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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korsz erű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyújtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat .Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekü tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hüség alapján való tömörítését és egyházi életünk megűjhodását.



Egybázi megújbodásunk útja.
Menietek be a szoros kapun ... , S%O-

ros az a kapu és keskeny az az ú(,amely
az életre visz! Mát 7, 13-14.

Ez a szentige hívó szó. Az Egyház Ura bűnbánatra. megtérésre és bűn-
bánaton, megtéresen át az élet útjára hívja népét. De sokszor állott már válasz-
úton egyházunk, de sokszor állunk válasz-úton mi magunk: .hová, merre?! -
Az ÚroJézus igéje megadja az. igazi útbaigazítást: Menjetek be a szoros kapun!

Manapság különösen nagy szükség van ennek az igének az útmutatására.
Szoros a kapu, keskeny az úl! - Azért "erőtlenedett meg evangélikus egyházunk,
azért pusztulhatott ki olyan döbbenetesen a magyarr- Sionból a lutheri refor-
máció eredeti apostoli keresztyénsége, mert nemzedékek óta egyre ,jobban el-
halkult benne a figyelmeztető, őráÜó ige: Menjetek be a szoros kapun ... , sza-
ros a kapu, keskeny az úit - Sőt .nem egyszer éppen az el1enkezőjétől hangos
maga az Egyház is. Azt mondják: modernnek kell lenni, haladni kell Al korral,
- a protestantizmus a szabad egyéniség vallása, benne a szabadság és a kü-
lönbözö irányok egyenjogúsága a legfőbb elv! - Még az Egyházban is gyakran
hirdetik szöban-írásban: Tágas a kapu, széles az út! - Minden a tiétek! Semmi-
ről sem kell lemondanotok, semmit se kell elhagynotok, -mindent magatokkal
hozhattok ! Isten országában nincs szükség önmegtagadásra, az Egyháznak nem
kell elkülőnűlníe ettől a világtól, - hisz-en ígyIehet csak meghódítani, egyházzá.
Isten országává tenni az egész emberiség életét, az egész világot! - Es szépen,
lassan egészen elmosódott a különbség 'az Egyház és la világ között. Az Egyház
a világ széles országútján járva nemcsak hogy a .világot nem krlszüanízálta
hanem önmagát is elveszítette, - az Egyház elvilágiasodott!

Kiszélesítette a kaput. Az isteni kinyilatkoztatás, a teljes rSzentírás többé
nem egyetlen tekintélye; belőle - és másból is! - tetszése szerint válogatja
össze a «felvilágosult protestantizmus> és a vallási szubjektívízmus isokíélesége
a saját képére alkotott «új keresztyénségets. S aki felemeli szavát az Egyház
hitének a védelmére, az Úr Jézus igéje érvényesítésének megújulásáért küzdve,
- arra egyszeriben készen az ítélet: maradi, korlátolt, szükkeblű l

Látjuk-é, sejtjűk-e : hová, milyen mélyre zuhantunk?! - Az Úr Jézus
Krisztusnak, Isten Fiának a Szentlélektől való fogantatását és a Szűz Máriától
való születését tagadni, - ez is lehet ma «keresztyénség», Golgotai halálának
teljes és tökéletes váltság-áldozatát és 'test szerint való tfeltámadását kétségbe
vonni, - ez is lehet ma «keresztyénség». Megüresítení 'a csodákat, tagadni Jézus
Krisztusnak az oltári szentségben valóságos jelenlétét, - ez .ís lehet ma «keresz-
tyénségs. A Szentlelket kísebhíteni, a Szentháromságot tagadni, az ,egyházat
egyesülette lefokozni, a kegyelem szent eszközeit és az .imádságos, áldozatos
életet semmibe se venni, - ez mind lehet ma «evangéliumi keresztyénség- . -
\Az Egyház pedig tííri ezt; nem azért, mintha egyetértene, hanem azért, mivel
elfáradt és nincs ereje, hogy a Szentlélek tüzévelharcoljon ez ellen az «új vilá-
gosság» ellent Csoda-é, ha a gyülekezetek és egyre nagyobb tömegek eltévelyed-
nek és a kárhozat útjára térnek?!

Egyházunk megújhodását, az eredeti, tiszta evangélikus keresztyénség
újjászületését kívánva-kívánjuk szolgálni. Látni óhajt juk benne újra az Ige
kizárólagos uralmát és az Ige erejével feltámadását, megerősödését és diadalmas
új életét! Sohase feledjük, hanem míndörökre szívűnkbe véssük az Úr szavát:
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Menjetek be a szoros kapun ... , szoros a kapu, kesketus az úti - Vissza tehát
a szoros kapun át és ne akarjon semmi más lenni az Egyház, - hanern egye-
dül és kízárólagosan : Egyház, a Krisztusé!

Egyházunknak meg nem alkuvónak, hajthatatlannak és szigorúnak kell
lennie a kinyilatkoztatott és rábízott igazsághoz való hitvallásos .hűségben --
tanításban és életben egyaránt; még akkor is, ha iezért ~ idegenek vagy név-
leges keresztyének «felekezeti szűkkeblűségs-gel vádolják. Egyedül az Úro igé-
jéhez igazodva, sohase némuljon el ajkán a figyelmeztető ibízonyságtevés: Szo-
ros a kapu, keskeny az úit

Egyházunk megújhodásának és új életének az útja a szoros kapun át
vezet és itt nincs magára hagyatva, mert Krisztus rUrunk maga mondja: ÉIz
vagyok az út, az igazsá!} és az élet! (Ján. 14, 6.). D,. Jánossy Lajos.

ft "ll. §" története,
Vázlat.

Még érvényben levő Egyházi Alkotmányunk 11. paragrafusa így .szól :
«Az ágost. hitv. evang. egyházban minden hatalom az -egyházközségből

ered.
Az egyházmegyei, egyházkerűléti s egyházegyetemi hatóságoknak, vala-

mint a zsinatnak tagjai is, az egyházközségeknek vagy 'más erre jogosult tes-
tületeknek választottai s ekképpen az ág. hitv. ev. 'egyháznak mind törvény-
hozása, mind kormányzata mindig az összes jogosult egyháztagok -közrehatá-
sának kifolyása».

E paragrafust az egyházi közvélemény az utolsó évtizedben mélyreható
revízió alá vette, De vizsgálata eddig csak elvi alapon történt, holott egyedül
a történelmi kutatás tudja megértetni a benne megá)llapított· jogelv létrejöttét
és megfogalmazását.

A 11. § története pedig egyházunk mai lelki arcát is megvilágítja.
1. A jogelv kialakulásának kora. 1791-1860. A 1791-i pesti zsinat a XVIII.

századi viszonyok hatása alatt elsősorban és főleg ezzel a kérdéssel foglalko-
-zott: kié az egyházi Itatalam, EZZJeIelfért a zsinat rendeltetésétöl, mert az
evangélikus keresztyén egyház zsinatának sohasem lehet fontosabb kérdése aJZ
'Egyház munkájának: az ige hirdetésének és a szentségek kiszolgáltatásának
szervezésénél, Hogy miért nem ez, az egyházi tanítás, az igehirdetés ügye volt
az 1791-i zsinat központi problémája, azt egyrészt a pieiizmus hatása, a figye-
lemnek a tanításról való elterelődése, másrészt a felvilágosodásnak a keresz-
tyénséget elsekélyesítő szelleme, továbbá az abszolutizmushoz való hozzászokás
magyarázza meg.

Az egyházi hatalom birtoklásáról folyó zsinati vita a .Szentírás és Luther
hagyományos tekintélyének, a történelemnek, a 'természeti és polgári jognak
a síkján mozog. Hogy az egyház Krisztus teste, verról még a zsinat teológus
tagjai sem beszélnek. Nem is kutatják az egyházi -hatalorn lényegét, mert a harc
voltaképpen akörül folyik, hogy mennyi joguk van az 'egyházban fl papoknak
és mennyi a «világiaknak». Az «urak» ugyanis zsinatilág is biztosítani akarják
részüket az egyházi kormányzatban. A XVIII. században a hűl nemeseké, föld-
birtokosoké. főuraké az érdem, hogy a zaklatott gyülekezetek -nagyobb egysé-
gekbe tömörülhettek , ők kép viselték az egyházat a trón 'előtt. Amikor tehát a
király helyreállítja az alkotmányos életet, ők is alkotmányban, jogi tételekben
akarják megállapítani az egyházi kormányzatban való részvételüket.
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Ilyen körülmények között érthető, hogy a zsinat ezt a kánont alkotja:
«Az egyház mínden tagjának 'egyenlő 'joga van az egyházi hatalomra, ,e jog
gyakorlata pedig, vagyis az egyházi korrnányzat közrnegegyezésből és 'az egy-
házak javáért bevett szokás szerint a papságra (ministeríum) is ráruháztatík»,
Gyakorlati változtatást ilyenformán e kánon akkor sem okozott ivolna, hia a
király szentesítí a zsinat határozatait. De lényeges azért.vmert az egyházi hatal-
mat elválasztotta az igehirdetés tisztétől, - 'sőt azt a felfogást öntötte jogi
tételbe, hogy az igehirdetők; tiszte az egyház tagjainak közmegegyezéséböl való,

A következő évtizedekben az igehirdetők lés az egyház itöbbi tagjai viszo-
nyának jogi problémájáról a hangsúly áttolódik arra: honnan van a fels'őb'b
szeruezeti fokon a kormárujzati jog. Mivel ebben az ,időben a felsőbb szerve-
zetele élete esetleges, szakgatott, - például egyetemes gyűlés 'nincsen minden
esztendőben, - viszont az egyházközségek általában zavartalanul élhetnek,
ezért azok a «világiak», akik az 'egyházi kormányzatban 'résztv,esznek, elsősor-
ban egyházközségükben tevékenykednek. Itt kezdik egyházi közéleti pályájú-
kat. Igy válik általánossá az az elv, hogy \az egyházban mínden jog alulról való.
Nem valószínű azonban, hogy anagy evangélikus tömegek rtudatában voltak
ennek az elvnek; például a lelkészválasztás bizonyára a Ikorábbi módon tör-o
ténik most is. De ahol az egyházkormányzás elví .kérdéseiröl folyik a szó, a
protestáns egyházkormányzat demokraiikussáqát állapítják meg, ellentétben a
római egyházéval. S minél inkább segítenek a sérelmek 'ellen; küzdő egyházun-
kon a reformkorszakbeli politikai szabadelvűséghez szító .katolikus köve-
tek, annál inkább hangoztatják protestáns részről ezt az \egyházalkotmányt de-
mokráciát mint «protestáns» sajátosságot. A korabeli eszmék világában 'való
lebégés hozza magával, hogya valóságos kormányzatról, amely 'még nem de-
mokratikus, szó sem esik. A probléma mélységeínek kutatása 'a tudomány fel-
legvárába szoruL. Klein Sámuel 1840-ben latin nyelvű egyházjogi könyvében
süket füleknek tanítja: «Az egyházi hatalom és ennek .gyakorlata, ha az egyház
fogalmát helyesen határozzuk mleg, az egész egyháznál van». Nem a .lelkészí
tiszt egyházi hatalmának megállapítása az egyháztagok dolga, hanem .e hatalom-
mal élők kijelölése. Különbséget kell tennünk olyan hatalom között, amely a
papságot, és oly.an között, amely az egyház többi .tagját illeti.

«Az 1845-iki egyetemes gyűlés által kinevezett választmány nak az egy-
házrendezést tárgyazó javaslata» egészen ~ korabeli gondolkodás szolgálatába
szegődik. Az indokolás' szerínt a «lelki hivatalnokok», vagyis 'a lelkészek és a
tanítók «a vallás tanítása-, elevenítése- s erősítésére rendelt munkálatokkal»
foglalatoskodnak; - pusztán az egyháztagok megbízásából. Szó sem esik a
lelkészi hivatal igazi eredetéről. E szekularizált egyházjogi gondolkodás egysze-
rűen átveszi a felvilágosodás eszméit. «A protestáns egyházszerkezet sarkelvei.
szabadság, - mert maga az egyház célja, a keresztyén vallás és erények gya-
korlata kerlátokat nem szenved, - és egyenlőség, mert .a tagokat az egyház
fenntartásának kötelessége egyenlően illetvén, - míndnyájoknak egyenlő jo-
gokkal kell bírníok», Ez a gondolkodás kétségtelenül megtette .szolgálatát a
maga idejében, de éppen azért, mert a Imr lelkületében gyökerezett, csak a.
maga korában volt igazolható. A konkrét javaslatban az egyházalkotmány a
közvetett, képviseleti demokrácia elvén épül. Minden fokon biztosítani igyek-
szik az egyéniség jogait. Mégis azáltal, hogy az 1824-i munkálattal szemben az
egyházközségek belső szervezetét is tárgyalja, [avítékot (korrektivumot) nyujt
ahhoz a kíjegecesedö jogelvhez, hogy minden hatalom az -egyházközségböl ered .
•Nem akartuk a községi gyülekezetek rendezését magokra e gyülekezetekre
bízni, mert ki akartuk kerülni, nehogy ez által különféle, némely gyülekezetben
a protestantizmus elveinek meg sem felelő renderes hozassék .be, - elérni er,
lenben azt, hogy az egyes gyülekezetek az egésszel szerosabb kapcsolatba ho-
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zassanak. .. > Az egyházközségek határozatai csak a felsőbb hatóság ijóváhagyá-
sával váljanak érvényessé. A javaslat szerkesztői tehát még 'a felvilágosodás
eszméinek hódolva is elég reálisták voltak ahhoz, hogy 'ne tekintsék az egyház-
községeket és a bennük legközvetlenebbül érvényesülő egyéniségeket tökélete-
seknek. 1 (

Az egyházról való felfogás elkorszerűsítésének más irányú hódítását .lát-
juk még a kollégiálizmus (társulaii elv) nyilt megvallásában. Sokan' egyenesen
tagadják, hogya Krisztus «ekklésiát formált». Hunfalvi János 1848-ban így Ir :
«Az egyház azoknak közössége, kik magokat közös hit által vallásilag egyesítve
érzik s késztetve arra, hogy vallásukat közösen kifejezzék •..

A szabadságharc után újra olyan évek jönnek, amelyekben -viszonylag
az egyházközségek dolgozhatnak a legbékésebben. A szervezetnek e -Iegalsóbb
fokán mutatkozik a legerősebb ellenállás az állami beavatkozással .szemben.
IAmikor pedig a bécsi kormány 1859-ben rendelettel akarja 'szabályozni a ma-
gyar protestáns egyházak kormányzatát, az ellenállók az egyházközségek maga-
tartására támaszkodva tudnak az ősi auionotniára hivatkozni. Igy. kapcsolódik
össze az evangélikus egyház autonomiájának gondolata az egyházközségek .ön-
iogúságának eszméjévei. Egyidejűleg az egyházközség «világi tagjainak» külön-
.bözösége a nemesi kíváltságok tekintetében elmosódik, úgyhogy e korszak
végén már valóban mindenkire vonatkoztatják az 1791-i tételt: .az egyház mín-
den tagjának egyenlő joga van az egyházi hatalomra. '

Hogy az egyénnek e joga 'az egyházközség keretében jut érvényre, e jogi
elvet az előadott tényezőkön kívül a polqári élet, az új állami berendezkedés
analógiája is segítette kialakulni.
\ 2. A paraqraiusszerkesziés kora. 1860-1894. E korszak elején laz 1859-i
pátens alapján szervezkedő egyházközségek magatartása látszólag ellentmond
az egyházközségi-egyházi autonomía eszméjének, de rnivel nem egyházjogi
megfontolásban gyökerezik, hanem nemzetiségi, politikai okokból történik,
nem hátráltat ja a már kialakult jogelv paragrafusba öntését. Az sem változ-
tat a közfelfogáson, hogy Szeberényi János Mihály 186S4ben-ígen érdekes egy-
házjogi könyvében helyesen tanította: az egyház lényege sem nem demokrácia,
sem nem hierárchia, hanem krisziokrácia, Krisztus uralma; az 'egyház «az
élő, megváltó Krisztus a történelemben».

Hivatalos tényezők részéről az első fogalmazás a dunántúli egyházkerü-
let által 1875-.ben elfogadott Egyházi Rendszerben történik. «Az általános egy-
házi önkormányzat mindig az összes egyháztagok befolyási jogának alapján
állo. Ez az önkormányzat többek közt magában foglalja la «részletes utasításo-
kat. is, ezek viszont az igehirdetésről és a -szentségek kiszolgáltatásáról is be-
hatóan intézkednek. Va,gyis ez az Egyházi Rendszer úgy -rnutatjsí be a lelkészi
munkát, mint amely az összes egyháztagok befolyási jogán íalapszik.

Az egyházközségek [elentőségét .még jobban kiemeli a tiszai egyházkerü-
letnek 1883-ban megállapított Rendezete. «Az ev. egyházban minden hatalom
az egyes önálló egyházközségektől veszi eredetét, mely hatalomból' a fokozatos
felsőbb hatóságokat csak annyi illeti meg, amennyit reájok az egyházak a tes-
tüíetí egység, a rend és jogvédelem érdekében a fennálló vegyházi törvények,
a gyakorlat és ezen rendezet értelmében átruháztak».
! Hogy az összehivandó zsinat az alkotmányalapelvéül az így formázódö
tételt tegye, egyesek az eszmei indokolást hasznossági érveléssel is támogat-
ják. Legőszintébb Zelenka Pál tiszakerületi püspök színvallása: «Egyház szer-
vezetünk a népuralmon vagy népfenségen, vagyis a hívők összeségének jogos'
és egyenlő befolyásán nyugszik. Tehát: alólról felfelé tartatik rfenn és kormá-
nyoztatik. A százados ,gyakorlat ezt a szervezetet hozlia .be és fejlesztette, a
zsinat-presbiteri rendszer alkalmazásával... Alkalmazzuk tehát kellő óvatos-
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sággal mindazt, ami a századokra terjedő egyházi életben Ihelyesnek' bizonyult,
hogy az alkotandó új törvényt aztán inyük szerint Ivaló;nak elfogadhassák
még azon hitsorsosok is, akik az egyházhoz tartozás Iva..gynem tartozáara jogo-
sitó szabad elhatározást a hangoztatott vallásszabadság folyományának tekin-
tik». «Fő szempont: ho:gyjal!agok mindegyike nyerj en Itág tért az egyház javára
történt kőzreműködésre, hogy az egyéni Ijog és egyház -szeretet találjon kellő
kíelégítést s ezáltal az egyház közterheihez val6 arányos hozzájárulásban
készséges részvételre tninden időben kedvet». A fő cél 'tehát az egyháztagola
hűségének és anyagi-szellemi támogatásának biztosítása. Mível ezt nem ·lehet
másképp elérni, mint a népjenséq, demokráciaeszméjének megfelelőberen-
dezkedésselvezért kell az alkotmányt az egyéniség jogának kielégítésével és az
érdemszerzés lehetőségének megadásával felépíteni. Zelenka is kívánta, hogy
dogmatikai kérdéseket ne tárgyaljon a zsinat. Ezzel is kímutatta, hogy amit
egyházjogi téren előadott, nem az egyház teológiai fogaimából származtatta,
hanem a liberálizmus és a materiálizrnus korának szellemében a természeti
[oqra és a hasznossági elvre építette.

A dogmatikai igazolás valóban kirekedt a zsinati tanácskozásból. Ha az
egyháztagok jogainak megalapozásául az egyetemes papságról szóló tanításra
hivatkoznak, akkor az csak előkelő gesztus Ja teológia tudománya felé, és
senki sincs a láthatáron, aki e hivatkozás fogyatékosságát leleplezze. Senki
sem veszi észre, hogy az egyetemes papság elve a hívőknek Isten előtt való
egyenlőségére vonatkozik és semmiesetre sem az állami törvény által evangéli-
kusoknak mondott polgárok egyenlő jogát igazolja az egyház .vezetésére. Pró-
nay Dezső báró a zsinatot megnyitó beszédében akkor beszél igazán szívből,
amikor így szól: «Egyházunk alkotmányának jellege összhangzásban áll lés
alapjában megfelel korunk igényeinek is. Az a széles demokratikus alap, me-
lyen egyházunk alkotmánya és igazgatási rendszere is nyugszik, lmegfelel ko-
runk felfogásának. De korunk egy másik jellemvonása a gyakorlati irány ...
Olyan szervezetet kell tehát adnunk egyházun'knak, hogy az magasztos eszményi
céljait minél inkább megvalósíthassa •.

Természetes, hogy ilyen mentalitás mellett a zsinati tanácskozásban
magától értetődő az egyházközség abszolut hatalmának törvénybe iktatása,
Hogy a jogalkotásban nem is keresik az Egyház teológiai fogalmával a kapcso-
latot és nem is igénylik a lutheri reformációval való összefüggést, annak a
XIX. század lörténetietlen szelletnén kívül a még mindig erős úni6s, vágy az
az oka. A zsínaü-presbíterí rendszerre való hivatkozás csupán I önáltatás.

Ha mégis hosszabb vita folyt a fölött a 'Pont fölött, amelyet végső fo-
galmazásban .a fenti, 11. §-ban olvashatunk, akkor annak csak az volt az oka,
hogy sokan feleslegesnek tartották, sokan pedig a javaslattói eltérő szöveget
ajánlottak. Mi sem jellemzőbb, rnint hogya § Ieletti vita azért huzódott el, mert
némelyek - nemzetiségi okokból - az egyetemes felügyelöí rhívatal eltörlését kí,-
vánták. Miután Győry Elek ismételten kifejtette, hogya, § első bekezdése áltaf.
lában kimondja a hatalom eredetét, a második pedig a hatalom átruházásáról
szól, a zsinat 1892 május 6-án a paragrafust elfogadta. -

;Győry Elek kifejezte azt a reményét, hogy e'§ «kulcsul fog szolgálni,
bár/zol merülne is föl nehézség.» Valószínű, hogy a Izsinat valamennyi tagja -
minden egyéb pártharc ellenére - egyetértett vele ebben. Hogy jogos volt-e
reménységük, azt a következö korszak döntötte el - .végérvényesen. Volta-
képpen már a zsinat is kétségbevonta e jogelvfeltétlenségétés így önmaga
gondoskodott arról, hogy az egyházi hatalomról elterjedt «korszerű», tehát
bevallottan «e világi», szekuláris felfogás ne lehessen gátja zaz Egyház Krísz-
tustól rendelt munkájának. Amikor ugyanis a 133. §-ban la püspök kízáróla-
gos jogává és kötelességévé teszi a lelkészjelöltek f.elavatását, akkor - amint

\
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ezt Prőhle Károly több izben megállapította, - elismer be, hogy az Egyházban
akkor is gondoskodni kell Krisztus rendeléséből a lelkészi tiszt viselőinek ki-
bocsátásáról, ha az egyházközségek a maguk képzelt hatalmából az igerhirdetői
tisztet megvetnék. Hasonlóképpen ellentmond az alkotmányban a 11. S·nak a
14-16. §, mert módot ad a nagyobb egyházi közösségnek, hogy' a feladatáról
elfeledkezett egyházközségi közgyűlést az ellenőrzéssei és a határozatok meg-
semmísítésével a Krisztus 'előtt való felelősségre figyelmeztesse.

, A történelmi alakulás és akor igényeinek való hódolás hozta tehát létre.
a 11. §-t, de ugyanakkor 'megint a hagyomány tisztelet .megövta iegyházunkat
attól, hogya korszerűség eszméí révén diadalmaskodó, a -Iiberálizrnussal Taka-
rózó és az egyetemes felelősségtől írtózó partikulárizmus a 'magyarországi evan-
gélikus keresztyénség egységét fel ne bomlassza és hogy 'a közgyűléseken magát
kiélő, torz demokrácia a krisztusi rendelésű egyházi munkát 'meg ;ne akadá-
lyozza. !

A 11. § hódolat volt a kor Szelleme előtt. Egy halódó század ünnepi
áldozata önmaga dicsőségére.

(Budapest) Dr. Sólyom Jenő.

ft telepítés.
A kormány több tagjának ismételt nyilatkozata alapján most :már remél-

hető, hogy a telepítés feladatainak régóta sürgetett megoldása valamilyen for-o
mában rövidesen meg fog indulni. Ezzel az elhatározással 'valóban az ország
közhangulatának régi kívánsága teljesűl. Eltekintve azoktól a rétegektől, 'ame-
lyeknek ezen a néven földhözjutásra van kilátásuk, maga a nagybirtokos osztály
is, amelynek birtokállománya míndenesetre érdekelve van, ellenállás nélkül,
sőt bizonyos rokonszenvvel fogadja ezeket a törekvéseket. A 'nemzetnek e két
félen kívül álló elemei pedig egyenesen úgy fogják -fel a kérdést, mint amely
egyik legalapvetőbb része az ország további újjáépítésének.

Karunk gondolatvilága még ma is sok nyomát mutatja a marxizmus fer-
tőzésének. Nemcsak a tömegek, de gyakran gondolkozó emberek szemében is
a tulajdon valami ellenszenves dolog. Különősen, ha a' vagyon bizonyos mér-
téket meghalad. Egyének szerint változik 'a megengedhető mérték, 'pontosabban,
mindenki ott joelöli meg a 'tulajdon igazságos határát, 'ahol az a saját, a tulaj-
donra irányuló érdekei szerint legmegfelelőbbnek látszik. Természetesen azok,
akiknek semmijük sincs, ezt a határt vagy úgy 'vonják ,meg, hogy az egyénil
magántulajdon teljesen kívül marad, vagy pedig oly maximumot szabnak meg,
amely az eddigi gazdagoknak semmi, és a nincsteleneknek vis jelentéktelen
vagyon volna, de a semminél annyira több, hogy a: fantáziájukat mégis
izgatja. A tömegek foglalkozásuk és abból eredő lelki ~alkatuk szerint hajolnak
egyik vagy másik felfogás felé; általában az előbbit 'az ipari munkásság, ~
utóbbit a mezőgazdasági nincstelenek vallják.

Utóbbiak szempontjából tehát az ernber és a föld 'egymáshoz való viszo-
nyának megváltoztatása és a nemzet termőföldjének egyenletes felosztása 'az
igazságosság kérdése, azon az alapon, hogy az ország' földje mindenkié, tehát
mindenkit egyenlő rész illet abból. Ez a felfogás' tisztán mértanilag sem helyes.
Hiszen az ország területe összesen tizenöt millió katasztrális :hold, a mezö-
gazdasági keresők száma pedig 2.2 millió, tehát még '7 hold sem jutna egyre-
egyre, ha az egész országot sakktáblaszerűen felosztanák.

A telepítés gondolata egészen más eszmemenetekhől táplálkozik. Mínde-
nekelőtt ne!ll egyes osztályok egyoldalú érdekeire, hanem a 'nemzet közös érde-
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kére támaszkodik. Ez a közérdek a legkülönbözőbb szempontokból 'fennáll.
A saját tulajdonban levő kisbirtok lényegesen nagyobb munkamennyiséget
képes felvenni, mint akár a legjobban kezelt nagybirtoknak 'ugyanakkora da-
rabja. Igy tehát a kisbirtokok számának egészséges növelése 'lényegesen hozzá-
járulhat annak a munkafeleslegnek produktiv levezetéséhez, amely ma 'a mun-
kapiacot és így a kísemberek kereseti viszonyait nyomja. 'Ezzel együtt jár,
hogy míndazok, akik saját kísbirtokukon munkaerejüket hasznosítják, egy-
úttal saját maguk eltartásáról is gondoskodnak. A kisbírtok -több embert
képes eltartani, mint a nagybirtok. Ez nemcsak a mezőgazdaság körén belül
áll. Száz, egyenként húsz holdas gazdaságban lényegesen több gép, szerszám
és más hasonló ipari termék szükséges, mint egy 2000 holdas birtokon. Tehát
a kisbirtok állományának növelése az ipar belső piacánaik megerősítését
is jelenti, amivel együtt jár, hogy ez is 'több munkáskezet tud foglalkoztatni.
Magyarország jelenlegi helyzetében helyesen szoktak arra is utalni, ,hogy a
búza termelését részben fel kellene váltania oly terményeknek. amelyekkel az
európai piacokon könnyebben kiállnók a tenger-entúli versenyt. Ezek 'terme,..
lésére pedig alkalmasabb a kis-, mint a nagybirtok, Igaz, hogy nálunk a kis-
gazdák is elsősorban szernes termeléssei foglalkoznak és legfeljebb 'a Dunántúl
egyes részein találhatók tipikus,elsősorban az állattenyésztésre alapított kis~
gazdaüzemek. Ez azonban csak a jelenlegi helyzet, amelynek nem kell szükség-
kép így maradnia és amelyelőbbl-utóbb - megfelelő .mezőgazd:aságpolitikai
intézkedések er-edményeképpen - meg is kell, hogy változzék. .

Altalában szociális, népesedési, állampénzügyi és különf'éle más szem-
pontból könnyű kimutatní azokat. az előnyöket, amelyek az .egészséges kis-
birtokok számának növekedésévei járnak. A telepítés az, amely' az országot
ehhez a helyzethez elvezetheti. -. .

Az előnyök azonban csak akkor jelentkeznek, ha e 'nagyszabású birtok-
politikai műveletet sikerül megfelelően végrehajtani. Ebből a szempontból
elsősorban a változás arányai tekintetében van szükség alapos .megfontolásra>.
Valamely ország birtokpolitikai szervezetét alapjaiban megbolygatni nem he-
lyes és nem hasznos még azon érdekekre való tekintettel sem, amelyeket a
telepítés előmozdítani volna hivatva. A mezőgazdasági, a közgazdasági, a pénz-
ügyi, a közigazgatási és a kultúrális viszonyok szabják meg a keretet és a tem-
pót, amelyben a birtokszervezet átalakítása lehetséges nagyobb hátrányok nél-
kül, illetve úgy, hogy az er-edmények és zökkenők egyenlege kedvezően ala-
kuljon. Ezt ma sokan nem tudják, vagy nem akarják tudni. Ismerünk olyan
programot, amely öt, vagy tíz év alatt három millió holdat akarna új tulaj-
donosok kezére juttatni. Ez természetesen 'ábránd vagy lelkiismeretlenség
lehet csupán. Aki kőzelről látta, mi míndent 'idézett elő a tíz évvel ezelőtti
földreform és milyen következményekkel járt, az óvakodni fog a falu békéjé-
nek és a termelésnek hasonló felfordulását sürgetni újból. Pedig a földr-eform
során csupán körülbelül egymillió hold cserélt gazdát.

Altalában a telepítés egészen más, mint ami tíz évvel ezelőtt történt a
magyar földbirtokpolitikában. A földbirtokreform úgy viszonylik a telepítés-
hez, mint a forradalom a szerves fejlődéshez. A 'telepítés hívei nem arra helye-
zik a fősúlyt, hogy ennyi vagy annyi hold kerüljön kisemberek kezére bizo-
nyos határidőn belül. Az ő számukra a főszempontok egészen mások. Első-
sorban az, hogy a telepítés állandó birtokpolitikai tevékenysége legyen az
államnak. Tehát ép úgy folytonos gondját képezze a kormányzatnak és a köz-
igazgatásnak, ép úgy állandó fejezete legyen az állami költségvetésnek, mínt
például a szegénygondozás vagy a társadalmi biztosítás, vagy Ia kivitel fej-
lesztése. Nem lehet elképzelni oly hirtokpolitikai helyzetet, amelyben Imár ne
volna szükség telépítésre. Egy másik fontos követelmény, hogy' a nemzeti köz-
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érdek teljesen érvényesüljön, tehát kizárassék minden magánérdek, minden
osztályérdekés minden pártszempont vagy bármi más egyoldalúság. További
szempont, hogy telepíteni csak jól szabad. Tehát úgy, hogy több haszonnal
járjon, mint amennyi zavart okoz. Más szavakkal: több \egészséges és megelé-
gedett egzisztencia maradjon eredményképpen, mint ahány üzemnek gyengül-
lését vagy ahány birtokosnak elégedetlenségét idézte elő. Különösen pedig
telepíteni csak akkor szabad, ha gondoskodás történt arról, ihogy az új birto-
kosok megélhessenek és kötelezettségeiknek eleget tehessenek.

Az utóbbi követelmény arra figyelmeztet, hogy a helyes telepítésnek bizo-
nyos előfeltételei vannak és hogy ennélfogva csak abban a mértékben szabad
azt végrehajtani, amelyet a körülmények megszabnak. Az előfeltételek közt
legfontosabbnak a megfelelő emberanyagót kell tartanunk. A puszta Iőldéhi
ség még senkit sem kvaIifikálaz önálló gazdálkodásra. Oly birtokszervezet,
amelyben a kisbirtok dominál, az általános kultúrának sokkal magasabb szín-
vonalát feltételezi, mint az olyan, amely inkább a nagybírfokon épül fel. ~s
ha a kisbirtokosok nagy száma éleszti is a kultúra fejlődését, kétségkívül áll
a fordított is, tudniillik, hogy bizonyos színvonal nélkül a kisbirtokosok sern
megélni, sem a nemzeti élettel szemben fennálló kötelezettségeiknek eleget
tenni nem tudnak. Mindenesetre tény az, hogy minél magasabb a mezögazda-
ság szaktudásának és műveltségének színvonala, annál gyorsabban fog bekö-
vetkezni az a változás, amelyet kívánunk. De az is nélkülöehetetlen továbbá,
hogy azok az emberek, akiket az új birtokba behelyezűnk, el legyenek látva
mindazzal, ami a gazdálkodáshoz szükséges. Ez pedig a tőke problémáját je-
lenti, vagyis azt a követelményt, hogyatelepeseknek vagy sajátjukként, vagy
pedig erre rendelt intézményektől kapott kölcsön formájában bizonyos tőkével
rendelkezníök kell. Előfeltétel azután oly gazdasági -helyzet is, amelyben a meg-
élhetésnek valamely útját-módját megtalálhatja az új birtok. Nehéz volna oly
viszonyokat elképzelni, amelyek közt a telepítésnek semmi lehetősége nem ki-
nálkoznék; de egészen bizonyosan más es más módokat, formákat és arányokat
kell választani aszerint, hogya gazdasági élet hanyatló vagy emelkedő irányza-
tot mutat-e. ; ,

Mindezeket szem előtt kell tartani a remélhetőleg nemsokára. meginduló
munkálatok során. A birtokmegoszlás állandó korrigálása úgyszólván -minde-
nütt folyamatban van, ahol la népesség bizonyos, - az illető ország visro-
nyaihoz mérten nagy - sűrűséget elért. Különösen a -baltica skandináv államok,
Németország és Olaszország mutatnak példát. OU a mezőgazdasági rválság' ide-
jén is állandóan folyik a telepítés és pedig úgy, hogy évről-évre szaporodik
a mai válságban is megelégedetten mosolygó új kísbírtokosok száma. Magyar-
országon igazi állandó és tervszerű telepítés tulajdonképpen soha nem volt. A
szervezet sincs meg, de ezt még legkönnyebb volna pótolni,ellenben nehezebb
behozni azt, amit a tapasztalatok szerzésében és bizonyos tradiciók kiálaki-
tásában, továbbá a telepítés gondolatköréhen otthonos gárda nevelésében mu-
lasztottunk, A jelenlegi nemzedék feladatai birtokpolitikai téren nem is aaiy-
nyira a kitűzött célok távoli volta miatt, mínt inkább az említett különböző elő"
feltételek és előzmények hiánya miatt ~ehezek. Es m~g sem szabad visszariadni,
sőt éppen azért, mert sok nehézségre fogunk még bukkanni, kell a munkába
minél előblb belefogni.

(Budapest) , ' Dr. lhrlg Károly

"Gyökeres új születésétől az egyházi szellemnek váram én nem csak
a protestantismusnak biztosítását, de még a nemzet jobb jövőjének haj-
nalát is." Szebertnyi János: Eszmeiöredékek. 1857.
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fl lutheri keresztyénség morfológiája.
Ez a szekatlan cím elsősorban is magyarázatra, illetve indokolásra szo-

rul. Szerencsére ez 'nem is nehéz, mivel ez nem holmi többé-kevésbbé szellemes
ötletsziporkázásnak akar a kohója Lenni, hanern egy olyan nagyjelentőségű
munkának a címe, amelynek .behatóbb ismertetése folyóiratunk eredetileg ki-
tűzött programmjához tartozik, Ennek a kétkötetes hatalmas műnek a szer-
zője Elert Werner erlangeni .egyeterní professzor, a jelenkornak kétségtelenül
egyik legkiemelkedőbb és leghatározottabb lutheri teológusa.") Munkáját pedig
nyugodtan mondhatjuk az elmult másfél évtizedbeli evangélikus teológiai iro-
dalom legjelentősebb és legmaradandóbb termékének. Igazi «standard work»
ei, amelyet ezután senki figyelmen kívül nem hagyhat, aki a lutheri keresztyén-
séggel bármilyen vonatkozásban is foglalkozik. Amikor folyóiratunk bekö-
szöntő számában programmul tűztük ki az «igazi Luther" megismertetését és
a tiszta, genuin lutheri keresztyénség képviseletét, akkor legelsősorban éppern
erre a munkára gondoltunk. Csak azt sajnáljuk, hogy nem' nyújthatjuk ennek
a munkának legalább legfontosabb fejezeteit magyar nyelven, hanem meg kell
elégednünk egyelőre annak vázlatos ismertetésével. De ez megint nem akarja:
pótolni magának a munkának közvetlen tanulmányozását, csupán ösztönzést
óhajt erre nyújtani, és pedig nemcsak teoJógusoknak, lelkészeknek. hanem
nemteológusoknak is, annak hangsúlyozásával, hogy ez' a munka nem könnyű
olvasmány. Komoly elmélyedést kíván egyrészt anyagának szinte hihetetlen
gazdagsága, másrészt kifejezéseinek és ítéleteinek rendkívül finom csiszoltsága
miatt. De megér minden ráfordított fáradságot, mert azt valóban gafzdagon
jutalmazza.

A «morfológia» kifejezés a .görög «morfé» szóból ered, ami alakot, for-
mát jelent. A morfológia tehát tárgyát a maga megjelenési formájának lehető
teljességében igyekszik bemutatni. Olyan munka, amely a lutheri keresztyén-
séget a teljesség e követelrnényének megfelelően próbálta volna ismertetni,
eddig még nem is jelent meg;. Igaz ugyan, hogy a «szímbolíkának» nevezetű
teológiai tudományszak már régebben igyekezett az egyes keresztyén feleke-
zetek jellemző sajátságait kidolgozni, ez azonban a jellemző sajátságokat na-
gyon szűk körre korlátozta,t. i. csupán a szimbólumokra, vagyis a hitvaflá-
sokra és azok tartalmára, tehát a dogmára és itanításra, Pedig nyilvánvaló,
hogy valamely egyházi közösség jellemvonásai nemcsak ebben domborodnak ki.
Kattenbusch azután azt a követelményt állította fel, hogya' felekezetek ismer-
tetésénél a dogmán kívül a ikultuszt 'és a vallásos élet egyéb megnyilvánulásait
is figyelembe kell venni. Az ,ő ajánlatára a szűk értelmű «szírnbolika»
helyett a «Konfessionskunde» elnevezés honosodott meg. De még .ez sem
tudott teljesen kímerítő képet .adni az "egyes egyházak, illetve felekezetek
[ellemvonásairól, nem is szólva arról, hogy egy-egy felekezet tárgyalására egy
ilyen kézikönyvben aránylag kevés tér jutott. Elert most tehát! a «Koníessíons-
kunde» fogalmát még inkább kitágítja s a morfológiában nemcsak az előbb
említett szempontokat veszi figyelembe, hanem a lutheri keresztyénség jellem~'
vonásait még olyan területeken is (igyekszik feltárni, amelyek már nem közvet-
lenül vallásos élet jelenségek, mint pl. a világnézet, valamint a szociális élet
legkülönbözőbb kérdéseiés jelenségei. Hiszen a közfelfogás is valamely egyház

*) Elert W.: Morphologie des Luihertums. 1. kötet: Theologie und Weltanschauung
des Luthertums hauptsachlich im 16 und 17. Jahrhundert. XVI+465 lap. II. Kötet:
Soziallehren und Sczialwirkungen des Luthertums. XV+544 lap. München 1931. és 1932.
C. H. Beck kiadása. Ara kötve: 16 és 18 márka.
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értékér, jelentőségét ilyen «profán» területen szokta megítélni. Gondobjunk
csak arra a katolikus ifjúságí mozgalomra, amely azáltal igyekszik modern
lenni, hogy valósággal hitvaIlásává teszi a szociális kérdéssel való foglalkozást!
Ebben a tekintetben tehát Elert egészen modern szempontokat visz bele a lutheri
keresztyénség 'egészének szemléletébe. Már magában véve ez indokolttá teszi
azt, hogyateológusokon .túlmenően szélesebb körök is felfigyeljenek erre a
munkára.

De Elért nem lenne igazi lutheri teológus, ha a lutheri keresztyénség
lényegét éppen a külsö alakban, formában látná, különősen har ezt az alakot
sztatikusan, mozdulatlanul, változatlanul képzelnők el. A morfológia fogalma
életre utal: alakulásra és alakváltozásra, ennek pedig valamiféle mozgató ereje
van. A morfológia első feladata tehát ennek .a mozgató erőnek, dünamisznak
a megkeresése. rníert ez lesz az az állandó elem, mely a lutheri keresztyénség
különböző vonatkozású alakváltozásaiban is biztosítja a konfesszíonálís egy-
séget és azonosságot. Es csakis ennek az eredeti és egységes mozgató erőnek
tiszta felismerése alapján lehet megállapítani azokat az egyéb és idegen ható-
erőket is, amelyek a lutheri keresztyénség formálásában ugyancsak közrehatot-
tak s amelyek azt a maga iegyenes fejlődési vonalától többé-kevésbbé eltérí-
teni igyekeztek, vagy el is térítették. Ennek az eredeti és állandó mozgatö
erőnek felfedezéséhez az az alaptétel vezet el, hogy a lutheri keresztyénség
benső összefüggésben áll Lutherrar. :Az egész 'wizsgálódás kiindulópontja
tehát minden vonatkozásban Luther. «Azonban a morfológia nem Luther
teológiáját írja meg. Ellenben megtalálni igyekszik benne azt a pontot, amely
a következö történeti Iutheránizmus egész épületét tartani képes. Ez pedig az
,evangéliumi kiindulópont' (evangelischer Ansatz) >. Hát ha nem is adja. Luther
egész teológiáját, mégis annak főrészeit olyan eredetiséggel dolgozta fel Elert,
hogy munkája a Luther-kutatás szempontjaból is elsőrendű jelentőséget nyer..
Ebben a vonatkozásban határozottan szembeszáll azzal az újabban erősen
elterjedt felfogással, mely az «ifjú Lutherv-ban látja az igazi, teljes reformál-
tort, holott Luther fiatalkori műveíben, különösen első előadásaiban még sok
a középkori skolasztikus örökség. A reíormátori istenélmény s az azon fel-
épülő megígazulási hit legelsőrendű forrásának Luther «De servo arbitrio»
című munkáját tartja. Messze vezetne, ha most ennek a Luther ősélményén fel-
épülő teológiának egyes részleteit is ismertetni akarnók. Csak annak kiemelé-
sét tartjuk fontosnak, hogy Luther reformátori élménye nem volt olyan egye-
dülálló, amilyent senki másnál feltételezni nem lehetne. Ellenkezőleg, igazán
dutherí» csak az a keresztyénség tud lenni, amely az örök emberi sorsélmény-
ben Lutherhoz hasonlóan ismerte meg Isten haragját s .így lett fogékonnyá.
az evangéliumnak befogadására.

Es mégsem akarja Elert .Luthert változatlanul felidézni. Hiszen Luther
után tovább vezet az egyes kérdéselméi Melanchthonhoz, a hitvallásokhoz, s a
16. és 17. századi teológusokhoz is és kimutatja, hogy az a bizonyos «evangeli-
scher Ansatz», amely végeredményben a Luthertól való függést jelenti, más
körülmények között és más kifejezésekben is feUelhető, - és ebben örződik
meg hűségesen a lutheri .örökség,

Az «evangéliumi kiindulópont» az egész' lutheri vallásosság és teológia
középpontjába a megigazulást helyezi ugyan, de ugyancsak fontos éppen a lu-
theri keresztyénség szocíális hatásainak megértése szempontjából a dogma és
egyház kérdéseinek tisztázása is. Itt is nem egyszerűen egyéni színezetű dogrna-
tikával állunk szemben, hanem rendkívül meggyőző erejű hatalmas történeti
anyaggal. Különösen is ajánljuk ezt a fejezetet azoknak az állítólag teológiai.
képzettséggel is bíró lelkészeinknek a figyelmébe, akik «teológus» voltukat.
nagyon kétes megvilágításba helyező módon tiltakoznak egyházunknak lutheri
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megújhodása ellen, - sajátságosan éppen a lutheri szellemre hivatkozva! Ta-
lán éppen azért hangoskodik egyikemásik «egyházi vezető» a «katolizálás» vád-
jával és a «szabadság» frázis szerű védelmezésével, mert érzi, hogy ha őt szó-
litanák fel komoly teológiai számadásra. akkor igen kőnnyen a: «más szellem»
ítélete sütődnék homlokára! Azért is ajánlható Elert könyve (kűlönösen lel-
készi konferenciák szíves figyelmébe!), mert igen jó eszköze az igaz és hamis
«szellemek» szétválasztásának: nemcsak megállapít és tanít, hanem ítéletet is
mond. Ezt persze egyesek. tudományos szempontból Elert rovására hajlandók
írni. Azonban éppen újabban széles .körben ismerték el az Ú. n. exisztenciális
gondolkodás jogosságátateológjai tudomány terűletén is. Ha. pedig az igaz-
ság nem pusztán rajtam kívül levő «objektív» dolog, hanem' az engem közvet-
Ienül, exisztencíámban érint, akkor természetes, hogyafelismert igazság mel-
lett tett hitvallás egyúttal ítéletet is tartalmaz mindazzal szemben, ami elllen-
kezík a felismert igazsággal, Komoly meggyőződést, még tudományos tekin-
tetben is, alig lehet máskép elképzelni, mint hogy annak éle is van.

Csak egyetlen, minket is nagyon közel érintő példát óhajtole idevonatko-
zóan felhozni, Az egyház katholícitására, vagyis egyetemességére vonatkozó
fejtegetések során ezt a megállapítást vonja le: «Erre az Ismertetőjelre (t. i.
a katholíeitásra) való igény az evamgélíkusoknál nem csupán presztizskérdés
volt. Közönyösek ezzel szemben csak «az egyház alulról való épülésének- vagy
az «egyházat a gyülekezetre való felépítésnek» fanatikus hívei voltak. Ez aci
alapelv azonban a szektásságból származik. Az egyháznak evangélikus felfogá-
sával nyilt ellenté then áll».

Ehhez a világos és határozott vonalú teológiai alapvetéshez kapcsoló-
dik most már az első kötet utolsó része: a világnézetről szóló nagy fejezet,
amely ismét külön tárgyalja a tér- és ídöszemlélet problémáin Ebben külö-
nösen kidomborodik az «evangéliumi kiindulóponts-ból nyert az az elvi jalap,
amely nélkülözhetetlen megértési kulcsa a lutheri keresztyénség gyakorlati,
erkölcsi vonatkozásainak. Ez egyfelől a földhözkötöttségnek és a teremtettségnek
az érzése, melynél fogva az evangélikus ember teljes mértékben értékelni tudja
e világot és annak javait, mint Isten teremtményeit. Hogy ebben igen jelentős
kultúraformáló erő rejlik, azt nem lehet elvitatni. De másrészt ott van erős kor-
látként az evangéliumi megváltási .és megigazulási hitből fakadó eschaltologi-
kus történelemszemlélet, mely tudja, hogy ez a világ sohasem válhatik teljesen
és maradék nélkül Krisztus birodalmává, Isten országáva. Aki ennek a kettős
és kétségtelenül belső feszültséget mutató világnézeti szempontnak bármelyikét
is egyoldalúan erneli ki, a másik elhanyagolásával. az szükségképen hamis képet
fog nyerni, Illetve rajzolni a lutheri keresztyénség egészéről.

Ilyen hamis kép az, amit különősen Troeltsch és Web er M. rajzolt a lu-
theri keresztyénség szociális etikai vonatkozásairól, akik a lutheránizmust ebben
a tekintetben passzivnak, majdnem teljesen terméketlennek mínösítették, mi-
vel híveit állítólag csak a túlvilág számára neveli. Szerintük szociális vonatko-
zásban aktiv alkotó munkára csak a kálvinizmus képes. Azt lehet mondani,
hogy Elert munkájának egész második kötete ennek a hamis és jórészt nagyon
hiányos forrásismeretre épített állításnak hangosan beszélő cáfolatát nyújtjaí
Ez a kötet ilyenformán különösképen is a lutheri keresztyénségnek apológiája,
amelyből persze a dolog természeténél fogva nem hiányoznak bizonyos polemí-
kns részek sem.

Nem lévén terünk a részletekbe menő ísmertetésre, csak utalunk ennek
a kötetnek az egyes fejezeteire: 1. pragmatikai és etilqaí kiindulópontok (itt
különösen érdekes Luther tiszta erkölcsi motívumainak és Melanchthon ideá-
lisztikus utópizmusának szembeállítása, - továbbá a teremtési rend és a híva-
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tás erkölcsi jelentőségének kiemelése); 2. a család; 3. népiség és népek; 4. az
állam; 5. a társadalmi rétegeződés és a gazdaság. '

Bennünket legközelebbról érdekel a lutheri reformációnak a népiséghez,
illetve az egyes népekhez való viszonyát tárgyaló fejezet. Természetes, hogy,
a legelső kérdés ebben a vonatkozásban a lutheri keresztyénségnek a némel-
séggel való kapcsolata. Amikor már hozzászoktunk ahhoz, hogy még német
teológusok is mennyire elfogult egyoldalúsággal ítélik meg :ezt a kérdést (Lu-
ther a «német ember» a lutheránizmus a keresztyénségnek «germáns, sőt egye-
nesen «némete formája !), akkor valóban jólesően lep meg Elért józan higgadt-
sága. Természetesen ő sem húnyhat .szemet Luther némel volta, sőt olykor az
izzásig fokozódó nemzeti érzése előtt, de viszont az «evangéliumi kiindulópont>
feladását s ezzel a lutheri keresztyénség legbensőbb lényegének megtagadását
jelentené, ha Luther reformációját egyszertien a németségből akarnók levezetni.
Hogy a lutheri reformáció elsősorban éppen anémet népiséggel lépett szerosabb
kapcsolatba, az csak egy különös esete (Sonderfall) a lutheri erkölcstan ama
követelménye megvalósulásának, amely a saját népiségnek való tudatos ön-
átadást kivánja, (mivel a népiség .a teremtési rendhez tartozik s igy az ahhoz
való tartozás Isten akarata .szerint való). E:I,ert ezt a nérriet nép politikai és
evangélikus egyházi életében bekövetkezett nagy változások előtt irta ugyan, da
azóta történt megnyilatkozásai alapján meg vagyunk győződve arról, hogy meg-
állapításait ma is teljes egészében fenntartja. Ha: a németországi evangélikus
egyház mai felelős vezetői ebben és egyéb kérdésekben hasonlóan tisztán
látnának és ítélnének, akkor .most nem kellene aggodalommal figyelnünk az
ottani egyházi helyzet alakulását. !

Színte feltűnő, hogy mindjárt a nemetség után a magyarországi lutherá-
nízmus kérdését tárgyalja Elert. Ezt .azzal indokolja, hogy 'egy európai ország
felekezeti viszonyainak története sem mutat annyi hasonlóságot a -németével,
mínt éppen Magyarországé. Ürömmel üdvözöljük ezt a fejezetet először is azért,
mert nyilvánvalóvá teszi, hogy a lutheri keresztyénség egyeteme szempontjából
a magyarországi evangélikusság története és .jelen helyzete sem elhanyagolható
semmiség. De másrészt azért is, mert nem szorítkozik egyszerűen felületes
referálásra, hanem talán Elert .az első némlet teológus, aki a rendelkezésére
álló forrásanyag gondos tanulmányozása alapján önállóan igyekszik a masyar
evangélikusság történetét látni s legalább egyik-másik kérdéséről itéletet fis
formálni. Igy pl. teljes elismerést érdemelnek azok a fejtegetései, amelyekberr
kétségbevonja annak jogosultságát, hogya kálvinizmust a «magyar valláss-nak
.mondj ák, mert a lutheri keresztyénség magyarországi története eléggé iga-
zolja, hogy ez sem idegen a magyar lelkiségtől. Ugyancsak figyelemreméltóak
a lutheránizmus és tótság viszonyával s itt különösen a pánszlávizmus kérdé-
sével kapcsolatban tett megfigyelései. Csak az a sajnálatos, hogy ebben a kérdés-
ben nagyrészt Borbiserősen tendenciózus munkájára támaszkodik. De ennek az a
magyarázata, hogy bár Elert az idegen népek egyháztörténetére nézve is .elísmerés-
reméltóan nagy anyagot tanulmányozott át, mégis a nyelvismeret hiánya miatt a
rendelkezésére állott forrásanyag erősen korlátozott volt. E hiányokat elsősorban
is a magyar evangélikus egyháztörténetirásnak kell pótolnia. Szükség van a ma-
gyarországi lutheri keresztyénség morfológiájának megírására, figyelembe véve
az Elert által nyújtott ösztönzéseket, - valamint arra, hogy minden komoly tu-
dományos munka eredményei legalább német nyelven is közzététessenek.

Meg kell Jegyezni, hogy magyar vonatkozásokat nemcsak ez az egy alfeje-
zet tartalmaz,hanem az egész munka számos helyen. Érdekes például Görgey
és Kossuth politikai egyéniségének szembeállítása, akiknek ellentétességét Lu-
ther és Melanchthon egyéniségével állítja párhuzamba.
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Az államelméletí, politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekre nézve
most csak annyit, hogy ezek-et a fejezeteket rninden evangélikus történésznek,
politikusnak, nemzetgazdásznak alaposan át kellene tanulmányoznia. De min-
den esetben áll az, .hogy a megfelelő teológiai alapvetés nélkül senki sem
fogja tudni a lutheri keresztyénség szociális tanításait és hatásait helyesen
felismerni és értékelni.

Elert munkája nagyszerű igazolása a lutheri keresztyénség ökuménikus
jelentőségének. De másrészt nagy erőforrás is különös en a kisebblségben élő
evangélikusság számára, mert tudatára ébreszti a lutheri szelleműevatigélikus
egyház egyeteméhez való tartozását. 1 Feldolgozott anyaga és látóköre egy-
aránt rendkívül kíterjedt. Mindezek olyan tulajdonságok, amiket nagyon kevés
teológiai munkáról lehet elmondani. .Ezért csak örülnünk lehet ennek a kor-
szakos jelentőségű irányító munkának. Dr. Wiczián Dezső•

•
GYOLEKEZET - EGYHAZ.

Az a gyakori kérdés, hogy vajjon a gyülekezet vagy az Egyház az
elvileg korábbi-e, hamis. Csak akkor volna helyénvaló, ha az egyik a
másikból eredne. A valóságban a gyülekezet és az Egyház egyaránt az
eoangélium erejéből támad. Ha pedig "isteni joguk" felől kérdezősködünk,
akkor azt kell mondani, hogy ez a fogalom első sorban az Egyházat illeti
meg. Az "isteni jog" ugyanis csak Krisztus alapításá ból vezethető le.
Krisztus pedig az Egyházat alapító parancsot - az eoangélium hirdetésére,
keresztelésre stb. - sem egyes személyeknek, sem egyes gyülekezeteknek
nem adta, hanem a keresztyének iisszeségéneh, - amint ezt éppen Luther
szünetlenűl hangsúlyozza. Jóllehet Luther itt az akkori egyházi állapotoknak
megfelelően mindenekelőtt az egyes személyek, nevezetesen a püspökök
megbizatásának kizárólagosságát támadja, - ugyancsak furcsa "javítása"
lenne a helyzetnek, ha e helyett a gyülekezet önfenségét (autokráciájátJ
hirdette volna az összes keresztyének általa annyira nyomatékosan hang-
súlyozott "egyetemének" rovására. Itt nem téveszthet meg bennünket az, amit
a helyi gyülekezetnek a lelkészi hivatal szeruezéséi illető befolyásáról
kifejtett. E fejtegetések célzata nyilván az, hogy minden egyes személynek
biztositva legyen az a jog, mely őt az egyetemes papság alapján - azaz
Luthernél a keresztség alapján, amelyben "papokká kenettünk" - megilleti.
Ez a jog azonban nem az egyházközségi fagsága révén jár neki, hanem
megilleti 6t egyáltalában a Krisztus Egyházában való tagságáért. Hogy
ennek tagjai, az ad nekik isteni jogot. Hogy egy egyházközségben együtt-
laknak, ez csak földi esetlegesség. Ezért származnak Luther javaslatai
az egyházközség részéről tiirténő szeroezés módozatára nézve célszerűségi
megfontolásból. Tehát nem értékelhet6k úgy, mint az Egyház isteni alkot-
mányjogának tételei. EleTt: Morphologie des Lutheriums I. 324.,.

Szükség, hogy hitünknek cégére legyen, kiről emberek megismerjék.
hogy keresztyének vagyunk. E cégér a jó cselekedetek. Ez az adó, hioel
minden jó keresztyén tartozik, Istennek hittel, embernek szereteltel. Adjuk
meg. azért Istennek az Istenét, embernek az emberét; Istennek szolgáljunk
a hittel, embernek a szeretettel. Dévai Mátyás, 1538..
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Mi lesz holnap?
(Modern magyar utópiák.)

H. G. Wells egyik új művének címét a fenti kérdéssel fordították le ma-
gyarra. Ez a rövid mondat nemcsak ebben az egy könyvben összesűrített mon-
danivalók tömör és teljes kifejezője, de az oszthatatlanság határáig leegyszerű-
sített tartalma minden utópisztikus regénynek. 'Azonban nemcsak a tartalom
bujtatható ilyen 'egységes uniformisba, az utópiák születésének helye,' kora és
egyéb körülményei is meglehetősen kongruensek es legfeljebb csak a vonalak
halványsága vagy keménysége a különbség. Ha iskolapéldát keresünk, nem kell
messzíre mennünk, mert az első tulajdonképeni utópia írójának, Morus Tar
másnak élete és munkája magán hordozza az összes 'jellegzetes vonásokat.

Az utópia a leglíraibb műfaj, csakhogy nem egyéni, -hanem kollektiv líra,
Egyéni lélekből, még pedig rendesen egy tépettebb, rezdülékenyebb lés kultú-
ráltabb lélekből fakad fel, de tulajdonképen a tömegeknek a tudatmezőt örö";
kősen ostromló érzéseit, 'amorf alakban százszor előforduló, de la krístályo],
sodásig soha el nem jutó kritikáit és a formába öntésig el nem érkező látomá-
sait fejezi ki. Ezért van minden utópisztikus műnek .két arca, egy a közeltnultat
és a jelent vizsgálgató, amelynek jellegét elsősorban a' kritikai vonások adják
meg és egy jövőbe tekintő, amelynek az a legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy
mindenben ellentéte a másiknak. Mindkettő azt a nagy tényt szeretné bele-
sugallni az olvasóba, hogyaközelmult és a jelen tarthatatlan, pozitiv és nega-
tiv oldalról szemlélve egyaránt.

Ez a megállapítás azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az utópiák megpróbált
és tehetetlen korok jelenségei. Felbukkanásuk a romlás, sőt. a rothadás elöre-
haladottságát jelzi. Mindegyik egy...egykísérlet a jövendő végig .gondolására és
az eredmény az író világfelfogásának megfelelően vagy az -új jövendő, esetleg
annak egy darabjának meglátása, vagy pedig az örök .kudarc és a megváltoz-
hatatlan válság lemondó megállapítása.

A magyar utópiák rajzás a alig nyolc esztendővel ezelőtt -indult meg és
amint nőtt a válság, olyan mértékben szaporodott azok 'szám,~ is. Kezdetben
külföldi indítások is szerepet játszottak, mert amint a válság világjelenség, a
társadalmi álmok előözönlése is annak számítható. A téma -böerüsége is vonzó
és különösen alkalmas új formanyelvvel való kísérletezésre. De :mindezektől
függetlenül, a magyar utópiák sokasodása szűkségszerűség is. Aránylagos 'nagy
számuk, a lezajlott és a zajló élet szemleltetése lközben mínduntalan keserűvé
váló hangjuk, a beléjük fojtott szatíra élessége és laz új világna:k elemi erővel'
feltörő vágyása félreismerhetetlen törvényszerűséggel mutat arra, hogy itt,
bármennyire másképpen szeretnénk is látni, a kisülésig feszültséggel telített
a levegő. Az új világ körvonalaiban jelentkező életszerűtlenség pedig vagy
annak egyenes tagadása az emberi hitek megroggyanását, sok Ihelyen el nem
titkolható összeomlását. bizonyítja. I

Ezekben a nagyobbrészt szépirodalmi külsőben megjelenő munkákban
az esztétikum keresése, a kritikai mértékegységeknek alkalmazása igazságtalan
és időszerűtlen dolog lenne. Mi ebben a pillanatban iegyszerűen olyan társa-
dalmi jelenségeknek látjuk őket, amelyek elég megbízható adatokat 'szolgáltat-
nak a körülöttünk és bennünk lefolyó élet betegségének idíagnózísához. Egy.
ajtórésnyi sugár ráhull általuk a várható jövendőre is. -

A bel- és külpolitika morotváít és töböreit bekalandozó Hegedüs Lóránt
az első vonalbeli politikusok közül való kiválása után megírta a magyar poli.
tika szatíráját és a magyar revizió utópiáját. A' munka elsö részében mínt egy
eltűnő lázas álom kúsza jeleneteít, úgy peregteti le az átélt furcsa eseménye.
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ket, amelyeken maga az író sem tudja, hogy sírni vagy nevetni keU...e, mert hisz
nem tud az elbeszéltek fölé emelkedni és a rtárgyílagos értékelést arra bízza;
aki majd megpróbálja ezt az utópisztikus rapszódiát véglgcsudálkozni.. Neki,
a bankárfőnöknekegyáltalán nem kényelmetlen bemutatni a bankoknak a
politikai életet döntően irányító szerepét, amelyek rendes üzleti ténykedésüket
folytatják akkor is, amikor választási kampányokat finansziroznak. Fáradha-
tatlan gúnnyal rajzolja azt a politikai helybenjárást, amelyről .csak a vakok!
hiszik el, hogy haladás és a témához képest gazdag .szfnhatással érzékelteti a:
fórum nem ,egy emberének határtalan hitét az én-mithoszban. Hegedűs szatí-
rájának tanulságát nehéz Lenne megfogalmazni, ha ö maga nem írná körül azt
amerikai utazásáról szóló könyvében. Itt már régen szétmállott volna minden,
hanem lenne mártirtermőez a föld - ez a refrénje szinte minden lapnak.

, Az irodalmi és a művészeti élet szatirikus képe jelenik meg Benedek Mar-
cell Tégyamitakarsz című utópiaszerű regényében, A féktelen individualizmus
lobog azokban a művészekben is, akik a koUektivizmust akarják isteníteni
kőben, bronzban. színekben és hangban, A régmult mecénáskultusz .korában
élnek, akármennyire harsogjálc is a modernséget. A jól .tütött üvegházért a leg-
több hajlandó elfelejteni a szabad levegőt és miközben 'egész életükben szol-
gálnak, nem a művészetnek, de a közönségnek, elsősorban .pedíg önmaguknak,
csendes narkotikumként dédelgetnek egy~egy merésznek, örökifjúnak hitt témát
míndaddíg, amíg az élet be nem bizonyítja nekik, .hogy nem lehet sokáig büntet-
lenül giccseket termelni. Nem különbek a művészeknél az örök analízis rabságá-
ban szenvedö tudósok sem, akik az életet akkor is a könyvek betüáradatából
akarják megismerni, amikor előttük zajlik mínden izgalmasságával, titokzatos-
ságával, perpetnum mobile-szerűségével. De Benedek nemcsak szűkebb munka-
körének a figuráit vonultatja fel, kí-kitekínt irodájának: a könyvkísdóhívatal-
nak ablakán és lefotografál néhány közkeletű típust a .külsö világból is. A máft
násasszonyt például, aki vezéregyénisége a gyermekmentő akciónak, de iazért
az ö birtokán lévő cselédlakásokban Legnagyobb a gyermekhalandóság. 1 Meg-
emlékezik az egyszerre hisztérikusan takarékoskodni kezdő Pazarországról is,

Babits sokat kritizált regénye, Elza pilóta vagy a: tökéletes társadalom,
tulajdonképen a 20. század analizise. Kiemleli a kor .írányító tényezölt és ezek
fejlődésvonalát igyekszik végigálmodni. A multszázadvégi es a mi :századunkeleji
demokráciának «léha alko tmányo sdi játéka», a felületek alatt tomboló ierök
szüntelen küzdelme csak az örök harc társadalmának kialakulásával végződi-
hetik. Ez a világ átvette a régi kor Imínden hibáját és hű!n'ét, die azokat le'ple.-
zetlenül és következetesen követi el. Intézményesítette őket és mindent a szell
gálatukba állított. "Ez a könyv - írja Babits - nem jóslat, hanem intés e világ-
nak, amelyet nem Isten teremtett, hanem; a modern ember. ll. modern ész ereje
és amely kihagyja Istent a számításból». Bármennyire fakó is ez a regény, mégis
páratlan kísérlet a tegnap és ma uralkodó gondolatok útjának végiggondolá-
sára. Teleszkép is és"nagyító tükör, is és röntgensugár is, -segítségével a ráko-
sodás folyamatát nagyon könnyű felismerni.

Mai életünk legrészletesebb rajzát Lengyel Menyhért adja A boldog város
című regényében. Az eszményi társadalomban meglépő módszerrel szerettetik
meg az emberekkel a magasabbrendű életet és tartják I távol tőlük a kísértéseken
Elmélyedő alapossággal tanítják meg őket arra a sajátságos tudományra, amely-
nek európalógía a neV'eJa lényege pedig a vílágrészünkörr folyó, illetve $ in-
nen kiáradt és az egész világot megfertőző élet részletes elemzése. A tökéletes
társadalomnak mínden cselekedetéuél az a zsinórmértéke, hogy míndenben
pontosan az ellenkezőjét tegye annak, amit az európalógiában tanult. A könyv-
nek a mí szempontnakból az ad különösebb értéket;' hogy minden sorában érez-
ni, hogyaszatira nemcsak az európai élet 'rajza, de önéletrajz is, nemcsak a
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mai társadalom kritíkája, de önkritika is. "A sors 'megvert vagy megajándé-
kozott azzal, - írja Lengyel - hogy más emberek dolgával is törődjens s egy
világjavító lelkiismeretét adta belém, mely időnként úgy sajgott, imínt ahogy
csak egy friss seb tud fájni». «Ennek a 'világnak lényege és életeleme a rom-
bolás». -Az egyes országok társadalmai müveltségi, származási rétegek, .íoglal-
kozási ágak, fajok s felekezetek szerint ellenségesen állanak 'egymással szem•.
ben s egymás tönkretételére törekednek. Itt többé-kevésbbé mindenki 'őrült s
csak ebből .Iehet magyarázni nemcsak bűncselekményeik sokaságát s ikollektív
működésük örültségeit, hanem arra való képtelenségüket is, hogy 'nem tudják
többé észszerűen berendezni társadalmi és állami életüket>. Végigmegy 'életünk
minden rétegén. bemutatja társadalmunk minden jellegzetes alakját a 'nyomor
áldozataitól kezdve a vallás formalizmusa miatt lelki kétségek' között gyötrődő
papig. Itt mindenki a megszűkített élet átkait hordja és igavonó állatként von-
szolja életét akár művész, akár bíró, akár munkás. '

Ha sok is a dilettántízmus Lengyel regényében és :a világszemlélete alig
emelkedik felül a nyárspolgári horizonton, mégis ő ábrázolja 'legváltozatosab-
ban a mai világ képét. Ű ír a legőszintébben és a legbátrabban. Nála revelá-
lódik a legtagadhatatlanabbul útvesztett és ködbefult korunk tehetetlensége.

Találunk azután olyan utópiákat, amelyeknek epikus elemük nincsen,
hanem csupán elméleti fejtegetéseket adnak. A legterjedelmesebb közöttük
Gáthy István műve, A munka társadalma. A Bellamy óta! divatossá vált retro-
spektiv módszerrel mutat rá gazdasági és társadalmi életünk kiáltó bajaira, a
gazdasági individualizmusra, az ebből fakadó termelési anarchiára, aikapitar
lizmus kínövéseíre, Egyoldalú, marxista ideológiájával sorra támadja a rmagáu-
tulajdont, a családot és a nemzetet. Analizisében nincsen 'újszerűség, hanem
csupán a felelevenítése és felhigítása a materiálista szociálizmus 'szólaanaínak,

Ez a rapszódikus és madártávlatú ismertetés is elegendő ahhoz, hogy
az utópiákról képet alkothassunk, Ha egyáltalán van érték az analízis- és szín-
tézis-ellentét törvényszerűségében, akkor itt az a formula érvényes, amely az
analízis mélységet és a szintézis magasságát egyenes arány ba állítja. Minél
mélyehbre jut bírálatában az író a mai világ bajainak elemzésénél, minél eh
zártabb rétegeken hatol keresztül és minél jobban megközelíti az őstényt, annál
biztosabban és határozottabban tudja megjeleníteni az új jövendőnek nemcsak
külső kereteit, a ruháját, de a fejlődési irányát és megoldásánakútját.

A magyar utópiairók csak tüneteket látnak akkor is, ha a felületek alá
ereszkednek. A bll:.j fészkét nem tudják megközelíteni. Másodlagos dolgokban:
gazdasági és társadalmi berendezkedésekben, kíjegeeesedett és változhatatla-
noknak hitt konvenciókban, a nevelés külső módszereíben, a nemek külső
víszonylataíban, emberalkotta élethölcseletben, vagy autószuggesztíóban lát-
ják a kiélesedett és kiszélesedett gazdasági, szellemi és lelki válság okait. Áltar
lában kollektiv és felületi, de nem személyes és központi dolgokat tartanak a
hibák gyökereinek. Ez a megállapítás azt a lehangoló következményt is jelenti,
hogyamegoldásoknál csak tüneti kezelést és gyógymódot tudnak ajánlani,
amelyekről néha sajátmaguk is kénytelenek elismerni, hogy nem sok reménnyel
kecsegtetnek.

. Az új világ legfőbb feltételét, az újember megszületését is külső ténye-
zőktől várják, amennyire ezt egyáltalán lehetségesnek tartják. A nem epikus
természetű utópiák egyszerűen intézik el a dolgot; az ideális ember megjele-
nését magától értetődőnek veszik és számára eszményi szabályokat állítanak
fel, mint például a nemrégen meghalt nagy álmodo, Pályi Ede tette. De ahol
valamennyire is logikus és befejezett esemény keretébe kell beállítani az új
embert, ott nyiltan vagy közvetve, magának az írónja,k ís vbe kell ismernie;
hogy vagy homunkuluszokat gyártott, vagy pedig, hogy nem sikerült szubli-
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mální azt, ami a bűnbeesés óta mérgezí az emberek életét: a nemek feszült-
ségét, a létért való küzdelmet és a haláltól való félelmet.

Hegedűs Lóránt nem hisz az emberek megváltozásában. Az író utópísz-
tikus álmának beteljesülését, a magyar revizió megvalósulását a külpolitíkai
konstelláció, illetve egy-két kivételes egyéniség megjelenése hozza meg.

Benedek Marcell egy utópiakísérleti állomást állít fel a Bükk-hegységben.
Ennek az állomásnak két szárnya, van. Az egyik szárny Habelais álmát, ll>

thél e.me-i apátságot testesíti meg és az épület homlokzatára kiírják a Gargantua
és a Pantagruel írójának jelmondatát : «Tégy, amit akarsz l» A kerlátlan indiví-
dualizmus, az egyéniség tökéletes szabadságának a 'háza ez, ahol művészek',
irók és tudósok minden földi jóval ellátva, mindentől függetlenül, paradicsomi
szabadságban élhetnek. Az épület másik felében, a Jőjjetekhozzámban a szolgáló,
az önfeláldozó élet körvonalai bontakoznak ki egy «szent» asszony keze nyomán.

De mindkét kísértet kudarccal végződik, mert «nem lehet egy szigetet
kiszakítani az életből> és az életet nem lehet emberi elgondolások szerint irá-
nyítani. «Az maga fog medret ásni magának ». A felgyújtott Tégyamitakarsz és
Jőjjet-ekhozzám hamurengetege két tanulságot jelent a regény hősei számárai
Az egyik az, hogya jövendőt a gyermek jelenti, a másik pedig, hogy az egyén-
nek a jelenben nem lehet más útja, mint hogy szakít Rabelais forradalmiságával
és Voltaire mondatát teszi meg élete mottójává: «Műveljük kertünket». Ezen a
világon úgy lehet segíteni, ha mindenki becsületesen teljesíti kötelességét és
műveli önmaga belső kertjét.

Babits regényében nem az eszményi társadalom, de a huszadik század
emberi gondolatainak vetületei által kijelölt es a ma legfontosabbnak tarton
problémákat megoldott, tehát csak a mi szemünkkel tökéletesnek látott társa-
dalom jelenik meg. "A boldog békeker olyan társadalmi ideálo kkal volt tele,
melyeket az örök harc kora valósított meg. A huszadik század szemével tekintve
az örök harc társadalma a tökéletes társadalom», mert a régi problémákat
megoldották. A nacionalizmus és a nemzetköziség ellentéte megszünt; ahadir
érdekel. u. i. a szövetséges nemzeteket két nagy gazdasági. egységbe kénysze-
rítették. A nyomor és a munkanélküliség eltűnt a világról, mert az államole
mindenkiről gondoskodtak a hadsereg keretében, Sőt sohasem elég az ember a
háború Molochjának etetésére. A szociális állam tehát valóra vált. Mindenki
csak a közösségnek élhet, mert mínden individuális makrancoskodást halánal
büntetnek. A kollektivitás végül is teljes győzelmet arat az índividualázmuson,
Mindez pedig azt jelenti, hogy "a dekadencia eltünt», de vigasztalhatatlan testi
életre kényszerített rabszolgává lett az ember és olyan társadalom keletkezett,
amelyben a halál a legfőbb boldogságot jelenti. Ettől a világtól, amely a «s~
retet es a béke avult frázisait odahelyezte, ahová Vi3flók:a túlvilági ábrándok
közé s amely még Krisztusban is azt az Istent látja, aki maga mondta híveinek:
nem békét, hanem harcot hozni jöttem a földre», maga az író is szörnyülködve
fordul el és amint már említettük, nem vigasztaló, biztató képnek, hanem el-
riasztó intésnek szánta. De mintha szerinte nem is lenne más lehetősége annak
a világnak, amelyet az ember rendez be és szervez meg. Legalább is e melo-
dráma-regény kíséretének szánt Kis Föld-történet ezt bizonyítja.

Lengyel Menyhért ideális állama az építő szolidarításon alapul. Az embe-
reket a bölcs belátás irányítja. Ez teszi őket ideálistákká és boldogan szol-
gálö polgárokká. Ez által lesz számukra a munka kiváltsággá es ez az alapja
a társadalmat összetartó erőknek is: a barátságnak és Ia jóindulatnak. A
belátás életben és erőben tartásához pedig a legfőbb' eszköz a nevelés, amely
nem egy bizonyos életkorban 'történik, hanem magában foglalja az egész életet.
Ebben a világban feloldódik minden megkötöttség: a nemiség egyetlen szabá-
lyozója a vonzalom, a létért való küzdelem megszünt, -rnert la közösség mÍJ:lt,
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denki igényeit ki tudja elégíteni. A halál időpontját is sikerűlt kitolni oly idő-
korra, amikor az már minden ember számára kívánatossá válik. Szóval evilág
válláról minden kereszt elvétetik. De (csak látszólag. Mert .amínt a regényből
kiderül, a belátás mégsem elégséges erő az emberi szenvedélyek lázongásának
megfékezésére s az orvostudomány sohasem lehet elég fejlett ahhoz, még a
legragyogóbb emberi fantázia szerint sem, hogy agyvelö-operációkkal s a mirígy-
rendszerek megjavításával kiírtsa az emberi életből a .bünt,

Most már jogosan vethetjük fel a kérdést: ,«Mi lesz holnap t» Mit felelnek
eme a magyar utópia-írók? Egyrészük azt válaszolja, hogy nincs új holnap, vagy
legalább is 'emberi szemmel 'nem látni a .kíbontakozás lehetőségének útjaitt
Van olyan is, aki egy-két küldött embertől várja az emberi jövendő egy kí's
darabjának feltűnését, de csak egy embercsoport számára. Van, aki telve van
kultúroptimizmussal. Hisz a közöttünk ~áró, emberi belátás 'útján megneme-
sedett lelkek missziójának sikerében, 'Vagy pedig egy, laz íntellígencíától szük-
ségképpen kiindult új társadalmi 'reformáció lehetőségéhen. Ha ez utóbbiaknál
e hit konkrét alapjai után kutatunk, minden fáradságunk híábervalö lesz és
meg kell állapítanunk, hogy minden állításuk merő fantasztikum még akkor is,
ha tudományos mezbe öltözötten jelenik meg. Nincsen .felelet a felvetett kér-
désre.

Rövid vizsgálódásunkat nem fejezhetjük be anélkül, hogy még egy szem-
pontból ne figyelnénk meg a magyar utópiákat. Fel sem tehetö, hogy amikort
a jövendőépítő 'erőket kutatják, ne foglalkoznának a rkeresztyénséggel is. Mi'1
lyen szerepet szán az emberi fantázia Krísztusnak és egyházának aJZúj világ
kiépítésében?
I Babits véleményéről már megemlékeztünk. Ez a világ, .amelyben élünk,
nem Isten világa, hanem 'az 'emberi észé-és az író által megrajzolteljövendö vi-
lághoz sem lesz semmi ,köze sem Istennek. IMentsvárként kapaszkodik az író a
gondolathoz, hogy «talán az Isten sugalmazni fogja .azokat, akik szolgáinak
vallják magukat, hogy álljanak útjába békevallásukkal a -harc vallásának. De
az is lehet, hogy magunkra hagy bennünket s tűri még azt is, hogy szolgái: :us
a harc szolgálatába lépjenek. Az Isten türelmes. 'Nem: küld villámokat, sőt én
azt hiszem: az olyan világból, ahol nem 'törődnek vele, el is tűnik az Isten-r

Az Isten nélküli világ kietlen látomásánál nem .sokkal vigasztalóbb Be-
nedek Marcellnek a keresztyén szolgálatról vallott nézéte. ,A Jőjjetekhozzám
éppen úgy a lángok martaléka lesz, mint 'a Tégyamítakarsa. Igaz, hogy a Jőj-
jetekhozzám irányító ereje olyan «szent» asszony tevékenysége 'volt, «aki sem-
miféle társadalmi konstellációban nem állja meg a maga helyét.. " mert önző».
!Amikor álmából felébreszti a valóság, belátja, hogy 'nem tudott eleget tenni
a krisztusi jeligének, mert emberi értelmezést akart 'annak adni. «A szó igaz,
de másként kell megvalósítani s ember egymagában 'ne vállalkozzék arra».
Nehéz lenne megállapítani, hogy ebben a mondatban .a keresztyén embernek
Isten előtt való megalázkodása, vagy pedig egyetemes 'emberi pesszimizmus
szólal-e meg.

Lengyel szerint a [vallást a metafizikai nyugtalanság s a fizikai nyomorú-
ság enyhítése végett lalkotta az emberiség a .szerencsétlenek, szegények és el-
nyomottak vigasztalására. Merte vigasztalás nélkül az :élet elviselhetetlen
lenne .• Nem egy szomorú világ jelképe a .keresztrefeszített Krisztus, aki nem-
csak valóban isteni szavaival vigasztal, hanem saját 'példájával is enyhíti a
bánatot, mert ha ilyen kiváló léleknek, Isten .Fiának a kereszten kellett végeznie
két lator között, dárdával átszúrt mellel, szögekkel 'átütött kezekkel, lábakkal,
melyekből napjainkig folyik a vér, akkor hallgass te éhező, nyomorgó, testileg-
lelkileg bántalmazott szegényember, s tűrd Je is némán a sorsod a feltámadás
szent reményében». Es ugyanígy fejt~ ki az író Mohamednek és Buddhának a
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szegények számára való küldetését. Onmagáról is elismeri, hogy vágyik a hitre,
de .hínni nem tud.

A keresztyenségről a legkedvezőbben Hegedűs Lóránt nyilatkozik, aki
szerint: «Az új világ kérdése azon dől lel, hogy az emberiség láthatárának kibő.
vülésével, laz interkontinentális rendszer kialakulásával képes-e az ernber-
szerétet ama fönségességig eljutni, amelyet Krisztus nekünk rhirdetetts.

Mindezek a nyilatkozatok az emberre, az emberi -aktívításra, az ember
önmegváltására vetik a hangsúlyt még akkor is, .ha belevonják a keresztyén-
séget az új jövendő kialakulásáról való fantáziálásukba, Igy válik érthetővé,
hogy törekvéseik kudarcba fulladnak. Aminthogy bábeli toronnyá lesz és csak
a nyelvzavart növeli minden kísérle], amely Isten nélkül akar új világot építeni.

(Budapest) Dr. Hilscher Zolíán.

KRÓNIKA (===
ft zsinat előkészületei.

Evangélikus egyházunknak a Kormányzó Úr űfőméltósága május 1!J.·én
kelt magas 'elhatározásával megengedte, hogy zsinatot tartson s báró Badvárisz-
ky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ezen engedély alapján a
zsinatot ezévi november 10-ére őssze is hívta. Magyar evangélikus egyházunk
ezzel történetének egyik nagyjelentőségű fordulópont jához érkezik el. Mert
jóllehet a zsinat novelláris jellegű lesz, munkája mégis mélyen belenyúl egy-
házunk életébe, szervezetébe és talán hosszú évtizedekre jelöli ki az utat.

Az előkészítő munkálatok homlokterében a jelenlegi Egyházi Alkotmány
11. §-ának, az Ú. n. «gyülekezeti elv--nek a problémája áll. Amikor a cKezesz-
tyén Igazság» jelen számában vázlatos an olvasói elé tárja ezen jogelv kialaku-
lásának történetét, úgy célunk nem! az, hogy egy paragrafus jogi alakulásáról
adjunk tudományos tanulmányt, hanem az, hogy egyházunk intéző, köreit s az
egész evangélikus közvéleményt elgondolkoztassuk arról a szellemről, amely
a revizió alá kerülő Egyházi Alkotmányt létrehozta. Valóban szükséges, még
mielőtt a zsinat összeül, elgondolkozni arról, hogy a gyülekezeti eTv alapján
való berendezkedés milyen gyümölcsöket termett egyházunk életében s meg-
hozta-e azt az eredményt, amelyet tőle akkoriban Győry Elemér s vele együtt
a közegyház várt. Az eredményt nem nehéz megállapítani. Arra itt nem is kell
részletesebben kitérni, hogy ez az elv milyen szöges ellentétben van hitval-
lási írataínk, különös képen az Ágostai Hitvallás szellemével. E 'tekintetben
elég fiatalabb teológus-gárdánk tudományos kutatásaira, valamint a folyó-
iratunk márciusi számában «Zsinat előtt» címen megjelent tanulmány okfej-
tésére utalni. Ezen teológiai megfontolásoktól egészen függetlenül maga rali
egyházi közélet hazudtolta meg a legkíméletlenebbül azokat ,a szép reménye-
ket, amelyeket valamikor a gyülekezeti elv törvénybe iktatásához fűztek. At
egyházi ihatalomnak az egyházközség kezébe letevése nemcsak hogy kulcsul
nem' szolgált a bárhol Ielmerülő nehézségekhez. hanem igen sokszor egyene-
sen, megakasztotta a komoly egyházépítő munkát. Megakasztotta az egyház-
községekben, .ahol a közgyűlést, mint korrnányzótestűletet amolyan 'torz-par-
lamentekké .tette és különféle, akárhányszor világi érdekek: által vezérelt pár-
tok uralmának szolgáltatta ki. De megakasztotta a komoly egyházi munkát a
felsőbb fokozatokon is, mert azt botorul függésbe hozta az egyházközségek sok-
szor nagyon is szűklátókörű dőntéseitől, Mindenekfölött pedig lehetetlenné tette,
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hogy egységes, alapos rendezést nyerjenek az egész 'magyar evangélikus egy.-
ház egyetemet érintő s életbevágóan fontos kérdések, mint amilyenek az egy-
házi szolgálat egyenletes és helyes elosztása, az 'iskolaügy, vagya;z egységes
egyházi adózás. Akik mélyebben beletekintenek egyházunk életébe, 'azok tud-
ják, hogy ezek a rendezetlen kérdések megannyi :sebek, amelyeken keresztül
lassan, de szinte feltartóztathatatlanul elíolyik egyházunk vére,

Azt nem lehet csodálni, hogy ezen jogelv alkalmazásának a végzetes kö-
vetkezményeit lassanként kezdik felismerni olyan «világiak» is, 'akik a fentebb
emlitett, hitvallási iratainkra visszanyuló teológiai megfontolásoktól távol ál-
lanak. Amikor a mult évben az «Evangélikus' Élet» hasábjain megindult a
zsinat előkészítése, dr, Benezur Vilmos és dr. Tepliczky Aladár éppen ezen
paragrafus 'ellen emeltek szót. Amaz «szankciós-kat .ksresett í«félremagya-
rázása» ellen, 'emez új fogalmazást ajánlott s .végezetül már úgy beszélt róla;
mint «hírhedt» paragrafusróI. A közszellem nyomásának azután 'al zsinat mun-
kálatainak a régi liberálls-demokratikus szellem gondolatvilágában élő 'elő-
készítői is kénytelenek voltak engedni s a zsinati bizottság feladatul tűzte ki
«az EJ. A. 11. §-ának félremagyarázást kizáró szövegezését, .a fokozatos aláren-
deltség tisztázása és az engedelmesség biztosítása céljából». Mindez nem teo-
lógiai belátások és megfontolások vagy hitvallási irataink ikövetelményeínek
az érvényesítése alapján történt, hanem tisztára a Igyakorlati helyzet, az egy'"
házi közéletben beállott zűrzavar mérlegelésének az alapján. S persze éppen
azért, mivel itt csak gyakorlati megfontolások szerepelnek, azért nem is isme-
rik a baj gyöker/élJ s 'úgy vélik, hogy a «télremagyarázást kizáró szövegezéss-sel
meg lehetne oldani a kérdést. Mintha a magyarázatban és az alkalmazásban,
nem pedig magában az alapelvben volna a baj gyökere! Hiszen - sezt a
jelenlegi helyzet megértése szempontjából kell megemlíteni, - imég ma is
akad egyházunkban olyan esperes-lelkész, aki a IUr. §-t az E. A. «legszebb, leg-
lelkibb fejezetés-nek mondja!

Míndez tanúsítja hogy az a szellem, amely .ezt a paragratust törvénybe
iktatta, még mindig erős és virul egyházunkban s hiányzik annak a felismerése,
hogy egyházunk megújhodásának az útja hitvallási írataínkhoz .kell, hogy
visszavezessen bennünket. Ameddig ezt meg nem tesszük, addig futóhomokra
építünk. S amit ígyépítünk, annak nem lesz s nem lehet állandósága. A zsinati
bizottság munkálatainak a során tervbevette a hitvallás törvénybe íktatását
Ez legfeljebb «előkelő gesztus» marad addig, amíg .egyházunk életében és
kormányzatában nem érvényesítjük kíméletlen következetességgel hitvallásaink
és ezzel együtt az evangéliuru követeléseit. K.

Allandó hisértés az Egyház számára, hogy ne a hit szerint formália
magát, hanem önmaga építésénél más zsinórmértékeket alkalmazzon.
Mindig vannak olyanok, akik szereinéh az Egyházat külső alakja tekin-
tetében felékesíteni úgy, mint egy szép asszonyt, hogya világban tetszésre
találjon. Vannak olyanok is, akik az Egyházat fel akarnák ruházni földi
hatalommal, hogy legyen módja erővel is megtörni az ellenállást tevékeny-
ségénel szemben. Ha ilyen szellem jut benne uralomra, akkor az egyház
legjobb úton van afelé, hogyantikrisztusi hatalommá legyen.

(H. Asmussen: Chrisienlehre.)

Aki a ;ónak a biztos győzelmében hisz, az Krisztus keresztjéről ne
beszéljen másként csak ellenséges indula tta 1. Mert hiszen abban mutatja
meg magát e világ, hogya Sátán csak addig iűri meg a jót, amig
eltakarja a gonoszt. (H. Asmussen: Chrlstenlehre.]
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SZÉLJEGYZETEK

"A lélek százada",
Prohászka szobrának leleplezésévei
kapcsolatban pedig a «lélek embere»
kifejezés egyre gyakoribb beszédtéma.
Valóban sok igazság van abban, hogy
a XX. század a lélek százada, és Pro-
hászka egy spirituális világnézetnek
volt élharcosa. De nem volnánk hivek
a 'keresztyénség igazságához, ha nem
emlékeztetnénk arra, hogy a lelkiség
harca a materiálizmussal bármilyen
győzelem esetén sem volna azonos
Krisztus evangéliumának diadalával. A
XX. század úgyvélt spirituálizmusa is
újabb .veszedelem a keresztyénségre
nézve, ha ráhagyatkozunk a lélek, vol-
taképpen emberi lélek, erejére. Egy
diadalmas spirituális világnézet is még
csak emberi alkotás, nem ér fel a
Krisztus evangéliumában gyökerező
életúj ulással.

Keresztyén állam
akar lenni Ausztria. Nyiltan hirdetik
vezetői ezt az igényt. S éppen, mert
hirdetik tervüket, feljogosítanak min-
den keresztyént, hogy foglaljon állást
Ausztriával szemben. Ha ugyanis va-
lóban kevesztyénállam Ausztria, ak-
kor nem lehet közömbös az ügye a
keresztyénség előtt. Ilyen módon nem
egy idegen állam belső politikájáról
mondunk ítéletet, ha megállapít juk,
hogy keresztyén államról beszélni
Krisztus \káromlása; ilyen nincs és
soha meg nem valósítható. Mindig leg-
feljebb csak arról lehet szó, hogy egy
állam kormányzói keresztyének, de ők
se felejtsék el, hogy - amint Dévaí
Mátyás írja - Istenben. a Krisztus-
ban bűntelenek ugyan, de természet-
ben bűnösök. A keresztyenségre min-
dig csak kár háramlotl abból, hogy
ott is emlegették, igényelték a jelen-
létét, ahol nem volt. Isten különös ke-
gyelme kellene ahhoz, hogy Ausztria
«keresztyén állatna» előbb vagy utóbb
ne diszkreditálja a keresztyenséget.

A hidasi harangot
olyanok verték félre, akiknek nem volt
joguk hozzányulni. Nem is volt okuk
rá. Hogy ilyesmi megtörténhetett, elég-
gé elszomorító, Mégis van valami ör-
vendetes abban, hogy budapesti diá-
kok fáradsággal, áldozattal mitsem tö-
rődve magukévá teszik a vidék ügyét.
Minden balfogás ellenére megható az
az igyekezet, hogy az ország egész la-
kosságát felelősségre indítsák a ma-
gyar nép sorsával szemben, Persze ki-
vánatos, hogy a diákok egyidejűleg
felelősségre ébredjenek önmaguk kal
szemben is. Semmire sem várva el-
kezdhetik önmagukon a nemzetmentés
szent munkáját; nem kell Hidasra utaz-
níok, hogy a paráznaság és következ-
ményei ellen küzdjenek.

A kultuszminiszter
mondotta a költségvetési vita során:
«Az egyházak szempontjából meggon-
dolandó, helyes-e, hogy teljesen az
államra hárítják át a tanítók fizeté-
sét a mai kényszerű helyzetre való
hivatkozással, mert bárhogy is for-
dítsuk a dolgot, ez egyértelmű a fele-
kezeti népoktatás államosításával. Ha
ez nem következik be az én minisz-
terségem alatt, kétségtelen, hogya jö-
vőben be fog következni». Ehhez nem
kell kommentár. A veszedelem, amely
ezen a ponton fenyeget, egyik egy-
házra sem olyan' nagy, mint a miénk-
re, mert mi alkot juk a leggyengébb
kisehhséget, Ideje volna, hogy céltu-
datos munkával, t. i. iskoláink alap-
jainak megerősítésével saját hatáskö-
körünkön belül, vegyük fel a küzdel-
met a veszedelem ellen.

A Hóman-féle iskolai reform
ismét újabb korszakot nyit középfokú
oktatásügyünk évtizedek óta tartó va-
judásában. Megszületík-e belőle tény-
leg a világnézeti és történeti szükség-
leteinknek megfelelő iskola, arról me-
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gyelheti, hogy az hogyan tanul állandóan
ezektói a "racionalista mesterek"-től, azért
éppen katolikus teológusoknak nem volna
szabad így nyilatkozni.

A zsidóságban ma vannak igen erős és
jelentékeny áramlatok, amelyek vallásos
megűihodásra törekszenek. Elég, ha e te-
kintetben Buber Márton nevére utalunk.
Kár, hogy ezekről Huber könyvében alig
hallunk, s hogy szerző velök nem foglalko-
zik kritikailag. Ezek az irányzatok kétségbe
vonják egyfelől a keresztyénségnek az
Ötestamentomhoz való jogát, másfelől pe-
dig, hogy Jézus igéje és a messiási igénye
az ószövetségí kinyilatkoztatás irányvona-
lába esik. Ezeknek a kérdéseknek a helyes
megvilágítása és ezzel együtt az Ö- és Új-
testamentom elválaszthatatlan összetartozá-
sának kor szerű megvilágítása ma a keresz-
tyén teológiai tudományosságnak igen fon-
tos feladata nemcsak a zsídő-mísszió szem-
pontjából, hanem a keresztyénség saját
belső helyzetének a tisztázása szempontja-
ból is. Ezekre a kérdésekre éppen egy
ilyen munkában kellene feleletet adni. Tu-
dom, hogy ezek a kérdések jórészt kívül
esnek az átlagos katolikus teológiai gon-
dolkodás szupranaturalisztikus intellektua-
lizmusának és racionalizmusának a látókörén.
De a katolikus egyház szemponljából is égető
fontossággal bírnak s az egész keresztyén-
ség közösen folytatott harca érdekében
kérjük szerzőt arra, hogy velük művének
hátralevő első részében behatóan foglal-
kozzék.

Huber Lipót könyve ezen hiányok elle-
nére is rendkívül tanulságos, azért protes '
táns teológusoknak is ajánlható tanulma-
nyozásra.

Rengstori Károly Henrik:
Apostolat und Predigtamt. Stuttgart, 1934.
Kohlhammer kiadása. 85 lap.ára 2'70 már ka.

Ezen tömören megírt tanulmány olyan
kérdést fejteget, amely magyar evangélikus
egyházunk jelen helyzete és munkája szem-
pontjából is rendkivül fontos és aktuális,
t. i. a gyülekezeti lelkészi hivatal eredeté-
nek, értelmének és méltóságának a kérdé-
sét. Kiindulópontul az újtestamentomi apos-
tolátus eredetének és lényegének a vizs-
gálata szolgál, Eszerint az újtestamentomi
apostolátus legközelebbi analógiája a késői
zsidóságban meglevő "követ-jog" -ban ke-
resendő. A kővet arra a megbízásra nézve,
amelyre elhívést nyer, teljes jogú helyettese
megbízójának;. Igy Jézus apostolai, mint
követei az Ur helyettesei életében arra a
feladatra nézve, melyre megbízást nyertek,
feltámadása után pedig a Krisztus művé-
nek végzésére, t. i. a bűnbe sűlyedt ember
megmentésére nézve. Az apostol Krisztust

prédikálja szóval és cselekedettel és pedig
Isten megmentő erejét tanusítő csodás cse-
lekedettel. Az erőt ehhez a Krisztus által
adott Szentlélekben birja éppen úgy,
mint a szenvedéshez Krisztusért, amely
lényegesen hozzátartozik az apostolátushoz,
akárcsak általában az életnek teljes oda-
áldozása a Krisztus szolgálatára. A gyüle-
kezeti lelkészi hivatal nem egyenes folyta-
tása ugyan az újszövetségi apostolátusnak,
azaz nem váltja ezt fel valami mechanikus
successio révén, de ugyanazon feladat előtt
áll, mint állott az első keresztyén ség ide-
jén az apostolátus, mert az az ige, amelv
az igehirdető ajkán a gyülekezetben meg-
szólal, végső döntés elé állítja az embert
a Krisztus mellett vagy ellen. Innét van
jogunk arra, hogy ennek a szolgálatnak a
méltóságát az újszövetségi apostolatus se-
gítségével világítsuk meg. A megbízás a
gyülekezeti hivatal szelgálatára végső ered-
ményben magától a megdicsőűlt, élő Krisz-
tustól származik, ha az az egyház hivata-
los közegeí által jut is el ahhoz, aki ennek
a szolgálatnak odaszenteli életét. S a
Krisztus ruházza fel szolgáit a Lélek ere-
j~vel is, hogy eleven bizonyságtétellel, az
Ur szenvedésének felvállalásával megfelel-
hessenek a reájuk bízottaknak. A szolgálat
pedig, amelyet végeznek, mindig a feltá-
madott, megdicsőült és eljövendő Krisz-
tusra tekint. Ez tölti el a felelősségnek a
végtelen komolyságával, amely alatt össze
kellene roskadnia, ha nem a Lélek adna
erőt a munkához, de egyuttal kimondha-
tatlan örömmel és hálaadással is a Krísz-
tus iránt, aki Ura a világnak és akinek
a diadal a kezében van. Sajnos, a gyüleke-
zeti hivatal ezen méltóságának a tudata
nemcsak a gyülekezetekből, hanem akár-
hányszor ezen hivatal betöltöíböl is kive-
szett. Innét van. hogy a lelkészek sokszor
görnyedt csüggetegséggel hordozzák hivata-
uk nehéz terhét s hogy gyülekezeteink

sem tekintenek azzal a bizodalommal lel-
kipásztoraikra, amely őket mint Krisztus
helyetteseit megilleti. Azért igen fontos,
hogya gyülekezeti hivatal ezzel a méltő-
ságával ismét valósággá legyen egyházunk-
ban, azaz, hogy olyanok vállalják magukra
a szent szolgálatot, akik életük teljes oda-
áldozásáig menő hűséggel fogadják az Úr
hívását s akik a Lélek ereje által valóban
a Krisztus helyettesei.

Rengstorf a gyülekezeti hivatal méltö-
ságát különösen is szemléletessé teszi Pál
apostol példáján, valamint Luther elhivatás-
tudatán s Igy a gyülekezeti hivatalnak
lutheri - és ezzel együtt újtestamentomi
- értelmét új megvilágításba helyezi. Ép-
pen ezért ajánlatos volna, ha lelkészeink
Rengstorf fejtegetéseit minél többet és mi-
nél alaposabban tanulmányoznák. K.

Szerkesztésért és kiadás ért felelős: Lic:. Dr. Karaer Károly.
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A folyóirat elfogadása e16fizetlsi kötelezettséggel jár,



Olvasóinkhoz!
A "Keresztyén Igazság" kízárólag előfizetésekből tartja fenn magát,

kitűzött és további feladatait csak akkor valósíthatja meg, ha előfizetői
cserben nem hagyják. Azért kérjük mindazokat, akik lapunkat meg-
tartották s így jog ezerini előfizetői lettek, de előfizetési díjukat még
nem küldötték be, valamint a féléves előfizetőket, hogy az esedékes
előfizetési összeget a júniusi számhoz melléheli csekklap segítségével
küldjék be.

Szívből köszönjűk előfizetőink eddigi bizalmát és támogatását és
kérjük őket, hogy szerezzenek a "Keresztyén Igazság"-nak új előfize-
tőket. Minél többen olvassák, minél többen támogatják folyóiratunkat,
annál többet, annál jobbat tud nyújtani olvasóinknak, s annál jobban
tudja teljesíteni oly igen fontos hivatását magyar evangélikus egyházunk
épitésében.

Egyben kérjük azon olvasóinkat, akiknél esetleg fölös példányok
vannak folyóiratunk egyes számaiból, hogy azokat akiadóhivatalnak
rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek.

Hittestvéri üdvözlettel

a "Keresztyén Igazság"
szerkesztösége.




