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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium .üzenetének korsz erű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyújtani egyházunk' művelt tagjainak ahhoz, hogy életűket 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 közérdekű tájékoztatást ad. Kűlönös 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-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megűihodását,



Hz ajtó.
«Bizony, bizony mondom néktek, hogy

én vagyok a juhoknak ajtaja». Ján. 10, 7.

Az ajtó egyrészt összeköt, másrészt pedig elválaszt. Az ajtó tehát kapocs
is, meg gát is. Az ajtón át közlekedík az ember az otthonán kívül levő világi-
gal s ugyancsak az ajtóval zárja is el magát és otthonát a külső környezettöt.
Eletberendezésűnkben tehát felette fontos tényező az ajtó. Nincs mit csodál-
kozni azért, hogy Jézus a maga személyének jelentőségét sok más képpel
együtt az ajtóval is szemlélteti, amikor külőnös nyomatékkal hangoztatja:
«Bizony, bizony mondorn néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja!»

Jézus ajtó. Ajtó a juhok számára és egyúttal ajtó a juhokhoz. Mínd a
két mozzanatot magában foglalja a kijelentés: «Én vagyok a juhoknak ajtaja».

A juhok nyilvánvalóan az emberek. Nemcsak azok az emberek, akik
Jézust ismerik és őt uruknak, pásztoruknak vallják, hanem a többiek is vata-
mennyien. Ha semmit sem tudnak Jézusról, akár azért, mert nem tudhainak,
.akár pedig azért, mert nem akarnak róla tudni, míndenképpen úgy áll a
dolog, hogy ők juhok. Nem a maguk urai és nem a maguk tulajdonai, hanem
Isten alkotásai és Isten tulajdonai. S mindannyiok számára Jézus az ajtó.
«Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam!» Jézus nélkül, vagy
éppen az ö mellőzésével nem lehet Istennel találkozni, kíváltképpen pedig
nem lehet vele élő, személyes kapcsolatba, nem lehet vele közösségbe [utni,
Sejtelmet, bizonyos homályos benyomást, többé-kevésbbé zavaros tapaszta-
latot Jézus nélkül is lehet ugyan Istenről szerezni, de személyes kapcsolatba
az ember egyedül Jézus által jut Istennel. Jézus az Istennek személyes kijel-
lentése, azért Jézus az ajtó, melyen át a juhok az Isten közelségébe és av
Isten közösségébe eljutnak. Nem azért valljuk, hogy ez így van, mert Jézus
mondja, hanem meg vagyunk győződve, hogy azért mondja Jézus, mert így
van. O az Istentől rendelt ajtó a juhok számára. O, egyesegyedül O.

Jézus az egyetlen ajtó a juhok számára. Mi az oka mégis, hogy anny jan
kívül maradnak és nem érkeznek el soha az Istennel Y;~ áldott és boldog
találkozáshoz ? Oka a bűn, amely mint tudatlanság, mint gőg, mint közöny
elterpeszkedik a lelkeken, A tudatlanok nem ismerik az ajtót. A gőgösek nem
akarják ismerni. A közönyösek beérik az érzékelhető világgal s nem vágyód-
nak egy magasabbrendű valóság után. Mindegyik nagy akadály, de minu-
egyik legyőzhető. A tudatlanság ellen ott van a világosságot gyújtó és nyújtó
bizonyságtétel. Az önhitt gőgöt, amely nem akar másra szorulni, hanem a
saját erejéből próbálja megvívni az eget, összetöri a tapasztalat: erőnk ma-
gában mitsern ér! A közönyön diadalmaskodik a Lélek az Ige által. Az Anya-
szentegyháznak, minden hívő gyülekezetnek és minden egyes megbékélt lé-
leknek állandó hivatása, hogy az örök ige és a Krisztust sugárzó élet bizony-
ságtételévei hirdesse és szemléltesse: Jézus az ajtó! O az ajtaja a juhoknak
és O az ajtó a juhokhoz.

Az emberi lélek, kívétel nélkül minden emberi lélek titokzatos és ma-
gába zárt világ. Mégis sok eszköz áll rendelkezésre, hogy egyik ember a má-
sik emberhez hozzáférkőzzék. A szemből kisugárzó akarat és érzés, az ajk-
ról elhangzó parancsoló vagy nyájasan zengő beszéd, a művészet sokféle
alkotása, nemkülönben az élet és a magatartás mind-mind alkalmas lehet,
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hogy lélek és lélek, szív és szív között kapcsolatot teremtsen. Vannak azon-
ban különösen zárkózott, vagy pedig igen megkeményedett lelkek is. Ezek-
hez felette nehéz hozzáférni. Sokszor azok, akik vér és származás, életrend
és hivatás szerint szorosan együvé tartoznak és együtt élnek, valójában isme-
retlenek egymás számára és tulajdonképpen idegenek egymásra nézve. Egy-
más lelkéhez nem tudnak hozzáférni. Férj és feleség, szülő és gyermek, lelki-
pásztor és pásztorolásra váró lélek, vezető és alárendelt hányszor, de hány-
szor nem találja meg az egymással való benső kapcsolatot. Sokszor talán
nem is keresi, máskor meg keresi, de hiába fárad. Sokféle oka és többféle
magyarázata lehet ennek. A legfőbb oka azonban az, hogy nem az ajtón át
akar egyik a másikhoz eljutni. Jézus az ajtó. Rajta keresztül a juhok minden
bizonnyal közösségbe j utnak nemcsak vele, nemcsak Istennel, hanem egy-
mással is. Jézus az ajtó a juhokhoz. Jézus személyéri át előbb-utóbb ajtó
nyilik, kapu tárul és boldog közösség valósul meg. Jézuson át megnyílik a
lélek titokzatos világa, megnyilik egymás számára is, megnyilik az enyém
és megnyilik a tied. Tapasztaltad már? Nem hiszed? Ha tapasztaltad, hir-
desd, ha nem hiszed, próbáld meg! Bizonyos, hogy előbb-utóbb te is beáll sz
azoknak sorába, akik boldog örömmel vallják: Jézus az ajtó! O az ajtó a
juhok számára és O az ajtó a juhokhoz l O, egyedül csak O. ( ... -s.]

Elcserélt orvcssáqok.
Szeptember, a tanév kezdete,· újra időszerűvé teszi a nevelés kérdéseinek

hosszú sorát. Kiváltképpen időszerű közőttük egyházunk számára a vallásos
nevelés problémája. Az utóbbi években ugyanis mind hangosabb az a kíván-
ság, hogy intenziv valIástanításban azért kell részesíteni az evangélikus ifjú-
ságot, mert csak így biztosítható egyházunk jövője. Akár reverzálisvesztesé-
geinkről, akár intelligenciánk közömbösségéről, akár az egyházi adózás kör ul
levő nehézségekről van szó, igen sokan rnindenféle baj ellen az orvosságot
a kitűnő, hatékony egyházias nevelésben látják. Egyházias nevelésnek mon-
dom azt, amit általában kívánnak, mert a hangsúly az úgynevezett egyházias-
ságon van, s így például a keresztyén szó sem volna megfelelő e követelt
nevelés jellemzésére. Már ez a körülmény szükségessé tenné, hogy egyszer
komoly vizsgálat alá vegyük ezt a jelszóvá vált kívánságot. De a problémát
még súlyosabbá teszi, hogy egyidejűleg olyan törekvés lett uralkodó egyhá-
zunk felnőtt tagjai irányában, amely ugyancsak a neve1és területére tarto-
zik. Arról a tőrekvésről van szó, amely egyházunk tagjait öntudatos evan-
gélikusokká akarja tenni. Hogy ettől az öntudatosítástól milyen eredményeket
várnak, nem is kell külön jellemezni. Sokkal hangosabbak a követelői, sem-
hogy szükség volna szólamaik ismétlésére.

Az tehát a kérdés, jó irányban halad-e egyházunk, amikor ezt az ön-
tudatosságra való nevelést teszi munkája középpontjába, erre szedi össze ere-
jét, ezt várja a vallástanítás eszkőzlőitől és iskoláitól, az egyháztársadalmi és
az egyházi lapok cikkíróitél. .

Feleletet keresve tudakozódjunk először tapasztalatainktói ! Adott-e elég
erőt a hűségre egyházunk minden tagjának az a tudat, hogy a sokat szenve-
dett, gályarab-hősöket felmutató magyarprotestantizmushoz tartozik, - ami-
kor fanatikusan vallásos katolikus jegyese reverzállshoz kötötte a házasság
megkötését? Minden esetben diadallal tudolt-e megmérkőzni az «evangélikus
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öntudat» a katolikus vallásossággal? A hűtlenek hosszú sora tanúsítja, hogy
a legbüszkébb, a melldöngető protestáns öntudat is csődöt mondott, ha II
védelmi harcban 'ezzel az öntudattal szilárd hit és kemény :a,'karat állott szem-
ben. Ha viszont a hűségesek eseteit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy amikor a ditr.
cosra edzett öntudatnak tulajdonították az egyházhűséget, többnyire egészen
más okok hatottak közre. Egyúttal azt is megtanulhattuk, hogy igen jelenték-
telen javulás volna várható a vallástanitás öntudatosító munkájának fokozása-
tól, hiszen már is sokszor láttuk az úgynevezett erős protestáns, evangélikus
szellem kudarcát egyházunk súlyos megpróbáltatásában.

; Keressük továbbá a feleletet elvi alapon! Valóban megfelel-e egyházunk
lényegének, hogy a vázolt jelentőséget tulajdonítsuk az «egyházias» nevelés-
nek? Nem állunk-e olyan jelenséggel szemben, amely nemhogy a megújulás
javára volna írható, hanem ellenkezőleg a romlás és a segítség után való
fejetlen kapkodás rovatába tartozik? Nem kell sokateszmélkedni, hogy észre-
vegyük a helyzet fonákságát. Egyrészt nyilvánvaló, hogy az Egyház Krisztus
alapítása, az evangélium Isten üzenete, a hit a Szentlélek ajándéka, a hűség
a Krisztusban élő ember sajátsága. Másrészt beszélünk az Egyház t.ajgiair61,
az evangélium hallgatóiról, a hit megvallóiról, a hűség hőseiről, - és nevelni
akarunk ilyeneket, nevelni emberi erővel, valIástanitási módszerekkel, egy-
háztársadalmi bel'endezkedésekkel... Beszélünk, cikkezünk, konferenciázunk,
közgyűlésezünk róluk anélkül, hogy számításba vennők: az Egyház tegnap és
ma és míndörökké a Krisztusé. Röviden szólva: egyházi életet akarunk a
Szentlélek munkájára való tekintet nélkül! - Ez a fonákság önmagában elég
ok arra, hogy valahányszor egyházunk helyzetéről van szó, - még közg;yű-
léseinken, sőt a zsinaton is, - a bűnbánat szava legyen az első a megújhodás
tárgyalásában.

Megdöbbentő, hogy gyakorlatias korunk még a hasznosság szempontjá-
ból nézve sem vette észre, milyen ostobán reménykedtünk e furcsa öntudat-
nevelés sikerében. Hogyan is remélhettük évtizedeken át, hogy jó, buzgó,
hűséges evangélikusok lesznek olyanok, akik a Teremtő Isten tíz páran-
csolatával mitsem törődnek és az Egyház Urát csak mint bölcs tanítót tiszte-
lik? Az észszerűség is azt kívánta volna, hogy ha már minden áron nevelni alqa-
runx, neveljünk a keresztyén erkölcsiség alapján álló, szigorú önfegyelmü,
erős akaratú evangélíkusokat, s ne csak «becsületes» embereket. De mi abban
bíztunk, hogy egy olyan férfi, aki éveken át semmibe sem vette a hatodik pa-
rancsolatot es e vétkeit sohasem bánta, - talán betege is bűnének, - amí-
kor vegyesházasságot köt, hirtelen elő fogja venni lelke mélyéről «erős pro-
testáns öntudatát» és képes lesz megállani hűségesen. Azt rem éltük, hogy
egy olyan leány, akit az aszkézis minden formájának a kínevetésére neveltek.
s aki úgy tanulta, hogy a mai zavaros erkölcsű világ kísértéseí ellen legjopb
védelem a házasság és család, - talán szerelmes is" - amikor a vénleányság
és hűtlenség árán való férjhezmenetel között kell választania, egyszeriben,
visszagondol a komfirmációi fehér ruhájára és e szép emlék vissza fogja tar-
tani «hite» megtagadásától.

Sokan fogják minderre azt mondaní, hogy hiszen az egyházunkat szo-
rongató felekezetek ugyancsak _ az intenziv vallástanítással és a felnőttek
manrézás vagy konferenciás nevelésével érik el a szép eredményeket. Erre
azt felelem, hogy ez csak részben igaz, mert a sajátos vallásosságnak is döntő
szerepe van síkereikben. Ezenfelül pedig helytelen dolog egyházunkat e fele-
kezetekkel összehasonlítani. Hogy csak a római katolikus felekezetet említ-
sem, ennek a természetével valóban összefér a, nevelésre való hagyatkozás,
A pápaság - mondhatnánk - egy nevelőintézmény igazgatósága. A katoli-
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cizmus a keresztyénséget egy - kétségtelenül impozáns - etikai kultúrára
váltotta át, a benne itt-ott feltünedező misztikus vallásosságot is a léleknevelés
szolgálatába állította. Érthető tehát, hogy a nevelés útján köti magához tag-
jait. Nem utánozhatjuk, ahogyan bigottá teszi embertársainkat.

SŐt! Meg kellene már látnunk, hogy éppen ezen a ponton sínylödünk
legjobban a középkorral való összefüggéstől. Ha van valahol római kovász
egyházunkban, akkor itt van, a «vallás-erkölcsi» nevelésről való felfogásunk-
ban s az idetartozó gyakorlatban. A felszínnel betelő ernberek minden re-
formban, reformációban, tehát a régi jó helyreállításában (pl. az istentisz-
telet kiépítésében) római hatást szimatolnak, ellenben nem v-eszik észre,
hogy van még a megszokottegyházi életben is sok olyasmi, amit meg kellene
másítani, mert nem terjedt ki rá a lutheri reformáció következetes végrehaj-
tása. Igaz, hogy anémet teológía is csak legújabban foglalkozik a keresz-
tyén nevelés korlátaival, de ez nem szolgál mentségünkre,

A nagy tévedést azzal sem lehet mentegetni, hogy a józan lutheri taní-
tás szerint a Szeritlélek eszköz-ei az ige és a szentségek, tehát amikor az igét
hirdettük, ill. tanítottuk és a szentségeket kiszolgáltattuk, közvetve mégis a
Szeritlélekre hagyatkoztunk. Először is: nem olyan bizonyos, hogy mindig
hamisítatlanul hangzott templomainkban az ige és helyesen éltünk a szent-
ségekkel. Többek közt nagyon is gyakori volt itt orvosságcsere : a törvényt
és az evangéliumot felváltva hirdettük; valláserkölcsről, parancsról beszéltünk
ott, ahol az evangéliumnak kellett volna hangzani, és vigasztaltunk. lelket
altattunk, amikor megalkuvás és kertelés nélkül kellett volna hirdetni Isten
tíz parancsolatát. Másodszor pedig, s itt ez a fontos, az volt éppen a hiba,
hogy nagyon biztosak voltunk a dolgunkban. El voltunk telve munkánk sike-
rességével. Tanítottuk ugyan hivatalosan, hogy nem szabad mechanikus hatá-
súnak, opus operatumnak (kész műnek) venni az emberi részt az istentisz-
teletben, de ugyanakkor azzal a reménységgel áltattuk magunkat, hogy ahol
az evangélium hangzik, ott mindjárt gyümölcsök is teremnek. Prédikáltunk, de
nem könyörögtünk a Szentlélekért. Beszéltünk - sokat, s bíztunk a szó ere-
jében. Igazán Isten kegyelme, hogy mégis mindig voltak közöttünk, akik a
Szentlélek ajándékaiért nem szüntek meg imádkozni. ~s megint a Szentlélek
munkáját [ellemzi, hogy Isten nem csúfolt meg bennünket végleg, hanem
könyörületessége és kikutathatatlan végzése szerint meggyökereztette és gyü-
mölcsözésre növelte szent igéjét.

Már tavaly figyelmeztetést kaptunk megújhodásunk iegyík munkásának
~Jákáról: «Az evangélium szerínt a keresztyén ember szuverén királyi teremtő
ténye az Istennek. A mai ember szerint a keresztyénség ... a pedagógia gyá-
rában megalkotott termék. A mai kor beledobja az embert a lombikba, hozzá-
nobja a hittant, s meg akarja teremteni a homunkulust, és azt hiszi, hogy
amit soha ember még nem tudott megcsinálni, életet tud teremteni a maga
tudománya által ... Az evangéliumezt üzeni; ~n adtam nektes újjászületést, ti
pedig csináltatok belőle keresztyén pedagógiát».

Ideje hát komolyan vennünk az Ágostai Hitvallás ötödik cikkét. .A
Szentlélek - ahol és amikor Neki tetszik - hitet ébreszt azokb;:tI}, akik az
evangélíumot hallják».

Ha pedig valaki hitvallásaink tükrébe nézve sem tud pironkodni, ol-
vassa el Jézus Krisztus e példázatát: «Úgy van az lsten országra, mint mikor
az ember beveti a magot a földbe. Es alszik és fölkel éjjel és nappal: a mag
pedig kihajt és felnő, őmaga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld,
először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig
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a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett»,
(Márk. 4, 26-29.).

Jól tudom, hogy e példázat idézésével a «lutheri» (?) kvietizmus, az
üdvösség birtokában boldog elnyugvás vádját vonom magamra. De még ezt
a vádat is elviselem, ha sikerült megingatnom az emberi nagyotakarás, ak-
ciózás nálunk is híveket szerzö bálványát. Hogy azonban semmiképen se
okozzak félreértéseket, emlékeztetek arra, hogy a Szentlélek ugyancsak erő,
a keresztyén ember aktivitásának igazi forrása. Ha magunk szabjuk meg tenni-
valónkat, ha mi akarunk akciót belevinni az egyházi életbe, akkor könnyen
találunk kibúvót a munka alól, akkor haladékot is adhatunk magunknak pél-
dául megfontolás, zsina tolás ürügyével. De ha a Szentlélek indít munkára, akkor
vége az emberi kicsinyeskedésnek és tunyaságnak.

: ' Ismerjük hát be, hogy végzetes orvosságcsere történt egyházunkban,
amikor a Szentlélekért való könyörgés helyett a nevelés gyógyszerét alkal-
maztuk! De a csere kölcsönös volt. Abban is hibáz tunk, hogy viszont a neve-
lésnél sokat bíztunk a «lélek., a «szellem» erejében. Bíztunk iskoláink ha-
gyományos szellemében. A család szellemében. A hazai protestantizmus szel-
Iemében .. , Bíztunk a magyar protestáns egyháztörténet kiváló alakjainak
példaképében. a kitűnő vallastanárok lelki hatásába:n, a szépen beszélő «egy-
házi szónokok» szuggesztiv képességében ...

Mihelyt belát juk e tévedésünket, egyszerre olyan tömege tárul fel előt-
tünk a tennivalóknak, hogy igazán felesleges kvietizmustól, tespedéstől fél-
teni nemzedékünket. .

Mindjárt a helyes értelemben vett nevelés te~én sok feladat vár 'ránk,
Nem túlzás azt mondaní, hogy helyre kell álIítani az Isten által rendelt neve-
lés becsületét. Az egyetemes válság e területen azt okozta, hogy a szülők és
általában a nevelők bizonytalanokká lettek hivatásuk felől. Nem mernek
nevelni. Nem merik a rosszra rámondani, hogy rossz, a jóra, hogy jó. Fél-
nek, hátha mégis a világnak van igaza. Inkább nem mondanak semmit nevelt-
jeiknek Igy hódolt meg ezen a ponton a polgári társadalom a bolsevizmus-
nak. Újra hirdetnünk kell tehát, hogy a nevelés beletartozik a természet
rendjébe, mert úgy teremtette Isten a világot, hogy a szülő köteles nevelni
gyermekét és a gyermek köteles tisztelni szülőjét. Csupán a serdülés, a ka-
masz- és bakfiskor nehéz éveire utalok; itt felelőssége teljes tudatában nevelni
köteles a szülő, nem hagyhatja magára gyermekét, akármilyen szép és jólelkű
is az s akármilyen jó szellemben nő fel.

A vallástanítás terén égető szükség van új tantervre, modern tankőny-
vekre, a tanítóknak jó segédkönyvekre. Gondoskodni kell olyan könyvekről
is, amelyek a felnőtleket tanítják az evangélikus keresztyénség helyes ismere-
teire. Szükséges ugyanis, hogy egyházunk minden tagja - műveltségi fokának
megfelelő mértékben - fogalmilag is tiszta ismeretekkel rendelkezzék; csak
így képes a maga körében az evangélikus keresztyénség tanítását kifejezni és
megvédeni. Szükséges ez az elméleti ismeretterjesztés a lappangva terjedő
téves tanításokkal szemben is. Ilyen tekintetben valóban kívánatos hitünk
tudatosítása. Mert fel kell készülnünk a védelmi harcra minden irányban.
Annyira, hogyha például körünkben akadna valaki, aki Istenről, mint a legma-
gasztosabb eszméről merne beszélni, ill. írni, rögtön egyházunk valamennyi
tagjának tiltakozásával találkozzék

Az egyházi közösség szükségleteit véve szemügyre, igen sürgősnek lát-
szik az egységes, jó énekeskönyv, ehhez korálkönyv s nem utolsó sorban a
teljes Biblia mai magyar nyelven.
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Egyháztársadalmi egyesületeinkre vár az a szép feladat, hogy mindnyá-
junkat egymás helyzetének megláttatására szoktassanak, Ennek érdekében
irassanak, terjesszenek és oloastassanal: egyházi nép- s földrajzi tanulmányo-
kat. Előadóik maradjanak meg inkább az egyházrajz területén, mint hogy
egy elavult, IiberáIis történelemszemlélet tévedéseit ismételgessék. Ha pedig
mindenképpen nevelni akarnak, vegyék magukra az ifjúság gondját. Képez-
tessének ki jó ifjúsági vezetőket, adjanak ifjúsági egyesületi helyiségeket,
törődjenek a züllés mínden veszélyének kített tanoncifjúsággal, támogassák
a testileg, lelkileg nyomorgó egyetemi diákokat. Ha elindulnak ezen az úton,
és hátuk mögé vetik az egyházpolitika únott szólamait, mindig fognak újabb
és újabt munkaalkalmat találni. Igy megszüntetik majd azt a kárt is, amelyet
legjobb akaratuk ellenére a Krísztus által rendelt, tehát igazi egyházi mun-
kának okoztak. Az a bizonyos öntudatosító egyházvédelem és válfajai ugyanis
azt eredményezték. hogy igen sok «őntudatosított», «erős protestáns szellemű»,
«buzgó evangélikus», az egy-esületi életben tevékeny férfi és nő feleslegesnek
érezte az istentiszteleti közösségben való részvételt és ezzel együtt a megváltó,
Krísztus imádatát. «Ne papoljának nekem, rendíthetetlen hitű evangélikus
vagyok én magamtól ist»

A nevelésről lévén szó, helyénvaló, hogy iskoláinkról is megémlékezzem.
Általános a panasz iskoláink tanárai-tanítói ellen, hogyahelyzetükhöz fű-
zött reménységet meghiúsítva alig vesznek részt a gyülekezeti életben. E hiba
végső gyökerét az előbb vázolt egyetemes tévedésben látom. Tanáraink és
tanítóink abban a gondolkodásban nőttek fel, hogy .a nevelés emberi tevé-
kenységével tovább lehet adni a protestantizmust, a keresztyénséget, Most
is azt várják tőlük, hogy plántálják át tanítványaikba egyházunk «szelleméb.
űk tehát nem tesznek egyebet, mint hogy levonják ennek a felfogásnak a kö-
vetkezményét és azt mondják, hogy ők már teljesen bírtokában vannak az
evangélikus «vallásnak», ök eléggé öntudatos protestánsok, - ha nem volná-
nak azok, nem bíznák rájuk a tanulők evangélikus nevelését, - mindennél-
fogva nincs szükségük, hogy mások oktató prédikációját hallgassák stb. Vi-
szonylagosan igazuk van. Méltatlanság őket ítélgetni. Csak, ha majd általánosan
elfogadj uk, hogy a Szeritlélekért való esedezést .semilyen kitűnö neveléssel
sem pótolhatjuk, és ha például az istentisztelet rendje kétséget sem hagy
igazi értelme felől, akkor remélhetjük, hogy islmláink tanárai és tanítói elsők
lesznek az evangéIium hallgatói között.

Annyi bizonyos, hogy a Szentlélek ajándékaira való hagyatkozás sok
hiú reményünk feláldozását kívánja tőlünk. Le kell mondanunk tömegmozgal-
mak szervezéséről, a világnézeti érvekben való bizakodásról, a szónokí pá-
tosz és szuggesztió eszközéről, a dörgedelmes hangról, a frázisokról, az ál--
lás- és címadta tekintélyre való támaszkodásról . .. Meg kell tanulnunk, hogy
nem a multunk, nem hitvalló őseink serege nem az egyszerűség elve, nem a
józan gondolkodás adja egyházunk jogát a léthez, munkához és misszióhoz ...

De az is bizonyos, hogy a Szentlélek-élesztette reménységet senki ki
nem olthatja szívünkben. A Szentlélek ad erőt és tehetséget a munkára, ad
szót az igehirdető ajakára, ad szeretetet a hívek testvéri kőzösségébe. A Szent-
lélek munkálkodik egyházunkban az ige és a szentségek eszközével. Az Egy-
ház Urának Lelke élteti az Anyaszentegyházat, még ha az egész világ is ősz-
szefogna ellene. t

Nem kell tehát féltenünk azokat, akiket az Isten Lelke kapcsol egyhá-
zunk, a Krísztus Anyaszentegyháza testéhez. De csak őket nem kell félteni!
Nem lesz ellentmondás «hitük> és életük cselekedetei kőzött. Nem esnek
hűtlenségbe; nem adnak reverzálist, mert nem taníthatják máskép gyerme-
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keiket az Isten tiszteletére, mint ahogy ők tanulták a Szentlélek eszköze, az
ige révén.

Sem pénz, sem inség, - sem állás, sem munkanélküliség, - sem házas-
ság, sem vénleányság, - sem nyakasság, sem türelmesség, - sem történelem,
sem korszellem, - sem kultúra, sem misztika, - sem individuálizmus, sem
kollektivizmus, - sem ember, sem ördög, nem szakíthatja el őket az Egyház
szeretetétöl, Mert a Szentlélek teremti, élteti, növeli bennük a ezeretetet.

(Budapest)
Dr. Sólyom Jenő.

Legújabbkoti tö-rténelmünk.
Az idősebb nemzedék, a «tegnap öregjeí», jól emlékezhetnek rá, hogy

diákkorunkban mi a közelmúItról alig hallottunk, még kevesebbet tanultunk,
Mintha a kiegyezéssei végleg befejeződőtt volna hazai történelmünk! A szá-
zadvég magyarságán «az önmagával elégedett kor» derűs nyugalma ömlött el,
a nemzet a sok küzdelem után élvezte a békét. A tanultabb egyének g}a,Zda-
sági boldogulása az ország jövőjére is a szinte gondtalan optimizmus ra:gyo-
gását árasztotta, a fénysugarak sok mély szakadéket látatlanná tettek. A bir-
tokmegoszlás egészségtelen volta, a falu szánalmas magárahagyatottsága, a
kivándorlás ijesztő mérve, a kifejlődő kapitalizmus kapzsisága a prosperitás
eme szakában nem tűnt eléggé szembe, Nem-magyarajkú testvéreink ver-
sengve tanulták magasabb iskoláinkban nyelvünket; még az elemi oktatás
eredményéről is sok dícséret hangzott. Altalános volt a reménykedés, hogy
a nemzetiségi kérdést előbb-utóbb javunkra oldja meg a nekünk dolgozó
idő. A még homályosabb háttérben lappangó zsidókérdéseIintézését is a
rohamosan meginduló asszimilációtói várta legtöbb vezető emberünk. Nemzeti
életünk legnagyobb hiányának a hadsereg közös voltát éreztük, általában
Bécs számunkra érthetetlen makacssága volt az egyetlen folyton sajgó sebhely.
Azonban e téren is erősen reménykedtünk; legnépszerűbb politikusaink csil-
logtatták meg előttünk vágyaink teljesedésének lehetőségét. Ilyen önfeledt
bizakodással léptük át mi, akkori fiatalok, az új század határmesgyéjét!

A váratlanul ránkszakadt világháború elemi erejű csapás volt, azt a
mí kis népünk még oly céltudatos módon is alig háríthatta volna el magától;
De a mi mulasztásunk, hogy nem elég erővel fáradoztunk a magunk portáján
a sok gyúlékony anyag felhalmozódásaellen, hogy a boldog béke idején
társadalmunk megszervezésére alig történt szélesebbkörű kísérlet és végül
az is, hogy akkori történetírásunk «nem képviselte a nemzet lelkiismeretét.
(Szekfű), azaz nemzeti önismeretünk kifejlesztésére vajmi keveset tett. A
sajtó pedig egyenesen hízelgett a nemzeti hiúságnak, csak sűrítette az illúziók
ködét. I

A nagy viIágégés legárvább kárvallott ja nemzetünk lett, bukása szinte
az alvajáró lezuhanásához fogható. A jóformán minden erőt összetartó és irá-
nyító állam megrendülésévei a szervezetlen nép «atomjaíra oszlott •. 1919 «tör-
ténetünk örök mélypontja». Fölemelkedésünk föltétele a mulasztások pót-
lása és mindenekelött való helyzetünk felismerése. Ezt segíti elő a közelmult
történelmének kendőzetlen megírása. Örvendetes jelenség, hogy szaporodik a
tudást és igazságot szomjúhozók tábora és míndegyre gazdagabb és tisztu-
16bb anyagot nyújthat a tárgyilagos szaktudomány. Legutóbb két mű jelent
meg e tárgykörből. Gralz Gusztáv: «A dualizmus koras, 2 kötetben és Szekfű
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Gyula régebbi kitűnő áttekintés ének új kiegészítése: "Három nemzedék és ami
utána következik », E két munka a Hóman-Szekfű nemrég megjelent VII., befe-
jező kötetével együtt alapot nyújt e kornak megértéséhez és ennek tükrében
a nemzeti önismerethez.

Gratz két kötete a kiegyezéstől Tisza István meggyilkolásáig terjedő
kort tárgyalja. Gerince az országgyűlések, kormányok és pártküzdelmek tör-
ténete. Bőven foglalkozik ezeken kívül a külpolitikaí fejleményekkel és a
gazdasági élet kimagasló mozzanataival, mindkettőnél a magas állásokat vi-
selt szakember hozzáértésével. Kár, hogy a gazdasági fejlődés vázolásánál
a nagyüzemek és mindenkori vezetőik főlvonultatása mellett háttérbe szorul
a túlnyomórészt tevő kisemberek sorsa iránt való érdeklődés. A kornak egyik
legszembeszökőbb jelenségét, a zsidóság térfoglalását is alig érinti. Legna-
gyobb érdeme, hogy e félszázad örökös parlamenti harcairól pontos ismertetést
ad, feldolgozza nemcsak az idevágó hivatalos irományokat és magán emlék-
iratokat, de tekintetbe veszi a napi sajtó labirintját is. Megillető mértékben
foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel, elsősorban Horvátország különleges tör-
ténetével.. Itt államférfiaink egész sora nagy tévedésben volt, midőn mint a
magyar politika exponenseí mind a szerbeket favorizálták a horvátság ro-
vására. Persze a horvát politika is hamis útra tévedt, midőn egyszerre két
fronton hadakozott a magyarok és szerbek ellen és minket tekintett Iőellen-
ségének. A román kérdésben minden őszinte közeledést lehetetlenné tett eleve
az ifjabb generációjuk kifelé gravitálása. Az 1894-i ú. n. memorandum-pör egyik
vádlotíja szószerint ezt mondta: "Van egy önöknél nagyobb, felvilágosodottabb
és bizonyára pártatlanabb bíróság, ez pedig a művelt világ» (381. 1.). Vajjon
erdélyi magyarjaink mai balkáni módszerű sanyargatása idején gondol-e az
az oláhságból valaki e szavakra ?

A tótokkal való becsületes megegyezés lehetősége mindkét nép
nagy kárára szertefoszlott, Ok is hibáztak. midőn a többi nemzetiség példájára
országrészt akartak maguknak kihasítani. Trefort míniszter 1874-ben pánszláv
üzelmek miatt bezáratta a nagyrőcei és túrócszentmártoni evang. kőzépísko-
láikat, utána a znióváraljait is nem megfelelő épület címén. (191. 1.). A vég-
zet is ellenünk esküdött, midőn az igazán sajnálatraméltó csernovai, 15 halál-
esettél végződő zendülésnél, az egyetlenvérontásnál, véletlenül itt időző fiatali
Scotus Viator szegődött a magyar kegyetlenkedés hangosszavú hirdetőjévé
(1907 okt. 27., II. 150. 1.), általánosítva ezt az egy szerencsétlen esetet. A tótság
elkeseredett vezetői saját vesztükre egyre jobban megbarátkoznak a cseh-tólt
Jednota célkitűzésével. Csak kevesen fordultak el a tótok közül a közös ma-
gyar haza gondolatától, de 1918 végén e törpe kisebbség kezébe hull a dőn-
tés hatalma. , ,! ! , : l i

: I Német kérdés e félszázad alatt nem is volt, csupán az erdélyi szászok
védtéle szívósan különállásukat. Érdekes jelenség, hogy a háború folyamán
annyira értékesnek vélte Tisza István a szászokat, mert eleven gátak a román
terjeszkedés ellenében, hogy telepítések útján való megerősítésükre is gon-
dolt. (IL 325. 1.). Hazánk többi németsége mínd az államalkotó magyarsághoz
simult lélekben is. összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kisebbségek kérdésé-
nek kezelésében nem maradtunk el azon kor gondolkodása mögött, sőt az
1868. nemzetiségi törvény határozottan megelőzte korát; Örök kár, hogy kisebb-
ségeink azt elutasították és e magatartásukkal előmozdították a magyarság
egyre bizalmatlanabb felfogásának kifejlődését.

Az ország figyelmét időközben szinte teljesen magának foglalta le a
közjogi harc a «nemzeti vívmánya-okért. E végnélküli küzdelmek részleteinek
olvasása nekünk, ídösebbeknek, ma szinte kínzó büntetés. Hiszen acél ma-
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gasztos volt, de sokszor iez is csak a pártpolitika jelszaváva süllyedt. A fel-
használt eszköz, a parlamenti obstrukcíó pedig lassanként lejáratta nemcsak
az 'Országház, hanem az állam tekintélyét is. Az író nem titkolja el vélemé-
nyét, mindvégig a 67-es politika mellé áll. Legnagyobb szerétettel Tisza Ist-
ván gróf egyéniségét rajzolja meg, de nem hallgatja el túlzott konzervátí-
vizmusát és a belső helyzet végzetes Iélreismerését. A könyv stílusa mind-
végig eleven; szereti a közbevetett jellemző mondások, találó anekdoták alkal-
mazását. Látható bécsvággyal írja meg sok-sok szereplő egész jellemrajzát,
erősebb ítéletektől sem riad vissza (pl. Polónyiról 1. 361. 1.). Valószinűleg sok
támadásban és erős bírálatban lesz az írónak része. Hogy művében van sok
tárgykör-beosztási egyoldalúság, az tény. Mentsége lehet, hogy azt a kort írja
le, amidőn «a politika mindent elnyel, a magyarság egymást tépi» (Pintér
Jenő).

Szekfű könyvének ez már a 3. kiadása 1920 óta. Első előszavában mű-
vét személyes élményének mondja. Széchenyi értékrendszeréhez rnérí tör-
ténelmünk utolsó 100 évéjb. A «legnagyobb magyar» valláserkölcsi alapból
indul ki és azon mindvégig meg is maradt. Nem pártember, sohasem lett vér-
beli politikus, nemzeti prófétánk volt. Első vezére annak a nemzedéknek, «ame-
lyiknél szebbek és emberibbek a termékeny magyar talajon sem előbb, sem
utóbb nem teremtek> (163. 1.). A második nemzedék vezetői még mindig az
elsőből itt maradt óriások ; Kossuth ellenében Deák és Andrássy megalkotják a
kiegyezést. Egy félszázadra biztos fedél alá jutott nemzetünk, de a magyar
tömegek szíve Deák utódai alatt mindinkább a nagy száműzött felé fordul,
Kossuth neve jelenti a magyar ideálok teljességét. A 67-es párt Tisza Kálmán
óta csak kíméletlen pártpolitikával tudja megvédeni a kiegyezést a színmagyar
vidékek ellenében. Ez a fonák helyzet hovatovább megmérgezte egész politikai
életünket. A képviselőválasztásoknál egyfelől elharapódzik a korrupcíó,
másfelől egyre féktelenebb az izgatás és mindkét részen szaporodnak a «kama-
tozó hazafiságs-ból élők. A magyarságnak ez a belső háborúja legádázabb
fegyverekkel dúl a harmadik nemzedék idején, a XX. század elején. A koalicíó
siralmas kudarca után a munkapárt változaitlan eszközökkel és célkitűzéssel
folytatja az elavult szabadelvű politikát. A nemzetiségeket elválasztó szaka-
dék csak mélyül és szélesedik, a zsidóságnak ekkor már «az anyagi vezetés mel-
lett a szellemi is ölébe hull» (329. 1.) főkép Budapest míndent háttérbe szo-
rító hatása révén. Az elhanyagolt ipari munkásság a nemzetközi marxízmus
könnyű prédájává lesz. Miközben a napisajtó egy része 20, sőt 30 millió ma-
gyar diadalmas imperializmusával szédítí olvasóit, azalatt mínd több magyar
birtok kerül a végeken a nemzetiségi bankok kezébe (306. 1.). Ennek a hanyatló
kornak vezérképviselői Tisza István és Ady Endre, egyazon magyarságnak
két ellentétes pólusa, de mindkettőjüknek egyformán fáj fajuk pusztulásának
gondolata.

A könyv utolsó szakaszának címe: «Trianon óta» (379-499. 1.), ennek
eseményei «még itt vannak közöttünk». A még míndeneket megülő ködfátyolt
az író bátor kézzel iparkodik Iöllebbenteni. Kevés vigasztalót lát vizsgálódó
tekintete. Csonka államunk főfeladata összefogni ezt ,az individualízált, egy-
ségre szóban, legfeljebb vágyban és kívánságban, de cselekedetben még nem
eléggé érett népet (H. Sz. VII. 415. 1.). Az Ú. n. keresztyén kurzus nem vált-
hatta be a hozzáfűzött reményeket, a nagyvároslas zsídókultúra némi átfestés
és áthangolás után továbbra is hatalma teljében maradt, (438). Valami saját-
ságos eneobarokk» szellemű társadalom alakult ki a vezetők rétegéből lát-
szat-tekintélyekkel, címkórsággal, üres lelkiség mellett mutatós kifelé-éléssel.
A szűk téren összeszorult vezető családok mind ismerik és támogatják ·egy-
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más atyafiságát. Most tűnik ki csak igazán, minő hátrány, hogy nálunk a XIX.
század folyamán sem alakult ki igazi polgári osztály, amely az «úr» és «pa-
raszts között tátongó hasadékot áthidalta volna. Igy a jobbágyfelszabadítás
társadalmi téren a tömegek számára máig végre nem hajtott papirosr törvény
maradt. Aki akár a jobbágy-utódok tömegéből, akár a városi polgárok közül
kiemelkedik, az az Ú. n. gentryt utánozza jó és rossz tulajdonságaiban, Pedig:
a XIX. század második fele óta a régi nemesi osztály úgy anyagi, mint erkölcsil
téren maga is hanyatlófélben van és befolyása lennekellenére még meg i~
növekedett. E nehézségeken kívül a legtöbbet emlegetett Nemzeti Egység ki-
alakulását nagy ellentétek akadályozzák. Ezek a szerző szerínt: nagybirtokos __
mezőgazdasági munkás ; katolikus-cprotestáns (evvel a kérdéssel már foglal-
kozott folyóiratunk júniusi száma); zsidóság - magyarság; öregek - állásta-
lan fiatalok; trianoni magyarság - leszakadt magyarság (416. 1.).

Népünknek majdnem egyharmada mezőgazdasági proletár, ezek biztos
megélhetés híjján máról-holnapra tengődnek. Minden egyéb tennivaló előtt
ezeket kell megmenteni, ez a legsürgősebb nagy nemz-eti feladat és egyszer-
smind a magyar faj létének vagy nemlétének problémája (420. 1.).

A nemzetiségi kérdést is jövőnk szempontjából kell értékelni, tehát
Széchenyi, Deák felfogásához visszatérni. Arra kell tőrekednünk, hogy nem-
csak idegen névvel, hanem idegen nemzetiséggel is jól érezzék magukat mínél
többen a mi helyreállítandó «birodalmunkban» (394). A csak faj magyart akaró,
«kis magyaro út jövőnket veszélyezteti az egyidejűleg űzött «turáni» délibáb-
kergetéssel még inkább.

Vígasztaló mozzanatot is lát az író, ha nem is számosat. A revízió vá-
gyában egy minden magyar ember, de "ok lelket megül a tétlen míndenváró
optimizmus. Felkészülni a revizióra a belső akadályok elhárításával ! Örven-
detes, hogy a magára maradt erdélyi magyarság önerejéből lelkileg fel tudott
egyenesedni a nagy bukás után. Fölemelő tudat, hogy valamennyi egyházunk-
nál a vallásosság elmélyülése állapítható meg. Legfőbb reménységünk, az
ifjúság, apáinál sokkal komolyabb életfelfogást mutat, kevesebb nála az illú-
zió, több az elszánt akarat.

A közelmult tárgyilagos történetet tanulmányozni nekünk, régi évjára-
toknak szinte vezeklésszámba megy, annyi ifjúkori reménységünkről derült
ki, hogy csalóka ábránd volt. Akik még közöttünk élnek a tegnap szerepvivői
közül, ne tekintsék e történeti műveket ellenük irányuló vádiratnak. Nem
hivatása a történetírónak a megbélyegzés, ha - mint a jelen esetben - a ve-
zetők jóhiszeműsége elvitathatatlan. Az a nemzedék, elenyésző kivételtől el-
tekintve, túlbecsülte nemzetünk erejét, kicsinylette a leselkedő veszélyeket.
Széchenyi intelmeit túlzottaknak véltük, pedig a nemzet hibái az ő megálla-
pítása óta sem javultak eléggé. Az ő tétele mai helyzetünkre is talál: «oétkesek
és betegek voltunk és vagyunk s bajainkon kisebb kezdemény nem, csak
lelki megtisztulás, belső átalakulás segíthet» (377). Szekfű Gyula történetírói
munkásságának súlyos küldetése keserű igazmondásával ezt a nemzeti kat-
harzist munkálni.

Ismétlődő ritmus állapítható meg a multban katasztrófáink periódusaiban,
Augsburg, Mohi, Mohács, Világos körülbelül 300 év távolában követte egymást;
Augsburg után a keresztyénség, Mohi után IV. Béla új berendezései, Mohács
után a reformáció hozták meg a belső átalakulást. Világos után az elnyomatás
idején lélekben nagy tudott lenni a nemzet, de utána nem következett el a
Széchenyi követelte lelki egybeforrás. Ennek bizonyára nagy része van az
összeomlás hirtelenségéhen és nagyságában.

(Budapest) Dr. Koch lstvdn.
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Hz evangéliumok újabb vizsgálódások
tükrében,

Nincs még egy könyv, amelyre az emberi ész annyi tudományos kutató
munkát fordított volna, mint a Biblia. S a Biblia iratai közt is első helyen
állanak e tekintetben az evangéliumok. Megszámlálhatatlan azoknak a tudomá-
nyos vízsgálódásoknak, feltevéseknek éskrítíkaí boncolásoknak a száma, amelyek-
kel ezeknek a titkát megfejteni és megvilágítani igyekeztek. Hiszen igen nagy
mértékben ennek a munkának az eredményétől függ, hogy hogyan látjuk a ke-
resztyénségnek a keletkezését. S ez a kérdés természetszerűleg érdekli nemcsak
azokat, akik vallásuk eredetével hivatásszerűen foglalkoznak, nemcsak a val-
lásos keresztyén embert, sőt nem is csak a nyugati kultúra történetének a ku-
tatóját, hanem kell, hogy érdekeljen minden művelt embert.

Az evangéliumokra irányuló kutató munkának a célja nagy általánosság-
ban az, hogy tisztázza ezen iratok keletkezésének a körülményeit és ennek a:
révén az azokban foglalt történetnek s elbeszéléseknek a hitelességét. Ezen vizs-
gálódások folyamán már régóta megállapítást nyert, hogy a négy evangélium kö-
zül az első három (Máté, Márk és Lukács evangéliuma) egymás közt valami saját-
szerű rokonságot mutatnak. Elbeszéléseik, Jézusnak bennük közölt beszédei,
mondásai sokszor szószerint is megegyeznek és pedig oly módon, hogy eZI
nem érthető meg abból a körülményből, hogy ugyanazt a történeti eseményt
mondják el, vagy Jézusnak ugyanazon igéjét közlik. Viszont a három evangé-
lista elbeszélésrnódja közt igen feltűnő eltérések is vannak. Hogy egyebet ne
említsünk, a «hegyi beszédet», amely pedig Jézus tanításának a legszebb össze-
Ioglalása, csak Máté közli, a másik kettő nem, jóllehet Lukács egyeseket a
hegyi beszédben foglalt mondások közül felvett evangéliumába. Vagy pl.
a Miatyánk szövege Máténál és Lukácsuál külőnbségeket mutat, amelyek az
eredeti görög szövegben még nagyobbak, mínt a közkézen forgó magyar for-
dításokban. Honnét értsük meg ezt a helyzetet?

Több mult századbeli kutató munkájának a nyomán alakult ki ezen
kritikai probléma megoldására vonatkozólag az a feltevés, hogy az evan-
géliumok közül a legrégibb Márk evangéliuma, amelyet azután a másik kettő,
Máté és Lukács a maga iratának az összeállításánál nemcsak felhasznált, ha-
nem egyenesen alapul vett és pedig oly módon, hogy evangéliumuk elbeszélé-
sét tulajdonképen Márkéra építették fel. Azonban Máté és Lukács Márkon kívül
még egy másik «forrásíratot» is használtak volna. Es pedig ezen íorrásirat
Jézusna', beszédeit, mondásaít, igéit gyüjtötte volna egybe. Innét volna azután
érthető, hogyamíg Márk Jézus beszédeit úgyszólván egyáltalán nem közli, addig a
másik két evangelistánál azok gazdag bőséggel és rokon formában találhatók
meg. Emellett azután a kutatók Ieltételezték, hogy Máté. valamint Lukács el-
beszéléseiknek egy részét, amelyik a másík -evangelístánál hiányzik, az emlí-
tett két forrástól független iratokból, részben talán még az eleven szóbeli
hagyományból vették.

Az első három, ú. n. «szinoptikus» evangélium fentvárolt kritikai problé-
májának ezen megoldása sok érvvel támasztható alá és mind jobban elfogadásra
talált. Kiindulópontulennél az II meggyőződés szolgált, hogy az evangélisták,
ha nem is akartak modern értelemben vett «életrajzot» adni Jézusról, míssziói
célzatot szolgáló irataikkal mégis Jézusnak az «életéb, «tőrténetét» törekedtek
megírni. Ehhez járult azután sok kutatónak az a reménysége, hogy ha a
tudományos kritika módszereivel sikerült letisztítani az evangéliumi Jézus-
képről azokat a «legendás» vonásokat s leginkább a csodaelbeszéléseket,
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amelyek véleményük szerint éppen ennek a missziói célzatnak a szolgálatában
állanak, akkor lassanként eljutunk az evangéliumi elbeszéléseknek egy olyan.
legősibb magvához, amely modern tudományos értelemben adja a «történeti»
Jézusnak a hiteles arcképét.

A legutolsó évtizedek kutató munkájának a folyamán azonban ez a re-
ménység mindinkább szélfoszlott. Kétségessé vált míndenek előtt a szinoptikus
evangéliumok keletkezéséről rajzolt kép. Kitünt, hogy Márk evangéliuma jelen-
legi formájában nem .lehetett a másik két evangélistának a forrása li hogy az
a másik feltételezett «forrásirab rendkívül problematikus valami, amely a valór
ságban talán nem is létezett. Ehhez járult annak mind világosabb meglátása,
hogy az a bizonyos «történeti» Jézus-kép, amelyről a kutatók álmodoztak, soha-
sem volt meg s hogy amióta a keresztyén gyülekezet Jézusra visszaemlékezett.
sohasem látta őt tisztára új vallásos igazságokat hirdető tanítómesternek" vagy
akár csak prófétának sem, mint ahogy azt az emIített kutatók gondolták. Jé-
zust a, keresztyén gyülekezet kezdettől fogva ugy ismert, mint a Megdicsöültet,
akit az Isten «úrrá és Krísztussás tett. Azért arculátjáról az isteni hatalom és
dicsőség vonásai sohasem hiányoztak.

Mielőtt azonban ezen felismerések ható erejüket teljesen kimutatták
és igy a színoptikus kutatás előbb emlitett eredményeinek a tarthatatlanságát
általábanelismerUé tették volna" a kutatók egy csoportja új szemszögből, új
médszemek a segitségével próbálta megközelítem az első három evangéliumban
ránk maradt hagyományanyagot. Amig előbb az volt a kérdés, hogy melyek
voltak az evangéliumok keletkezésének a körülményei, milyen forrásiratokat
használtak az egyes evangélisták; addig a kutató munka központjába most az
a kérdés került, hogy hogyan formálódtak azevangéIiumok elbeszélései addig,
amíg azokat az evangélísták, ill. az általuk használt forrásiratok szerzői írásban
le nem rögzítették.

Az evangéliumokon gyakorolt tudományos kritikának egyik legnagyobb
hibája az volt, hogy úgy tekintette ezeket az iratokat, mintha azokat, úgy
mint más történeti munkákat, szerzőík irodalmi ambiciója s az a törekvés hozta
volna létre, hogy Jézus élettőrténetéről, munkásságáról a későbbi nemzedékek-
nek megbízható tudósításokat hagyjanak hátra. Ez azonban teljesen helytelen
kiindulópont. Az evangélísták munkájuk megírásánál nem törekedtek írói ba-
bérokra, hanem - amint Lukács evangéliumának előszavában .írja, - olva-
sóikban a «bizonyosságot» akarták erősíteni azon dolgok felől, melyekben
oktatást nyertek. Az eoanqélisták tehát azért írnak, hogy hitet ébresszenek és
hitet erősftsenek s tnunkájukkal kezdettől fogva az Egyház szotqálalábaa álla-
nak. Ha ez minden kűlső kényszernél erősebb erkölcsi felelősségtudattal köti
is őket, hogy- legjobb tudásuk szerint az igazságot irják meg, mégis távol áll
tőlük, hogy a történetíró hűvös objektivitásával gyüjtsék össze és rostálják
meg azokat az elbeszéléseket, amelyek az Egyházban Jézusra vonatkozólag köz-
'kézen forogtak. A történetírónak ez az «objektív» magata,rtása Jézussal
szemben kezdettől fogva lehetetlen volt és pedig azért, mível az az ige,
amelyet a keresztyén gyülekezet mint evangélíumot hirdetett, mindenkit döntés
elé állított: hittel fogadja-e el Jézust avagy sem. S akár az egyik, akár a másik
irányban döntött valaki, máris túllépte a történetíró feladatát és lelki maga-
tartását. Ez a helyzet különben mind a mai napig fennáll: Jézus életét, tanítá-
sát ma sem tudja senki olyan értelemben a történeti kutatás tárgyává tenni,
mint pl. Julius Caesar vagy Buddha vagy akár Assisi Ferenc történeti alak-
ját. : I ) I I \

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy az evangélisfák munkáia arra a
hagyományra támaszkodik, amelyet Jézusra vonatkozólag a gyülekezetek őriztek.

-
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S ha evangéliumaink, nevezetesen a szinoptikus evangéliumok keletkezésének
a titkához közelebh akarunk jutni, akkor igyekeznünk kell azt a fátyolt felleb-
benteni, amely az első keresztyén gyülekezetek körében. kőzkézen forgó Jézus-
ról szóló tanítást körülveszi. Első sorban német teológusok igyekeztek az utolsó
másfél évtizedben ezt a problémát megoldani. Köztük Dibelius Márton heidel-
bergi professzornak még 1919-ben megjelent irata, «Die Formgeschichte des
Evangeliums» az új kutatási irányzatnak a programmiratává lett: tőle nyerte
az egész kutatási irányzat a «Formgeschíchte», magyarul «formatörténets vagy
talán helyesebben «formakritika» nevet Mások, mint különösen Schmidt Károly
Lajos, valamint Bultmann Rudolf (<<DieGeschichte der synoptischen Traditions,
2. kiadás 1931) munkái lényegesen előbbrevitték az új kutatási irányzatot s
újabban egy angol teologus, Tayior Vince (The Formation of the Gospel Tradi-
tíons, 1933) is értékes munkával kapcsolódott bele. Néhány hónappal ezelőtt
jelent meg Dibelius fentebb emlitett programm szerű munkájának teljesen átdol-
gozott és igen erősen bővített második kiadása,") Mivel ezen munka egyútta)
igyekezik az eddig elért kutatási eredményeket is összefoglalni, azért alkalmas
arra, hogy lényeges pontj ainak a kiemelésével megismertessük ezen kutatási
irányzat eredményeiből azt, ami értékesnek és maradandónak látszik
, .', Az első keresztyén gyülekezet Jeruzsálemben Kr. u. 30 táján alakult meg,
Márk pedig evangéliumát, amely minden bizonnyal a legrégibb evangélíumaink
közt, minden valószinűség szerínt 70 körül, talán nem sokkal Jeruzsálem pusz-
tulása (Kr. u. 70) előtt írta. Ily módon kb. egy emberöltő van az első gyülekezet
megalakulása és a legrégibb evangéliumi irat keletkezése közt s ezen idő alatt
az, amit Márk írásba foglalt, mint szóbeli hagyomány élt a gyülekezetekben,
Természetes, hogy ez a hagyomány is alá volt vetve azoknak a formáló erők-
nek, amelyek az ilyenféle hagyományok kíalakulásánál kőzreműködnek. Viszont
azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a hagyomány nem volt
«gazdátlan», azaz nem terjedt esetlegesen s nem volt alávetve a névtelen ter-
jesztők önkényes és önkény telen változtatásainak Mert ehhez a hagyományhoz
kezdettől fogva erős «érdek" fűződött. A keresztyén gyülekezet megalakulását
a megfeszített és feltámadott Jézusról, mint Úrról és Krisztusról való nyilt val-
lástétel teszi láthatóvá. Ezt a vallástételt a jeruzsálemi gyülekezetnek önmaga és
a hítetlen zsidóság előtt meg kellett okolnía, - amint azt az Apostolok cseleke-
deteiről írt könyv elbeszélése világosan tanusítja. S ezt a megokolást, amely
egyképen jelentett misszionáló erőt kifelé a hitetlen zsidósággal szemben és épí-
tést, a Krisztus felől való bizonyosságban gyarapodást befelé, nem az újonnan
megkeresztelt névtelenek vállalták, hanem azok, akik "kezdettől fogva», azaz
attól fogva, hogy Jézus nyilvánosan fellépett és tanítani kezdett, «szemtanúi és
szolgái voltak az igének. (Luk 1,2.). Péter apostol beszédei ezt a helyzetet még
világosan tükröztetik (pl. Csel 2, 22 kk , 3, 13-26; 10, 34-43). A Jézusra vonat-
kozó visszaemlékezésnek az ápolása és tisztán megtartása tehát az első gyüleke-
zet életieltéietei közé tartozott. Ezen visszaemlékezés elbeszélései, történetei,
Jézus igéinek, tanításának míndig megújuló emlékezetbe idézése adják együt-
tesen azt a hagyomány-anyagot, amely minden újonnan alakult keresztyén
gyülekezet számára alapvető fontosságú volt. Innét érthető, hogy az nem
maradt meg az első, arám nyelven beszélő zsidó keresztyén gyülekezetek kebe-
lén belül, hanem a keresztyén misszió előretörésévei átszármazott a görögül be-
szélő gyülekezetek körébe is. Az is nyilvánvaló, hogy a Jézusra való vissza-
emlékezésnek különös jelentősége és fontossága volt az igehírdetésben és pe-

*) Dibelius Márton: Die Formgeschichte des Evangelíums. 2. átdolgozott kiadás.
1933, Tübingen, J. C. B. Mohr kiadása. IV, 315 lap, ára fűzve 9'60, kötve 12 márka,
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dig egyformán a míssziói igehirdetésben s a gyülekezetet építő prédikációban.
A misszíonáríus, a prédikátor Jézus munkásságából vett példákkal szeraléltet-
hette és igazolhatta azt, amit mondott. Dibelius az ilyen célt szolgáló el-
beszéléseket «paradigmá»-knak nevezi s kísérletet tesz arra, hogy az evangé-
liumok anyagából azokat legrégibb formájuknak a rekonstruálásával kíhámozza,
Az ilyen kísérlet természetesen mindig nagy kockázattal jár. De ha megfigyel-
jük pl. a gutaütött meggyógyításáról (Márk 2, 1-12), a szombatnapi kalász-
tépésról (Márk 2, 23-28) vagy az adógarasról (Márk 12, 13-17) szóló törté-
neteket, akkor hamarosan szembetűnik néhány jellemző közös vonás. Ezek az
elbeszélések zárt, «kerek) egészet alkotnak, bennük a helyzetnek tömör, szem-
léletes rajza s a rövidre fogott történet a «tanulság» felé, leginkább Jézusnak
egy-egy az egész elbeszélés fölött uralkodó, annak karakterét megadó igéje felé
siet (pl. az adógarasról szóló elbeszélésben az «Adjátok meg, ami a csá-
száré, a császárnak és ami az Istené, Istennek»). Emellett ezek az elbeszélések
rövid, építő jellegű, de pregnáns stilizálással tűnnek ki s mind a Jézus sza-
vát kövelő, ll. jelenlévő hallgatóságra gyakorolt mély hatásnak a kiemelésév-el
záródnak. Fontos annak a megállapítása, hogy a paradigmák nem szolgálnak
biografikus érdekeket: sem Jézusról, sem pedig a többi szereplőkről nem
adnak életrajzi adatokat, a csodás vonás sem szolgál Jézus isteni dicsőségének
a kiemelésére (pl. a gutaütött történetében), hanem szerves kapcsolatban van
Jézus igéjével. Mindezek a körülmények mutatják, hogy ezek az elbeszélések
a Jézusra való visszaemlékezésnek a legrégibb törzs éhez tartoznak.

Azon elbeszélés-csoporton túl, amelyet Dibelíus a paradigmák nevével
jelöl meg, a formakritikai kutatás még két válfaját különbözteti meg az evan-
géliumi elbeszélésmódnak. Dibelius ezeket nouelláknak, illetve legendáknak
nevezi. Az első csoportba sorolja az olyan történeteket, mint amilyenek Márk
4, 35-5, 43. elbeszélés-sorozatában találhatók (a vihar Iecsillapításáról, a gada-
rai ördöngős meggyógyításáról, Jairus leányáról és a vérfolyásos asszonyról),
vagy mint amilyenek a nagy kenyércsoda és Jézus tengeren járásának története
(Márk 6, 35-52) stb. A legendák csoportjába tartozik Dibelius szerínt a tizen-
két éves Jézus (Luk. 2, 41-52J), a nagy halfogás (Luk. 5, 1-11), a bűnös asz-
,szony (Luk. 7, 36-50), Zakeus (Luk. 19, 1-10) története és még mások. Sem
a «novella», sem pedig a «legenda» megjelölés nem akar eleve dönteni az ezen
csoportba sorolt elbeszélések történeti «hitelessége» fölött. Dibelius persze úgy
véli, hogy ezen csoportosítás egyúttal történeti hűség tekintetében is a való-
ságtól egyre jobban távolódó elbeszélésformáknak felel meg. Legközelebb
a történeti tényálláshoz szerinte a «paradigmák» állanak.

A «novellák» középpontjában ezen osztályozás szerint Jézus mint csoda-
levő áll. Jellemzi ezen történeteket, hogy a paradigmáknál tapasztalt szűk-
szavúság helyett az elbeszélés színeződik, szemmel látható módon megfigyel-
hetö a naiv öröm, amely a részleteket is kifesti (pl. a nagy kenyércsoda tör-
ténetében a sokaság letelepítése a «zöld" pázsitra, Márk 6, 39). Hiányzik
ezen elbeszélésekből Jézusnak egy-egy olyan igéje, amelyben az elbeszélés
kicsúcsosodik s amely a paradigmákra olyan jellemző. Ehelyett a történet
középpontjában a csoda áll, amelynek a leírása nagyrészt ugyancsak állandó
vonásokat, itt közelebbröl nem részletezhető «típologiát» mutat. De ezen elté-
rések ellenére is a paradigmákat és a novellákat összekapcsolja az a közös sajá-
tosság, hogy mindegyik azt mutatja, mimódon öltözik bele az isteni valóság
földi, emberi formákba. A «legendák» ezzel szemben emberi kegyességet állí-
tanak elénk(pl. a bűnős asszony vagy Zakeus történetében) vagy pedig a vallásos
életnek valamely mozzanatát, valamely istentiszteleti szertartást igazolnak
eredetének kimutatásával. Ily értelemben ebbe az utóbbi csoportba tarto-
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zik az úrvacsora szereztetéséről szóló elbeszélés is. A «legenda» formájának,
elbeszélésmódjának s tartalmának a tekintetében is egyike a világirodalom
legváltozatosabb míífajainak. S ez kicsinyített mértékben áll azokra az evangé-
liumi elbeszélésekre is, amelyeket Dibelius ezen csoportba sorol. Szinte az a
benyomásunk, hogy ezen csoportba kerülnek azon történetek és elbeszélések is,
amelyeket más csoportokban elhelyezni nem lehetett.

Ha az eddigieket áttekintjük, úgy annyi nyilvánvaló, hogy az evangéliumi
hagyományanyagot az őskeresztyén gyülekezet eredetileg egyes történetek vagy
történetcsoportok formájában őrizte. Csak az evangélisták «irodalmi» munkája
fűzte össze ezen egymástól független történeteket egy egységes elbeszéléssé. Azo-
kat a varratokat, amelyekkel ezen összefűzést eszközöltek, akárhányszor meg le-
het figyelni még ma is. Volt azonban az evangéliumi hagyományanyagnak egy
része, amely kezdettől fogva egy összetartozó elbeszéléskomplexumot alkotott
.s ez Jézus szenoedésének, halálának és feltámadásának a története.
Még ma is lehet érezni az evangéliumokon, hogya «szenvedéstőrténet», amely
Márk anyagának kb. egyharmadát teszi ki, az evangéliumi elbeszélésnek egy
viszonylag egységes és zárt részét alkotja. Ez érthető is abból, hogy Jézus ha-
lálának és feltámadásának kiemelkedő jelentősége van a keresztyénség lét-
rejöUénél, hiszen benne teljesedik ki Jézus messiási munkája, Ennyiben a Jézus
halálára és feltámadására való visszaemlékezés a gyülekezet önmagát építő
és misszionáló életének mindig a középpontjában állott s messze meghaladta
jelentőség tekintetében Jézus messiási munkájának egyéb mozzanatait. De
ebből nyilvánvaló az is, hogy az első keresztyénség még Jézus halálára é:>
feltámadására sem a történetíró érdeklődésévei gondolt vissza, hanem abban
kezdettől fogva az üdvtörténet elhatározó jelentőségű eseményeit ismerte fel
és szemlélte. Ennek bizonysága a szenvedéstörténet abban a formájában ~s,
amelyben azt az evangéliumok megőrizték. Az elbeszélésnek a zárt egysége és
folyamatossága figyelhető meg abban, hogy a történeti események egymás-
utánját Jézus elfogatásának a napjától az első husvét vasárnapjáig tör-
téneti rendben adja s azt elválaszthatatlanul hozzákapcsolja a zsidó páska-
ünnephez. Másfelől pedig az őskeresztyénség Jézus szenvedésének és halálának,
valamint feltámadásának a történetében kezdettől fogva az ószövetségi prófécia
beteljesedését látta (v. ö. pl. 1. Kor 15, 3; Csel 2, 22-36; 13, 23-41 stb.). Lépés-
ről lépésre megfigyelhető a szenvedéstörténeten az az igyekezet, hogy abban az
ószövetségi próféciának a beteljesedését kimutassák és szemleltessék az evan-
gélisták. Ez a «teológiai» szempont végighúzódik az egész szenvedéstörténeten s
nyilván nem az egyes evangélisták alkotása, hanem az egész őskeresztyénség
közkíncse. A szenvedéstörténetet lezárt, szilárd struktúrájával már az első evan-
gélista is átvette s lényeges változtatások nélkül illesztette bele evangéliumába.

Eddig csak az evangéliumok történeti anyagáról volt szó. De hiszen
az evangéliumokban, nevezetesen Máténál és Lukácsuál nagy teret foglalnak el
1 ézus iqéi, mondásai, általában tanítása is. A Jézus tanítására való vissza-
emlékezésnek különösen nagyjelentőségű szerepe volt a gyülekezet belső erősí-
tésében és épílésében. Pál apostoltól is tudjuk, hogy az .Or» Jézus igéi döntő
tekintéllyel bírtak gyülekezeti vitakérdésekben (v. ö, 1. Kor 7, 10 kk). Innét
érthető Jézus igéinek, tanításának az összegyüjtése avégett, hogy az a keresz-
tyén oktatásban alapul szolgáljon s egyúttal a keresztyén élet számára zsinór-
mértéket adjon. Tanulságos dolog Jézus igéinek s kiváltképen példázatainak
az alakját is vizsgálat tárgyává tenni, mert ennek a révén is kőzelebh lehet
[ulni azok eredeti értelméhez. Itt azonban erre nem térhetünk ki részletesebben.
Márk Jézus tanításából csak keveset vett fel evangéliumába, Lukács a rendel-
kezésre álló anyagot úgy dolgozta fel, hogy lehetőleg megadja a történeti körül-
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ményeket is, amelyekben az egyes igék, mondások elhangzottak. Persze ezt csalt
nagyon fogyatékosan tudta megtenni, mert hiszen erre a gyülekezeti hagyomány
csak korlátolt mértékben adott alapot. Máté Jézus mondásait, igéit nagy, egysé-
gesen átgondolL beszédekben állítja össze, mint amilyen pl. a «hegyi beszéd.
(Máté 5-7) s így ad rendkivül eleven és történetileg is hű képet arról, hogy
Jézus hogyan tanított.

Hel az elmondottakat áttekintjük, akkor lassanként kibontakozik előt-
tünk az első keresztyén gyülekezetekben közkézen forgó hagyomány képe. Az
evangéliumok anyagának a tanulmányozása s kíváltképen az ú. n. apokrifus
evangéliumok ránk maradt töredékeivel való összehasonlítás mutatja azután,
hogy az őskeresztyénség milyen féltő gonddal őrködött ennek a hagyománynak
a tisztasága és épsége fölött. Ezt még azok a kutatók is kénytelenek elismerni,
akik az evangéliumok elbeszéléseit történeti hitelesség szempontjából szkep-
tikusan ítélik meg. Több vonatkozásban Dibelíus is szkeptikus a hitelesség kér-
déseiben s ennek egyik legfőbb oka az, hogy nem tud teljesen szabadulni attól
a régebbi kritikai vizsgálódásokban alapelvként szolgáló feltevéstől, amelye
szerint Jézus történeti képére az őskeresztyénség csak viszonylag hosszú fejlő-
dés révén aggatta rá a «Krísztus-mítoszs-nak, azaz Jézus természetfölötti isteni
méltóságának a csillogó köntösét. De ha a keresztyén Egyház megalakulásának
már feltételele a feltámadott és megdicsőűlt, "Úrrá és Krisztussá» telt Jézusba
vetett hit, akkor ez a történeti felismerés egészen más színben tünteti fel a
gyülekezeti hagyomány anyagát is. Ezt itt ugyan nem részletezhetjük, de talán
mégi; némileg érthető lesz, hogy már Márk az első evangélista sem Jézusnak,
mint .egyszerű galileai prófétának» az alakját mutatja, hanem - amint azt Di-
belius is helyesen állapítja meg, - a Krisztust rejtett, de a hívő szem számára
világosan észrevehető istenfi ui méltóságban állítja olvasói elé. Máté is úgy raj-
zolja meg az Isten ígéreteinek a beteljesedését Jézusban, hogy az olvasó meg.
láthassa az evangéliumi történetben az isteni kinyilatkoztatás teljességét és a
Jézusban nekünk adott üdvnek a tökéletes gazdagságát. Lukács elbeszélése még
leginkább közeledik ahhoz, amit mi életrajznak szoktunk nevezni, de munkájá-
val végső eredményben ugyancsak a keresztyén hitnek a bizonyosságát igyek-
szik erősíteni és építeni.

Sok fontos mozzanatot kellett ebben a vázlatszerű áttekintésben mel-
lőznünk. Aki ezek iránt érdeklődik, azt Dibelius gazdag tartalmú könyvéhez
kell utasítanunk. Amit itt elmondottunk, annak az ismeretét azonban méltán
várhatjuk el minden művelt evangélikus embertől s az joggal számot is tarthat
minden hithű keresztyén érdeklődésére. Csak egy mozzanatot kell még kiemel-
nünk. Sokszor tűntetik fel az evangéliumokon végzett tudós kutató munkát úgy,
mint amely lerombolja a hitet, mintegy megfosztja Jézust attól a mennyei dics-
fénytől, amelyet a hit lelkesedése font feje köré, Kétségtelen, hogy. sokszor
felhasználták a tudományos munkát ilyen célokra is. Azonban az evangéliumok-
nak nincs mit félniök a tudományos kutatástól és a keresztyénségnek nincs
szüksége arra, hogy ezen iratokat a tudomány boncoló kése alól elvonja. Még
az olyan kutatási irányzat is, amely kétkedve, inkább bízaímatlanul nyul ali

evangéliumokhoz, kénytelen swlgáIni a tudományos igazság tisztázását s ezze]
nem a hitet rontja; hanem azt erősíti. Ez tapasztalható az újabb kutatásoknál
is. Ha így az evangéliumok keletkezésének emberi körülményei tisztázódnak,
ez csak azt eredményezi, hogy helyesebben, jobban látjuk Isten igéjének
eredeti tiszta értelmét. Lic. Dr. Karner Károly.

Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgUllk csak: igazabbá lenni. Reményik Sándor.
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~==I KRÓNIKA I=====::jl
Dellfuss és Híndenburq örökséqe.

Alig egy hét leforgása alatt két vezető államférfi halála rendítette meg
a lelkeket. A közvetlen veszteség éppen az egymással farkasszemet néző két
német államot: a kis Ausztriát és a nálánál tízszer nagyobb Nérrietországot
érte. Mintha az a két ember már külső megjelenésében is szimbóluma lett
volna a maga országának: a kis termetű, fürge mozgású osztrák Dollfuss és
a késő öregségében is imponáló megjelenésű, tiszteletet éhresztő nérnet Hin-
denburg. Sőt mintha a haláluknak is volna valami szimbólikus értelme: az
idegen hatalmak érdekei között játéklabdaként dobált Ausztria Dollfussának
mártírsággá vált tragédiája - és egy új utakat kereső, forrongó nép fiatal
vezetői elől a multat [elentö öreg Hindenburgnak csendes elvonulása. Vajjon
ez a két haláleset a maga szimbólikus értelmében csakugyan e két ország
jövőjének sorsát vetítette-e előre? A találgatások most még ködbe vesznek, a
két államférfi történeti értékelését ma még nagyon zavarjak a ma politikai
kűzdelmeí. Nekünk pl. fontos érdekünk, hogy a független, önálló Ausztria el-
torlaszolja Németország útját - rajtunk keresztül - Kelet felé. Ezért mi
csak rokonszenvvel kisérhetjük Ausztria harcát függetlenségéért. De fölmerül-
tek itt olyan elemek is, amelyek kiemelkednek a puszta politika köréből és
szükségessé teszik a vallásos világnézeti mérl'egelést. Mi tehát csak arra tö-
rekszünk, hogy tisztán lássuk azokat a szellemi erőket, amelyek e két állam-
férfi örökségeképen tovább igyekeznek érvényesülni.

DolIfuss meggyilkolása minden jóérzésű emberben őszinte részvétet
és mély megdöbbenést keltett. Az is bizonyos, hogy politikai törekvéseinek
lett a vértanújává. Azonhan olyano 1, is akadtak, akik tragikus halálában a
«valóban keresztény politikus», a «keresztény hős» mártirságát dicsőítették.
Ennek az alapja pedig abban van, hogy Dollfuss politikai célkitűzése a «ke-
resztény (értsd: katolikus) rendi Ausztria» megvalósítása volt. Ebben a prog-
rammban tehát a politika a legszorosabban összekapcsolódott a keresztyén-
séggel. Sőt egyenesen a Quadragesimo anno-t tette meg az új Ausztria állami
és társadalmi berendezkedésének alapjává. Sokak számára ez csakugyan nagy-
szerű, hősies cselekedetnek tűnhetik fel. A mai, általában vallásellenes kol-
lektivizmussal ellentétben ,e~y keresztyén vallásos kollektívizmus! Mi nem:
kételkedünk abban, hogy Dollfuss valóban jó katolikus volt, hogy nyilvános
körmeneteken gyakorolt s fényképeken is megörökített imádkozása nemcsak
teátrális póz, hanem őszinte meggyőződésének, hitének kifejeződése volt. De
más kérdés az, hogyan lehet és kell az egyéni vallásosságnak a közéletben,
közelebbről a politikában is érvényesülnie, A politikus, az államférfi lehet,
sőt kell is, hogy keresztyén legyen s ez meg is lássék gondolkodásán, cselek-
vésén. De megint más kérdés az, hogy lehet-e, szabad-é a politikát a keresz-o
tyénség jelszavával és mázával bevonni, lehet-e «keresztyén állams-ról és
ennek következményeképen «keresztyén polítíkás-ról beszélni? Elég Dollfussi
politikájának egy olyan kiáltó ellentmondására rámutatni, amely nagyon ké-
tes megvilágításba helyezi annak «keresztyén» [ellegét. Dollfuss a maga te-
kintélyét és pozicióját is azoknak a hatalmaknak köszönhette, amelyek Auszt-
riát Németország ellenében igyekeznek kijátszani. Közismert, hogy Dollfuss
milyen ügyesen tudta kiaknázni ezt a helyzetet kölcsönök kieszközlésére, hol-
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ott visszafízetésükre aligha gondolhatott kornolyan. Es ebben a tekintetben
1- úgy látszik - az új osztrák korrnány is hűségesen igyekszik Dollfuss örök-
ségét megőrizni. Nos, mindez emberileg nagyon érthető mindaddig, amíg
tudjuk, hogy itt polítíkáról, ha míndjárt nagyon konjunkturás politikáról
van is szó, hiszen az önálló, független Ausztria tninden áron való biztosítása
a feladat. Deezt a politikát «keresztyéne-nek minösítení egyenesen blaszfé-
mial Már pedig erről van szó a «keresztyén rendi Ausztria» ídeolégíája alap-
jáno Ezért veszedelmes az a szellemi örökség, amit Dellfuss hagyott s ami-
nek hűséges megőrzését és követését az új osztrák kormány ismételten is
ünnepélyesen megfogadta. Ennek az elgondolásnak nagyszerűségét nálunk
is hirdetik, nemcsak az új középkor után epekedő katolikus táborban, hanem
egyik legelőkelőbb folyóiratunk (Magyar Szemle) hasábjain is. Hát nem nyuj-
tott még elég tanulságot a történelem arra nézve, hogy ahol a keresztyéneéget
politikával, világi hatalommal kapcsolfák össze, ott ennek a politikának a:
bukása a keresztyénség díszkreditálását, sőt bukását is okozta? Ausztriának
megalázott, szornorú sorsa valóban sok intő tanulságot szolgáltathat szá-
számunkra, csak azt az egyet nem, hogy a keresztyén állarn jelszavávalel-
érkezett az újellenreformációnak az ideje.

Mennyivel más és megnyugtatóbb az a példa és örökség, amit az im-
már halott Hindenburg élete hirdet. Benne azt az Igazán komoly vallásos
embert látjuk megtestesülve, aki mint egyszerű katona, majd világhíres had-
vezér s végül késő öregségében egy megalázott birodalom élére hívott állam-
fő, egyformán evangéliumi hitének mélységéből meríti az erőt hivatása rend-
kívüli terheinek hordozásához, Nem hangzatcs Jelszavak vezetik, hanem az aa
igazán keresztyén hivatáshűség, amely életének minden pillanatában Istennele
érzi magát elkötelezve. A hazájának teljesített szolgálattal is Isten előtt tudja
magát felelősnek, Ezért tér vissza a világháború legelején a nyugdíjas pihe-
nésből az óriási felelősséggel járó hadvezéri szelgálatha sezért kénytelen
nyugalmát másodszor is ott hagyni, amikor 1925-ben a 78 éves öreg kata-

,nát a német nép bizalma a birodalom élére szÓj~ít:.i,a..Pedig ennek vállalása
igazán nem volt könnyű dolog az ő részéről: a császárhű katonának a köztársa-
ság legfőbb őrévé lenni! Az az egy minden kétségen felül áll, hogy Hindenhur-
got nem a pozició varázsa vonzotta, hiszen maga jelentette ki: «Nem szere-
tem ünnepeltetni magamat; azt a néhány évet, amit a háború után még él-
nem lehet, nyugalomban óhajtom eltölteni». A kötelesség parancsszava azon-
ban erősebb volt minden személyes óhajnál. Egész életét jellemzi ez a mon-
dása: «e:n semmi egyebet nem tettem, mint felhasználtam azokat az adományo-
kat, amiket Istentől nyertem, és ez kötelességem volt. Ezért egyedül Isten
kegyelmét kell dicsérni és magasztalni». Amikor Németországban egyre na-
gyobb hullámokat vert a vallásellenes vörös áramlat, ő akkor sem hangos-
kodott olyan jelszavakkal. hogy megteremti a keresztyén, vagy éppen evan-
gélikus Németországot, sőt ha a helyzet úgy kívánta, a szocíáldemokratákkal
is szövetkező katolíkus centrumpártemberét állította a kormány élére. Talán
ez az elfogulatlan magatartása hitette el egy magyar ujságíróval azt, hogy
.Hindenburg katolíkus volt!

Hindenburg tehát abban is igazán evangélikus államférfi volt, hogy
a vallást, az evangélíumot nem keverte össze a politikával. Neki, mint politi-
kusnak nem voltak vallási célkitűzései, de hogyakeresztyénség ügyét meny-
nyire szívén viselte, azt igazolja Müller birodalmi püspökhöz intézett figyel-
meztetése: «Gondoskodjék arról, hogy Németországban Krisziust hirdessék l»
Fz jellemző Hindenburgra, de egyúttal mennyíre megszégyenítő arra a püs-
pökre, aki az egyházat politikai célok szolgálatába állította!
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Hindenburg helyét az a Hitler foglalta el, aki az egyházat is a politika
eszközének tekinti. Dollfussnak azért kellett meghalnia, mert ő viszont Hitler
útját Ausztriába azzal igyekezett eltorlaszolni, hogy a politíkát akarta az
egyház szolgálatába állítani. Mindkettő egyformán veszedelmes kisérlet. Azon
fordul meg a két ország jövője, hogy lesz-e, .aki Híndenburg örökségét megí
tudja menteni. Ma még HItler a nérnet nép «Führer--je. De kérdés, hogy be
tudja-e őt ez a nép annyira fogadni lelkébe, mint azt ra Híridenburgot, akjt
már életében legendássá tett az iránta érzett tisztelet és hála, Pedig ő nem'
kereste s nem is biztosította törvényileg maga számára a vezérséget. Dollfuss
lehetett rokonszenves egyéniség életében, de hogy alakja tovább fog-é élne,
mint történelemformáló erő, az legalább is kétséges. A jelek szerint mégis
Hindenburg hagyott igazán maradandó és értékes örökséget s ez olyan ter-
mészetű, hogy nemcsak a német népet, nemcsak Németországót és Ausztriát
érdekli, hanem - egyebek között - bennúnket magyarokat is. Hiszen a sok-
százados törlénelmi kapcsolatnak ma is meglévő s talán elszakíthatatlan kö-
telékei és földrajzi helyzetünk legalább részben a mi jövendőnket is hozzáköti
a szornszéd nép sorsához. Azért ránk nézve sem lehet közömbös, hogy DoIlfuss
vagy Hindenburg öröksége él-e tovább, avagy esetleg mindkettönek a helyébe
Hitler lép? W. D.

SZÉL_JEGYZETEK
A 400 éves Luther-BibUa.

1534 szeptemberében jelent meg
első izben nyomtatásban Luther teljes
bibliafordítása. E jubileumi évforduló
rnellett nem mehetünk el szó nélkül,
mert hiszen itt nem csupán a ném et iro-
dalomtörténet egy jelenségéről van szó.
Azt ugyan ma már elfogulatlanul meg-
állapították, hogy Luther nem tekint-
hető a német irodalmi nyelv megte-
remtőjének, miután maga is állította,
hogy ő elsősorban a szász udvari kan-
cellária nyelvét használta fel. A lánc-
rakötött és Luther által felszabadított
Bibliáról szóló legendát sem lehet eb-
ben az értelemben fenntartani, hiszen
már Luther előtt, a kőzépkorban is
volt több 'egész és részleges némel
bibliafordítás. De ennek ellenére rend-
kívűli a jelentősége Luther bibliafor-
dításának nyelvi és irodalomtörténeti
vonatkozásban egyaránt. 1522-től, Lu-
ther Ujtestámentom-fordításának első
megjelenésétől, Luther haláláig mínt-
egy 400 külőnbőző kiadásban és után-
nyomásban jelent meg Luther Bib-
liája, vagy annak egyes részei! Es szín-

te mindennél hangosabban hirdeti Lu-
ther bibliafordításának páratlan je-
lentőségét, hogy az Újszövetség meg-
jelenése után egyik legnagyobb ellen-
sége: Emser is készített Luther for-
dításának 'ellensúlyozására egy némel
fordítást, de ez nem volt egyéb, minI
Luther fordításának katolíkus szelle-
mű átdolgozása; Luther szerínt Emser
egyszerűen ellopta az 'ö fordítását!

Luther bibliafordítását egyetemes
jelentőségűvé az teszi, hogy a Biblia
vallásos tartaimát hasonlíthatatlan
kongenialitással ragadta meg és fejez-
te ki. Éppen ezt nem tudta azóta senki
sem elérni s ezért maradt a Luther-
Biblia mind a mai napig a legjobb és
legelterjedtebb német nyelvű fordítás,
Sőt közísmert, hogy Luther bibliafor-
dítása más nyelvű fordításoknak is
sok-sok segítséget és megtermékenyi-
tést nyújtott. Pedig vannak elég szép
számmal újabb, sőt egészen modern
bibliafordítások is, amelyek egyrészI
a szószerinti hűséget, vagy a filológiai
precizitást igyekeztek elismerésre mél-
tó módon megvalósítani, de az ebből
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a szempontból kifogásolt Luther-féle
fordítást még sem tudták kiszorítani,
Mi ennek a magyarázata? Luther meg-
felel rá a tolmácsolásról szóló iratá-
ban: «Oh, a tolmácsolás műoészeté.
hez nem tnindenki ért, amint azt a
rajongó szentek gondolják. Ahhoz iga.
zán istenfélő, hűséqes, szorqalmas, alá-
zatos, keresztyén, tudós, tapasztalt és
gyakorlott szív szükséges». Az újabb
hiblíafordítók pedig nem tudtak en-
nek a sokszoros követelménynek
úgy megfelelni, mint Luther. A legpon-
tosabb és filológiai hűség szempont-
jából kifogásolhatatlan fordításból is
hiányzik még valami, amit semmi em-
beri képesség nem pótolhat : a Lélek
ereje, az az élményszerűség, amely
egyedül képes "hitből hitre» vezetni
Ez a legfőbb titka az igazán jó hib-
liafordításnak. Ez a titka annak a cso-
dálatos erőnek és elevenségnek, amely
Luther Bibliáját négyszáz év után is
föléje emeli minden újabb fordítás-
nak. Annak ellenére, hogy·a régi, el-
avult nyelv sokszor nagyon is érez-
hető akadály lehet a Biblia megérté-
sében! Ezt mi magyárok talán még
sokkal inkább érezzük a mi «jó öreg
Károlinkon», amin az eddigi revízíók
és javitgatások sem tudtak kielégítöen
segíteni. Mert bármennyire szép is a
régi Káröli-féle szöveg iránti tisztelet,
az már mégsem alkalmas arra, hogy
a Bibliát, Istennek Igéjét ma is eleve-
nen ható erővé tudja' tenni. Káreli
Gáspár mégsem volt Luther Márton.
Nagy szükségét érezzük egy olyan új
magyar bibliafordításnak, amely a
tolmácsolás fenti követelményeinek
megfelel. Vajjon, lesz-e részünk eb-
ben? VV.
"Az Ember Tragédiájá"-nak

igazi élele
úgy látszik, csak most kezdődik. Ki-
lép az iskolai órák kereteiből, elő-
kerül a könyvespolcokon a hátsó so-
rokban porosadó könyvek 'közül és
a rajongók kicsiny csoportja helyett
lassan az egész világ vátessé avatja
Madáchot. Elég, ha a legutóbbi kűl-

földi és magyar előadások megdöb-
bentő sikereiré gondolunk. Nagy felű-
letesség lenne azt hinni, hogy mindez
a fordító- és rendező zsenik szeren-
esés találkozásaiból fakad. Korszerű,
maradandó fordítások és korszerű, ih-
letett rendezések akadtak régebben is,
De olyan kor, mint a mienk, amely
előtt annyiszor öltött volna testet az
emberi tehetetlenség örök törvénysze-
rűsége és annyi üstökösként feltűnő
emberi egyéniség sorsát tükrözte volna
vissza a hullócsillagok tragikus, utolsó
felgyulása, .Az Ember Tragédiája.
megszületése óta még nem volt. Ezért
a mi időnk könnyes kiváltsága átélni
és végig szenvedni Madách minden
emberi akarással szemben reményte-
len pesszimizmusát és eljutni Adám-
mal együtt a megsemmisülést igérő
mélység fölé. - De vajjon az is a ml
korunk kíváltsága-e, hogy megértsük
és életté váljon bennünk Madách op-
timizmusa is, amely szerint a gonosz
csatája hiú az Or ellenében és bizony-
ságtevői legyünk Éva vallomásának :
"Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik
más a nyomorban, aki eltörűli, test-
vériséget hozván a világra»?

Az állásnélkúli diplomások
elhelyezésének kérdés-e a legutóbbi
nagy állami akció befejezése óta sem
került Ie a napirendről, sőt azóta még
nyugtalanítóbb problémává lett. Ré-
sze van ebben annak is, hogy az állás-
keresők száma most is napról-napra
növekedik, de másrészt maga az akció
sem volt kielégitő. Szárnos állás ideig-
lenes jellegű volt, mint pl. a középis-
kolaí tanároktél elvett iskolai tanfolya-
mok vezetése, amely annak exístencíát
neín jelentett, aki kapta, de korno-
lyan megrendítette létalapját annak,
akitől elvették. A magánvállalatoknál
létesített állások [órésze is csak né-
hány hónapig tartott, vagy pedig na-
gyon is érezni Iehetett, hogy az új
munkaerő nem szükséglet, csak maga-
sabb helyek nyomására gyakorolt
kényszer-jótékonykodás. Ennek a leg-



jobb illusztrációja talán a dossziék ra-
kosgatására kárhoztatott mérnökők
sorsa. De a közületektől nyújtott el-
helyezkedési lehetőségekben is sok
volt az alamizsnajelleg mind a fize-
tés nagysága, mind az álláshoz való
hozzájutás kőrülményeí tekintetében.
Olyan akcióra van szükség, amelyből
hiányoznak ezek az árnyoldalak. Ha
szükség van gerinces, tiszta, odaadóan
szolgáló, jövendőt alkotó, intelligen-
ciára, - már pedig hol lenne nagyobb
szükség erre, mint nálunk? - akkor
áz akciónak méltónak kell lenni a
célhoz. Vagy talán nem is akcióra
lenne szükség, hanem az emberi önzés
és hatalomvágy által az élet természe-
tes folyása ellen épített akadályok el-
tüntetésére, Es akkor sok minden ak-
ciók nélkül, önmagától megoldódnék
még ebben a válságokkal teli világ-
ban is.

A "Gyöngyös bokréta"
budapesti előadásai olyan felbecsül-
hetetlen értékeket vetítének a közönség
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elé, amelyek már csak rejtett erek-
ben éltek a magyar nép lelkében és
amelyek visszavonhatatlanul csendes
halálra voltak ítélve. A legnagyobb-
részt az dntellígencía» köréből kike-
rülö közönségnek még a dzsesszig «el-
jutott» csoportja is valami csendes,
meghatódoU csodálkozással nézi eze-
ket a [eleneteket, amelyek olyan vég-
telenü! egyszerűek és természetesek,
olyan gyermeki módon tiszták és vi-
dámak és olyan ösztönösen művészie-
sek.Mindegyiken ott ül egy-egy mar-
káns vonása a magyar nép lelkiségé-
nek. Két kérdés ismétlődik refrénként
bennünk, ha gondolataink a Gyöngyös
bokréta körül kalandoznak. Az egyik
az; Miért csak Szent István-napi lát-
ványosság ennek a népléleknek a meg-
jelenése ? Miért nem engedjük, hogy
áthassa teremtő erejével az egész ma-
gyar életet? A másik pedig sokak
csendes reménykedésének a lényegát
fejezi ki; Mivé lehetne ez a ié1ek, ha
egyszer megtermékenyülne az Evangé-
liumtói?

ÚJ KONYVEK E=
Szimonidesz Lajos: Jézus és

Mária ereklyéi.
Budapest, 1933. 360 lap.
Vannak emberek, akik szenvedélyesen

gyűjtik a ritkaságokat. Az így létrejövö
"ritkaságok gyűjteményé"-ben a szemlélő,
akárcsak a régiségkereskedésben sok érték-
telen és haszontalan lim-lom közt találhat
értékes és érdekes dolgokat is. Szimonidesz
Lajos könyvének olvasása közben úgy
érezzük, mintha régiségkereskedésben, vagy
ilyen ritkaságole gyűjteményében járnánk.
A szerzö nagy olvasottsággal, legtöbbször
másod- és harmadkézből gyűjti össze köny-
vének anyagát. amelyben van sok érdekes
s közben-kőzben vallástörténetileg értékes
dolog is. Ahhoz azonban, hogy a keresz-
tyénség történeti életének egy jellegzetes
metszetét tárja olvasói elé, nem jut el. Ezt
már az a körűlmény is lehetetlenné teszi,
hogy az "ereklye" fogalma a könyvben
nem elég határozott. A tulajdonképeni ér-
telemben vett ereklyék mellett foglalkozik

a szerző pl. a Jézus és Mária életében
szereplő helyek legrégibb meghatározásai-
val. a Jézus- és Mária-ereklyékkel kap-
csolatos természetmondákkal, a reformá-
torok nyilatkozataival ilyen ereklyékről stb.
Tudományos módszeres szempontból egyéb-
ként sem lehet a Jézus- és Mária-ereklyéket
önállóan tárgyalni. hanem csak az egész
keresztyén ereklyekultusz összefüggésében.
Nem mond ható tudományos eljárásnak az
sem, hogy a szerző pl. az evangéliumi
adatok elbírálásánál egyoldalúan előnyben
részesíti a teológiai kritika egyes irány-
zatait, vagy hogy az újabb Palesztina-kutatás
eredményeit semmibe sem veszi. Ehhez
járul, hogy aktualitása egy ilyen munkának
nincsen, hacsak nem akarja azt valaki el-
avult felekezeti polémia szolgálatába állí-
tani (amire a szerzö legalább is könyvének
bevezetése szerint nem gondol), s hogy
tudományos érdek is vajmi kevés füződik
ezen kérdésnek ilyen tárgyalásához, azért
joggal kérdezhetjük, hogy miért kellett ennek
a munkának napvilágot látni? K.
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Vásárhelyi János: "Hittem,
azért szólottam ... U

Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet
Rt. kiadása. Kolozsvár 1933. 345 lap.

A könyv. első része prédi~ációkat,. ~
második esketési-, a harmadik te~etesl
beszédeket tartalmaz. Egész sor megjelen-
tetett könyv és kisebb dolgozat után Vásár-
helyi János újból egybegyűjtött egy vaskos
kötetre való egyházi beszédet. Érdeklődé~-
seI vesszük kézbe a kűzdő Erdély egyik
igehirdetőjének bizonyságtételeit. Számot
is tarthat ez a könyv az érdeklődésre.
Erőssége az, hogy teljesen a mai korb,~n
mozog. A prédikációk gazdag 1?roblémakort
vetnek föl. Bennük van a mal Erdély egy-
háza a hitéért viaskodó egyes lelkek kűz-
delm'ének számtalan kérdése. Tolmácsolja
az egyházi év nagy ünnepeinek üzenetét,
alkalmi beszédekben foglalkozik a lelki-
pásztorok fokozott fel~Iö.ss~gével, a g~n~-
nokok, presbiterek őralIasavaI, .;- ..:rorte-
nelmi beszélgetés" címén szól a hit mindent
megtartó erejéről ("a maradék megtér':).
Hirdeti, hogy a tökéletes keresztyén vallas
alapján élő hivek egymást segíteni tarto~-
nak. Viaskodik a spiritizmus kérdésével IS.
Általában sok irányban érdeklődő, sokat
olvasott papnak munkája tükröződik elénk,
aki teljes lelkével aggódik az Erdél'yi Ref.
Egyházkerület sorsáért és küzd sorsa Jobbra-
fordulásáért.

Sajátságos azonban, hogy ugyanaz az
oldal, mely a beszédek értékét adja, - t.
ill. hog, teljesen a mának szólnak, - az
tartalmazza magában a kifogásolható fogya~-
kozást is. Vásárhelyi igehirdetése ugyanis
túlságosan a mában marad akkor is, amikor
a lélek számára erőforrást keres. Az a
leküzdhetetlen benyomása az olvasónak,
hogya beszédekben nem tá.rúl föl a telj~s
kilátás az örökkévalóság fele. Sem a mo-
göttünk, sem az előttünk álló örökkéval?s~g
felé. A belső hiterősítés. megszentelodes
nagy munkájában az ember áll a közép-
pontban, mint magára maradó. mérhetetlen
föladattal küzdő szegény, magányos ember.
Hiányzik a beszédekből a keresztyén élet-
nek az a régen szerzett, örökigazságot tar-
talmazó tapasztalata: "Isten Szentlelke az,
aki megszentel engem", W. L.

Az oxfordi csoport-mozgalom.
Budapest 1934. Bethlen Gábor irod. és

nyomdai r. t. 16 lap. .
A röpiratszerű kis füzet három -genfi

hirlapi cikknek a fordítását ny~j~ja az ?~-
fordi csoport-mozgalom lényegéről, tanítá-
sáról és életéről. (Ennek ismertetését 1.
folyóiratunk 4. számában.) E.ze~et. a sze-
mélyes vallomásokat tartalmazo kis Cikkeket
a mozgalernra vonatkozó irodalmi utalás
egészíti ki.

Két Luther-könyv.
Két Luther-tanulmányról adunk számot j

mindkettő a közelmultban jelent meg a gü-
tersleh-i Bertelsmann-féle [óhírű könyv-
kiadóvállalatnál.

Az egyik Kurz Alfréd: Die Heilsgewiss-
heit bei Luthe, (1933.:XII, 262 lap j ára fűzve
8, vászonkötésben 10 márka) című mun-
kája. A terjedelmes tanulmány két részre
oszlik: fejlődéstörténeti anaIizisre és rend-
szeres összefoglalásra. Minket főleg a tör-
téneti rész érdekel, mert itt annak kimu-
tatására vállalkozik a szerző, hogy Luther
ifjúkori gondolkozása és teológiája, amely-
ben az újabb Luther-kutatók egy része
Holl nyomán az igazi reformátor-L~the~t
vélte felfedezni, még nem reforrnátori :
unterreformatorisch", Tehát szembefordul

~z ifjú-Luther általánosnak mondható érté-
kelésével. Az a kérdés. vajion sikerül-e ezt
a nagy biztossággal állított tétel~t Lut?er
lelki fejlődésének elemzésével Igazolnia?
Luther fejlődésében három fokozatot álla-
pít meg az inferno - purgaterio - para-
diso tetszetős szkémáia alapján, amire Lu-
ther saját kijelentései nyilván adnak is
bizonyos alapot. A döntő fordulatnak Lu-
ther fejlődésében azt a mozzanatot ta;tja,
amikor eljut a teljes üdvbizonyosságnoz,
mert hiszen a szerzö szerint Luther vallá-
sos gondolkozásának íörnozgatója éppen az
üdvbizonyosság utáni vágyódása volt. Az
üdvbizonyosságra történt eljutás a tulajdon:
képeni tartalma Luther ú. n. ,.toronybelt
élményé" -nek. Mikor történt ez az élmény?
A leghatározottabb utalást erre 'Luther
maga csak élete vége felé tette, ahol a
második zsoltárelőadását említi olyasfor-
mán, hogy akkor már birtokában volt an-
nak a döntő reformátori ismeretének, amely
neki magának is a paradicsom kapuinak
megnyílását jelentette, Az általános felfogás
Luthernak ezt az időmeghatározását meg-
lehetősen bizonytalannak minősítette s
megtérési élményét a zsoltárokról tartott
első egyetemi előadásának kezdetére, az
1513, évbe helyezte. Kurz már mos' rész-
letes elemzéssel azt bizonyítgatia, hogy
Luther öregkorában sem tévedt lényegileg
relormátori élményének idömegjelöléséb-n,
mert ez megállapítható an tényleg röviddel
a második zsoltárelőadás elé esik, még
pedig a szerző megállapítása szerint 1516
októberében történt Luther életében ez a
döntő fordulat. Főérve erre nézve a római
levélről tartott előadás végső része, mert
itt van először n- oma az üdvbizonyosság
felcsillanásának a "confjdo" szó értelme-
zésével kapcsolatban, úgyszintén az ebből
az időből való latin nyelvű sermók is alá-
támasztják ezt a megállapítást.

Nem kisérhetjük végig a szerzőnek állí-
ásának igazolására Ielvonultatott okfejtését.

Annyit mindenesetre el kell ismernünk, hogy
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nagy szorgalornmal mélyedt el a Luthertól
fennmaradt legrégibb irodalmi emlékek teo-
ló iai elemzésébe és sok ponton helyesen
mutatott rá az azokban meglevő skolasz-
tikus és misztik us elemekre, amelyek a
tiszta reformátori megismerést akadályozták,
vagy legalább is zavarták. Ebben a tekin-
tetben munkája nagyon is hasznos és szűk-
süges korrektivumot nyújt az "ífjú Luther"
egyoldalú dicsőítése ellenében. Azonban
másrészt túl is lőtt a célon, amikor Luther
egész korai teológiáját, amely a római le-
vél magyarázatának utolsó szakasza elé
esik, t'"unterreformatorisch" -nak minősíti.
Különösen kifogásolni kell ezt a megálla-
pítását az u. n. "humilitas"-teológiáról. mert
ez igenis lényeges eleme a későbbi Luther
gondolkodásának is. A szerzőnek észre
kellett volna vennie, hogy az alázatosság
egész gondolatköre szerves alkotó része a
"theologia crucís"-nak, már pedig Luther
teológiája nemcsak ifjú korábban, hanem
később is a kereszt jegyében áll. De kűlö-
nösen ingatag alapon áll Luther "torony-
élményé"-nek a szerző általi datálása. Erre
nézve csak annyít, hogy Luther fejlődésében
már 1516 ősze elNt is lényeges reformátori
elemek találhatók, de viszont reformátori
döntő élményének időpontját, - amely
valószinűleg nem is volt hirtelen fordulat,
hanem hosszabb küzködés eredménye -
eddig ismert forrásaink alapján pontosan
megállapítani nem lehet. De mindenesetre
a "reformátor" Luther már a szerző által
megállapított időpont előtt is felismerhető.
Ezeket az eredményeit tehát a Luther-ku-
tatók aligha fogják elfogadni.

A másik könyv, amely ugyancsak a fent-
jelzett kiadónál jelent meg, Preuss Hans
erlangeni proíesszornak: Martin Luther der
Deutsche (1934. VIlI, 139 lap: ára 4'50
márka, kötve 6 márka) című munkája.
Ambár a munka önálló és zárt egeszet
alkot, mégis a helyes értékelés szempont-
jából tekintetbe veendő, hogy ez harmadik
része egy nagy és átfogö Luther-arcképnek,
melynek első két részét Luther a müvész
és a próféta elmen a mostaninál sokkal
testesebb kötetekben dolgozta fel a szerzö.
Amint az előző köteteknek, úgy ennek is
legfőbb értéke a 'kiterjedt és gondosan
összegyűjtött anyag, amelyet az egyes feje-
zetekben világosan és áttekinthetően rende-
zett el és dolgozott fel a szerző. Más kérdés
az, hogy vajjon szükség volt-e Luther arc-
képének megrajzolásában né natségének egy
külön kötetet szentelni és hogy a szerző
nem ragadtatta e magát egyoldalúságokra?
Az ellen nem lehet kifogásunk, ha Luther
németsé&ét úgy emelik ki, hogy az nem
zavarja reformátori egyéniségének és
munkájának helyes megvilágítását. De hogy
az utóbbi úgy tünjék fel, mint a Luther
jellemében erősen kidomborodó német
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nemzeti és vallásos vonások eredménye,
az ellen határozottan fel kell emelnünk
tiltakozó szavunkat. Szívesen ismerjük el,
hogy a szerző munkájában ismételten is
tesz olyan megjegyzéseket, amelyek óvásokat
tartalmaznak az ilyen veszedelmes egy-
oldalúság ellenében, pl. "Német vonása
mellett, sőt ennél hatalmasabban van meg
Lutherban a nemzecíölőtti vonás" (125. 1, :
hasonló óvás Luther némel prófélaságának
túlfeszitése ellen: 94.1.). Azonban másrészt
sokban tetszetős, de mégis kétes értékű
megállapításokra támaszkodva Luther vallá-
sosságának alapvonásait specíálisan német
jellegüeknek mondja, sőt olyan kijelenté-
seket tesz, hogy az evangelium lényegét
legkongeniális , bban éppen a német vallásos
lélek ragadta meg (25., 131. 1.). Legjobbak
még azok a fejezetek, amelyekben Luther-
nak a német nyelvhez s általában Német-
országhoz való viszonyát (szeretetét és
prófétai hivatását, fenyegető jövendöléseit)
ismerteti, valamint állást foglal Luther egy-
oldalú an túlzó német értékelése ellen, de
hiányosnak kell mondanunk azt, amit a
német Luthernak nem német részről való
megítéléséről közöl. A kellő ellensúlyozás
céljából szűkséges lett volna egy külön
fejezetben Luther ökuménikus jelentőségé-
nek ismertetése is. Mert hiszen ha Luther
csak a "nagy német ember" lett volna,
mindazzal a sok szép "német" tulajdon-
sággal, amit ezen a elmen fel tudnak hozni,
akkor még bizonyára nem lett volna az a
reformátor-Luther, akit az egész világ
ismer és egészen bizonyos. hogy ebben az
esetben távolról sem dicsőítenék benne
annyira a "német embert" 1

Sajnálnunk kell, hogy Preuss eltért mun-
kája első kötetében közölt azon tervétől,
hogy a harmadik (befejező) kötet "Luther
a keresztyén ember" jellemzésének fog
szólni. Ennek keretébe lehetett volna Luther
nemetségének a kérdését is beilleszteni s
a'2: akkor sokkal helyesebb megvilágítást
nyert volna. így túlságosan befolyásoltatta
magát a kérdésnek a mai helyzetben való
aktualitásától, a tiszta látás rovására. Ezért
kivánatos, hogy a tervezett kötetet még
így is készítse el s az majd megfelelő kor-
rektivumot nyujthat ehhez a kötethez is.

Dr. Wiczián Dezső.

Folyóiralszemle.
A szellemi élet eleven lüktetését legköz-

vetlenebbül a folyóiratok tükrözhetik. Mivel
a mi könyvismertetési rova tunk terjedelme
erősen korlátozva van, annál inkább örö-
münkre szolgál, hogy mostantól kezdve
folyóiratszemlével tehetjük azt változato-
sabbá. Elsősorban is a németországi evan-
gélikus teológiai élet főbb folyóiratairól
van módunkban számot adni olvasóinknak.
A nagy politikai változás s annak az egy-
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házi életben támadt erős hullámverése
sajátságos hatással je entkezett a folyóira-
toknál is. Több régi folyóirat megszűnt,
illetve más címen folytatódik, viszont újak
is keletkeztek s mindebben valamiféle
formában a mai helyzet követelményeivel
való számolás mutatkozik.

Minket legkőzelebbröl érdekel a Luther-
tum címen a régi Neue Kirchliche Zeit-
schrift új folyamaképen havonként egyszer
megjelenő folyóirat. lMegjelenik a lipcsei
Deíchert-cée kiadásában i előfizetési ára
negyed évre 1'50 márka és a portó.) Prog-
rammját három pontba foglalja: a lutheri
hitvallásos teológiai munka gyűjtőhelyévé
lenni, a lutheri keresztyenségre való tiszta
ráeszmélés sei az egyház belső gyógyulását
elősegiteni és végül a világ lutheránizmu-
sával az ökuménikus kapcsolatot ápolni.
Az eddig megjelent füzetekben ezt a prog-
rammot különösen a szerkesztőség vezető
tagjai: Schöffel volt hamburgi püspök,
továbbá Elert és Althaus erlangeni pro-
fesszorok világították meg közelebbről.
Különösen ki kell emelnünk Althausnak
a teológiai felelősségről és Elertnek az új
hitvallás kérdéséről szóló cikkét. Elert a
hitvallás lényegének és keletkezési feltéte-
leinek elemzése alapján arra a megállapi-
tásra jut, hogy az egyház jelenlegi helyzete
nem alkalmas uj hitvallás alkotására, mert
az eddigi hitvallásszerű megnyilatkozások-
ból hiányzik az egységes consensus. (2. sz.]
Althaus viszont azt hangsúlyozza, hogy a
történelemnek és embernek új teológiájára
van szűkség, mert a reformátorok tanítása
a felsöbbségröl, népröl, államról, történe-
lemről a mai helyzetben már nem kielé-
gitő. (1. sz.) Elert egy másik cikkében a
politikai és egyházi "Führertum" kűlőnbsé-
geíre mutat rá (3. sz.] Althaus a "totális
állam" eszméjét nem tartja összeegyeztet-
hetőnek a nemzeti szociálizrnus törekvései-
vel i szerinte az állam fölött kell állania a
birodalom eszméjének, amely több népnek
(?) a maga módja szerint való megélheté-
sét biztositja a saját védőuralma és oltalma
alatt. (5. SL.) Több cikk az egyházi tanítás-
nak és életnek egyes kérdéseivel foglal-
kozik. Ezek közül ki kell emelni a jogász
Liermann megállapitását arra nézve, hogy
a hitvallásnak az egyházszervezet fölött
kell állnia s nem elég a hitvallás érvényé-
nek jogi biztosítása, mert igy a szervezet
még ellentmondásba kerülhet a hitvallás
szellemével. (7. sz.] Köberle a német po-
gányság egyik vezetőjének; Bergmann lip-
csei professzornak a keresztyénség ellen
intézett durva támadásait leplezi le és uta-
sitja vissza. - Minden füzet bő könyv- és
folyóiratismertetést is tartalmaz.

Ez év áprilisában indult meg Evangelische
Theologie cimen Woll Ernst bonni profesz-

szor szerkesztésében a Barth-féle dialektikus
teológia programmjával egy havonként meg-
jelenő folyóirat (Kaiser Chr., München,
kiadása i előfizetési ára negyedévre 2márka).
Ez viszont a Zwischen den Zeiten folyta-
tása kiván lenni, miután amannak a tábora
Brunnernak és Gogartennak Barthttöl tör-
tént elszakadásával felbomlott. Sajátságos
módon ez a folyóirat nem akar aktuális
lenni abban az értelemben, hogy a mai
helyzet által felvetett kérdésekkel kívánna
foglalkozni. Beköszöntő cikkében hang-
súlyozza, hogya teológiai munka egyedüli
alapjának Isten Igéjét tekintik és ennek
érvénye független az aktuális problémák tóI.
Valósággal azonban éppen ebben az "ak-
tualitás" -sal való tudatos szembefordulás-
ban az jut kifejezésre, hogyafolyóirat
létrejöttét és irányát is a mai forrongó
egyházi helyzet határozza meg. Hiszen
világosan megjelöli azt a Irontot is, amellyel
szembefordul, ezek t. i. azok, akik a "ter-
mészetes teológia" szükségességét is han-
goztatják a tisztán kinyilatkoztatási teológia
mellett. Ez pedig egyrészt a Német Keresz-
tyének teológus tábora, másrészt ezeken
kívűl különösen Althaus, Brunner stb. Az
Igének kizárőlagos hangsúlyozása jellemző
módon jelentkezik abban, hogy a cikkek
jelentős része prédikáció. De azért vannak
egyéb cikkek is, amelyek részben egyoldalú
beállítottságuk ellenére is sok komoly és
megszfvlelendö figyelmeztetést tartalmaznak
a másképen gondolkodók számára is. Ki-
emeljük a következő cikkeket: Isten és a
nép a Bibliában (Vischer W.) i A törvény
hirdetése (Iwand) í Hivatal és "vezérség"
(Führertum) az egyházban (Gollwitzer H.) i
Időszerű igehirdetés (Trillhaas W.).

Végül meg kell emlékeznünk egy egészen
új folyóiratról is, amely az új birodalmi
egyház és a Német Keresztyének teológu-
sainak komoly figyelmet érdemlő orgánuma,
a Deutsche Theologie. (Kohlhammer W. ki-
adása, Stuttgart. Előfizetési ára negyedévre
1'50 márka.] Ennek a cime is elárulja
programm jának azt a sajátos szinezetét.
amely a fenti két folyóirattói világosan
megkülönbözteti, s amelyet röviden igy
foglal össze: "A folyóirat mindazokat a
köröket akarja összefogni, amelyek az
evangéliumból és il német sorsnak a nem
zeti szocializmus által eszközölt fordulatá-
ból azt az elkötelezést hallják meg, hogy
egyegy házilag felelös, a valósághoz közel-
álló és a néphez kötött evangélikus teoló-
giáért küzdjenek". A szerkesztő ség tagjai
közül ismertebb nevüek: Beyer, Fezer,
Gogarten, Hirsch, Kittel Gerhard és
Rückert professzorok. A folyóirat tartal-
mának ismertetésére legközelebb vissza-
térünk. W. D.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lie. Dr. Korner Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Vár kerület 66.

A folyóirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.






