igehirdetés kérdését fel ne vessék. Erről tanácskozott az "Északi
ökumenikus konferencia", ez az egyes egyházon belüli irányzatoknak min-
dig felvetődő új kérdése. és a teológiai irodalomban is mind sűrűbben
jelennek meg e kérdéssel foglalkozó könyvek és tanulmányok.

Amit elmondottam, azt hiszem, mindenkit meggyőz arról, hogy valami
áldott új élet születik. meg az északi evangélikus országokban, Ébredésnek
a jelei. Hogy ez még nem maga az ébredés, bizonyos. Sok hűséges szolg'á-
lat, teljes odaadás, Istenre figyelés lesz szükséges ahhoz, hogy e kez-
deti jelek meg ne csalják a reménykedőket. Vajha az evangélikus egyházak
északon csakugyan oda tudnák magukat adni teljesen és fenntartás nélkül
Istennek, hogy mint eszközöket használja fel őket az O akarata szerint.

S ha mindazt meggondoljuk, amiről eddig szó volt, úgy van ennek
a helyzetképnek valami tanítása számunkra is. Van valami keserű szájíze
annak a tanulságnak, hogy az egyházat, annak magas rendeltetését a világ
rendszerint csak akkor veszi észre, amikor minden más erőforrás fel-
mondja a szolgálatot. Keserű mindig újra meglátni, hogy gondtalannak
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Játszó korokban mennyire lökdösik, bántalmazzák az egyházat és mennyi
közömbösség vagy rosszindulat nyilvánul meg ·irányában. Sokszor még az
'erkölcsi törvényektől függetlenül élni akaró suhancgyerek is dicsőségnek
tartja, ha besározott cipőjét beletörülheti . az egyházba, mint valami el-
vetett rongyba.

De legyen az, ami földi mérték szerint nekünk keserű, Isten akarata
.szerint édes- a szajunkban. Annak a felismerése, hogy Isten az egyházban
szerétetének mentő munkáját feltartóztathatatlanul végzi. Üdvösségre ve-
.zetö akaratát is hirdetteti ebben, dc földi drága értékeinket is így tartja
meg számunkra. Ezt láttuk mí az elszakított végeken. ezt látják próbás
'időben északon, ,-

. Szeressük azért nagyon az egyházat!
Wolf Lajos.

Jézus Krisztus,
6. Az ú-.

Az Emberfia név kizárólagosanönmegjelölése Jézusnak.
Az Isten Fia név főképpen közvetlen tanítványainak ajkáról
hangzott el vallomásként. Jézus Krisztus .szernélyének helyes
megítélése végett azonban még egy harmadik szájra is ügyel-
nünk kell: az első keresztyének gyülekezetére. Kinek, minek mon-
dette őt az őskeresztyénség? Külön tanulmány tárgya lehetne
a Jézus-neveknek az a hosszú sora, mely 'az apostoli korban
eredt meg bővizű patakként. Krisztus a Megváltó, az Alfa és
Ómega, a Fő; Ö az Ige és az Ámen, a Kőszikla és az Élet; a
Második Ádám és a Királyok Királya is csak Ö. Nem idézhetünk
ezeknél hosszabban. Kiragadunk iaz újszövetségi epistolákból
megint egyet, a legjellemzőbb Jézust illető nevet s ezen szemlél-
jük az első gyülekezet Krisztus-imádatát. ,

Mert hogy az első keresztyének Krisztus imádásában voltak
. foglalatosak, senki. nem tagadhatja. Épp azok a-racionalista tudó-

sok, kik Jézusból szerettek volna közönséges embert faragni,
törölve életéből isteni méltóságának minden jelét, állították,
hqgy 'az első gyülekezet emelte őt, a közönséges embert, isteni
sorba; feladatuknak következéskép azt tartották, hogy ebből a
"hitnek Krisztusából'', ki csak az emberek csalfa hiszékenységé-
ben született meg, kihámozzák a "történeti Jézust", azt, ki való-
jában élt. Hogy az isteni rnéltóság igényével föllépő Jézus meny-
nyire történeti tény, cáfolhatatlan, sőt bizonyított valóság, már
kirnutattuk. Most csak az a bizonyos "hit Krisztusa" érdekel
bennünket, kiben az első gyülekezet. Istenét imádta. Ime; ennek
oly ránk maradt írásbeli bizonyítékai vannak, hogy még a krisz-
tustagadó tudósok sem tagadhatják, sőt megoldási kísérletükben
- a maguk módján - számba veszik, rnivelhogy számba venni
kénytelenek. Nos, mi meg ide érkezve a védekezésból támadásba
megyünk át: Jó racionalisták, az utolsó fegyvereiteket magatok
hajítottátok el; Jézus önbizonyságát (ez csak világos) megerő-
sít) tanítványainak szűk köre, de megerősíti (ti magatok ismeri-
tek dl!) az első generáció is; ezzel pedig minden számba jöhetö
tényező - Jézus, a tanítványok s a kortársak - egyet mond!
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Bizony rendkívül értékes számunkra, hogy az első generá-
ciónak Krisztusról szóló hitvallása ránk maradt. Ha mondjuk,
csak a második század közepén bukkanna fel adat arra nézve,
hogy Istenként imádták Öt, nehéz volna 'a pogány apotheosis s
a néprnitosz gondolatát kizárni, mégha valótlan is. Így azonban
merőben másként állunk bizonyosság tekintetében. A kortársak
élő tanuságtétele némít ja el kételyeinket, Ugyanaz az ember-
öltő, melyben született, nem tehet egy közönséges embert
Istenné, kiváltképpen nem a monotheismusnak olyan klasszikus
talaján, minő a zsidóságé, hol az apotheosis gondolata szörnyű
bűn, istenkáromlás számba ment. Az apostoli igehirdetés a kor-
társaknak szólt, kik Lukács evangélistához hasonlóan még utána
járhattak a dolgoknak; Pál is élő tanúkra mer hivatkozni.

Megvan teháta folytonosság. Nemcsak Plinius leveléből
értesülünk arról, hogy az őskeresztyének Krisztusnak mint Iste-
nüknek vasárnaponkint himnuszt énekeltek. Nemcsak Celsus
vádjaiból tudjuk, hogy Istenként imádtak valakit, aki sírba téte-
tett. De már 'a Krisztus halálát s eltűnését követő legelső. évek-
ben eza hitvallás száll szájról-szájra: Jézus Krisztus Or! (Fil. 2,
10.; I. Kor. 12, 3.; Csel. 2, 36.; Róm. 10, 9.; I. Kor. 8, 6.) Azóta,
ha Öt emlegetjük, az első gyülekezet szájárólellesve, legigazab-
ban és legszebben így emlegethetjük: a mi Urunk Jézus Krisztus.

De vajjon tartalom tekintetében nem marad-é a gyülekezet
hitvallása messze az Emberfia meg az lsten Fia nevek mögött?
Jézus Krisztus ÚrI Valóban olyképen isteni méltóságot jelöl meg
ez is, tniként amazok? Kétség nélkü!.

A görög .kvrios" nem volt még oly megkopott, bárkinek
kijáró megtisztelés. mint manapság Európában bárhol az "Uram".
Kezünk ujjain megszámlálhatjuk azokat,akiknek akkortájt Úr
volt a CÍmük. Keleti despoták ritka neve. Azoké a keveseké,
akik korlátlan hatalommal, számon nem kérhető önkénnyel ural-
kodtak milliókon. Viselték például a római császárok. Éppen az
ő" esetükben világos külörrben, hogya kyrios rangja a vallásos
tisztelet jegyét is magán hordta. Ugyanígy volt mitikus keleti
istenségeknél. Az Otestámentom görög fordítása, az ú. n. Sep-
tuaginta pedig magának a Mindenhatónak nevét fordítja le vele!

Képzeletben s gondolatban át kell élnünk tehát a kyrios
szónak ezt a régi ropparit tartaimát s csak azután fogjuk meg-
érteni, mit mond a keresztyén g-yülekezet első hitvallása: .Kvrios
Jesus", vagyis Úr a Jézus, Jézus Krisztus ÚrI Péter így prédikál
pünkösdkor: Úrrá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti meg-
feszítettetek. Egy .megfeszített embert I~ten teljhatalmú isteni
pozícióba emelt föl, kerlátlan értelemben Urrá tette őt, nem jelen-
téletelenebb nevet adott neki, mint a saját maga nevét, ki egye-
dül Úro Ismét hangsúlyozzuk, a monotheismus talaján történik
ez! Pál azt írja Filippibe, hogy az nr névvel Isten oly nevet adott
Jézusnak, mely minden név fölött való, vagyis minden mértéket
meghaladóan felmagasztalta őt. Ami Jézussal esett, nem közön-
.séges rehabilitáció; Isten nemcsak igazolta Jézus igényeit, hanem
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még növelte azokat s feltámasztása által a teljes kozmosz Urává
tette Öt, Hogy ez 'a prédikátum mennyire szerfelettvalóan nagy
volt, mutatja ez az apostoli ige is: Senki sem mondhatja Úrnak
Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Mi magunktól erre reá nem
jöhetünk. Elébb Isten szent Lelkének ajándékára" a hitre van
szükségünk, csak aztán tudunk ily nagyot mondani Jézusról: az
ÚrI S itt említsük föl még azt a sokat emlegetett, de valóban
soha meg nem üresedő tényt: az őskeresztyénségnek ezer meg-
ezer vértanuja halt meg e miatt a hitvallása miatt, mivelhogy
Jézust tartotta az Úrnak s nem a császárt, kinek oltáránál áldozni
kényszerí tették.

Jézus isteni méltóságát és teljes istenségét vallotta a gyüle-
kezet ezzel a hittel. S ebben a hitben számára megoldódott az
Emberfia rejtélye is, megerősíttetett Jézus páratlan istenfiúsága
is. A "hitnek" ez a Krisztusa nem utóirat, toldalék, új szöveg a
Krisztus-okmányon, melyből úgy kell kihámozni a "történeti"
Jézust, hanem pecsét rajta, bizonyság és bizonyosság! A hitnek
Krisztusa a történeti Jézus. Az evangélisták hittel, de a valóság
után rajzolták meg Öt. Az első gyülekezet hite sem költés, hanem
bizonyságtétel, tanuvallomás; tniként piros pecsét, bizonyosságot
kiált a hitvallása: Jézus az ÚrI

Sekole Lasslá.

A harmad ikm isszió.
A természettudományos világnézet és a keresztyén meggyőződés kö-

zött tátongó szakadék áthidalása semmiképpen sem sorozható a kül- vagy
belmisszió célkitűzései közé. Pedig ez sem kisebb feladat, mint a pogá-
nyok megtérítése, vagy a közöttünk élő közörnbösök felrázása. Nézzünk
hát bátran szeme közé a kérdésnek.

Kétségtelen: az emberek többséget nem nyugtalanítja a vallás és
tudomány vitája. Ezek híte avagy hitetlensége egyéni életút juk függvénye.
és vallásos életüknek gyümölcstermelővé érlelése, istentelenségük meg-
döntése rendszerint kedélyviláguk felrázásával. akaratuk helyes irányban
való felszításával szorgalmazható. Túlnyomórészt a bűn, melyet szeretnek,
meg az evilági dolgokhoz görcsösen kapaszkodó akaratuk áll lelkük és
a Biblia között.

Nem igy azok, akiket foglalkozásuk, megélhetésük a természettudo-
mányokhoz kapcsol. Náluk a bűnt Krisztusnál jobban szerető érzelem,
a sikert minden áron kiverekedni törekvő akarat mellé leghatalmasabb
szövetséges gyanánt felsorakozik az értelem is. Sőt, akadnak közöttük
nem kis számmal olyanok is, akiknek vallástalanság a nem romlottságból.
nem a "szív megkeményedéséből" ered. Ezek kereső, vágyakozó lelkek,
szeremének vallásosak lenni: de értelmük nem engedi. Nem vehetjük
rossznéven az. orvostól, a természetvizsgálótóI és attól a Felsorolhatatlan
sok foglalkozási ág müvelőiétöl, akit egyedül csak az különböztet meg
az iparostói és ruház fel hivatástudattal. hogy tudományos képzettségre
törekszik és kenyéradó gazdájának elméleti alapjait kornolyan veszi. Ezek-
hez vezet a harmadik misszió útja, de nem hajón, vonaton, hanem arra
a szellemi síkra való 'felkapaszkcdással, mely földrajzi és politikai hatá-
rokkal mitsem törődik.

Miután a 'misszionárius tisztába jött önmagával és hosszas, gyötrő
vívódások után világosan felismerte Isten hozzá .szóló üzenetét, elkülö-
nítve azt saját hangulataitói, önkényes elképzeléseitől, gyarló emberi be-
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folyásoktól, szöval mikor hivatástudata kirajzolódott lelkében: komoly
mérlegeléssei, aprólékos gonddal, évek megfeszített munkájával teszi alkal-
massá magát. Oe nem autodidakszissal, gőgbe torkolló, avagy kétségbeesés
felé bukdácsoló önképzéssel, hanem a ne velö, tanító közösség i élet védő-
szárnyaiba kapaszkodva.

Jól tudjuk és örömmel tartjuk nyilván: szép sikerei vannak kül- és
belmissziónknak. Oe elborul a tekintete minden hívő keresztyénnek. ha
a vallas és a tudomány feszültségére gondol. Látjuk: akadnak, akik írásban
és szóban bizonyságot tesznek, neki vágnak bátor hajósok gyanánt a

közöny és gúny tengerének, de éppen magárahagyottságuk, szervezetlen-
ségük rniatt partot nem érhetnek. Könyvtárrá duzzadtak a hitvédő iratok,
ott fakulnak, porosodnak, de a szakadék szélén tépelődőnek mit sem
mondanak.

Valljuk be·: ma is éppen olyan tátongó seb az emberiség lelkén, éppen
olyan gyötrően fájdalmas szellemi válság a vallas és tudomány ellentéte,
mint száz évvel ezelőtt. Eddington, a világhírű angol fizikus-csillagász egyik
könyvében ezt írja: "Igen sok tudós tudományos és vallásos meggyőző-
dését közlekedésmentesen elszigetelt rekeszekben tartogatja. Meggyőződé-
sük egyik fele jó a laboratárium számára, a másodikat pedig a templom-
nak tartogatjak és senki sem próbálja meg komolyan a kettő összeegyez-
tetését." Egészítsük ki ezt még azzal, hogy ez csupáncsak a hívő keresz-
tyén tudósokra vonatkozik. Egyedül ök kénytelenek lelküket ketté tépni,
hitük és tudásuk összeegyeztethetetIenségének tényét a mesterségesen elő-
idézett lélekhasadással oldani meg. Mert ilyen önkínzó és már-már a
pszichópatológiába torkolló műveletre a hitetlen természetvizsgálónak
nincs szükség e.

Aki nem fél az igazságtól, vegye tudomá ul: korunk természettudo-
mánya és vallásos meggyőződése nemcsak összeegyeztethetetlenül ellen-
tétes egymással, hanem kiengesztelhetetlen gyűlölettel egymás' megsem m i-
sítésére tör. Később még utalok arra, hogy nemcsak egyes tételeik. állítá-
saik, igazságaik ellentétesek, hanem egész rendszerük, gondolatviláguk,
előfeltevéseik, végkövetkeztetésük is. Minden Ú. n. összeegyeztetési kísérlet
érzelgős önáltatás. Választani kell közöttük, az egyiket elvetni, a másikat
elfogadni, mint az igent és a nemet, a tüzet és a vizet, rnert aki kever
és kavar, az megszüntet, az kiolt. .

Belátva ezt, megdöbben az ember s szinte nem is meri feltörő gondo- I
latát kirnondani. Hiszen minden orvost és természettudományi szaktuda-
sából élőt, akit megtérítünk: megoldhatatlan lelki krizisba hajszolunk belé!
Borzalmas választás elé állít juk. Ha meg tér: meg kell tagadnia természet-
tudományos világnézetét. Fel kell rug nia egzisztenciájának tudományos
alapjait; sivár, rideglelkű haruszpeksszé lesz, ki jobb meggyőződése elle-
nére kizárólag csak pénzért folytatja mesterségét. Ha irtózik ettől az
uttól, ha hivatásszeretet s tudományos ambíció hevíti: értelme szegül ellene
annak, amit saját szíve diktál, amit akarata cselekedni kíván. Képmutatásba
vagy lélekhasadásba sodorjuk felebarátunkat. Nem gyógyitjuk meg il mo-
-dern embert, kinek úgyis az a baja, hogy nem érti azt, amit hisz és nem
tud hinni abban, amit ért! ,

A térítésnek ez a módja nem jobb a Krisztus korabeli f ar izeusokénál,
rnely az írás szerint az áttérőt rosszabb helyzetbe hozza, "kétszerte inkább
a gyehenna fiává" teszi. És nem lehet elken ni a dolgot azzal sem, hogy
a kereszt a pogánynak ,.bolondság". Amikor ez elhangzott, a kor tudomá-
nyos világnézete már teljesen hitelét vesztette és ennek dacára sem intézte
el Pál apostol kézlegyintéssel - (mint sok korunkbéli apologéta a
fejlődéstant, származástant, ernbriológ iát, összehasonlító lélektant, kísérleti
biológiát stb.), - hanem kiállott az Areopágus közepére és az összesereg-
lett epikureus és stoikus bölcselőknek _teljes tudományos vértezetben és
a szokásos modorban bizonyította Krisztus igazságát.

A harmadik misszió útja semmivel sem könnyebb a másik kettőnél!
Nem elég a jószándék, az érzelmi felbuzdulás, hanem ehhez is egész
ember kell. Nemcsak olyan. aki önmagával van tisztában, hanem felada-
tával is. Oe azt is tudnia kell, hogy elhordozhatatlan terhet vállal; any-
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nyira sokrétű, bonyolult, egyénileg áttekinthetetlen feladat ez, hogy lsten
nem is egyesekre, hanem sokak közösségi együttműködésére bízta.

Természetesen lehetetlen egy rövid tanulmány keretében felvázolni
a feladat, a közösség, az együttműködés stb. körvonalait. Mégis, hogy
ne maradjak a könnyen félreérthető általánosításnál, ha csupán csak tav-
irati stílusban is, felvetek néhány elgondolkodtató ötletet. Példának okáért,
rnilyen zavart keltő a pongyola fogalmazás, a dolgok nem szabatos meg-
határozása! Sokat hallunk a természettudomány és a Biblia ellentétéröl,
valamint azok "összeegyeztetési kísérleteiröl'', Holott világos gondolko-
dási követelrnény, hogy csak hasonlókat szabad összehasonlítani. A Biblia
Isten önmagáról szóló kinyilatkoztatása, a természettudomány pedig em-
beri alkotás. Hasonlítsuk össze a két emberi művet: a természetre, illetve
a Bibliára épülö tudományokat! Mindakettő (természettudomány, illetve
vallástudomány) olyan emberi erőfeszítés, amellyel valami nem emberit
(a természetet, szóval a világot - illetve a kinyilatkoztatást) iparkodunk
megragadni. megérteni, vagy is önmagunknak és másoknak megmagyarázni.
Hogy ez a két különböző valóságra épülö és különböző módszerekkel (ana-
lízis, indukció, illetve intuíció, dedukció) végrehajtott "magyarázat" sok-
ban eltér egymástól, azon semmi csodálni való sincs. A feszültség, az ellen-
tét tehát belőlünk fakad. Nem a világ áll szemben a Bibliával, hiszen mind
a kettő lsten kinyilatkoztatasa (v. ö. Római levél 1.), hanem a mi róluk
való vélekedesünk.

Azután számot kellene vetni azzal is,· hogy minden emberi nézet,
meggyőződés két mozzanat kölcsönhatásából és feszültségéből bontakozik
ki. Ismereteket gyűjtünk (pl. a természetből, avagy a Bibliából), melyek
persze aprólékcsak és ezerféle tévedésnek alávetettek, és rendszert alko-
tunk. A rendszer irányítja ismeretszerzésünket, az új ismeretek tágítják,
módosítiák, sokszor szét is robbantják rendszerünket. Nem elég tehát a
természettudomány és vallási ismeretek ellentétével számolni, hanem ügyelni
kell a két -különálló, egymással farkasszemet néző rendszerre is.

Különös figyelmet kellene szentelnünk még annak, hogy úgy a rend-
szeralkotás, mint az ismeretszerzés tőlük független előfeltevések, princi-
piurnok irányítása alá tartozik. A természettudományi kutatás például a
normális elvre épít. Arra, mely azt vallja, hogy minden törvényszerű, sza-
bályos fejlődés eredménye. Szöges ellentétben áll vele keresztyénségünk
abnormis elve, mely a világ, az élet, az ember megrontottságát állítja.
A teremtett világ letért az Isten kijelölte útról, abnormissá lett, a pusztu-
lásba rohan és megváltásra szorul. Összeegyeztethetetlen, egymást kizáró
principiumole ezek, közülük csak az egyik lehet igaz, a másik okvetlenül
hamis. A harmadik misszió első döntő ütközetét itt kell megvívni.

Jól tudjuk azt is, hogy mind a két "tudomány" nemcsak igazságokból,
tényekből. hanem teóriákból, feltevésekből és szimbolumokból áll. Ezeket
külön-külön kell összehasonlítani és megvitatni! Es akkor ki fog derülni,
hogy sok tudományos "tény" bizony csak feltevés, és hogy a vallás "igaz-
ságai" között is akadnak szimbolumok, melyeknek betűje bizony öl, a lel-
kéhez vezető utat csak azok találhatják meg, akiknél az igazság emésztő
sóvárgása alázatossággal párosul. Dr. !tl'ök Ioan.

Evangélikus néphagyományok.
Amikor az evangélikus néphagyományok ügyét e helyen szóvátesz-

szük, meg kell vallanunk, hogy teljesen járatlan és töretlen úton járunk.
A magyar néprajzi kutatás eddig nem foglalkozott (nem is foglalkozhatott)
ilyen természetű vizsgálatok végzésével, mert figyelmét elsősorban - na-
gyon helyesen - a magyarság egyetemes néphagyományainak összegyül-
tésére fordította. Az elmult évtizedek alatt tekintélyes mennyiségű adat-
anyag birtokába jutottunk; azonban éppen ez az anyag mutatja azt, hogy
a gyüjtörnunkát nem lehet abbahagyni, hanem fokozatosan a kívánalmak-
nak megfelelően újabb szempontok figyelembevételével tovább kell foly-



164

felkutatandó a népi' éneklés (itt most csak az egyházi éneklésre gondolunk»
különféle módja. Vannak gyüJekezeteink, ahol nagy az éneklési kedv, nagy-
az énekszeretet. Ezeken a helyeken bizonyos énekeknek kizárólagosevan-
gélikus jellegük lett. Az "Erős várunk" kezdetű ének mindenütt közkedvelt
egyházunkban, azonban a felvidéki gyülekezetekben mintha jobban kedvel-
nék, rnint az Alföldön. Ezeknek a jelenségeknek minden bizonnyal lélek-
tani. okuk van, milyen jó volna, ha ismernők ezeket.

A vallásos néprajz tartja számon azokat a hagyományokat is, ame-
lyek pl. a templom alapításához fűződnek, továbbá a templom gondozását"
illető szokásokat, a templom felszerelésével kapcsolatos előírásokat, stb.
Idetartozik a lelkész iránti magatartás rnilyenség e, milyen formái vannak
a tiszteletadásnak ? Nyíregyházán pl. még a világháború után is kezet csó-
koltak az idősebb lelkésznek az asszonyok és gyerekek. Kutatásra érdemes
a hagyományos szokások érvényesülése a lelkész fizetésénél és ajándéko-
zásánál. Vizsgálatra méltó volna a népi vallásosság hagyományos meg-
nyilatkozása születések, keresztelők, temetések és más alkalmak idején.
Evangélikus parasztságunkról nemrégiben állapitották meg, hogy tekin-
télyes része szórványvidékeken él. Bizonyos, hogy e helyzetenél fogva:
egész különleges fejlődésen megy át lelkileg. Nagyon tanulságos volna,
ha a szőrványvidékeken élő evangélikusságot megismernénk abban a tekin-
tetben, hogy néphagyományaik rnennyiben azonosak a környezö másfele •.
kezetűek néphagyományaival és mennyire térnek el attól. Tudott dolog,
hogy ilyenkor kölcsönhatások érvényesülnek. Lássunk erre egy konkrét
ji)éldát. Mikor az alföldi tanyarendszer kialakulóban volt, Nyíregyházán is'
megtörtént a szállásföldekből fejlődő bokortanyák kialakulása. A szállás-
földek legnagyobbrészt színtiszta evangélikus tirpák gazdák tulajdonában
voltak. A lakosság gyarapodásával, amihez jelentékeny görög katolikus-
ruszin és tót is járult, megkezdődött a küIterületek benépesítése. A szállás-
földekre kiköltözködtek a gazdák, közéiük nagyszámú ruszin cselédség is'
behúzódott, mint munkaerő. A ruszinok vallásosságuknál fogva számtalan
katolikus (főleg görögkatolikus) szokást honosítottak meg a tanyákon lakó
evangélikus lakosság közőtt. Többek között a máriapócsi búcsújárást. Még
a világháború előtt is nagyszámú evangélikus csoport látogatott le egy
ify,en katolikus búcsú alkalmával. Különféle ház- és más dolgok megszente-
léséne a görögkatolikus papot hívták el az evangélikusok is. Viszont szám-
talan esetben ruszin származásúak az evangélikus templomba jártak és ott
kereszteltették gyermekeiket. Megmaradtak görögkatolikus hiten, de rnint-
hogy a tanyai iskolában evangélikus hittant tanuItak, kátét és Bibliát, át-
vették az evangélikusok egyházi szokásait. Ezért van az, hogy Nyíregyhá-
zán azonos családnevek között sokszor az egyik ág evangélikus, míg a'
másik görög, vagy római katolikus. -' Az ilyen helyen azután nagyon
nehéz .különválasztani az evangélikus néphagyományokat. De talán éppen
ez a körülmény mond valami újat számunkra. A nyíregyházi bokortanyá-
kon a beUehemezés már kihalóban van, közlések szerint a közelmultbarr
még elég gyakori volt, de evangélikusok nem jártak betlehemmel, hanem
csak máshitűek, Ezek természetesen végigjárták az evangélikus családo-
kat is, akik szívesen meghallgatták őket. Ezzel szemben szokásban volt-
az evangélikusok között, hogy világi vagy vallásos énekeket énekeltek
az ablakok alatt. Ez még az utolsó évtizedekben is szokásos volt. Ez már-
tiszta -evangélikus szokás volt. Sajnos, ma már egyre kevésbbé találkozunk
ezzel a szép ősi hagyományos vallásos népszokással. .

Evangélikus néphagyományaink összegyüjtése által megraizolhatnök
egyházunk vallási néprajzi képét. mely a magyar műveltség és lelki élet
újabb színeit vetítené elénk. Az összegyüIt anyagót nagy haszonnal köny-
ve!hetné el a gyakorlati teológia, egyháztörténet, belmisszió, a szórvány-
kérdés, valláslélektan, az egyházjog, külvárosi gyülekezeti munka, stb.
Remélni szeretnénk, hogy az evangélikus néphagyományok ügye sokak
részéről megértésre fog találni. *) J1fárkus Mihály.

*) Néphagyományaink (tehát a vaJIási néphagyományok is) nemzetünk-
legbecsesebb öröklött szellemi kincsei, ezeknek összegyiNtése, megmentése-
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Krisztus gyülekezete.
Amikor figyelmesen végigolvassuk Pál apostolnak a tesszalonikabe-

liekhez és a korintusiekhoz írt két- két levelét, a testvéri társalkodás intő
és vígasztaló szavaiból és a lelkekért meg az igazságért való tusakodás
harcos vitáiból kialakul előttünk Krisztus élő gyülekezetének a képe. Ezeket
a leveleket két fiatal gyülekezethez intézte az apostol. Mindegyik hatalmas
világváros, nagy tartományok szellemi és gazdasági gócpontja. Égő szivvel
és pásztori gonddal sok időt és rengeteg erőt áldoz az apostol, hogy sze-
mélyes munkával, munkatársai szolgálata által és leveleivel valóban meg-
gyökereztesse Krisztus kegyelmében ezt a két gyülekezetet, hogy azután
messze vidékek számára sugározhassák ki az evangélium vonzó világosságát.

Tesszalonikában, a mai Szaloniki elődjében, alig egy hétig hirdethette
az apostol az üdvözítő evangéliumot. A helybeli zsidók féltékenysége és
a kereszttel szembeszálló ellenségeskedése olyan üldözést támaszt, hogy
kénytelen tovább menekülni. Aggódva gondol a néhány napos keresztyé-
nekre. Munkatársa, Timoteus azonban megvígasztalja, mert Isten Szent-
lelke ezeket a fiatal, alig megindult lelkeket is meg tudta tartani, sőt
gyarapltani tudta a hitben és az istenfélő életben. Hozzájuk intézett első
levele ujjongó magasztalása a kegyelemnek, amely minden üldöztetés és
ellenségeskedés ellenére és közepette is megtartja a Krisztus gyülekezetét.

Nagyobb harcot kell azonban vívni Korintusban. Itt nincsen külsö
támadás, de annál ádázabban ostromolja a Sötétség Fejedelme agyüleke·
zetet belülről. Kikezdi a gyülekezet egységét, azáltal, hogy az igehirdetés
és a tanítás egyetértését bontja meg. Mélyebb vallásosságot Igér az evan-
géliumnál és nagyobb bölcseséget ígér, mint a hit. Aki tökéletes akar
lenni, hagyja ott Pál apostol gyarló, egyszerű, sőt nyomorúságos prédiká-
cióját és csatlakozzék hozzájuk. Jönnek azután, akik megtoldiák a hitbeli.
életet és a zsidó törvénynek vetik alá magukat, hogy így Istennek tetsze-
tősebb legyen kegyességük. Vannak, akik Jézusra hivatkozva túltes zik
magukat minden parancsolaton. Ök szabadok, akiket nem köt semmi.
Ennyi oldalról szorongat az ellenség és ragadozza a nyájat. Mitévő legyen
az apostol? Nem latolgat ja a helyzetet és nem csinál semmiféle emberi
számítást. Egyszerűert Isten igéjét hirdeti. A golgotai keresztet állit ja
a középpontba, a megbékéltetés evangéliumát kiáltja bele a pártoskodás
és emberimádás mozgalmasságába. Isten kegyelmét teszi naggyá, amely
megítéli, és eltörpít minden emberi felfuvalkodást, semmivé tesz minden
emberi értéket és klválóságot. A megfeszített, de győzö Krisztus uralma
adja az életet, az üdvösséget. Csak ott van gyülekezet, ahol köréie gyűl-
nek össze az emberek, az ö bővölködő ajándékaiból élnek és ahol egyedül
az {5 szent akarata szerint és csak neki szolgálnak.

Krisztus gyülekezete hadsereg, amely istentiszteletein gyakorlatozik
és készülődik a sötétség hatalmasságaival való összecsapásra. Ezért van
az istentiszteletnek határozott rendje. Ki van rekesztve minden önkény,

és feldolgozása legsürgősebb, legfontosabb feladatunk. Az első lépés az
anyag összegyüjtése és felmérése. Ennek a munkának az elvégzésére
munkatársakra lenne szükség! Felhivjuk ezért olvasóink !igyel-
m é t az e van g é Ji k u s nép hag y o mán y o k gy üj t é s ére! Itt első-
sorban lelkészeinkre és egyházi tanítóságunkra gondolunk. Ajánlatos lenne
azonban a jövő lelkész- és tanítónemzedékét is belevonni a gyüjtőmunkába.
Finn- és Észtországban a néphagyományok gyűitése nagyrészt ma is az ő
vállaikon fekszik. - 'Mi akadálya volna annak, hogy a magyar evangélikus
néphagyományokat hasonlóan fel ne gyüjtessük? Az összegyüjtött anyag
megőrzésére az egyet eme s egy ház i le v é It á t lenne a legalkalmasabb
az anyag tartalma és a levéltár hozzáférhetősége miatt.

Evangélikus népÍlagyományaink egyes részletkérdéseire alkalomadtán
e lap hasábjain is még visszatérünk.



szeszély és pillanatnyi egyéni ötlet. A szokásnak alá kell vetni magukat
az asszonyoknak is. Egymás építését szolg ália a prófétálás. az igehirdetés
és nem a vallásos élmények és kegyes gondolatok művészi kifejezését.
Mindez a gyakorlat azonban akkor válik komollyá, amikor kenyértörésre
kerül a sor. A döntő harc az életben, a gyülekezeti tagok életében zajlik.
El kell szakadni a világtól, a közvéleménytől és az általános szokások tól.
Krisztus gyülekezete a megváltottaknak, a Krisztus vérével új életre szen-
telteknek a gyülekezete. A test megzabolázásában, a szent házas és családi
életben, az anyagiakban való bőkezű adakozásban és áldozathozatalban,
az oda adó és lelkiismeretes munkában győzik le a Krisztusban hívők a
paráznaság és a kapzsiság- kísértését. Krisztus uralma az engedelmességben,
az önmegtagadásban és önfeláldozásban tükröződik.

Ebben a nagy harcban magára hagyottan rnindenki elbukik. Ezért
állít és illeszt bele minket az Úr a testvérek közösségébe. Senki sem tart-
hatja különbnek magát, hanem aki erősebb, tartozik hordozni a gyenzéb-
bet. Szabadságban élhetünk, de egymásra tekintettel kell lennünk, külön- 1
hen visszaélünk a szabadsággal. A közösség éltető ereje és összetartó
hatalma a szeretet. 1. Ker. 13. tuutatja. hogy milyen szeretetet aiándékoz
Isten minden egyes hívőnek. Minden más lelki ajándékban van különbséa,
de ebben az egyben nincsen. Ez a szeretet késztet arra, hogy önfeledten
szolg áliunk a többieknek. de ugyanez a szeretet fegyelmez is. Csak ott.
van igazi megbocsátás, ahol szerit és éber komolysággal gyakorolják a
gyülekezeti fegyelmezést. Ennek a megsegítő szeretetnek át kell nyulnia
a gyülekezet határain túlra is. Ezért g~'üjt Pál apostol a szegény jeruzsá-
lemi gyülekezet számára.

Ha azt kérdezzük, hogy m i rnozrratia és eleveníti meg az igazi keresz-
tyén gyülekezeteket. észre kell vennünk a reménvséz erejét. Mind a négy
levél minden intése és vígasztal ása, minden aj ándéka és parancsa a remény-
ség' világosságában válik hathatóssá. A félig-meddig elrejtett szálak, ame-
lyek minrlen szavuknal fellelhetők. mind valam-nuvien el!y irányba mutat-
nak: il feltámadás és az Itj teremtés csodájára. Erről szól 1. Kor. 15, II. Kor.
5. és I. Tess, 4. és a 2. Tess. levél. Actdig voltak élők és hódítók a keresz-
tyén gyülekezetek, amíz várton várták visszajövő Urukat és arníz nem
engedték szívűkben lelohadni és meglankadni a rernénvséz loboz ását.

Igy 'áll előttünk a levelek tanácsaiból és intelmeiből, feddéseiből és
dícséreteiből Krisztus jzvülekezetének ig-azi képe. Azok a tagjai valójában,
akik egyedül Isten 19-éjébő\ táplálkoznak és hitüket az úrvacsorával pecsé-
telik meg. Ezek azok. akik .tiszta életben járnak, akiknek szeretete atyafi-
ságos és rernénységük bizodalmas.

Isten izéie vád és ítélet a mi gyülekezetunk. a mi életünk fölött.
Oe aki összetörik alatta. az részesül a Szeritlélek kimondhatatlan ajándé-
kában: ing-yenvaló kegyelemből· élő tagjáva válik a hívők gyülekezetének,
Krisztus diadalmas seregének.

SZ·ÉL.JEGYZETEK
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A magyar .ipar
is elérte hát a nagyszerű évfordu-
lót, az első száz év dicsőséges ha-
tárát. Éppen akkor érte el, amikor
a nagy európai rendezés kapcsán
sokan félnek a magyar ipar halálra-
ítélésétöl, Minden félelem jogos, ha
arra gondolunk, hogy hazánkban
immár egy millió ipari munkás. éle-
te, vele együtt szűken számítva,

v#r::: Bdrifay (Kellő) Gusztáv.

még három millió ember minden-
napi kenyere forog kockán Ezzel
együtt pedig a 'kereskedők (élel-
miszer, ruházkodás) sem lehetnek
közörnbösek a kérdéssel szemben.
Szem előtt kell azt tartanunk, hogy
ez a munkásság nem hódol az egy-
kének, gyermekeit igyekszik az
ipari városokban taníttatni, a köz-
vélemény kialakításaban szerepe
van; termeléséveI egész sor más



kenyérkereső ágat tartt'enn stb.
stb. Nekünk nem adatott más hata-
lom, mint a reménység, hogy erre
tekintette! lesznek azok, akik a
döntést hozzák. Ha a háború vége
lehetövé teszi is majdan a magyar
ipar további alkotását, átfogó re-
formokra, hazánk .határ án belül,
igen nagy szükségünk van. Nem
hanyagolható el a tanoncoktatás
reformja, az állami munkaközvetí-
tés, az egészség biztosítása, a mun-
kások családtagjairól való kornoly
gondoskodás. Amit ezen a téren a
mai gyáripar kifejtett, csak tüzijá-
téle. Amikor ugyanis nincs meg-
felelő lakása sok nagy családnak,
bűnös könnyelműség a szabadidő
szervezetek minden "sportakciója",
kirándultatása, olcsó értékű ope-
rettek bemutatása. Hiányzanak a
kornoly munkásintézrnények, a ne-
velés, iskolánkívüli nép oktatás, az
önképzés és nemes szórakozás he-
lyiségei. Nem látjuk a kirnutatott
százezer pengöle mögött a nagy-
ipar áldozatos, magyar szívét. A
rnunkásság csak vár és vár és szen-
ved abban a sorsban, amely egyik
nap nagy kenyeret ád, de másnap
semmit. Ahhoz, 'hogy a munkásság
nemzeti legyen, feltétlenül szük.
séges anagyipar bánásmódjának
az átállítása is és velük való szer e-
tetteljes foglalkozás.

"Vándorművészek"
látogatják állandóan a falut és a
várost. Selyem re festett 'képek, réz-
karcok, olajf'estmények, egy és öt
pengős áruk kerülnek elő a tás-
kákból. Mindnek szánalomraméltó
a ruhája, fáradt az arca, alázatos a
viselkedése. Képzőrnüvészetünkröl
alkotott eddigi fogalmaink ennek
következtében lassan megváltoznak.
A sajtó és tehetős emberek óriási
akciókat indítottak meg a képző-
művészek megmentésére, de úgy
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látszik 'a még "be némfutott" fiata-
lokraez nem vonatkozott. Inkább
csak a "nagyok"-ra, akik elvesz-
tették bőkezű zsidó mecénásalkat.
Azt ugyan nem lehet mondani, hogy
senki sem törődik a fiatalokkal,
mert, amint maguk bevalljak. van
olyan pénzes ember, aki kibérIi a
nagy műtermet, beállítja a fiatalo-
kat, fillérekért dolgoztatja őket s
azután kezükbe adja saját képeiket,
hogy házról-házra járva, az ö meg-
felelő részének biztosítása mellett,
ügynökösködjene:k a rnűvészet szent
nevében. A művészeket kizsarolják,
művészetüket eliparosítják, a művé-
szetet halálra ítélik. Jó, tiszta tá-
mogatás nélkül nincs lelkesedés,
kedv az alkotáshoz s természetesen,
ha mindez üzlet marad, mint eddig
volt, népünknek soha sem lesz fo-
galma arról, hogy mi szükség van
mindennapi életünkben a művé-
szetre.

Vakok és rokkantak
ügyét karolják fel, vagy.legalább is
tervezik a felkarolást. A vakok in-
gyen tarthatnak rádiót s a rokkan-
tak kedvezményt kapnak a villamo-
son. Jóleső érzéssel olvassuk mind-
ezt, mert az emberi hála kis dia-
dalát ünnepeljük benne a rokkan-
takkal szemben .S a megértést és
segíteni akarást a vakokkal szem-
ben. Értékeljük mindezt,' de nem
értékeljük túlságosan sokra, mert
nem életdöntő az ingyen rádió és
az olcsó villamosjegy. Szinte azt
mondjuk: ennyi az egész? Vagy ez
csupán bevezetés, reménytkeltés
akar lenni, amely után szegényes,
kis életek sorsdöntő fordulatokat
élnek meg? Kapnak az eddigi tör-
vények mellé tisztességes végrehaj-'
tást is? Biztosítékot az öregség
napjaira és támogatást az utódok
számára? Mert ha ennél többet nem
kapnak, nagy kár elkeseríteni őket.
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protestantizmusa azonban nem ér-
tette meg selvetette Anselmus ta-
nítását, ezzel azonban az Újszövet-
ség 'kinyilatkoztatási tartaimát ta-
gadta meg. Ezen a vonalon tehát
Urbán könyve igen tanulságosan
mutatja meg, miképen hajolt el a
modern protestantizmus magának a
reformációnak tiszta evangéliumi
irányvonalától. - A tanulmány te-
hát kifejezetten teológiai, még pe-
dig úgy rendszeres, mint törté-
neti jellegű. Oe azért nem teológu-
sok is sok haszonnal és tanulsággal
olvashatják, annál is inkább, mert
a teológiai szakkifejezéseket is ma-
gyarosítva használja s ebben, egy-
két túlzástól elte:kintve, a magyar
teológiai nyelv kialakulását [elentö,
sen segítette 'előbbre. Ebből a szem-
pontból is őszinte örömmel üdvö-
zöljük és ajánljuk a könyvet mint
magyar teológiai irodalmunk érté-
kes gazdagodását. - nd -

SZELLEMI ÉLET

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Llc. Dr. Karner Károly.
Barou-Ilyomda: UZlaly és Koncs IHarall~szó Ilyomdája) GyOr, Andrássy-út 24.

Urbán Ernő: Krisztus keresztje.
Anselmus tanítása Jézus Krisztus
váltságszerzö haláláról. Budapest-
Sopron, 1941. A Keresztyén Igazság
kiadása. 322 lap. - Folyóiratunk
olvasóközönsége az ismételt hirde-
tésekből már tudomást szerzett
egyik rnunkatársurrk e nagyszabású
tanulmányának megjelenéséről. Még-
is szükséges, hogy annak tartalmára
és jelentőségére bővebb en is fel-
hívjuk a figyelmet. - Urbán Ernő
teológiai doktori értekezésnek ké-
szült tanulmányában a középkor
egyik legjelentősebb teológusának,
a "skolasztika atyjának" nevezett
Anselmusnak Jézus Krisztus vált-
ságot szerzö művéröl szóló tanítá-
sával és annak a keresztyén egyház
további történetében mutatkozó
sorsával foglalkozott. Hogy evan-
gélikus teológus egy középkori sko-
lasztikus tanítóval foglalkozik, az
nem lep heti meg azokat, akik tud-
ják, hogy Anselmust az evangélikus
teológia eddig is kornolyan vette,
sőt többnyire helyesléssei értékelte.
Anselmus tehát egyike a keresztyén
egyház ama egyéniségeinek, akiket'
a reformáció egyháza is a magáé-
nak tekint, akikben mint "az igaz-
ság bizonyságtevőív-ben Krisztus
igazi egyháza a középkor folyamán
is élt, akik ilyenformán az össze-
kötő vonalat alkotják az öskeresz-
tyénség és a reformáció között.
Urbán Anselmusnak ezt a jelentősé-
gét tudatosan és világosan, az új
teológiai eszmélkedes .szellemében
fejti ki újra. Ezzel az egyetemes
(ökumenikus) keresztyén összetar-
tozás ügyének is értékes szelgála-
tot tett. Anselmus tanítása törté-
neti hatásának vizsgálatában külö-
nösen ki kell emelni aLutherral
foglalkozó fejezetet. Itt egyfelől ki-
rnutatja, hogy Luther tanításának
Krisztus helyettesítő elégtételéről
és engeszteléséröl szóló része lénye-
gében Anselmusra támaszkodik,
másfelől Luther Anselmus skolasz-
tikus magyarázatát az evangelium
érleimében elmélyítette. A felvilá-
gosodás és a modern liberálizmus

Kerecsényi Dezső: Kölcsey Fe-
renc. (Franklin Társulat.) - A ma-
gyar írói életrajzok legjava sorába
teheté ez a könyv, amely egyik leg-
szebb készűltségű, rövid idő alatt
is ismert nevü, tekintélyes szavú
irodalomtörténészürrk munkája. A
szaktudomány is kellő figyelemre
rnéltatta e kötetet, azonban úgy
véljük, e helyen is fel kell reá hív-
nunk a figyelmet, mert megjelenése
hézagot pótol. Kölcseynek eleddig
hiányzott a teljes pályaképe. Kere-
csényi munkája pótolja e hiányt.
Életrajza azonban több mint iroda-
lomtörténeti mozaik. Egy kor ke-
resztmetszete, az eszmeáramlatok,
nemzedékek szellemi életének, iro-
dalomnak, íróknak világosan kitet-
szö, sőt helyenkint minuciózus pon-
tossággal megvont rajzával, ame-
lyeknek bonyolult egészében plasz-
tikus tökéletességgel rajzolódik ki
a magyar irodalom "szentjének"
szublimált alakja. E 'könyv tudomá-
nyos céllal iródott, eszközei és rnód-
szerei azonban (éppen rnodernsé-
güknél fogva) annyira köz elhozzák
a tárgyat az olvasóhoz, 'hogy e tu-



dományágban kevéssé járatosak is
haszonnalolvashatják. A szaktudo-
rnány szempontjainak félretevésével
is megállapítható Kerecsenyi rnun-
kájának értéke: új adatok nélkül is
érdekes és világos szintézisét adja
a XIX. század első fele irodalmi éle-
tének, valamint teljes képét Köl-
csey munkásságának a történelem,
a lélektan és az esztetika megvilá-
g ításában, A könyv tudományos
nyelve, helyenleint elvont nézöpontú
megállapításai ellenére sem unalmas
sehol. Megjelenése szellemi életünk
feltétlen gazdagodását jelenti. A. E.

Ifj. Hegediis Sándor: Lángelmék
árnyékában. Tanulmányok. (Singer
és Wolfner.) - A ma fiataljai meg-
állás nélkül, legfeljebb némi ajak-
biggyesztéssel mennek el emellett
a könyv mellett. Pedig nincs iga-
zuk. Igaz, hogy sok érdektelenség-
gel, álmosító unalommal, régi és
már alig érdekes alakokkal. törté-
netekkel, az író személyes és sok-
szor lényegtelen élményeivel (vagy
élménytelenségeivel) találkozunk a
kötet lapjain. Mindez letagadhatat-
lan. Azonban az is bizonyos, hogy
a nagyidőket, hatalmas' térségeket
átfogó történetek között felettébb
jellemző mozzanatokra is bukka-
nunk, sok oly vonás derül ki a kor
szellemi arcáról, amelynek a meg-
rögzítése nemcsak kívánatos, de
szinte kötelességszerünek is látszik.
Azonban nem ezek a körülmények
késztettek bennünket arra, hogy
megemlékezzünk a könyvröl. Érde-
kesnek találjuk. hogy lezárt témák-
ról még rnindig van valakinek ú]
mondanivalója, hogy az adatgyűjtés
érdektelen területen is folyik min-
den téren, hogy a litterary-gentle-
man figurája még mindig él nálunk
is. A. E.

Bethlen Margit: Két asszony kö-
zött. (Regény.) Singer és Wolfner.
Nem érti az olvasó, hogy ma - a
problémák és kínzó megoldásaik.
világomlások, egyéni és köztrag é-

diák idegtépő világában - ilyen re-
g ényre mi szükség van?! Mert: a
történet nem szórakoztató (rnind-
össze a bonyodalmat megoldó ötlet
merészség e állítja meg a szórako-
zottan lapozó olvasót), a szereplők
lélekrajza meglehetősen elmosódott
kusza sablongyüjtemény, környezet-

rajza nem hoz újat, mondanivalói
talán érdeklik a könyvben szereplő
(de nem élő) figurák eredetiit (az
itt-ott kulcsszerűen kilopakodó ak-
tualitások hordozóit), de mást alig-
ha. Lehet a könyv tónusa fínom,
öszíntén meg kell mondanunk, hogy
ez a téma és így megírva nem ér-
dekli az igazi magyar olvasóközön-
séget. A. E.

Lüthi Walter: Az eljövendő egy-
ház. Kolozsvár, 1940. Ifjú Erdély
kiadása. Ára 2 P. - Azok, akik a
svájci teológiát gyakorlatiatlannak
és elvontnak tartják, e könyvböl ta-
pasztaIhatják, hogy milyen hatást
tud tenni az igehirdetésre. Lüthi
teológiailag teljesen a Barth Károly
irányvonalába helyezhető el, emel-
lett nagyon világosan és érthetően
beszél, sokszor szinte félelmetesen
érthetően. Lüthi könyve tizenkét
prédikációban Dániel próféta egy-
egy fejezetét szólaltatja meg. Nem
csak néhány gondolatot ragad ki a
textusból, hanem azt a maga egé-
szében magyarázza végig. Könyvét
olvasva rá kell ébrendnünk, hogy
Dániel könyve, melyet eddig legin-
kább a szekták tartottak csemege-
jüknek, mennyire egyházias könyv.
Krisztus népe a nagy történeti ese-
mények összefüggésében jelenik
meg előttünk, Mikor Babilon, a mé-
dek és a perzsák uralma, Nagy
Sándor birodalma kerül itt elő,
éreznünk kell, hogya mai új világ-
jelenségek alapjában véve mennyire
régiek. Sötét démoni hatalmak
munkáját mutatja meg a népek és
birodalmak égig csapó hullámveré-
sei mögött, de az a diadalmas bi-
zonyosság csendül ki mindenütt,
hogy Krisztus egyházának bárkája
nem merülhet el a habok -között.
Mindenkine'k a legmelegebben
ajánljuk olvasásra. B. L.

KüUöldi folyó!ralok.
A Deutsche Theologie (Stutt-

gart, Kolhammer kiadás, megjele-
nik havonta, ára negyedévre RM
1.50) ezévi január-márciusi száma
Schöppetől "TÖrténet és hit" címen,
valamint Michel Ottótól "a:l ember
halál és ítélet között" elmen közöl
az eszkatológia kérdéseivel foglal-
kozó cikket. K.
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Luther Márton Kis Háléjál
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a KeresztyéD Igazság olcsó kiadásában !

Ára 10 fillér, t6meges terjesztöknek kedvezmény I

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u, 2.

Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.

Most jelent meg! Most jelent meg!

KRISZTUS KERESZTJE
toselmus tloltisa it ,6lts6gszerzl ba161r61.

Urbán Ernő m. kir. lelkész 325 lapos könyve.
Révész István gyönyörű elmlapjával (XI. századi Krisztus-fej).

Az 1. rész a keresztyén anyaszentegyház egyik nagy tanítómesterének
és lelkipásztorának, Canterbury-i Anselmusnak (meghalt l109-ben) páratlan
elmélkedését ismerteti, amely a kereszt titkáról szól. A tárgya: "Miért lett
Isten emberré?" A II. rész tárgyalja Istennek kinyilatkoztatását, a bűn igazi
mivoltát, Krisztus megismerését, a váltság csodáját. A Ill. rész felvázolja
a Krisztusról szóló tanítás történetét, Megismerjük az egyházi atyák
bizonyságtevéséf a Győző Krisztusról, Luther, Zwingli és Kálvin tanítását,

A keresztyén hit és élet középpontjával, a golgotai kereszt titkával
foglalkozik ez a könyv. Az evangélium üzenetét szólaltatja meg és a vallá-
sos liberalizmussal, kultúrprotestantizrnussal számol le.

Május 5-ig történö befizetésnél előjegyzési ára 4.80 P és 40 fillér
csomagolási-, portő- stb. költség. Azután a bolti ár 6 P lesz. Befizethetö
a "Keresztyén Igazság Sopron" 45.03l. sz. csekkszámlájára, a szerző nevé-
nek és a könyv elmének feltüntetésével.

Iratterjesztőknek 20°/0 engedmény. öt példány eladása esetén egy
ajándék-példány.

Megrendelhetö a Keresztyén Igazság kiadóhivatalában, Sopron, Pap-
rét-utca 2. '

Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. - Harangszó-nyomdája.
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