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Előre meg nem beszélt cikkek közlését a szerkesztőség nem biztosítja.
Közlemények utánnyomása a szerkesztöség engedélye nélkül tilos.

----------------------------..~,-----------------------------~

A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangéliura üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvílágítia, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgélatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
I~azság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és, egyházi életünk megújhodását:



Karacscnv.
Ahol nem élik át .mélyen Krisztus eljövetelének jelentőségét, és ahol ee

a Krisztus-átélés nem üti reá bélyegét a gyakorlati élet megnyílatkozásaíra, ott
pogányság van. Nos, egyre .jobban rádöbbenünk az emberiség «keresztyén. ré-
szének is az elpogányosodására. .Mert egyre jobban mutatkoznak ennek jelen-
ségei: az erkölcsök züllenek, .valamí tébolyult élvezet-hajhászás sodorja magá-
val az; embereket, a társadalmi élet romlott és hazug, a családi élet tisztasága
és szentsége ritka jelenség, la .szociális ellentétek feneketlenül mélyek, a, nagy.
politikát eszeveszett gyűlölet irányítja. 'A meredély szélére jutottunk. Akinek
van szeme a látásra, 'annak nem tetszhetik túlzásnak ez a vészkiáltás. Azért
mind gyakrabban .és sürgetöbben .jelentkezik is az unszolás, 'hogy ideje már a
gonosz álomból, a végzetes mámorból felserkennünk. '

De nem mutat-e mégis legészen más képet a keresztyénségről az a möd,
ahogyan a küszöbön álló karácsonyt még mindig meg szekták ünnepelni? Bár-
mennyire eltompultak is az érzékek minden hatás iránt, amelynek (forrása
nem ez a látható világ, a karácsony ünnepéről még 9nindig .tudomást vesz
mindenki, Mindenki magasztalja, mint a szeretet ünnepét, mindenki bizony-
ságát igyekszik adni annak, hogy a karácsonyi esemény megtanította őt is a
szeretetre. Szeretetből fakadnak az .ajándékok, amelyekkel egymásnak ked-
veskednek, akik közel állanak (egymáshoz, sőt ezen az ünnepen a szerétet fele-
lősségtudata is jobban élesíti Ia szemeket, mint máskor, a nyomorgók nyomo-
rának segítést parancsoló meglátására. A templomok telve vannak, mintegy
erösítéséül annak, hogy az 'emberek tisztában vannak a karácsonyi szeretet és
ezzel kapcsolatban a karácsonyi -örőm isteni eredetével. Nem mutatja-e tehát
az arculat, amelyet az 'élet karácsonykor felvesz, ennek az életnek keresz-
tyén jellegét?

Nem! Az emberi szeretet, .amely karácsonykor olyan nyilvánvalóan fel-
lobban, rövidesen megint elmerül .az önzés, sőt gyűlölet tengerében és a temp-
lom karácsonyi teltsége után csak annál kirívóbb a szent hely gyors elárvu-
lása, De nem igazán keresztyén a karácsony belsö imegünneplése sem. 'Kevés
köze van hozzá a keresztyénségnek, többnyire nem egyéb vizenyős érzelgős-
ségnél. Megnyilatkozik benne, ami természetes jóság még megmaradt az embe-
rekben, de nem visszhangja az isteni csodának, az Isten kegyessége nagy tit-
kának. (1. Tim. 3, 16).

Mi ez a csoda? Gyenge emberi szavakban kifejezve az, hogy saz Ige
testté lett és lakozott mi közöttünlo (Ján. 1,14), hogy Abban, aki a bethlehemi
jászolban feküdt, «lakozott az istenségnek egész teljessége testileg» (Kol. 2,9).
Olyan csoda ez, amelynek .megértésére az értelem erőtelen, amelyet «embernek
szíve meg se gondolt», .amelyet «Isten készített az Ot -szeretöknek» (1. Kor.
2,9). Következményei azonban világosak és ezek a következmények hatásaik-
ban beláthatatlanok. (

Megszünik a szakadék Isten és ember között, Isten maga hidalja át, .0,
aki egészen más, mint mis , közeledik az emberi nemhez, sőt a legteljesebb kö-
zösséget vállalja vele, belép történetébe, belekapcsolódik az emberi nemze-
dékek láncolatába. Azért, mert nem közönyős Előtte annak sorsa! - Micsoda
méltóságot nyer az ember, hogy Isten így vallást tesz mel1ette, így megem-
lékezik róla, milyen biztonságos, iszilárd alapra helyezheti életét, amikor Is-
tennek erre az. irányában megmutatkozó leereszkedésére, kegyére építheti életét!



Testbe költözik az Isten. Húsban és vérben lakozik az istenség. A hús és
vér tehát nem eleve megvetendö valami, börtöne és (béklyója annak, ami szel-
lem. A halál csírája, amelyet magában hordoz, nem tép fel eleve soha át nem
hidalható szakadéket közte és a között, ami halált nem lát, ami örökkévaló, -
Milyen megszentelését jelenti ez a testnek, mennyíre kötelezi azembert is teste
megszentelésére, a maga edényének tisztán való megőrzésére, jelentőségének,
tisztességének megbecsülésére, mílyen ígéretes lehetőségek nyilnak meg a
test előtt annak révén,' hogy az Ige testté lett I

, Az örökkévaló másik világból a látható világba lépett be látható alakban
az Isten. Ez a világ tehát nemcsak az Ü teremtő kezéből került ki, hanem köz-
vetlen munkálkodásának színhelye továbbra is. Nem prédája emberek sze-
szélyének, vagy független, autonóm akarásának. hanem szuverén birtoka Is-
tennek. Nem gonosz szellemek' ármánykodásának tehetetlen áldozata, hanem
Isten gondviselésének tárgya. Tehát nem is vaksors játékszere, nem' ismeretlen
célok felé sodort porszeme' a mindenségnek, hanem Isten bölcs világkormány-
zásában jó vég várományosa. ,- Milyen átfogó, megnyugtató perspektivát nyit
tehát meg a míndenség -rejtélyeire tapadó fátyolos emberi szem előtt a csoda,
hogy Isten Abban, «aki által és akire nézve mindenek teremtettek> (Kol. 1,16),
ebben a teremtett világban, .teremtményei között, teremtményei formájában
lakozott! ! i:

.Ugyan hányan vannak, akiket karácsonykor lelkük mélyéig lenyügözne
ez a csoda mínden gazdag vonatkozásával, jelentőségével és akik belőle ellen-
állhatatlan ösztönzést merítenének arra, hogy kapkodó tanácstalanság helyett
nyugodt biztonságnak, bizalomnak adjanak helyet életükben, hogy szentség-
ben és tisztaságban éljék, testi életüket, hogy reményteljes várakozással tekint-
senek a maguk és, míndenek létének vége felé? Hányan vannak, akiknek
karácsonyi öröme azért olyan .nagy és diadalmas, újjongó öröm,' mert Isten
ilyen csodálatos módon nyilatkoztatta ;ki gondját a világra, az emberekre?!

De míért tette ezt .az Isten? Azért, mert nem akarta, hogy továbbra is
Nélküle és távol Otőle járja az ember a magáramaradtság sóhajos útját. Azért,
hogy az Istennel újra 'együttjáró életben újra tiszta: és szent legyen a test élete
is. Azért, hogy kídomborodjék :a teremtett világ isteni meghatározottsága. Az
ember tévelygésben járt. Bűne miatt a halál martalékává lett. Mert az Isten
az élet, rajta kívül nincs élet. A bűn büntetés után kiált és ez a büntetés a
halál. (Róm 6,23). Az általános romlásban, amely a természetnek, előttünk: még
nagyou is titokzatos egysége révén az emberről átterjedt minden teremtményre,
az egész teremtett világ vágyva vágyott a megváltás után. (Róm. 8,19), Az
Isten pedig megkönyörült ezen a nyomorúságon. Irgalmas szeretete nagyobb
volt teremtményei méltatlanságánál. Erről tanuskodik a bethlehemi éjszaka!
A másik oldalon azonban a karácsonyi esemény teljes leplezetlenségéhen fel-
tárja azt a mélységet, amelyben a megváltatlan világ senyvedett. Szükség volt
arra, hogy Isten emelje ld ebből a mélységből, mert a maga erejéből abból
nem szabadulhatott, sorsát el nem kerülhette. r

Vajjon hányan vannak, akiket karácsonynak éppen ez a komor üzenete
döbbent meg, amely a 'világnak szemére veti az elesettségét, irgalomra szorult-
ságát'?l

Van a karácsonyi történetben egy mozzanat, amely felett rendesen el-
suhan az emberek figyelme. Amikor az Úrnak dicsősége körülvette a bethlehemi
pásztorokat, azok «nagy félelemmel megfélemlének» (Luk. 2,9). Ez a félelem
természetszerűleg átjárja az embert mindannyiszor, ahányszor szemben ta-
lálja magát Isten megnyilatkozásával. .Isten szeatséges nagyságával szemben
ráeszmél az ember gyarló, törpe voltára. Ez a félelem annál -riadtabb, minél
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közelebb lép Isten az emberhez, mert annál élesebben világítja meg méltatlan
voltát. Ezért féltek a pásztorok.' Ezért természetes, hogy ez a félelem karácsony-
kor átvonul mindazok lelkén, :akik tudatosan és szívvel-lélekkel ünneplik azon
Isten Megválté-Fiának megszületését,

Ugyan hányan vannak, akiket 'Itta ez a félelem tesz igazán fogékonnyá
a karácsonyi örömhír boldog' beíogadására.t!

De legyenek ilyenek, legyenek 'ilyenek minél előbb és minél 'többen!
A világ sorsa függ ettől! Legyenek ilyenek már a 'közelgö karácsonykor is!
Ideje már a gonosz' álomból, a végzetes mámorból felserkennünk, hogy a meg-
térést sürgető ádventi szözatot \(Mt. 3,2) megfogadván, maradandó, életet ala-
kító örömöt érezzünk a karácsonyi örömhír hallatára: «Született néktek ma
a Megtartó 1.

(Sopron) I -BaTa"'ú-;-öükb~

Új énekeskönyvet!
Egyházunknak széles· vezető köreit a liturgia reformja foglalkoztatja:

vissza, rég elhagyott szertartásí hagyományainkhoz! Az ifjabb teológus nemze-
dék szamos tagja tartalmi megújhodást keres: vissza Lutherhez s a reíormácíö
központi meglátásaihoz I Az előbbi mozgalom az istentiszteleti rend gazdagí-
tására irányul, a másik szükségképen magát az igehirdetést fogja elmélyíteni.
Az idő tehát különösen kedvező arra, hogy komoly elvi alapon egy olyan köz-
egyházi szükséglet kielégítésének előkészítéséhez fogjunk, amely önmagában is
égető, de egyben mínd a liturgikus, mind a fiatalabb nemzedék mozgalmainak
érdekeivel egyezik. Ez a szükséglet a gyülekezeti énekügy reformja,

'Semmiből sem estünk ki jobban. mint épen legbecsesebb örökségünk-
böl: a musica sacra-ból! Tudjuk, hogy a reformációnak egyik leghódítóbb
fegyvere épen az egyházi ének volt. Nemcsak Luther maga és német refor-
mátortársai írtak szebbnél-szebb gyülekezeti énekeket, hanem nálunk Magyar-
országon is nagy jelentőségre jutott és hírtelen kivirágzott a magyar vallásos
ének. Elég, ha Sztárai Mihályra emlékezünk, aki maga kísérte hegedüvel énekét
és százával szervezte az evangélikus gyülekezeteket; vagy arra, hogy csak a
XVI. században mintegy 20 magyar énekeskönyv hagyta el a sajtót.

Egyházunkat ma is szeretjük énekes egyháznak nevezni s valóban ének-
és dallamkincsünk gazdagsága fel is jogositana rá, ha"" ha nem' volna valami
hiba az éneklésünk kőrül. Magyar gyülekezeteínk ma már alig tudnak énekelni,
Legalább könyv és kíséret nélkül alig. Egy-egy körmeneten látni, hogya kato-
likus nép milyen kifogyhatatlan himnuszainak éneklésében. Református gyüle-
kezetek is az istentisztelet kezdete előtt orgonaszó nélkül félóraszám 'zengik!
többnyire könyv nélkül zsoltáraikat, dícséreteiket. - Tőlünk tanulták s ma
jobban élnek vele, mint mi

Mi az oka ennek a romlásnak? Bajosan az általános egyházíatlanság, Mert
akkor az más felekezeteknél is így volna. Nem is dallamaink, .mert azok a
inás vallásúaknál is elismerést szereztek. A baj oka énekeskönyveink gyökér-
telenségében keresendő, Magyar evangélikus gyülekezetekben 3-4 féle énekes-
könyv van forgalomban. Éspedig a szerencsére már halálra ítélt nagy-gylJri, az
ennél semmivel sem jobb békéscsabai, itt-ott talán a Kooács Sándor-féle 'Kis
Enekeskőnyv, s az ország legnagyobb területén az ú. n. (új) Dunántúli. Utóbbi
egyes tót-magyar vidékeken a figyelemreméltó nyiregyházi toldalékkal.

A nagg-oyfjri «Keresztény új énekes könyvs (első kiadás 1SH-ben) a lélek-
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ölő racionalizmusnak egyik legsivárabb gyümölcse. Jellemző tulajdonsága, hogy
épen a dallamnevező legkiválóbb én••kek rendre kímaradtak belőle s helyükre
rímes erkölcsi oktatások kerültek. - Végre is maga a györi gyülekezet és a
dunántúli egyházkerület tiltotta el újból való kinyomatását.

A «Békés-csabai énekeskönyv ágostai hitv, evangyelmi hívek számára.
(első kiadás 1847-ben) tiszteletre méltó kísérlet volt a maga idejében Iarra,
hogy magyarosodó tót gyülekezeteknek lehetőleg kielégítse tót nyelven meg-
szokott igényét. Szellemtörténeti szempontból nem sokkal különb kor termése,
mint az előbbi, azzal a különös teherrel, hogy a nyelvújítás teméntelen idegen-
szerűségél hordozza lapjain. Hogy mai napig több gyülekezetben használják és
még nem sikerült jobbal helyettesíteni, nagy szégyene egyházunknak és gyalá-
zása a magyar nyelvnek.

Kooács Sándor -Kis énekeskönyve. sokkal különb az eddigieknél. Szá·
mos feledésbe ment szép régi magyar éneket hozott felszínre, kortársaítél ia
legjohn anyagot közli, saját szerzésű énekei jók, a szerzőket, fordítókat Igen-
dosan feltünteti. Mégsem tudott gyülekezeti énekeskönyvvé válni: 222 éneke
nyilván nem ölelte fel eléggé a közegyházi szükségletet. Kolozsvár kivételével
ma már aligha használják valahol.

Legbehatóbban a dunántúli ev. egyházkerület által kiadott «Keresztyén
énekeskönyvs-vel kell foglalkoznunk, nemcsak azért, mert az országban a leg-
elterjedtebb, hanem mivel az említettek között kétségkívül a legkülönb is.

Az alábbi kritikával nem szeretnék hálátlannak látszani a régi (1805-ben
először megjelent) Dunántúli É. K. 1911. évi újraszerkesztőivel szemben (Payr
Sándor, Zábrák Dénes, Kapi Gyula, Bancsó Antal, Sántha Károly, Vojtkó Pál).
A körülményekhez képest igen jó munkát végeztek. A száraz racionalizmussal
igyekeztek leszámolni, anémet korálköltészet javát nagyjában korszerű for-
dításban összegyüjtötték, számos ma.gyar énekkel kiegészítették. A háború elötti
purisztikus irány liturgikus igényeit kielégítették. Hogy ezzel milyen nagy
visszhangra találtak az egyházban, annak Legbeszédesebb bizonysága az, hogy
indokolatlanul magas ára mellett is, rövid két évtized alatt meghódította úgy-
szólván az egész evangélikus magyarságot. De a Dunántúli Enekeskőnyv még-
sem megfelelő! Sem tartalmi, sem alaki szempontból! 600 énekéből nem aka-
rom ezúttal bírálat tárgyává tenni a 180 - legnagyobbrészt németből - for-
dított éneket. Külön tanulmány tárgyát képezhetné, vajjon e fordítások híven
tolmácselják-e az eredeti tartalmat, megütik-e a műfordítás mértékét és tény-
leg anémet énekanyag legjavát nyujtják .•e? Csupán a fennmaradó 420 magyar
éneket elemezve (ide számítva a régi. magyar fordításokat is latinból, németből),
már szerzőség szempontjából meg kell állapítani, hogy több mint egyharmaduk
két szerzőtöl származik és pedig 55 Kis Jánost6l, a mult század eleji költő
szuperíntendenstöl, és nem kevesebb, mint 102 (!) Sáritha Kámlyi6l, a nemrég
elhúnyt sárszentlöríncí lelkésztől, Mögöttük Csengey Gusztáv 13, GyurátzFe-
rene 10, Kovács Sándor 9, Beliczay Jónás és Székács István 8-8 énekkel' követ-
keznek. A többi hatvan és egynéhány szerzö legfeljebb két-három művével
kapott helyet. Minden érdemük elismerése mellett mégis csak lássuk meg, hogy
se Kis János, se Sáritha Károly nem olyan kimagasló alakja a magyar egyházi
énekírásnak, hogy e nagyfokú előtérbe tolásuk indokolt lenne!

A XVI. század patinás és igazán biblikus magyar énekeit, amelyek még
hozzá jórészt épen evangélikus szerzőktől valók, alig találjuk, pedig büszkék
lehetünk rájuk mind tartalmi, mind alaki szempontból, ha rímjeik nem is esen-
genek a jelenkor technikai készsége szerínt, - Ami régi. éneket pedig közöl a
Dunántúli Énekeskönyv, abban nem sok a kőszönet: kevés kivétellel a felismer-
hetetlenségig «renoválta. a szöveget, Már a felületes egybevető is elképedve
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tapasztalhatja, hogy a jelzés nélkül maradt átdolgozások sokszor valósággal
Thaly Kálmán tevékenységére emlékeztetnek. Összehasonlítás céLj.ából---anJ
itt Szkárosi Horvát András szép, erőteljes -énekénélCereCiel1 szovege (a Dunán-
túli -É...J{."ben. .258._sz.) :

Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege,
Mert nem árthat néked senki gyűlősége.
Noha ez világnak rajtad díhössége,
Nem hagy tégedet szégyenbe Krisztus O Felsége.

Királyi nemzet vagy, noha te kicsin vagy,
Az Atya Istennek hiwny te kedves vagy,
O szent Fia által már te is fiú vagy,
Minden dicsőségben, higyjed, hogy részes vagy.

Aszótagszámok kíegyenlítése természetesen indokolt volna, de rímeknek,
tartalomnak ilyen önkényes változtatása irodalomtörténeti megtévesztés. A
felhozott példa, sajnos, nem kívétel, hanem tipikus jelenség. A D. )É. K.-nek
írtózása a patinás régi magyar nyelvtől mai ízlésünk szerint szinte érthetetlen.
Olyan, mint ha ősi freskókat meszelnénk át és ál-műemlékeket építenénk. -
úgyis annyi hazug gáncs ér bennünket, hogy az evangélikus egyháznak nincsen
köze amagyarsághoz, - minek vágjuk hát el mi magunk 'azokat a gyökereket.
amelyek bennünket a legszebb magyar multhoz kötnek?!

Lám a reformátusok minimális hangtani simításokkal meg tudták őrizni
a régi alakot; ma awnban közös örökségünkből már semmit sem énekelhetünk
közösen, annyira kiforgattuk az eredeti szövegeket (v. ö. pl. a 3., 5., 56., 135.,
287., 356., 425., 509., stb. énekeket). Miért kellett pl. a Jövel Szentlélek szöve-
Bében (236. sz.) a versvégi hallelujákat kícserélni, mikor azok az eredeti, 1050
körül szerzett szekvenciában, Luther énekében és a régi magyar fordításban
is megvannak? És hogy lehet erre a szövegre több mint 20 kiadáson végig
ráfogni, hogy Batizi Andrástói való, míkor Batizi éneke egészen más ?1)

A tudós Szilády Áron, amikor a XVI. századbeli Régi Magyar Költők Tárát
rendezte sajtó alá a T. Akadémia megbízásából, már 1886-ban szomorodottan
írja: .A felekezeti énekeskönyvek is engedtek az áramlatnak s félő, hogy az
ezek reformjának most is meg-megújuló sürgetése megint oly eredményt hoz
létre, melynek csak a hirlapirodalom által fejlesztett nyelvérzék örvendhel».
Evangélikus énekügyünkre a Kasszandrá-jóslat 25 év mulva, sajnos, valóra vált.

De nemcsak történeti és irodalmi megfontolások sürgetik az új énekes-
könyvet.

Liturgikus szempontb6l teljesen használhatatlan a Dunántúli É. K. Nin-
csen benne igazi evangélikus istentiszteletnél nélkülözhetetlen introitus, kyrie,
gloria, graduale, halleluja, sanctus, még kevésbbé litániák, psalmódiák; de
kímaradt a régi Dunántúli függelékében még található passió is. Hiányos is
'sok tekintetben, 600 éneke ellenére, pedig még árvaházi ünnepre, temető-
avatásra, egyházi tisztviselő halálára is van verse. Isten Igéjéről, a keresztyén.
reménységről, az ítéletvárásról, misszióról, vagy Krisztusimádatra, hálaadásra
alig, illetve egyáltalán nem találni megfelelő éneket (nem is szólva 'tanévnyi-

1 Jövel Szentlélek Úristen. lelkünk víllassága.
Szívünk bátorsága.
Adjad minden híveidnek te szentfajáDdékodat.
Jövel vígasztaló Szentlélek lsten
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giájával a gondolkodé ész, a tudás előtt is bizonyságot 'tegyen hitbeli öntuda-
~6f. Kerésse az Egyház az útakat és módokat, hogy igehirdetésével at örök
Igazságot a korviszonyokra, a világnézeti harookra való tekintettel a mai ember
lelkéhez mínél közelebb hozhassa. Teljesítse feladatát a lelki gondozás, a belső
és kűlső misszió minden eszközével mennél hívebben és lelkiismeretesebben.
Fel a munkára minden téren! Gyümölcsözzenek a kegyelmi ajándékok minél
gazdagabban! De midőn a nagy feladatokra tekintünk, ne feledkezzünk meg
a közvetlenül kínálkozó és bevtilt eszközökről, a melyek birtokunkban van-
nak s csak használnunk kell, hogya legnagyobb célt minél jobban megköze-
Ifthessük. Altalában tanuljuk meg újra megbecsülni azt, ami legközelebb van
hozzánk, ami közvetlen hivatásunk körébe esik, s így bizonyítsuk be hivatásunk-
ban való hűségűnkat. Ne beszéljünk lekicsinylőleg mint ez néha történik II

lelkészi hivatal apró-cseprő dolgairól. Nagy áldás v~lna Egyházurikra ha rcln-
den szoIg~ja, minden munkása, a templomban, az iskolában, az e~yházépítő
munka mmden terén ott vetné meg a lábát, ahová közvetlen hivatása utalja.
Menn~I. magasabb szempontból fogjuk fej hivatásunkat, mennél alaposabb II

teol~gIaI tudásunk, annál hívebbek és öntudatosabbak leszünk a gyakorlati egy-
házi munka terén. A meglévőnek megbecsülésén s a kicsinyben való nagy hű-
ségen Isten áldása nyugszik. ,

Igy vag!unk az egyházi esztendővel is. Az egyházi esztendő természetszeríí-
leg alakult ki E?yházunk történe~ében. Már az Egyház első századaiban meg-
vannak a nyomai. A hét első napjának, az Úr napjának kiemelése már az apos-
tolok korába visz vissza bennünket. Minden vasárnap az Úr feltámadásának em-
l'ékünnepe. A húsvét a keresztyén ség legrégibb ünnepe, bizonyságául annak,
Imgy a feltámadás tényén nyugszik a hit és az EgyháJ?ls ez a tény ragadta meg
legjobban a hívek lelkét. Azért az évi időszámításban is kezdetnek érezték a
keresztyének a húsvét ünnepét. Idővel sorakoztak a húsvét mellJéla többi ünne-
pek s kialakult az egyházi esztendő három nagy iünnepkörével. Ezek: a kará-
csony, a húsvét és a pünkösd ünnepköre. Mindhárom ünnepkör középpontjában
egy-egy alapvető üdvtény áll: Krisztus születése, Krisztus halála és feltámadása
s a Szentlélek kitöltése. De most már természetesen nem! a húsvét a kezdet, ha-
nem karácsony, Illetőleg a karácsonyt előkészítő ádvent s az egésznek betetőzése
pünkösd, a Szeritlélek ünnepe, aki által Krisztus működik közöttünk. Ebből lát-
hatjuk, hogy a dolog természetének sokkal jobban megfelel, ha az egyházi
esztendől nem ünnep es és ünnep telen szakaszra osztjuk, hanem a három íöünnep
szerint három ünnepkörre, amikor az ú. n. ünnep telen szakaszt, a Szentháromság
vasárnapja után következö vasárnapokat a pünkösd ünnepköréhez számítjuk,
amelyben a Szeritlélek által közöttünk működő Krisztus munkásságát szemlél-
jük és éljük át.

Mi tehát az egyházi esztendő? A keresztyén Egyház ünnepeinek az egész
esztendőn végig vonuló egymásutánja azokban az üdvtényekben. melyek Krísz-
tus Urunk életében és művében valósultak meg. Az egyházi 'esztendőnek jelen-
tősége tehát mindenekelőtt abban van, hogy ezek az üdvtények mínden esz-
tendőben újra meg újra a maguk objektív mivoltában jutnak tudomásunkra.
Már maga az a kőrülnrény, hogy: az egyházi esztendő megvan, fontos igehirde-
tés és hathatós bizonyságtétel a megfeszített és feltámadott Krisztusról, aki azt
akarta, hogy bizonyságot tegyünk róla a népek előtt, míg visszatér. Nem eset-
ről-esetre; mondhatnánk ötletszerfienemlékszünk meg Krísztusröl. Nem tet-
szés szerint, talán hangulatunkat követve, válogatjuk ki, hogy mit szóljunk .a
gyülekezet előtt, hanem az egyházi esztendőnek mindenkori vezető gondolata
határozza meg, mít várhat tőlünk a gyülekezet. Igy a !hívek újra meg újra ráesz,L
mélnek azokra az alaptényekre, amelyeken üdvünk és az Egyház nyugszik.
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Erek a tények a gyülekezetnek úgy szölván a vérébe 'In~n'IlIekát s egyúttal erős
köteléket alkotnak li mUlt ésa jelen egyháza, ;yalam:fnt-.aföldönélő nagy keresz-
tyénség tagjai között. Az egyházi esztendő szemlélteti rvelünk, hogy \Krisztus
tegnap és ma és mindörökké 'Ugyanaz. Ű munkálkodík 'közöttünk és közli ve-
lünk megváltó életének, halálának és feltámadásának áldásait. Igy az örökké-
valóság áthatja a mulandóságot és megszenteli a mennyeí hona felé vándorló
gyülekezet útját. Az egyházi esztendő tudatos átélésével mar e földön az örökké-
valóságban élünk, mint mennyei polgárok. I

Talán nem is sejtjük, mily nagy kíncset őrzűnk sokszor öntudatlanul,
már tisztán azzal, hogy az egyházi esztendő rendjéhez ragaszkodunk. Maradandó
vallás-erkölcsi örökségünk jó résre azokkal a benyomásokkal függ össze, ame-
lyeket gyermekkorunkbanéppen az egyházi esztendő mozzanataínak átélé-
sével vettünk fel magunkba. Karácsony, húsvét, pünkösd s a velük összefüggő
sejtelmei>várakozás és öröm maradandó nyomokat hagynak a lélekben s a ké-
sőbbiélet kísértései és lelket fagyasztó ridegsége között egyerre csak meg-
csendül valami a lélek .mélyén, mintha rég elsüllyedt és elnémult harangok szö-
lalnának meg és hívnák vissza a földi vándort lelke régi, ~zebb, boldogítöbb
otthonába. I I

Nemrégiben is egy tanulságos és megható eseten volt alkalmam ezt
tapasztalni. Attérésre jelentkező egyszerű munkásasszonyt kellett a fölvételre
előkészítenem. Kerestem a kapcsolatot, amihez lelkipásztori tanításomat fűzhes-
sem. Az az asszony járt ;iskolába, részesült vallásoktatásban a róm. kath. egy-
házban. Tehát tanulta a Míatyánkat, a Hiszekegyet, a Tízparancsolatot. De bár-
mint próbáltam is vele akár csak egy parancsolatot is elmondatní, nem tudott
felelni. Szinte megdöbbentett ez a vallási tudatlanság. Mikor azonban arról
kezdtem vele beszélni, hogy micsoda ünnepet ünnepeltünk legutóbb, egyszerre
megnyilt az ajka, otthon kezdte magát érezni. Az egyházi 'esztendő fonalán
igyekeztem oda vezetni, hogy egyházunkban megtalálja otthonát s hitünkben
lelki békességét. Megengedem, hogy ez az eset nagyon is kirívó példája a val-
lási tudatlanságnak. De aki a viszonyokat ismeri, az tudja, hogy ei a példa,
sajnos, nem áll egyedül. Ezren és ezren vannak saját Egyházunkban is, akik
vallási ismeretek dolgában a legenyhébb mértéket is alig ütik meg. S ez a
.szomorú jelenség az egyház- és vallásellenes áramlatok hatása alatt egyre
nagyobb arányokat ölt. A mcstoha életviszonyok is nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy a lélekről Iehámlík csaknem minden, ami Egyházához, vallásához

,füzi. De mint a fenti példa is mutatja, valami kis örökség mégis csak marad,
ha másban nem, az egyházi esztendő ünnepeire való homályos visszaemléke-
zésben.

, Mi következík ebből? Az, hogy az egyházi esztendő a hitélet és egyház-
építés szempontjabél igen fontos tényező, amelyet meg kell becsülnünk. Ne en-
gedjük, hogy az egyházi esztendő tudata elmosódjék híveink lelki világában,
hanern ápoljuk és erősítsük azt a tudatot; mert már ezzel is fontos egyházépítő
munkát végzünk.

Mindenekelőtt a templomi istentiszteletre, közelebbröl, a szerosabb ér-
telemben vett liturgiára háramlik itt szép feladat. Ennek pedig vezérfonala és
szabályozója az agenda. Az ageadának az. Irás és hítvallásunk szellemében az
egyházi esztendő alaptényein kell felépülníe. Ezért a benne foglalt imádságok és
egyéb liturgikus elemek az egyházi esztendő alapgondolatai szerint vannak ki-
válogatvaés összeállítva. Az Egyház az isteni kegyelem tényein nyugszik s a
gyülekezetnek joga van ezekről hallani s szüksége van reá. Ezért az agenda
~ s a lelkésznek az agendához való viszonya nem e~1ka lelkész szubjektiv
tetszé.s,éneka körébe. Az igehirdetésben is mindig érvényesülnie kell az egyházi
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esztendőre való tekintetnek. Azt talán mondanunk sem kell, hogy karácsonykor
csakugyan a testben megjelent Ige, nagypénteken az Üdvözítő engesztelő áldo-
zata, húsvétkor a feltámadás ténye, pünkösdkor a Szentlélek újjáteremtő
munkája legyen az igehirdetés eleje és veleje. Nem helyes tehát, hanem nagy
hiba, ha az ünnepi tény az egyházi beszédnek csak kiinduló pontja s ami az-
után kővetkezik, olyan általános oktatás és elmélkedés, amit bármiker el (le-
hetne mondaní, Az ünnepek mutatják meg, mennyíre áll az igehirdető az evan-
gélium pozitiv alapján. Aki csakugyan rajta áll és belőle táplálkozik, annak
minden nagy ünnep kedves alkalom, hogy a ezentek szentjébe Iépbet s híveinek
a legmagasztosabbat hirdetheti. Aki az üdvösség alaptényeivel szemben meg-
hasonlott, vagy elmosódó állásponto l foglal el, annál érthető, hogy úgy van a
nagy ünnepekkel, mint az a racionalizmus emlőin táplálkozott öreg lelkész, aki-
től fiatal koromban, mikor éppen a karácsonyi igehirdetésre készültem, ezt a
felsóhajtást hallottam: «Közönséges vasárnapokon még csak elprédikálok ; de a
sátoros ünnepeken nehezemre esik a prédikálás, mikor mindig ugyanazt kell
mondanom •. Éppen ez a mindig ugyanaz, de a maga kírneríthetetlen mélységével
és gazdagságával, ez az, amivel ssolgálnunk kell és szolgálnunk szabad.

De az egyházi esztendő gondolatainak nemcsak a főünnepeken kell érvé-
nyesülniök az igehirdetésben, hanem az Ú. n. közönséges vasárnapokon is. Az
a beszéd, amely helyén való a karácsonyi időszakban, pl. a (Vízkereszt utáp.i
vasárnapok egyikén, nem illik bele a húsvét ünnepkőrébe, vagy a Szentháromság
vasárnapja utáni idős zakba, vagy megfordítva.

Ebből a szempontból kell megitélnünk a régi egyházi perikópák jelentő-
ségét is. Nem azt jelenti ez, hogy mindig csak a régi perikopákról, vagy .éppen
csak a régi evangéliumi perikopákTól prédikáljunk, amint ez utóbbi szokás
néhol talán még mindig megvan. Azt sem mondjuk, hogy a régi perikapák
egytől-egyig feltétlenül jól vannak kiválasztva. De ereknek a kérdéseknek meg-
vitatása nem ide tartozik. Az azonban kétségtelen, hogy a régi perikopák mel-
lőzésével nem teszünk jó szelgálatot a gyülekezeteknek. Hisllen ezek nyomán
vésődik be a hívek lelkébe leginkább az egyházi esztendő s .megfígyelhetjük,
hogy éppen a Iegszorgalmasabb templomlátogatók veszik jó néven, ha az Ú. n.
szabad textusok után megint a régiek kerülnek sorra. A nagy ünnepeken színte
elvárják a régi evangéliumi .szakaszokat, De a maga szempontjából is jól teszi
a lelkész, ha a régi perikopákhoz újra meg újra visszatér. Nem azért, hogy
munkáját megkönnyítse, hanem azért, hogy azokba újra beleélje magát, azok
gazdagságát felfedezze s belső és külső tapasztalatainak megtermékenyítő hatása
alatt új meg új oldalról tárja fel azok tart almát a hívek épülésére.

Csak megemlítjük, hogy az egyházi esztendő tudatának mélyítése érdeké-
ben nagyobb figyelemre kellene .méltatnunk az oltári díszt, az Ú. n. liturgikus
színeket is; de ennek 'a kérdésnek tárgyalásába e rövid .értekezés keretében
nem bocsátkozhatunk. '

Az istentiszteleten kívül a vallástanításnak, a templom mellett az iskolá-
nak is mindig figyelemmel kellene lenni az egyházi esztendőre. Nemcsak azt
jelenti ez, hogy tanítványainkat bevezessük az egyházi esztendő megértésébe,
hanem, hogy tanításunk anyagát .ís lehetőleg összhangzásba hozzuk az egyházi
esztendő megfelelő időszakával. Ennek kellő hozzáértéssel megtaláljuk a mód-
ját és lehetöségét, ha magunk is benne élünk az egyházi esztendőben.

Nagy jelentősége van tárgyunk szempontjából a népszokásoknak is. Van-
nak ádventi, böjti, húsvéti egyházi szokások, amelyek sokszor értékes kincset
őriznek népünk életében. Természetesen csak a valóban szép és jó szokások-
ról lehet itt szó,' amelyek fenntartása és ápolása érdemes és üdvös. A jó régi
szokások pusztulásával veszendőbe megy sok értékes tartalom is. Lelkileg eí-.
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szegényedünk, sívérabb-sívárabb lesz az élet. A régi jó szokások eltün~h ----
keletkező _üresség helyére--a"-lJllitchanizált:; lv-ilágiasodott -kor kétes értékí4óf-
lékai tolakodnak. Aki ezt .látja, annak elszorul a szíve és sajnálja azt a mji
jó népünket,' hogy szép rörökéböl hamis jelszavak hirdetői mindjobban ki-
forgatják. Vigyázzunk azért, kiket az ur őrállókul, pásztorokul rendelt, hogy
mentsük, ami még menthetö.vmert felelősek vagyunk! Boldog szolga, akit .az
úr .hívnek talál Áldott, Egyház, amely a reá bizott lelki kincset minden téren
megbecsüli és híven gyümölcsözteti. \

(Pozsony) D. Pr6hle Hnarlk.

Mult és jelen újabb történeti regényeinkben.
Tagadhatatlan, hogya történeti regénynek reneszánsza van. Regényíróink,

különősen az erdélyiek és erdélyi származásúak, szívesen fordulnak a mult
felé s néhány regénynek a könyvsíkere arra vall, hogy a közönség is örömmel
menekül a jelen megoldatlan problémáiból és gondjaíból 'elmult századok
levegőjére. Ennek a reneszánsznak titkát sokan próbáltak megfejteni. Vannak,
akik úgy látják, hogy a külföldi, regényesitett életrajzoknak hozzánk is elér-
kezett divatja jelentkezik benne. Ez a vélemény nem is alaptalan, ha a törté-
neti regényeknek csak egy, deelég tekintélyes csoportját vesszük figyelembe,
azonban nem áll meg mínden regényre nézve, Szerepel a magyarázatok között
a modern irók felelősségérzetének hiánya is. Egyik kritikusunk szerint íróink
sokkal kényelmesebb en érzik magukat a multban, mint a jelenben, Ha lélek-
tani hibát követnek el, ráfoghatják a történelemre, a fantázia hiányát pótolhat-
ják ügyesen becsempészett művelödéstőrténeti adatokkal. Mások a XX. század
emberének a kulísszák mögé rirányuló kiváncsiságát keresik ezekben a regé-
nyekben. Szeríntük a háborús emlékiratok levetkőztették közeli sorsunk in-
tézőit, regénylróínk pedig a mult tépázásának győnyörűségét akarják élvezni
letűnt keroknak történelmet alakíto nagyságain. Azzal is megvádoltak íróinkat,
- az erdélyi vitában - hogy az íróknak a jelen problémáival szemben való
gyávasága menekül a multba. A jelen bajaival nem mernek foglalkozni, tehát
a multat teregetik elénk. Ez az állítás, - még ha igaz lenne is, - nem lehet
vád az erdélyi írókkal szemben, IIJJertott a politikai .helyzet könnyen vétót
emelhet az író tolla 'elé, idehaza élő íróra meg nem vonatkozhatik. Vannak
irók, akik kedves hősüket ' látják bele egy-egy történeti alakba, mások szülő-
földjük sorsát és jellegzetességét 'keresik a letűnt korok mezején. El kell ismer-
nünk, hogy a háború után a történelemtudomány ban megindult átértékelés
meglátszik regényíróinknál nemcsak egyes 'alakok megrajzolásában, hanem
egész multunk szemlélésében is, Ide világosan látszik az a törekvés is, hogy a
multban a jelen bajaira és kérdéseire analógiát, igazolást és támasztékot keres-
senek. A mult embereivel a jelen igazságait mondatják el. Korunk vergődő
közönsége pedig ugyanezen okból szívesen hallgatja a mult tanítását s a :magába
mélyedés óráiban vágyódik annak' vígasztalása után. Valószínűleg a mi közön-
ségünkre is áll az, amit Kemény Zsigmond egy másik katasztrófa nemzedékére
mondott, a következőképen rajzoiván meg annak a történeti regények iránti
vágyát: «Kőrűlőttűnk romok vannak. Szokások, erkölcsök, világnézetek, élmé-
nyek és szenvedések emlékei, amelyek között mi könnyelműen nevetve haladunk
tovább. De néha egy-egy fájó vágy, egy. szent elborulás von a mult felé, Kihalt
eszmélt élettörténetét érdekkel hallgatnók meg. Letűnt szokások és erkölcsök
légkörében kivánnánk lélekzeni, A rég eltemetett családi tűzhely előtt akarnánk
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m~l~gedn,t a rég ledöntött oltároknál imádkozni. Vágynánk továbbá-a régi kabi-
netek títkaíból, al-égLiudaJlanok büszke igényeiből, a régi bölcsek ábrándjaiból,
a régi vértanák" lelkesedéséből szépet- és nevetségest hallani. Vágynánk a nélp
életmódjából,bűneiből és erényeíböl .sok művészileg hfr és történelmileg igaz
sajátságokat ismerni. Te regényíró, -ezt könnyen megteheted. .támaszd fel
nekünk a multab. l'

Egyik kiváló esztétikusunk rnondja, hogya specifikusan magyar regény
csak történelmi regény lehet, mert nemzetünk hagyományokban gyökerező
jellemének az felel meg. Talán mi éppen ennek a specifikusan magyar re-
génynek a bölcsőjénél állunk, 'talán a magyar szellem épen ennek a nagy ma-
gyar regénynek a megformálásán .dolgozik. A magyal' szellem szeréti a multat
s a katasztrófa írói nemzedéke keresi a mult katasztrófáit. 'Azért szerepel a
háború utáni regényeinkben olyan sokszor a Mohács', kőrüli Magyarország,
a török igában vergődő magyarság, újabban pedig a tatárjárás tragikus nemze-
déke. De akármelyik korhoz nyúljon is az író; azt vesszük észre, hogy nemcsak
a multat akarja feltámasztani, hanem egyúttal a jelent is akarja magyarázni.
Eötvös szavai szerint nemcsak a szép mü, hanem a jó tett is szemük előtt lebeg,
s csak az író egyéniségétől függ, hogy ez a jelenremutatás halkabb vagyerő-
teljesebb hangon szólal-e meg.

Természetes, hogy az az író, aki a magyar nemzet multját a katasztrófák
ismétlődő tűzfényénél vizsgálja, a magyar sorsot tragikusnak érzi. A magyar
sors nehéz és végzetes ·sors. Ezt az országot vérrel építették 'S idegen kardot
kellett használni a magyar KoppányelIen. (Az országépítö.) Később is gyakran
állt egymással szemben két, tábor, míndkettö magyar, s ölte egymást a magyar
jövőért. (Pax vobis, Vaskenyéren.) A nemzet nehezen talál önmagára, mert
sorsa ütközőnek vetette ide két ellentétes világ, nyugat és kelet közé. Ha b.
tosítani akarta sorsát, még a megerősödés művének befejezése előtl lesujtott
rá a végzet valamely katasztrófa alakjában. Többször eljutott az élet kapu-
jáig, de mindig kívül rekedt rajta. Keleti nép vagyunk, «seívesen széthulló
akarat nélküli tömeg» s történetünk mindig a királyok története volt. Ha akadt
egy úr, aki látta maga előttt a nagy célt s elég erős volt a nemzetet ennek a
célnak az irányába hajtani, nagyot tudott alkotni, ha gyenge volt a vezető kéz,
nagyon megszenvedte az ország. .De mivel a nagy királyoknak a hatalma sem
a nemzet egyetemének erején, hanem csak a saját erején nyugodott, «haláluk
után mindig széthullt minden, amit vérrel, vassal, teremtő gondolattal őssze-
kalapáltak» (Táltoskirály). Keleti nép .vagyunk s a sors gyakran állitolt ben-
nünket válaszútra, a Keletet vagy a Nyugatot válasszuk-e .• Nekünk a Nyugatot
kellett választanunk», bár a napkeleti ember mérget iszik a .lenyugvó nap-
ból, olyan mérget, amely kioltja benne szent Kelet tüzét, Mégis innunk kell
napnyugat mérgét, mert nélküle .nem tarthatja meg itt senki 'foglalását, aki
keletről jött. Inni kell annak, aki itt élni akar. Attila népe nem ivott belöle s
kiölte a langyos napnyugat. (Az ősi küldött.) Nem szabad visszafordulnunk
kelet felé, még akkor sem, ha a Nyugat nem akar befogadni bennünket. Az volt
a sorsunk, hogy társtalanul és segítség nélkül vérezzünk századokon át a nyu-
gati kultúráért. A harc közben sokszor felrémlett bennünk, hogy «sem!a római
pápa, sem senki fejedelem nem segit meg bennünklet>. Kár volt a Nyugatról
özön sok vérrel altatárokat elhárítani, hadd robogtak volna nyugatnak, hadd
{altáj. volna fel őket. Hiszen «ők szaracénoknak csúfolták a magyarokat és nem
is tudták, merre fut 'a Tisza és hol a véres Sajó •. «A töröknek sem Mag-yar-
ország leigázása a célja, ő napnyugat kíncseire vágyik s nem kellett volna, gá-
tat vernünk elébe. Mi magunk összeroskadtunk a teher alatt, ők pedig, akikért
míndent feláldoztunk, soha semmi hálát. nem fognak isrnerni.érte •. '(Fekete
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vőlegények,) Néha felrémlik lelkünkben a turáni összefogás álma, de álomnak
kell maradnia. A sors ritkán .akart jót velünk s ha megcsillogtatott is valamijt;
olyan formában akarta adni, hogy a nemzet nem fogadhatta el. (A sibói 00-
lény.) A magyar sors örök harcot jelentett, sok véráldozatotkövetelő, nagy'
erőket pazarló és sokszor' célnélküli harcot, A csapásokat felsőbb rendelés
küldí ránk, mert szükségűnk van rá, ,hogy megtisztuljunk a tűzben .• Nekünk
Mohács kell», mondja Ady 'Endre. «Nekünk kell, hogy tűzégjen, föld rengjen a
talpunk alatt. Hogy megrostálódjék a sok széthulló szemét s ne maradjon csak
a tűzálló, viharbiró magyar. IKell a magyar fajnak a fájdalom, hogy emlékez-
zék, és a veszedelem, hogy eggyé ébredjen», - mondja a regény. (Fekete vö-
legények.) , I

Természetes, hogy mikor a katasztrófákat választják tárgy ul íróink, ha
figyelik is az egyén sorsát a viharban, mégis az érdekli őket inkább, hogyi
mennyire az emberekben és mennyire állami berendezkedésünkben rejlenek
azok az okok, amelyek Mohácshoz, vagyaSajóhoz vezettek. úgy látják, hogy
az önzés, az indokolatlan sérelempolítíka, a rövidlátásszülte mulasztások s a
meg nem értés vezették a nemzetet a 'katasztrófák felé. Hiába -rémlik fel
II jobbakban a menekülés lehetősége és szüksége, hiába tesznek riadt próbál-
kozásokat, a nemzet rohan a veszte felé., De az egyénben rejlő bűnök mellett,
regényírásunk erdélyi képviselői mintha hibát látnának abban, hogy a magyar
politika nem őrizte meg Erdélyt annak a bizonyos Iellegvárnak, amelynek sze-
rintük az öreg Gyula vezér elképzelte. A transszilván gondolat keres igazolást
ezekben a regényekben. Erdély István király idejében elvesztette önállóságát,
deomár a nagy kírály is sejti, hogy talán kár volt feláldozni a központosítás
gondolatának. Erdélynek az örök erőforrást kellene jelentenie a magyar nemzet
életében. Ezért akarja IV. Béla tartaléknak megszervezni, hogy «bástya legyen;
ahol a magyarság meghúzhatja magát a viharok alatt». Cibak Imre is ráismer
Erdély hivatására. «Amíg Erdély karja és szíve a helyén van, addig odaát
sincs mítöl félni». Erdélynek kell megörízníe a békességet, a megértést, a tudo-
mányt és művészeteket. Négy vallás, de szabad hon legyen, ahol .mínden er-
délyszülötte egyforma. Erdély földrajzi adottságánál fogva a magyarság végső
menedékévé s az erkölcsi -megújulás művének elvégzőjévé emelkedik sazzá
kell emelkednie. (Az országépítő, Táltöskírály, Fekete vőlegények.) Másile
állandó gondolat regényeinkben a nemzetnek az idegenek elleni küzdelme, Ez
a harc végig vonul egész történelmünkön. A nemzet ösztönösen fél azIdegenek-
től, legyenek azok a király kíséretében lévő segítségül jövő lovagok, vagy a
habsburgí beolvasztás képviselői. Gyanakodva nézi őket, jőjjenek. akár nyu-
gatról fényes vértezetben, vagy szivárogjanak keletről egyenként és csendben.
Veszedelmes ránk nézve tömegük, erkölcsük, szokásuk.

Iróínk, többé 'kevésbbé nyiltan bevallják, hogy amikor a mult és jelen
egyező vonásait kiteregetik, agitálni akarnak. Sebeket akarnak gyógyítani s a
cél kedvéért talán itt-ott egy kissé torzitanak is. Elmult ernberek ajkára a mi
mondanívaléínkat adják, letűnt korba a mi modern gondolatainkat vetítik
vissz-a. Nehéz és megoldásra váró problémák maradtak ránk a multból. Az utol-
só katasztrófa döbbenetesen világított rá a nemzetiségi .kérdésre. Az egyik
regény szerint főuraink botor rövidlátása vetette el csiráit. Vezető osztályaink
bűnösek abban, hogy nem éreztek közösséget a verejtékező néppel, amellyel
együUél1lek. Drágffy inkábbki:jelenti, hogy nem magyar és visszamenekül a
bJomályos multba, mínt hogy egy eredetűnek tudja magát a :parasztokkal.
(Vérterony.) A Dózsa-lázadás után románok jönnek be Erdélybe és a főurak
örömmel fogadják őket. «Nem érezték az ország, a nemzet elleni bűntevést.
A nemzet a nemesség volt, ennek pedig a vágya a ,m~nél több, olcsó munkaerö,



mindegy, hogy milyen nemzetiségű. Pedig az ő maradékaik sírják majd vissza
bűneiket, .Az elvérzett jobbágyok helyébe silány hegyilakók. félvad pászto-
rok nyomakodnak kelet és dél felől». (Vértorony.) Nem volt meg a nemzet ha-
talmasaiban a kellő szociálisérzék. Nem látták meg az 'elnyomottak baját.
nem hallották meg panaszaikat. A népnek kettős harcot kellett folytatnia mín-
díg, küzdenie az ország függetlenségéért és a saját jogaiért. (Vaskenyéren.) Egész:
történelmünkre ránehezedik a nagy német nemzet szomszédsága, politikai
és kultúrális uralma. Pedig a szomszédság veszedelmes. «A német szomszéd:
szapora fajta, terjeszkedő, hatalmaskodó, csas maga magát akarja», Sorsunk
százados jellemzője, hogy állandóan két tűz között voltunk. «Két pogány közt
egy hazáért> hulláttuk vérünket. Wa a multbannem is szívleltük meg a tanácsot,
a jövőre nézve nem szabad szem elől tévesztenünk. «Ha kelet és nyugat hajba
kap, ki tudná megmondani, melyik győz. Mi kicsik vagyunk. baj, (akármelyik
mellé állunk. Amíg marják egymást, jó, de ha egyik megeszi a másikat, baj.
Otunk nem lehet mindig egyenes, kicsiny ország vagyunk. Ketten rázzák a fát,
mi csak kuporgunk alatta s szedjük a diót annak, aki élve kerül le a fáról». (Az
országépftő.) Ha vétkeink miatt küldi ránk a sors a csapásokat, vajjon mi lesz
a szabadulás útja? Talán tétován és sokáig idegen segítségben keressük a me-
nekülés. a felemelkedés lehetőségét, de előbb-utóbb rá kell eszmélnünk, hogy
minden reménységünket csak a magunk erkölcsi megtisztulásába vethetjük.
A katasztr.ófában megtisztult lelkek önfeláldozása, a nemzetünkben rejlő ősi
ösztön, a vész nevelte ifjúságban kicsirázó heroizmus lehet csak a megmentönk
(Fekete vőlegények.) A tisztultabb eszményiség válthat meg bennünket, a meg-
értés építheti fel a romokat. «Ne azt nézzük, merre 'Van a széjjel, hanem azt,
hogy merre van az összes. A győzelem törvénye a.győzhetetlenség hite. Az a bit,
hogy nincs vége Hungáriának. «A politikai ország egyidőre széthullhat, de·a
magyar milliók nem veszhetnek el. Majd lerázzak egyszer a török igát. Amért
fegyverrel elözönlött bennünket a pogány, azért még kilélegezhetjük a magyar
hitet a lovaik patkói alatt saturbánjuk ráncai között. Csak legyen bennünk
életakarat>. (Vértorony.)

A nemzet sorsát az egyénnek kell hordoznia s a 'nemzet-tagok hibái
vagy erényei alakítják a történelem folyamán. Vajjon milyen képet festenek
népünkröl azok az irók, kik a nagy tűzvészek fényében vizsgálták meg népünk
arculatát. Milyen hibákkal vert meg bennünket az,ég? Nehezen kormányozható
nép vagyunk szeríntük és nem szívesen engedelmeskedünk saját fajtánknak.
!Politikai küzdelmeinkben nem törődünk azzal, ha szenvedélyes vitánk katasztró-
fába visz is, csak bebizonyíthassuk, hogy nekünk volt igazunk. Könnyen hajlunk
a viszálykodásra. Szeretjük magunkat beleélni az Extra Hungariam non est vita
illúziójába, azt hisszük, hogy mi vagyunk a világ közepe' s nem akarunk tudo-
mást venni a külföldről. Veszedelem idején nem vesszük komolyan a bajt, le-
kíesínyeljük a kőzeledő vészt s könnyen belenyugszunk abba, hogy «nincs itt
komoly baj, urak •. Anyugalom idején könnyen rabjává leszünk vérmes remények-
nek, túlbecsüljük erőinket s azt hirdetjük, hogy nincs olyan erős ország a világon,
mint a míenk». De ezekkel a hibákkal szemben megbecsülendő erényeink is
mutatkoztak míndíg, Bátor volt 'ez a nép és a (jogait féltő. Ragaszkodó és
őszinte. Idegen világok máza, idegen erkölcsök rontása nem fogott rajta. Vállal-
kozni mert emberfeletti dolgokra, nagy eszmékért nem sajnálta sem az fere-
jét, sem a vérét. Minden csapás után talpra tudott állani, mínden veszedelem
/Után meg tudott újulni, mert alapjában egészséges és tiszta. S míndenek felett
szereti a munkát. Ha odébb vonult a vihar, kezébe vette az ekeszarvát és
törte a rögöt. Szimbóluma az a magyar' 'paraszt, aki a, tatárjárás borzalmai-
ban, mihelyt a tatár horda tovább ment egy határral; «ment, szántott a fekete
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földönés vetett. Mind ilyenek», mondja a hazafelé tartó Ung vitéz. Mind ilye-
!nek, mondhatjuk mi is.

A magyar történeti regény nagy útat tett meg az erdélyi születéstől az
erdélyi újjászületésig. Ezt az útat nagy nevek és nagy alkotások jelzik, a ro-
mantikus szetulélés és a reális multfeltámasztás kiemelkedő emlékei. Az újak-
ban talán erősen megérzik, hogy a multról szélnak ugyan, de a jelenre néznek
s ha esztétikai élvezetünk nem is teljes, mikor saját hangunkat halljuk a mult
képviselőitől,el kell ismernünk, hogy mindegyik regény a jövőre gondol. S
minden gondolat, minden betű drága, amelyik azt akarja építeni.i)

(Budapest) ,Dr. R~mport Elele.

Veszedelmek a zsinat körül,
(ft tanít6ság kívftnságai.)

(Befejező közlemény.)
Cikkünk első részében rámutattunk arra aswros összefüggésre, amely

az Egyház lényege és az egyházalkotmány között fennáll, s amelynél fogva az
egyházalkotmány igazán áldásos csak akkor lehet az Egyházta nézve, ha nem
idegen szellem szülötte, hanem magának az Egyháznak lényegéből fakad,
annak lényegét és hivatását tükrözi. Fontos érdeke tehát az Egyháznak, hogy
idegen szellemnek, «idegen vén-nek érvényesülését az egyházalkotmány terü-
letén is lehetőleg megakadályozza. A jelen zsinat alkalmával két ilyen idegen
fajú vér akar érvényesülni egyházalkotmányunkban. Az egyik a liberális
demokrácia politikai iránya, melyről cikkünk első részében szóltunk, a
másik pedig egy osztályérdek. 'Azokra a kívánságokra gondolok itt, amelyeket
az ev. tanítóság támasztott a zsinattal szemben (Ev. Élet, 1934, 33-34. és 37.
sz.; Ev. Népiskola 1934, 7-8. és 10. sz.).

Mivel folyóiratunk olvasóinak legnagyobb része előtt a szóban forgó
cikkek ismeretlenek, leghelyesebbnek 'látszik, ha mindenek előtt a bennük
foglalt kívánságokat ismertetjük.

A tanítóság kívánságaít Niederland Vilmos a győri egyházmegyei, a
dunántúli egyházkerületi és -úgy látszik - azóta már az egyetemes tanító-
egyesület által is elfogadott következő két javaslatban foglalja össze:

:1. «A magyar ev. tanítóságnak az egyházkormányzat mínden fokán az ő
erkölcsi súlyához és számarányához képest az öt megillető hely hivatalból
bíztosíttassék.s

2. «A magyar ev. tanítóság jogköre az egyházkormányzatban bővíttessék,
hogy ezáltal a lelkész és a tanító közötti különbségek eloszlattassanak.s

Az első pont tulajdonk<épenawkat az okokat 'sorolja fel, amelyek
állítólag szükségessé teszik a tanítók egyházkormányzati jogainak kíterjesz-
tését, a második pedig ennek a jogkiterjesztésnek a célját mondja meg.

A tanítók egyházkormányzati jogkiterjesztését szükségessé tevő okok
Niederland szerínt: a tanftók erkölcsi súlyának megnövekedése és a tanítók
számaránya (!), amellyel - mint cikkének egy másik helyén mondja - nem
fér össze «a tanítók .mai vporbasujtott helyzete», Somogyi Béla .ehhez még
hozzáfűzi egyrészt a tanít6i imunka nagyobb terjedelmét és jelentőségét, más-
részt a tanítók magasabb' fokú képesitését.

I
r

I} Ezen tanulmány alapjául a következő regények szolgáltak: Kós: Az ország-
építő, Gyallay: Vaskenyéren, Gulácsy: Fekete vőlegények, Tabéry: Vértorony. Makltaí:
Táltoskirály, Tormay: Az ősi küldött, I.-ll.
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Acél Niederland javaslatának2. -pontja szerint az, hogy «alelkesz és a
tanító közötti különbségekeloszlattassanak», mert ezek az «erőszakolt> kftlön}).;
ségek csak ellentétet szítanak.

- ,- Hogyan vélik a tanítók 'egyházkormányzati jogaik kiterjesztését meg-
valósithatónak ? Az egyik rnegoldás, amelyet elfogadhatónak tartanak, az lenne,
hogy minden egyházkormányzati fokozaton az összes bizottságok egyharmada
lelkész, egyharmada tanító és egyharmada evilági» legyen,a másik pedig
az, hogy 500f0-ukvilági, 250jo-uklelkész és 25Ofo-uktanító legyen. Somogyi megelé-
gednék ugyan ennél jóval kevesebbel is, de ő is azt kívánja, hogy a tanítóság; mínt
tanitóság, részben hivatalból, részben a tanító egyesületek által választva nyer-
jen képvíseltetést,

De hát csakugyan fenyeget ezekkel a kívánságokkal kapcsolatban az
«idegen vén veszedelme? Hiszen igaz, hogy itt egy osztály harcol a maga
jogaiért, de «osztályharc» eddig is volt már egyházunkban. Meg volt abban
eddig is a hierarchiának és kyríarchíának a harca. De a hierarchia és kyriarchia
harcában olyan két «osztály», illetve -ebben a vonatkozásban közkeletűbb
szóval élve - «elem» küzdőtt egymással az egyházkormányzatban való érvé-
nyesülésért. amelyeknek mindegyike -az' Egyház lényegében van adva, amelyek
tehát valóban «elemei» az Egyháznak: a «Ielkészí» és a «nem lelkészi» elem.
Ebben a harcban már kezdettől fogva eldöntött volt -az, hogy mindegyik «elem.
valóban eleme az Egyháznak s így minoegyiknek joga van, mint külön
elemnek, az egyházkormányzatban érvényesülni, -helyesebben, hogy mínd-
egyiknek kötelessége abban résztvenni. Persze mindegyiknek más alapon. A
«nem lelkészi» elemnek az egyetemes papság elvéből, vagyis az általános keresz-
tyén hivatásból folyólag,a «lelkészís -elemnek pedig azon az alapon, hogy 15az
Egyház hivatalának viselője, hogy 'az Egyház lényegében adott hivatal külö,-
nósen felelősségteljes módon helyeztetett őreá. A harc 'eredménye, magyar ev.
egyházunkban a két elem egyensúlya az egyházkormányzat terén a paritás lett.
De ha valamelyiknek túlsúlyba jutásával végződött volna is a harc, ez sem
hozott volna Egyházunkba «idegen vérb, nem jelentett volna tehát vesze-
delmet egyházunkra. A tanítók -követeléseiben azonban egészen másról van
szó, mint a hierarchia és a kyriarchia harcában. Arról 1. í., hogy egy csoport,
mely csak evilágtársadalmi rendjében külön csoport, «osztály», az Egyház-
nak azonban «nem lelkészi» eleméhez tartozik, külön «osztállyá» akar Lenni az
Egyházban, s azt kívánja, hogy az Egyház a maga lényegében adott «lelkészi.
és «nem lelkészi» elem mellett külön elemként 'ismerje el a «tanítói» elemet,
bár az Egyház lényegében nincsen külön elemként adva. Itt tehát valóban «v~
szedelem- fenyegeti Egyházunkat, mert «idegen vén, e világ társadalmi rendje
akar betörni az Egyházba, és pedig - amint ez másként nem is lehetséges -
az Egyház lényegének egyházalkotrnányunkban való elhomályosítás a, meghamisí-
tása árán. Ha ezt a zsinat megengedné, a legsúlyosabban vétkeznék az Egy-
ház ellen.

A tanítóság tulajdonképeni célja azonban nem az, hogy az egyházker-
kormányzat terén minél nagyobb jogkörhöz jusson, hanem ez csak eszköz,
m6d annak a tulajdonképeni célnak az elérésére, hogya lelkész és tanitó közti
«erőszakolt» különbségek eloszlaitassanak. Ámde ez a kívánság a lelkészi hivatal
fogalmának teljes félreismerésén alapul. .Lelkészt és tanítot egyaránt egyházi
tísztvíselőkként, vagy hivataInokokként szekták emlegetni, Ez a megjelölés
azonban csak a külsőséget veszi figyelembe (azt a tényt, hogya lelkészt és a
tanítót egyaránt a gyülekezet vála:sztja és az -fizet;i), -de :t1i,gyelmen kívül
hagyja a két hivatal között fennálló lényegbeli különbséget.
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A reformáció az Isten .által különleges hatalommal felruházott, s ezen
különleges hatálomnál fogva a többi embereknek felette álló, azok lelkén ural-
kodó papi rendet, mint az Irássalellenkezőt, megszüntette. Ez azonban
korántsem jelenti azt, hogy az Egyház lelkészi hivatal nélkül fennálhatna. Hit-
vallási irataink szerint ugyanis az Egyház Istentől megbízatást nyert «az
evangélium hirdetésére, a bűnök -megbccsátására és megtartására és a szent-
ségek kezelésére» (Ag. Hitv. VII.). Ez a megbízatás hozzátartozik az Egyház
lényegéhez, úgyannyira, hogy Egyház csak ott van, ahol az evangélium tiszta
hirdetése, a bűnök megbocsátása és megtartása, s a szentségeknek Krisztus
rendelése szeríntí kiszolgáltatása megvan. De nemcsak ez a megbízatás való
Istentől, hanem az a történeti helyzet is, amely az Egyházat a világban körűl-
veszi, s amely a megbízatást betölteni akaró Egyházat kényszeríti a meg-
bízatást különös felelősséggel végző hivatal, vagyis a lelkészi hivatal felállí-
tására A lelkészi hivatal' tehát a reformátorok és hitvallási irataink szerint
éppen úgy hozzátartozik az Egyház lényegéhez, mint maga az isteni meghí-
zatás. Azért Egyház lelkészi hivatal nélkül nincs és nem is lehet tsoha, ma-
gának Istennek a rendelkezéséböl. Ennélfogva egyáltalán nem függ az Egyház
tetszésétől az, hogy akar-e lelkészi hivatalt létesíteni, mert ezt a hivatalt
már létesítette maga az Isten az Egyháznak adott megbízatással.

Az elmondottakból önként adódik a lelkészi hivatalnak és a gyülekezetnek
az a viszonya, amelyet Schwindel (Luthertum, 1934, 217. lap) hitvallásaink
alapján, nagyon frappánsan így foglal össze: .A lelkész és gyülekezet viszonya
egyáltalán nem az, hogy a lelkészi gyülekezeti tisztviselő, hivatalnok lenne.
Mert nem a gyülekezet létesítí a lelkészi hivatalt, hanem Isten létesítí azt.
A gyülekezet nem létesíti a lelkészí hivatal viselőjét sem, hanem Isten
küldi őt és Isten ruházza fel (t. i. a megbízatás végzéséhez szükséges ador
mányokkal, kegyelmi ajándékokkal). A gyülekezeté csak a vokáció abban az
'értelemben, hogy az Istentől elhívott és felruházott egyént az Isten által
létesített hivatalra meghívja. Ezért a lelkészi hivatal nincs is a gyülekezethez
kötve, hanem csak az isteni megbízatáshoz. A lelkészi hivatal nincs a gyüle-
kezetnek alárendelve, hanem csak az Isten igéjének. A lelkész a gyülekezeten
belül áll, mert ma/ga is tagja a gyülekezetnek. Felette AU a gyü,iek~zetncl{,
mert az Istentől nyert megbízatásról való gondoskodás különösen felelősség-
teljes módon ruháztatott őreá. .Kívül áll a gyülekezeten, amennyiben nem
tartja magát Isten igéjéhez. De sohasem áll a gyülekezet alatt, sohasem
függ attól, soha sincs annak alárendelve •.

Egészen másként áll a dolog a tanítói hivatallal. Ennek felállítása nem
folyik szükségképen az Isten váltal az Egyháznak adott megbízatásból, tehát
ez a hivatal nem tartozik az Egyház lényegéhez. Egyház lehet és van nép-
tanítói hivatal nélkül is. Tisztára csak az Egyház tetszésétől függ, hogy ukar-e
népiskolákat felállítani és tanítókat alkalmazni, vagy nem akar. Ennélfogva
a tanító valóban a gyülekezet alkalmazottja, hivatalnoka, aki mint ilyen
alá van rendelve a' gyülekezetnek, s enuyíben, de csak ennyiben, a lelkésznek
is, mint a gyülekezet egyik vezetőjének.

Lelkészi és tanítói hivatal, 's ennélfogva lelkész és tanító kőzőtt a kűlőnh-
ség tehát megvan, s ez a különbség nem az egyházalkotmány által erőszakkal
létesített, hanem magának (az 'Egyháznak lényegében van adva. Ezt .a kü-
19nbségpt tudomásul nem .venni lehet, de «rnegszüntetni» nem.

A két hivatalnak ez a lényeges különbözősége azután igen súlyosan latba
eső különbséget idéz elő a hitetlen lelkésznek, illetve tanítónak az Egyházzal
szemben tanusított magatartásában is. A hívő ember persze az Egyházat is hiszi,
az Q,szemében tehát az Egyház örökkévaló, s ezért az Egyház lényegében
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adott lelkészi hivatal is örökkévaló; míg a tanítói hivatal, lega'láb'b elvileg
- nem az. A hitetlen ember azonban, - s ilyenek mindig vannak, lelkészek és
tanítók között egyaránt - éppen megfordítva látja a helyzetet Ű nem hiszi,
hogy az Egyház és annak hivatala örökkévaló, ellenben arról igenis meg van
győződve, hogy. népoktatásra. .tehát tanítói hivatalra mindig .szükség lesz.
Ennélfogva olyan időkben, mikor külső veszedelem fenyegeti az Egyházat, a-
lelkész, még ha hitetlen is, az Egyház mellett áll, mert úgy gondolja, hogy
az Egyház esetleges megszünése az ő hivatalának, teháteksmsztenciájának a
megszűnése is lesz, ellenben a hitetlen tanító, - míhelyt erre alkalmasnak lát-
szik az idő - ellene fordul Egyházának, mert meg van győződve arról, hogy
a népoktatói hivatalra akkor .is szükség lesz, ha Egyház nem lesz. Ez 31

megfontolás is világosan mutatja, hogy a tanítói hivatal csakugyan nem
függ össze elválaszthatatlanul az -Egyházzal, tehát nem az Egyház lényegében
van adva, míg a lelkészi igen. Hogy ez a különbség mit jelent a gyakorlati
életben, azt volt alkalmunk tapasztalni a kumrnunízmus idején. Ezt a különb-
séget is legfeljebb csak negligáini lehet, de megszüntetní sohasem.

ne hiszen a tanítók nem is ezt a lényegbeli különbséget akarják
megszüntetní, hanem csak azt, amely az egyházkormányzat terén áll fenn lelkész
és tanító között. Igen ám, de az egyházkormányzat terén fennálló különbség ép-
pen a két hivatal ama lényegbeli különbsége alapján állott elő, vagyis azon az
alapon, hogy a tanítói hivatal a mi Egyházunkban ma még az Egyház által
létesített és fenntartott hivatal ugyan, de nem az Egyház tulajdonképeni
hivatala, nem az a hivatal, melyet Isten létesített az Egyház létesítésével, s
ennélfogva a lelkész igenis «lelkész», a tanító azonban «nem lelkész».

Ezen a tényen az, sem változtat semmit, hogy a tanító esetleg vallást
is tanit, sőt talán igehirdetést is végez. Mert ezeket is, mínt «nem lelkész>,
tehát nem a lelkészi, hanem az általános ker. elhívátás alapján, szükségből és
mindig a lelkész megbízásából végzi, amint ahogy szükség esetén a lelkész
más foglalkozású «nem lelkészt» is megbízhat vallástanítással és igehirdetéssel
is, a nélkül hogy az illető ezáltal «lelkésszé», vagyis az Egyház hivatalának
víselőjévé lenne.

Mindezeket a helyzet tisztázására ésa tanítóság kívánságainak helyes meg-
világítása végett mondottuk el. De az elmondottak egyáltalán nem jelentik azt,
hogy mi a tanítöságot az egyházkormányzatból ésközigazgatásból ki akarnánk zár-
ni. Ellenkezőleg magunk is valljuk, hogy az eddiginél nagyobb részvételt kell
számukra biztosítani. De ezt 'olyan módon és formában, amely nem homá-
lyosítja el és nem ,hamisít ja meg az Egyház lényegét.

A fennálló nehézségek megoldására leghelyesebb lenne továbbra is
fenntartani jogilag a mai állapotot, de annak új s az eddiginél helyesebb értel-
mezést adni. Tudjuk, hogy 'mostani égyházi alkotmányunk - az eddig ki-
fejtettek szerint nagyon helytelenül - ád bizonyos képviselterést a tanítóságnak,
mint tanítóságnak. Nézetem szerínt ez az elhibázott, az Egyház lényegével el-
lenkező, rendelkezés a tulajdonképeni forrása minden bajnak és félreértésnek.
Ez vezette rá a tanítóságot arra a téves útra, hogy mmt tanítóság, mint külön
elem, próbáljon érvényesülni, de ez vitte bele az egyházi köztudatba is azt
a téves nézetet, hogy a tanítóságnak az őt megillető képviseltetése már úgyis,
külön biztositva van, tehát a bizottsági tagok választásánál a 'tanítók többéí
nem is jönnek számításba. Mivel pedig a tanítóknak, mínt tanítóknak biztosított
jelenlegi képviselet tényleg kevés, viszont a választásoknál .mellőzik őket (bár
nem mindenütt), ez okozta azt is, hogyatanítóság az (egyházkormányzatból
kizártnak és elnyomottnak érezte magát. Pedig a helyzet, legalább jogilag, egy-
általán nem igy áll. ·Igy csak akkor állana, ha volna az egyházkormányzatnak
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olyan§-a, amely kimondja, hogy a <nem lelkészelo között tanító nem választ-
ható meg. Tudtommal azonban mi sem áll útjában még 'annak sem, hogy
tanítöt vagy tanárembert akár egyetemes felűgyelőnek js megválasszanak. Ter-
mészetesen esperesnek, vagy püspöknek nem választhatók, épen mert <nem
lelkészek». Ilyen körülmények között szó sem lehet arról, hogy maga az Egy-
házi Alkotmány elnyomta volna a tanítóságot. Ezt legfeljebb csak a téves
értelmezés es az ennek nyomán kifejlődött téves gyakorlat tette. A helyzet
szanálásátrészemről abban látnám, hogy igyekezzünk minden bizottságba, II
lehetőséghez képest, megfelelő számú tanító «nem lelkészt» beválasztaní, mínt
ahogyan vigyázunk arra is, hogy megfelelő számú jogász «oem lelkész» kerül-
jön azokba, Emellett - ha már egyszer megvan - megmaradhatna: a tanító-
ság mai külön képviseltetése is, de kírnondottan azzal az értelmezéssel, hogy ez:
is fontosnak tartja a' tanítóságnak az egyházkormányzatban való részvételét, s
csak eqészen kicételes intézkedés, 'amelyet azért hoz az Egyház, mert ~agyon
a választások vesetlegességével szemben biztosítani akarja azt, hogy _semmi-
esetre se legyen kénytel-en nélkülözni a tanítóság közreműködését,

(Rábaszentandrás) IGyarmathy Dthw •.

fl szlovenszk6t evangélikusr-egybáz.
(Befejező kőzlernény.)

VII. Eddig a szlovenszkói 'egyetemes evangélikus egyházról általános-
ságban véve beszéltünk. De szólni kell arról is, hogy milyen az élete és a
sorsa a szlovenszkói evangélikus egyházban azoknak, akik anémet, de külöönö-
sen a magyar kísebbséghez tartoznak. Előbb azonban néhány statisztikai
adatot közlünk.

Az utolsó népszámlálás szerint kb. 400 ezer a szlovenszkói evangélikusok
száma. Ebből kb. 40 ez-er anémet és 30 ezer a magyar evangélikus. Az egye-
temesegyház két kerületre oszlík : a nyugati és keleti egyházkerületre.
A nyugati egyházkerület nyolc esperességeben 152 anyaegyház közül 5 tiszta
magyar, 14 pedig vegyesnyeívű gyülekezet. A keleti egyházkerület kilenc espe-
rességéhen 160 anyaegyház van, melyek kőzül 6 tiszta magyar és 13 vegyes-
nyelvű gyülekezet. A magyar evangélikusok szórványosan még sok gyüleke-
zetben és filiában találhatók. Mikor vegyesnyelvű gyülekezetről beszélünk, az
annyit jelent, hogy ott Isten igéje magyarul is hirdettetik.

A szlovenszkóí evangélikus egyház alkotmánya lehetövé tette a gyüle-
kezeteknek és az esperességeknek nyelvek szerint való csoportosulasát és el-
nevezéséf is. A magyarhoni egyetemes evangélikus egyház az egy helyen ala-
kult, különböző nyelvíí gyülekezeteket hivatalosan így különböztette meg:
Eperjes 1., Eperjes II., Modor L, Modor II. Ma hivatalosan a megkülönböztetés
így szól: Amodori német, a modorí szlovák evangélikus gyülekezet. Van po-
zsonymegyei német és van pozsonymegyei szlovák-magyar esperesség -is. Persze
az elnevezés nem födi teljesen a valóságot. Igy pl. a pozsonymegyei német
esperességhez tartoznak a Pozsonyban élő és több száz lelket kitevő magyar
evangélikusok is. Ahalegy helyen a különbözö nyelvű híveknek külön-kűlön
helyen van lelkészi hivataluk, ott a nyelvi szempontok szerínt való szer-
vezkedés nem okoz semmi bajt. ne ahol a gyülekezet bevándorlás, telepítés
következtében vegyesnyelvű lett, ott a több nyelven való adminisztrálás, gyG-
lések vezetése stb. sok nehézséggel jár. A nyelvi kérdés szabályozása és annak
a gyakorlatban való keresztülvitele nagy probléma a salovenszköievangélíkus
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egyházban. A nyelv használatára nézve 1919"ben az egyetemes tanács úgy
intézkedett, hogy a jegyzökönyvi 'és tanácskozási nyelv az egyházközségekben
az istentiszteleti nyelv, az egyházmegyékben, ha egy nyelvűek, szintén az egy-
házmegye istentiszteleti nyelve, ha többnyelvűek, úgy a jegyzőkönyvek mind a
két, illetőleg valamennyi istentiszteleti nyelven vezetendők. A tanácskozás
nyelve az egyházközségek többségének istentiszteleti nyelve, de minden tagnak
jogában van saját egyházközségének istentiszteleti nyelvén beszélni.' A kerü-
leti és egyetemes gyűlések jegyzőkönyvei mind a három . istentiszteleti
nyelven vezetendök, A tanácskozás nyelve szlovák, minden tagnak joga van
a saját istentiszteleti nyelvén beszélni. Az egyházaIkotmányban a nyelvhasználat
nincs kodifikálva, de az egyházmegyék, egyházkerületek és az egyetemes egy-
ház átvette az 1919-ben hozott határozatokat, a [egyzőkőnyvekre vonatkozó
imperativ intézkedés kívételével. Persze a gyakorlatban a magyar és a némef
nyelvhasználat meglehetősen háttérbe szorul. Technikailag szinte lehetetlen,
hogy három nyelven vezessék a gyűléseket és minden pontot a szlovák mellett
németül és magyarul is tolmácsóljanak. A fordulat után pár évig együtt volt a
pozsonyiesperesség, hol a három nemzetiséghez tartozó evangélikusok kb. egy-
forma arányban voltak képviselve. A gyűlésnek három nyelven való vezetése,
bármely felszólalásnak a másik két nyelven való tolmácsolása nemcsak a
türelem próbája volt, hanem olyan hosszúra nyújtotta a gyüléseket, hogy
a végét a jelenlévők alig tudták kivárni. A kerületi és az egyetemes gyűlésen a
helyzet ma az, hogy német vagy magyar szó csak nagy ritkán, legtöbbször
egyáltalán nem hangzik el.

A németevangélikusok kivívták maguknak a pozsonymegvei német es-
perességet. A Szepességben is van két esperességük, amelyben jóformán csak
német gyülekezetek vannak. A céljuk az, hogy anémet evangélikusokat egy
magasabb egységben, német püspökségben egyesítsék. Ki is dolgozták az új
egyházi alkotmányt, melyet az összehívandó zsinat elé akarnak terjeszteni
Ebben a kerületben találna helyet a megaIakítandó két magyar esperesség is:
keleti és nyugati esperesség néven. Persze, mindez a jövő zenéje még, de az
összehívandé zsinatnak ezzel foglalkoznia kell.

VIlI. Miután a magyar evangélikusoknak magyar esperességük nincsen,
azért a Szlovenszkóban élő magyar evangélikusok a Magyar Evangélikus Szö-
vetségben tömörültek, mely egyesületnek a célja, hogy a magyar evangélikus
gyiilekezetek vallásos életét fellendítse, hogy a hittestvéri szeréteten alapuló
összetartozandóság érzését ápolja és hogy végül résen álljon és felemelje szavát,
mikor alkotmányellenes támadások érik a magyar evangélikusokat és küzd-
jön az olyan irányzat ellen, mely a magyar evangélikusok életének nyugodt
Iejlődését és jővendőjét akarná megakadályozni. A szövetség élén, mint világi
elnök, Szeritiványi József és mint 'egyházi elnök Bándy Endreesperes áll. A:e
egyesület 1922-ben alakult meg és azóta évenként más és más gyülekezet-
ben tartja vándorgyűléseit. Ahol megjelenik, ott mindenütt felébreszti és erő-
síti a magyar evangélikusok öntudatát.

A Magyar Evangélikus Szövetség célul tűzte ki s évek óta harcol a ma-
gyar csperesség felálHtásáért. Nemcsak gyűléseín, hanem az Evangélikus Lap
hasábjain is hangoztattuk, hogy míg az államhatalom azt követeli a szlovenszkői
református egyháztól, hogy az alig tízezer szlovák kálvinista számára külön
csperességet állítson fel, addig a harmincezer magyar evangélikus számára a
külön, önálló csperesség létesítését nem teljesítik. A magyar evangélikusok a
a magyar csperesség nélkül nem tudják kiélni vallásos életüket, mert a vegyes-
nyelvű esperességben a tárgyalások nagy részét nem értik s a vallásos és egy-
házi kérdések csak akkor tarthatnak számot odaadó érdeklődésre,. ha uok
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tárgyalása ar; anyanyel ven történik. A magyar kisebbség magyar csperesség
nélkül mindig ki van téve annak a veszélynek, hogy nem küldhet ki a kerü-
leti, az egyetemes gyűlésre és a zsinatra képviselőket. Az egyházi felsőség
elvben elismerte a magyar esperesség jogosultságát, de amikor a gyakorlati
kivitelre kerül a sor, azt hozza fel akadályul, hogy tiszta magyar gyülekezet
igen kevés van, a legtöbb vegyes nyelvű, területileg a magyar gyülekezetek
nem függnek össze, szétszórt gyülekezetekből álló csperesség adminisztrálása
nehéz, körülményes és költséges is lenne. I

IX. Magyar esperesség hiányában a Magyar Evangélikus Szövetség az
a szerv, mely a magyar gyülekezetek vallási, erkölcsi életét van hivatva fel-
lt!ndíteni Teszi azt pedig a sajtó és a belmisszió útján. Sajtótermékei az Evan-
gélikus Lap, mely egyháztársadalmi és iskolai lap, az Orgonaszó című néplap,
aKisorgonaszó gyermeklap és az esztendőnként megjelenő Evangélikus Nap-
táro Gondoskodott azonkivül vallástani könyvekről, kiadta a dunántúli ke-
resztyén énekeskönyvet, bibliai színdarabokat és hitvédelmi munkákat.

Belmissziöí munkát folytatnak a leánykörök, melyek az Evangélikus
Szövetség égisze alatt 1928-ban jöttek össze Rimaszombatban, ahol 17 anya-
és leánygyülekezetből 118 leány vett részt s amely alkalommal a müködő
leánykörök nemcsak beszámoltak a munkásságukról, hanem lefekteUék azokat
az alapelveket is, amelyek szerínt a jövőben dolgozni akarnak. Ezeknek a
lényege, hogya leányköröket a lelkész irányitása mellett a szabadon választott
tisztikar a leánykörielnökkel vezeti. Apolja az egymás iránt való krisztusi
szeretetet, az evangélikus egyház intézményeihez való hüséges ragaszkodást,
bibliai órákat tart, vasárnapi iskolát vezet, vallásos estéket és délutánokat
rendez és mindent megtesz, ami a vallásosságot előmozdítja. Nagy népszerffr.
ségnek örvendenek oa leánykörök konferencíái, melyeken nemcsak a leánykörök
kíkűldötteí, hanem híveink rangra, korra és nemre való különbség nélkül
vesznek részt. Gömőrben három esztendő óta tartják meg ezeket a konferen-
cíáka), nyugaton a mult évben kezdték meg. Előkészületek történtek egy tovább-
képző tanfolyam megtartására, melyben a leánykörök vezetői nyernének ki-
képzést. i I

A magyar egyetemi hallgatók első konferenciájukat 1929-ben tartották
meg Losoncon. A Prágában, Brünnben és a Pozsonyban tanuló Iőiskolások
tömörülése volt ez vallásos szellemű keretek közé. Kezdetben az istentiszteleteket
készítették elő, melyeket időnként Prágában és Brünnben magyar evangélikus
lelkészek tartottak. Azután vallásos tárgyú megbeszélésekre és vitatkozásokra
jöttek össze. Prágában a magyar protestáns főiskolások Protestáns Baráti Kör
megalakitásán fáradoztak. Pozsonyban a magyar teológusok és a magyar evan-
gélikus egyetemi hallgatók tartottak gyakrabban összejöveteleket, amelyekre
egv--egyevangélikus lelkészt hívtak meg tudományos előadás megtartására.

X. Végezetül pár szóval említést kell tennünk arról, hogy míkép ápolja a
szlovenszkói egyház a külföldön élő evangélikusokkal a hittestvéri kapcsola-
tokat. A külföldi nagy egyházi és vallásos konferenciákon a szlovenszkói evan-
gélikus egyház mindig képviselteti magát. Odáig azonban még nem jutottunk,
hogy az utódállamokban és Magyarországon élő evangélikusok vezetői jöt-
tek volna őssze és tanácskoztak volna a lelki kapcsolatok felvevéséről és a hit,
testvéri szerétet gyakorlásáról. Svéd, finn, angol, északamerikai evangéliku-
sokkal van komoly tárgyalnivalójuk, de azok, akik a fordulat előtt évszázado-
kon át együtt voltak, még nem jutottak el odáig, hogy fontos, kölcsönösen ér-
deklő egyházi kérdések megbeszélésére összejőjjenek. Sehol sem érzik jobban
ennek a szükségszerüségét, mint azok, akik az egyházi életben is a kísebbségí
sorsot, hordozzák. Ez késztette a Magyar Evangélikus Szövetséget és az Evaa-
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gélíkus Lap szerkesztöít, hogy 193.2-ben pünkösdi interjú keretében felvessék
a magyarországi. s az utódállamokban élő evangélikusok közt létesítendö. kap-
csolatok megvalósításának a kérdését. Sajnos, a lelki kapcsolatok kiépítése
nehezen akar megindulni. Pedig volna sok, közös megoldásra várö probléma. A
sok .kőzül csak néhányat említünk. Teol6gusaink, a leendő .lelkészeínk a világ
bármely egyetemén tanulhatnak, de Sopronból nem jöhet teológus a pozsonyi
teológiáraés megfordítva Pozsonyból a soproni teológiai fakultásra. Diako-
nisszáink mehetnek Ausztriába és Németországba további kiképzésre, de Győr
olyan messze esett Pozsonyt61, hogy se ide, se oda már nem mehetnek. A
liturgiáról könyveket, tanulmányokat. írnak, az istentiszteleti rend reformját
sürgetik. Nem érne meg egy konferencíát annak a megbeszélése, hogy mivel a hatá-.
ron innen, a határon túl azonos a helyzet : magyar, szlovák, német híveink vannak.
az istentísztelet rendjének megállapításánál nem volna-e üdvös az alapelveket
közösen megállapítani, hogy igy megvalósulhatna "mindenütt az azonos ma-
gyar, az azonos szlovák és az azonos német istentiszteleti rend és liturgia 'l

A szlovenszkói evangélikus egyház fejlődése nem vezetett síma és tövis
nélküli utakon. De előtte áll két tényező, melynek kötelező erejét elismeri és
követní akarja. Ez pedig Isten igéjének igazsága és a lutheri tradícíókhor
való ragaszkodása. Az Isten igéje szabja meg a helyes utat, a lutheri tradí-
ciókhoz való ragaszkodás pedig megóvja a cseh-huszita szellemhez való
közeledéstől, vagy a csehországi cseh-morva atyafiak egyházával való egye-
sülésfőL I I I I

Erek alapján jut osztályrészül a szlovenszkói evangélikus egyháznak
az őt megillető hely a világ evangélikusai között s .ez a feltétele annak, hogy
teljesíthesse azt a kötelességét, hogy minden. nyelvű és rangú hivei közt
tisztán hirdesse Isten igéjét és hogy. megvalósitsa Krisztus parancsolatát:
a szeretetet r

(Somorja) Lic. Fiz41y Ödön.

ELERT az Egyház feladatáról.

Prédikálás Krisztusról, az evangélium hirdetése at.ltulajdonképpeni
küldet.ése. Ebben, hajtja végre megbízatását és valósítja meg lényegét.
Feladata, nyersen szólva, a bűnösöket hívő bűnösökké tenni. Ezért mondja
róla hitvallásunk, hogy lIa hívők közössége". Hogy hívő bűnösök legye-
nek, hirdetnie kell a bűnök bocsánatát. De aki nem lsten törvénye alatt
tart bűnbánatot, az nem is hihet, tehát nem veheti a bűnbocsánatot sem.
A bűnbánó újra tudja, hogy földi létében a végső ítéletig bűnös marad,
is az Isten előtt való igazság adatik, ajándékoztatik, tulajdoníttatik neki,
de azt sohasem teljesítheti. Az Egyház ezt szintén tudja, legalább is tud-
nia kellene. B.k,mntnis, BI"t and Bod.n. 38.

•
Az ördög gyűlöli a keresztről szóló iizenetet, ameddig maga nem

magyarázhatja azt. Azért folyvást arra törekszik, hogy azt elsötétítse.
Sziuesen rajzolja Isten Fiának szenoedését úgy, mint hivatásbeli
hűséget vagy az eszmény szolgálaiában hozott áldozatot, mintha hivatásunk
teljesítésében vagy a törekvéseinkért folytatott harcban csak valami távoli
hasonlóság is volna ahhoz, amit a Megváltó uéghezoitt. Vagy meghisérli
tévútra vezetni az egyes embert és egész egyházakat azzal, hogy nem
tudják hinni, hOiY az eiY áldozat eléisQies tnindenek számára.

{H. Aimusun: Chri,t,nl,hrll.j .

••• -'" 'Y" •••••• ~ .~ .~. ~_ •• ~_
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KRÓNIKA l===
A németországi hitvalló evaDgélikusság sorsa.

A németországi egyházi helyzetről folyóiratunkban utóljára (az augusz-
tusi számban) közölt tudósítása protestantizmus válságáról beszélt. Valóban,
ami ma a németországi evangélikus egyházban történik, azt nem lehet többé It
krónikás hűvősségével nézni, mert itt már arról van szó: Krisztus, vagy ~
Antikrisztus diadalmaskodik-é, - s ez bennünket is igen közelröl érint. Ezért
imádságos együttérzéssel kísérjűk annak az elnyomott és üldözött kisebbség-
nek (sajnos, a félrevezetettek és közömbösek nagy tömege míatt kisebbségnek
kell mondanunk) a küzdelmét, mely anémet evangélikusságban csakugyan az
Egyházat képviseli.

November 7-én a birodalmi belügyminiszter újból életbe léptette a leg-
szigorúbb sajtótilalmat az egyházi események közlésére nézve; egyedül a biro-
dalmi püspök (a «Heibi», így nevezik őt gúnyosan azok, akik tudják, hogy
mí az evangélikus értelemben vett püspöki hivatalt), hivatalos megnyilatkozásai
közölhetök, Már maga ez a tény [ellemzően világít rá arra, hogy az államha-
talom kizárólag a maga politikai eszközévé akarja tenni az egyházat - ismételt
ellenkező kijelentései ellenére is - és minden áron meg akarja akadályozni
a tiszta egyházi gondolkodás és cselekvés érvényesülését. Az emIített sajtó-
tilalom miatt csak a november 7-ig történtekről van tiszta képünk s attól kell
tartanunk, hogyemögött az intézkedés mögött valami terrorakció rejlik, amely
el akarja némítani azt a hatalmas mozgalmat, mely éppen november első
napjaiban Mü.llerneka birodalmi püspökségből való azonnali távozását követelte.

Ennek az előzményei röviden a következők. Aprilis 12-én Müller az «egy-
házi mínisztérium» jogász tagjává Jáger kultuszminiszteri igazgatót nevezte ki,
azt a Jágert, aki mint birodalmi biztos már a mult év nyarán az egyházi kép-
víseletekbe hallatlan terrorral bevitte a Deutsche Christen tagjait sezze)
lehetövé tette Műllernek birodalmi püspökké választatását. Jáger feladata az lett,
hogy megfelelő intézkedésekkel hajtsa végre az egyházi egyesítési munkát,
vagyis a még önálló Landeskírche-ket kényszerítse a Reichskirche-be való be-
elvadásra. Ahol a tartományi egyházak vezetése már előzőleg a Deutsche Chris-
ten embereinek kezébe került, ott ez nagyobb nehézségek nélkül sikerült 'is.
Különösen szomorúságot keltő volt ebben a tekintetben a nagy Ihmels törpe
utódjának, Coch szászországi püspöknek (az Evangélium hív-ei Landesbischof
helyett őt is csak «Lahis-nak nevezik!) a magatartása. Hannover lutheri (vagyis
ágostai) hitvallású egyházának püspöke: Marahrens, a puccsszerűen végrehaj-
tott egyesítés ellen kezdettől fogva határozottan tiltakozott s azt nem volt
hajlandó elismerni. Azok az egyes lelkészek és gyülekezetek, amelyek az erő-
szakos egyesítésben az Egyház és a hitvallások sérelmét látva, nem akartak
meghajolní, az Ú. n. •Hitvallási Zsinats-ban (Bekenntnissynode) tömörültek.
Ennek vezetősége, a Bruderrat, május 31-i barmeni kiáltványában azt az igé--
nyét fejezte ki, hogy egyedül ő képviseli jogosan a .Német Evangélikus (Egy-
házat, miután a birodalmi egyházi vezetőség a hitvallási alapról való letéré-
sével ezt a jogát eljátszotta.

Jáger egyesítési akciója legerősebb ellentállásra a két délnémet: a bajor
és württembergi evangélikus egyházban talált. Meiser bajor. és Wurm württem-
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bergí püspök már jóelőre tiltakozott minden egyesítési kísérlet ellen. Jáger
azonban eléggé erősnek érezte magát az ellenállás megtörésére és szeptember
3-án rendeletileg bekebelezte (eíngeglíedert) ezt a régi lutheri tradiciójú két
országos egyházat. A két egyház püspöke azonban nem ismerte el törvényesnek
ezt az «Eínglíederungs-ot, a lelkészek és gyülekezetek túlnyomó többsége pe-
dig püspökeik mellé állt. Jáger erre eddigi erőszakosságait alávaló rágalmazással
is tetézte: Wurm püspököt egyházi pénzeknek jogos rendeltetésüktől való el-
vonásával, magyarán sikkasztással vádolta meg s ezen a címen Ő, a jogász, a
püspök fölé komiszáriust nevezett ki. Ez azután a választás útján létrejött or-
szágos zsinatot önkényes elbocsátásokkal és kínevezésekkel vúgy átalakította,
hogy az okt. 9-én kimondotta Wurlli püspök nyugdíjazását, akit különben már
napokkal előbb lakásán internáltak s minden egyházi tevékenységtől szigo-
rúan eltiltottak. Jáger nyilván azt gondolta,' hogy ezzel a módszerrel most már
könnyen boldogul, mert okt. Ll-én már \Münchenben termett vezérkarával
együtt s ott valóságos rohammal foglalta el a bajor országos egyház központi
hivatali épületét s az ellenszegülő egyházi tanácsosokat és hivatalnokokat azon-
nal szabadságolta. Ugyanezen a napon a hivatalától «felmenteth Meíser püs-
pököt lakásán internálták.

Ez a felháborító brutalitás, amit Jáger a birodalmi «egyház. nevében
követett el, csodálatos gyümölcsöket érlelt. A zsúfolt templomokban a lelkészek
mindenütt (elenyészően csekély kivétellel!) az erőszakosságok elleni tiltako-
zásokat és az elfogott püspökök iránti hűségnyilatkozatokat olvastak fel, a
gyülekezetek pedig a hitvalláshoz hű püspökökhöz -való föltétlen ragaszkodá-
suknak olyan erőteljes és megható módon adtak kifejezést, hogy már ez maga
is hitvallásszámba vehető. Amikor pl. a házi őrizetben tartott püspököknek
még azt sem engedték meg, hogy a vasárnapi istentiszteleten részt vehes-
senek, Münchenben a templomokból kiözönlö hívők erről tudomást szerezve, a
püspök Iakásához gyülekeztek s az udvaron ,tartottak istentiszteletet. Stuttgart-
ban pedig a vasárnap (okt. 14.) délelőtti istentisztelet után a templomi gyülekezetek
sok ezernyi hívő serege az ugyancsak őrizetben tartott Wurm püspök lakása
előtt vonult el, ~"orálokat énekelve s laz ablakban megjelenő püspökőt kitörő
lelkesedéssel üdvözölve. Münchenbe pedig Bajorország külőnbőző .részeiből kü-
lönvonatok hozták a tömegeket, hogy legalább néma tüntetésben fejezzék ló
püspökükhöz való ragaszkodásukat s az Egyház iránti hűségüket. A korniszáríu-
sok sehol sem tudtak boldogulni.

A délnémetországi hithű lutheránus tömegeknek ez a megmozdulása végre
a birodalmi egyházi vezetőség néhány tagjával is megelégeltette Jáger hallat-
lan túlkapásait s azonnali távozását követelték. Müller azonban még gondos-
kodott arról, hogy ez «tisztességes» formában történjék s Jáger maga 'mon-
dott le egyházi megbízatásairól, sőt minisztériumi állásáról is. Okt. 26-án meg-
szüntették a püspökök örizetét s 30-án Hitler fogadta őket és még Marahrens
hannoveri püspö köt, ,Frick belügyminiszter jelenlétében, de Müller bírod,
püspök nélkül! A két óra hosszáig tartó megbeszélés eredménye az volt, hogy
a püspökök mint egyházaiknak az államhatalom által is elismert jogos vezetői
térhettek vissza s újból átvehették az egyházi vezetést, melyben egy ideig jog-
talanul éserőszakkal megakadályozták őket. Württembergben ellenben a Já-
ger által beültetett komisszáriusok nem voltak ihajlandók az erőszakkal elfog-
lalt egyházi hivatalokat átadni!

Az eseményeknek ez a már színte nem is remélt fordulata azt eredmé-
nyezte, hogy a nyomás alól kíssé felszabadult hitvalláshű -szervezetek most
már erélyes hangon követelték Müller birodalmi püspök távozását is, mint
aki végső sorban felelős Jáger garázdálkodásaíért '8 aki egész imagatartásával.
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nyilvánvalóvá tette, hogy a lutheri hitvallású tiszta bibliai keresztyénségnek
nem megbízható képviselője. Müller lemondását a következők kővetelték : Meí-
ser, Wurm, Marabrens országos püspökök és Zánker breslaui püspök, továbbá
a Hitvallási Zsinat testvértanácsa, élén Koch elnökkel, a missziói és diakóniai
szervezetek munkaközössége, köztük a bethelí Bodelschwingh, .az eredetileg
megválasztott, de a Deutsche Christen által lemondásra kényszerített birodalmi
püspök, azután a Gusztáv Adolf-Egyesület központi elnöksége, a Német Evan-
gélikus Egyház Lutheránus Tanácsa, a Luther Márton Szövetség, az egyetemek
evangélikus teológiai karainak 118 professzora s 'ezenkívül még kűlőn a lip-
csei egyetem 9 teológiai professzora és végül ugyancsak ilyen értelmű ihatá-
rozatot hozott több mint kétharmad résznyi szavazattal a tizenötezernél több
tagot képviselő lelkészegyesületi szövetség vezetősége. Különösen feltűnő a
a teológiai professzorok túlnyomó többségének bizalmatlansági 'nyilatkozata,
köztüs olyanoké, akik azelőtt Müller leglelkesebb hivei közé tartoztak, pl. a
tübingeni Fezer, aki annak idején még a MüUert·birodalmi püspökké választó
nemzeti zsinatot is vezette, úgyszintén Kittel és Hűekert tübingeni professzo-
rok, valamint a greifswaldi Beyer, aki egy ideig az egyházi minisztériumnak
is tagja volt. Müllert éppen a I teológiai professzorok nagy többségének ez vaz
állásfoglalása érintette legfájdalmasabban, de még ez sem tudta johb belátásra.
téríteni. A fenti felszólításokra azt válaszolta, hogy nem mondhat le hivata-
láról, mivel a saját és a .hozzá hű (deutschchristlich!) püspökök 'meggyőző-
dése szerint (!) ez nem szüntetné meg, sőt inkább növelné a zavart az egyház-
ban! Ezzel a válasszalegyidejűleg jelent meg a belügyminiszter Irendelete .•
mely az egyházi sajtót, persze csak az ellenzékét, teljesen elnémította .

.Mi csak egyet csodálunk, azt, hogy Müller lelkiismerete az ökuménikus
tanácsnak nyári állásfoglalása (Fanö szigetén) és .anémet evangélíkusság
hithű tömegeinek igazán hitvalló megmozdulása után -rnég elbírja azt a rette-
netes megterhelést. amit egyházromboló munkájáért való rfelelössége jelent.
iNem nevezhető hősiességnek, hanem csak megdöbbentő \tragikumnak, a sátáiti
erők borzalmasan gúnyos játékának, amikor a történtek után még Isten előtti
felelősségére hivatkozik és ezen a címen akarja tovább folytatni ezt a munkátl

De viszont az első keresztyénség bátor hitvalló erejének megelevenedését
látjuk abban, ahogyan a gyülekezetek lelkészés nem-lelkész vezetői egyaránt
inkább vállalják a megszégyenítő meghurcoltatást, sőt kenyerük elvesztését is,
csakhogy a tiszta Evangéliumot és a· hitvallást megvédelmezzék. Es milyen
felemelő, de egyúttal megszégyenítő is sokakra az, ahogyan a gyülekezetek és
hivek ezrei hitvalló lelkészeik és püspökeik mellé állnak. Nem véletlen, hogy
éppen azokon a területeken a legerősebb ez a mozgalom, amelyek már a
multban is határozottan és sikeresen szálltak szembe a lutheri hitvallást és
ezzel a tiszta evangélikus keresztyénséget is bizonyos «protestáns egység>
javára elsekélyesítő úniós törekvésekkel. (Ezt azért hangsúlyozzuk, mert már
olyan beállításban is ísmertették .a németországi egyházi eseményeket, mintha
egyedül a kís számú reformátusok tanusítanának .gerinoes ellenállást a Né-
met Keresztyének «Birodalmi Egyházv-ával szemben!). A helyzet helyes megér-
tése szempontjából azonban rá kell arra is mutatnunk, hogy ez az ellen-
hatás nem irányul míndennemü egyházi egység 'ellen s nem akarja 'mínden-
áron a régi széttagoltságot fenntartani. Ellenkezőleg: .éppen a lutheri hitvallású
országos (tartományi) egyházak kívánják legerősebben az egységes evangélikus
egyházi szervezetet, de lutheri hitvallási alapon. Igy a reformátusok is meg-
őrizhetnék a maguk hitvallási és szervezeti önállóságát. De éppen ezt a hit-
vallási egységet akadályozza a Műller-Iéle álegység, .amelynek végső célja
Müller saját kijelentése szerint az egységes német nemzeti (evangélikus?)
.egyháu, az .ein Staat, ein Volk, eine Kirches elv alapján. Bármennyire tet-
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szetősnek is látszik ez a cél, 'egy pillanatig se áltassuk magunkat azzal, hogya
német nép egyharmadát kitevő katolikusságnak ebbe az egységes «egyház.-ba
való belekényszerítése az Evangélium diadalát jelentené. Ilyen «egyházs-at csak
az Antikrisztus építhet!

Befejezésül hadd írjuk ide a katolikus Korunk Szava f. é. 21. számá-
nak néhány rnondatát: «A támadás élét a protestantizmus viseli, ez kétség-
telen. A katolíkus tábor püspökeit nem mozdították el, nem neveztek ki még
helyettük állami megbízottakat. nem kívántak tőlük szentségtelen esküt... Mig
a katolikusok egy töredéke gerinc nélkül még ma is alkuszik, áthidaini óhajtja
az ellentéteket, az evangélikus tábor tekintélyes része harcban áll az Evangé-
liumért, Krisztusért. Leplezetlen csodálkozással és imádságos szerétettel kísér-
jük figyelemmel ezt a heroikus harcot,melyet a protestáns tábor jó előre ér-
tünk is vállalt, mert amikor védekeznek az új egység ellen, nemcsak a maguk
hitvallását védelmezik, de a mienket is. Semmi sem .tudná jobban eltávolítani
az igazi egységtör a híveket egy .pásztor vezetése alatt, mínt lez a kierőszakolt
egységesítés, mely meghamisít minden hitvallást. Az egységhez ellenben máris
köselebb jutottunk a közös célért folytatott ellenállásban». W. D.

ft zsinat megnyitása.
Fényes ünnepségek között elkezdték már munkájukat a zsinati atyák.

Három, sőt négy nap telt el az alakulással ; minden rendben és szépen történt.
De valami hiányzott. Hiába vártuk a zsinati atyák eskütételét, vagy hogy leg-
alább is vallást tesznek 'evangélikus keresztyén hitükről. Elhangzott ugyan
a megnyitó istentiszteleten a ifungens püspök részéről az Apostoli Hitvallás,
de az atyák, - nyilván kellő előkészítés hijján, - nem 'mondták vele. Mint-
hogy pedig ennek a vallástételnek nem volt megadva az a jelleg, hogy nélkü-
lözhetetlen feltétele a zsinaton Ivaló részvételnek. ezért nem is pótolta a hiányt.
Elísmerjük, hogy még érvényben .levő Egyházi Alkotmányunk nem rendelkezik
eskü - ill. vallástétel felől. Az elnökséget tehát nem terheli mulasztás. Félünk
azonban. hogy a korlátlan szabadelvűség hívei megbotránkozva vettek volna
tudomást ilyenféle rendelkezésről. A zsinat tagjai közt is többen lettek volna,
akik legalább is .azantiprotestántizmus ördögét festégették volna a :;falra,
ha tőlük azt merik kérni, hogy tegyenek vallást Krísztusban, az Isten Fiában
való hitükről, vagy, hogy megfogadják a hitvallási iratainkhoz való hűséget.
Pedig szükség volna ilyesmire! Ezt sok szomorú tapasztalatunkon kívűl az a
megfontolás is nyilvánvalóvá teszi, hogy legalább is fura állapot ez: ·minden
egyházi tisztviselőtől, még presbitertől is, esküt kívánnak, ugyanakkor a zsinat
tagjai semmiféle bizonyságot sem kötelesek 'tenni a felől, hogy az Egyház javára
akarnak törvényeket hozni. E furcsaságot nem engedjük kisebbíteni olyanféle
mentséggel, hogy például ott a konfírmácíó, vagy hogy a zsinati atyák legtöbbje
korábban is résztvett az egyházi életben, a «világiak> majd mindegyike esküt
tett már mint egyházmegyei felúgyelő. Nem tartottuk volna feleslegesnek, ha
mínden zsinati atya komoly, lelkiismeretbe vágó döntés elé került 'volna a,
rnunka vállalásánál: elfogadja-e míndenestöl egyházunk tanítását. Mert szüksé-
ges, hogy az egyházi törvények hozói - akárcsak a «tanítók> - személyesen
is kifejezzék az egyházi tanítás elfogadását. Szükséges ez megnyugtatásunkra.
Mert mi biztosít minket, hogyatörvényhozók szavai mögött nem olyan tanítás
akar-e érvényesülni, amely hitvallási iratainkkal ellenkezik? Nem akarjuk
most konkrétnmokkal zavarni e gondolatmenetet, nehogy valaki személyes
sértődöttségbői elzárkézzék érvcink elől. De ha azt vélné valaki, hogy réns-
képeket látunk, szíves figyelmébe ajánljuk a zsinati előkészítésben elhangzot~
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félhivatalos és magán véleményeket. Nyitva hagyjuk a kérdést, hogy rni jobb:
az eskü vagy a hitvallás. De, hogy hiányzott valami a zsinat megalakulásában,
ezt újra állítjuk. mi.

.Pescbko Zoltán orqonaestie'
a budapesti zeneművészeti főiskolán az evangélikus egyházi zenét megértő s
azt szerétettel pártoló, lelkes közönségnek szinte családiasan meghitt s egy-
úttal szép és felemelő pillanatokat szerzett, Boldog öröm töltötte el mínden ott-
lévő evangélikus szívét, amikor eszményieri finom s költői értékű feldolgozás-
ban felcsendült a «Bizony meglészen az idő», a «Szívern .szerint kívánorn»,
vagy megszólalt a nekünk, evangélikusoknak olyannyira drága Bach-rnuzsika.
De az öröm rnellett büszke is lehet az evangélikusság, hogy ilyen kezekre
bízza egy gyülekezet orgonáját. Alapos technikai felkészültség, a műveket elő-
térben tartó szerény önmérséklés és nagyvonalú felépítés jellemzik Peschko
orgonaművészetét. Műsora példája lehelne minden egyházi muzsikának, ahol
nem a nagyközönség, sokszor laikus hallgatóság olcsó .tetszését, hanem a
zeneirodalom komoly értékeit tárja a kornoly lelki élményeket váró közönség
elé. A műsorán szereplő Pachelbel, Liszt, Franek C., Brahms, Reger művein
kívül magyar újdonságot is hozott: Kapi-Králik Jenő «Térj magadhoz, drága
Sion» korálelőjátékát. Ebben a szerző a magyar korál lelkét, búsongó 'han-
gulatat modern stílusban, modern akkordokkal. tehát korszerűen fejezi ki.
A mélyen szántó mű merész elgondolású, de logikus felépítésű : új útakat,
keres, mégis templomi áhitatot kelt.

Kísérőleg néhány megjegyzést kell még tennünk. Nem szabad a zenét,
mint semmi művészetet, felekezetileg kisajátítani. Ezért választott Peschko
kifejezetten evangélikus szerzök mellett nem evangélikus szerzőktől való re-
mekműv-eket. Az előadó tehát tudatában volt a rnűvészettel szemben való köte-
lességének. Ugyanakkor mégis az evangélikus társadalomnak lett volna első
sorban feladata, hogy a terem zsúfolásig való megtöltéséveI szintén eleget
tegyen a művészet terén való kötelességének. A nagyszámú közönségen túl
még sok egyházi vezető ember (felügyelők, presbiterek l) érdeklődése jólesett
volna. Fájdalmas dolog arra gondolni, hogy sok ember vállalkozik az egyházi
ügyek vez-etésére, sőt a zsinaton törvények alkotására, de nem látható ott, ahol
az evangélikus élet valóban elevenen lüktet. Magyarázatul szolgálhat, hogy ez
a hangverseny volt az első nagyobb szabású bemutatkozása nemcsak az evan-
gélikus előadó művésznek, hanem a kőzönségnek is. Ennek részéről jóindulat.
és szeretet szépen megnyilatkozott. Azonban meg kell jegyeznünk, hogya hozzá-
értés és műélvezet foka nem állott arányban az előadó művész magas képes-
ségeivel. Oszintén be kell ismernünk, hogy az egyházi zeneművészet terén
nagyon sok a tennivalónk. Hiszen még mindig vannak, akik azt (tartják,
hogy a Bach-muzsika az akadémikusok dolga,' nem való templomba.
Egy gyakorlati tanácsunk is van. Művészeink kötelesek az egyházi zenei ne-
velést megindítani. Jó mód volna erre a németeknél szokásos «musíkalísche
Vespers-Iélék meghonosítása: kevés remekművet (a benyomások ne zsúfo-
lódjanak!) egy pár bevezető szó után adnak elő, a bevezetésben víelhívjuk a
figyelmet a műben levő szépségekre. Egyébként az e téren való feladatainkkal
alaposan is foglalkozott a Keresztyén Igazság augusztusi és novemberi szá-
mában Kapi-Králik Jenő; e néhány sorral az volt a célunk, hogy megint rá-
tereljük az érdeklődést az ott elmondottakra. és hogy felelősséget keltsünk
ott kifejtett teendőinkkel szemben.

Peschko Zoltánnak azért is hálásak vagyunk, hogy úttörő és nagy sikerű
hangversenyévei e gondolatokat újra aktuálissá tette. U. K. S.
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5ZELJEGYZETEK I~I1=
Részlet egyetemes felügyel6nk ez évi jelentéséb61:

Egyházi sajtóorgánumaink száma a "Keresztyén Igazság" címűhavi
folyóirattal gyarapodott. Lelkes munkatársi gárda által támogatva, D. Dr.
Prőhle Károly főszerkesztő és Lic. Dr. Karner Károly felelős szerkelzt6,
folyóiratának eddig megjelent számaival bebizonyftotta, hogy h6zagpátl6
munkát végez és pedig a legjobban végzi azt. űdvözlöm a!.lapot, az evan-
géliumi igazságnak ezt az új munkását és számára Isten áldását kérem.

Egyetemes felügyelőnk mondja:
Elképed az ember, ha olvassa, hogy

Németországban a germán rnitholőgia
kultusza hódít. De nem kevésbbé
nyugtalanító volna, ha a lutheri re-
formáció hazájában az egyház kebe-
lében dúló harc az egyházpolitika te-
réről, amelybe, mint kívülállóknak, be-
leszólásunk nincsen, a hitvallás te-
rére csapván át, a lutheri hitvallás
kerülne veszélybe. A hitvallás ugyanis
közős kíncs, amelyért szót emelni
bárhol is forogjon az veszélyben, nem-
csak jog, de kötelesség is. Viswnt ·nem
elég ilyen jelenséggel szemben csak
a hitvallás ért küzdők segítségére kér-
ni az evangélium lelkét, de szükséges
annak fokozott mértékben való ápo-
lása is.

Alkalmazzuk önmagunkra ennek a
kétségbevonhatatlan igazságnak a kö-
telezéseit.

Lqehirdetésúnkben a fősúLyt a hit-
igazságokra helyezzük és ügyeljünk
arra, hogy az erkölcsi igazságok hir-
detése azokat háttérbe ne szorítsa. Ki
kell lépnünk a sok helyt, fájdalom,
gyéren látgatott templomok szűk falai
közül és népmissziot kell folytatnunk.
Nem szabad tétlenül néznünk, hogy
egyetlen magyar evangélikus Lélek is
eloesszék. Egyrészt szaporitonunk: kell
a nagy gyülekezetekben a lelkészi állá-
sokat, másrészt ki kell szállnunk a
diaszpérába a szétszárt és gondozás
nélkűl veszendőbe menő hívek gyüj-
táqetésére, megmentésére. Erre a célra
hovatovább annál inkább szükség lesz

a megfelelő anyagi eszközökről való
qondoskodásro,

Az idei egyetemes e~házi
közgyülés

ismét bizonyságát szolgáltatta közgyü-
lési rendszerünk csődjének. Ami eb-
ben egyedül felemelő és tartalmas volt,
az az egyetemes. felügyelői megnyitó
és beszámoló. Azontúl már csak az
tudta, rniről folyik a tárgyalás, aki kőz-
vetlenül az elnöki asztal mellé tele-
pedett és míndenáron hozzá akart szél-
ni az egyes pontokhoz. még ha, senki
sem figyelt is arra, amit mondott. Bi-
zony, az ilyen közgyűlésekböl a gyü-
lekezetek életébe semmi építő erő nem
áramlik ki. Még azt is tönkreteszik,
amit az elnöki megnyitó épített. Pe-
dig éppen ilyen megnyilatkozásokra
nagy szükségünk van, amelyekben ott
lüktet a hit, az Egyházat építő Lélek
s hangosan hirdetik, hogy egyházunk
élete nem merülhet ki a jogi szerve-
zet lelketölő száraz formalizmusában.
A helyes útirányt legalább részben
a közgyűlést megelőző lelkészegyesü-
leli gyűlés mutatta meg. Örömmel ál-
lapítjuk meg, hogy az új elnökség
máris megszűntette a régi tervszerűt-
lenséget, rnely egyszerűen az Íróasz-
talfiókból előkotort őtletszerű megnyi-
latkozásokkaI és' az anyagi kérdések
és sérelmek folytonos hánytorgatásá-
val tengette a Lelkészegyesület életét.
Most már állandóan aktuális egyházi
kérdések kerülnek napirendre, csak-
hogy viszont ezek alapos megbeszélé-
sére nem elég egy délelőtt. A legutób-



bi gyűlés azt is megmutatta, hogy
ezen a téren még igen sok .a teendő,
óriási mulasztásokat kell helyrehozni
a lelkészek teológiai továbbképzésének
előmozdítása terén, mert még most is
vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy
a «gy.akorlati teológia. a tetszetős, de
valósággal az Egyház szellemével és
tanításával radikális an ellenkező szó-
virágok és «eszmék. nagy pátosszal
való elszavalása. Kérjük az elnöksé-
get, vegye sürgősen munkába a lel-
készek teológiai továbbképzésének
ügyét. De gondoskodni kell arról is,
hogy egyházunk nemlelkész vezetői is
rninél alaposabban megismerkedjenek
Egyházunk igazi szellemével. Az ilyen
«gyüléseks-böl fognak azután a gyü-
lekezetekbe is igazán építő erők ki-
áradni!

Az egyház és állam,
nemzet és emberiség ma különösen
égető és nekünk szóló kérdéséről ad
mélyenszántó és alapos feleletet Ra-
vasz László a Protestáns Szemle no-
vemberi számában. Örülünk annak,
hogy olyan világosan kifejezte az if-
jabb nemzedék alapvető meggyőződé-
sét: a világháború óriási határvonal,
és mi egy új világnak megyünk elébe.
(jj feléletekre van szükségünk. es ilye-
neket ad Ravasz László. Teszi ezt az-
zal, hogy nálunk szokatlan bátorság-
gal mindezeket a nagy kérdéseket kö-
zös szempontból vizsgálja: a teoló-
gia szemszögéből. Ezért tud olyan mé-
lyenszántó lenni. Világos, határozott
képet ad az Egyházról, Krísztus tes-
téről, Krisztus királyságának területé-
ről. Megszívlelendö, amit az újabb esz-
mélődés alapján az állam ról mond.
.Átmeneti és ideig való intézmény,
amely azért támadt, hogya megrom-
lott emberiségben a rendet fenntartsa,
a békét biztosítsa, az igazságot kíszol-
gáltassa és a közhatalmat gyakorolja.
Lényegéhez tartozik a kényszerítő erő,
ami azt jelenti, hogy bűnös emberek
számára született és természetéhez. ép-
pen a kényszer révén, hozzátapad az
emberi gyarlóság árnyéka. Ha nem
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lett volna bűneset, nem volna szükség
államra ... » Figyelemreméltó megálla-
pításokat tesz a nemzetről j ÓV annak
materíalista-fajbiológikus félreértésétől,
nyomatékosan ráirányítja figyelmünket
az emberiség összetartozandóságának
Istenadta valóságára, amit szem elől
téveszteni annyi, mint a valósággal
összeütközésbe kerülni. Bátran leszá-
mol a külőnféle ma uralkodó tévedé-
sekkel, amelyek pedig szinte lenyűgöző
erővel hatnak óriási tömegekre, és rá-
mutat a helyes útra. Azért tudja ezt
megcselekedni, mert vallja, hogy
«szükség ezekben a zűrzavaros idők-
ben újra hivatásszerűen hangoztatni
a kijelentés régi igazságaít.s Örömmel
adtunk számot . testvér-folyóiratunk
munkájáról, mert a reformátori-hitval-
lásos eszmélődésnek, az élet valósá-
gához való elszánt közeledésnek je-
lét látj uk ebben. Erre törekszünk mi is
minden erőnkkel.

Huszouötéves jubileumát
ünnepelte az elmúlt hónapban a «Ha-
rangszó», amely kicsiny kezdetből
egyházunk munkájának egyik legfon-
tosabb szervévé lett. Ennél a határ-
kőnél hálaadással és örömmel állhat
meg minden evangélikus, mert lát-
hatja: «Míndeddíg segítségünkre volt
nekünk az ÚrI. De az ilyen jubileum
csak akkor igazán értékes, ha nem a
multra, hanem a jövendőre tekint s
látja a feladatok sokaságát, a «sok
aratnivalót.s Adja Isten, hogy a «Ha-
rangszó. további útján is mindig hű-
séggel és áldással végezhesse mun-
káját egyházunk szolgálatában,

A budapesti egyetemi lelkész
állásának ügye végre a megvalósulás
korszakába jutott. A szükséget az ille-
tékesek is belátták. Az egyetemes gyű-
lés elhatározta az állás megszervezését.
Örülünk, hogy a Keresztyén Igazság is
szolgálatot tehetett e jó ügy érdeké-
ben: már májusi számunkban, az ifjú
értelmiség kérdését tárgyaló cikkünk-
ben kértük egyetemi lelkészek mUD-
kábaállítását,
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UJ K<:)NYVEK 1=_=
Két katolikus könyv.

Balla Borisz: A lélek útjai és Arady
Zsolt: Az európai forradalom. Magyar
Kultúra Könyvtár 1-2. és 3-4. szám.
Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása,
Budapest 1934. 195 és 239 lap.
Ez a két könyv, melyet a hang és fel-

fogás azonossága szorosan összekapcsol, a
Magyar Kultúra Könyvtár sorozatában je-
lent meg, de nem a Magyar Kultúra jezsui-
tizmusát, hanem a Korunk Szava fiatal ka-
tolikusainak szellemét tükrözteti.

Balla Borisz könyve kérlelhetetlenül egy-
oldalú és fanatikus an bátor vádirat az el-
len a kávéházakban füstösre aszalt, kör-
útakon hivalgó, korzókon íeszelgö, Nóbel-
díjakkal fémjelzett, neon-fényben szipor-
kázó, úri tempókkal pózoló, de mégis
nyárspolgári, valamilyen hamis és torz
európaiság mezében gőgösen tetszelgő,
édeskésen érzelgős vagy pornograíikusan
naturalista, fölényesen kozmopolita vagy
vadul és dühösen soviniszta, üzletszagú.
hazug, perverz, cinikus és felszínes, er-
kölcstelen és istentelen kultúra ellen, amely
halotti lepelként borul reá Európára Moszk-
vátol Londonig és Stockholmtól Rómáig, s
elfojtja és lemosolyogja az európai léleknek
azt az igazi kultúráját, amely ott fénylik,
rezeg, sír és mosolyog, suttog és dübörög
a liziői Martin Terézek miszticizmusában,
a kartauzi kolostorok csendjében, Dom De
Baury világában, Sigrid Undset, Franz
Werfel, Gide vagy Mauriac írásaiban, a
RomiIly fölötti holdfényben vagy madame
de F. magányos ciprusaiban.

Aradi Zsolt pedig - talán szabad így
mondanunk: az életnek nem kultúrális,
hanem politikai síkján tekint szét, s az
európai államok bel- és külpolitikai ten-
denciáit és konstellácíóit vizsgálja. Az
európai forradalom végső oka az, hogy a
népek halálosan kiábrándultak a liberális
demokráciából, Amit - szerző szerint --
Luther, Rousseau és Marx elrontottak, t. i.
a Német-Római Birodalom népek íölötti
szentségét s mindenekfölött az európai né-
peknek Rómához való kötöttségét, azt most
a Mussolinik, Hitlerek, De Valerák, francia
és angol újkatolikusok igyekeznek úgy-
ahogy jóvátenni. A könyv tartalmának tü-
zetesebb ismertetésébe nem foghatunk bele,
mert arra nincs hely. A Iőcímek sokat el-
árulnak: A demokrácia árulása, Az euró-
pai .színjáték, Nemzetközi igazságosság, A
zsidókérdés, Az egyetlen örök út, A húsz-
évesek internacionáléja.

Balla Borisz és Aradi Zsolt fiatalok, s

könyveikből egész pontosan meg lehet ál-
lapítani a katolikus fiatalság világnézetét.
Ez a befelé elég sokrétű fiatalság kifelé
egységes frontban áll szembe a 19. század
letűnt jelszavait hangoztatő "öregek" nem-o
zedékével, s nagyon élesen kiemeli velük
szemben egészen más lelki berendezettsi:-
gét. A mai fiatalságnak a kenyérkérdésen
túl is problémákat észrevevö része a nyárs-
polgári liberalizmus erőtlen és tartalmatlan
szólamait éppúgy elveti, mint a konzerva-
tivizmus formalizmusát és üres tradició-
tiszteletét. Tudja, hogy "a keresztes lova-
goké ma újból a világ", "ő az Isten front-
katonája" . Forradalmi hangot üt meg Aradi,
amikor azt írja: "Aggastyánok torlaszolják
el az új Európába vezető utat, s appellálnak
arra, hogy nem szabad bántani őket, mert
ök öregek.,. S ha sikerül Európa fiatal-
ságát újból egymás ellen uszítaniok, a ha-
lottak lelki bizonyságot fognak tenni az
Ur előtt és vádolni fognak: Mi nem akar-
tuk."

A másik, amire figyelnünk kell, az, hogy
Balla Borisz és Aradi Zsolt meggyőződéses
katolikusok, s könyveik éppen ezért hűsé-
gesen tükrözik a modern katolicizmus fel-
fogását. Balla Borisz a lélek igazi kultűrá-
ját a katolikummal azonosítja. Erőteljesen
hangsúlyozza az igazi kultúrának katolikus
jelleget és a katolikumnak igazi kultúrát
teremtő erejét. Jellemző erre nézve az,
amit Sígnd Undsetról mond: "Sigrid Und-
set katolikus hitre tért. A zseni átkarolta
a lelket és a lélek erre magával menti a
zsenit." Aradi Zsoltnál is szembetűnő, hogy
a politikai helyzetképek megítéléséaél mi-
lyen erőteljesen érvényesül katoIikus men-
talitása. Az evangélikus Németország és
Skandinávia elleni ressentimentje, s a re-
katolizálódni kezdő, Rousseau után ismét
a pápa .íelé orientálódó Franciaország és
a katolikus jellegűnek és szelleműnek tar-
tott Anglia iránti szimpátiája ékesen bizo-
nyítja ezt. A fascizmusban is felfedezi a
romanitás kétségtelen jeleit. Magyarorszá~
történelmi hivatását abban látja, hogy a
szintén katolikus Ausztriával és Lengyel-
országgal együtt a germán protestantizmus
és a szláv orthodoxia között a római gon-
dolat védőbástyája legyen. Az európai ki-
bontakozás "egyetlen örök út" -ja: "restau-
rare omnia in Christo". Persze ebben a
mondatban Krisztus alatt a felekezeti jel-
leg geUójából kiemelt "ecclesia catholica"
értendő. Optimizmusára jellemző, hogy sze-
rinte az eszmék zűrzavara a katolicizmus-
nak kedvez. "Minél jobban tombol az erő-
szak, minél inkább akarják azonosítani f6l-



keresztyénségekkel. annál inkább vonzza
maltához, mint óriási es örök mágnes a
szerleszét hullott szemétből az elkevere-
dett vasdarabokat" . - Balla és Aradi ka-
tolicizmusa nem babona, nem sötét reak-
ció, nem tömjénfüstös kultusz, hanem
mindezek mőgött, ezekkel együtt vagy ezek
nélkül valami más is; misztikus elmélye-
dés és keményen feszülő aktivitás, szeciá-
lis segftés és lélekmentés; az egyoldalú-
ságig meggyőződéses s nagy magabízásában
az "una sancta ecclesíáv-nlkívül semmi jót
és semmiféle protestáns keresztyénséget
elismerni nem akaró, agilis és harcos ka-
tolicizmus ez.

Mindezeket - csupán ismertetésről lé-
vén szó - minden kritika nélkül álla pi-
toUuk meg az előttünk fekvő két könyv-
röl és könyvből. K~k~n Andrct ••

Dr. Erdős Károly és dr.Pong-
rácz József: Újszövetségi
bevezetés.
Pápa 1934, ára; lO:P.
A "Theologiai Kézikönyvek" c. gyüjte-

ményben jelent meg, mint a gyüjtemény
4. kötete, e hézagpótló mű. Az előszó sze-
rint dr. Erdős József ny. debreceni egye-
temi tanárnak a reform. egyházi könyvtár-
ban megjelent Ujszövetségi bevezetését
dolgozták át újra elsösorbanS,teol.. hallga-
tók számára, de úgy, hogy a művelt nagy-
közönség is tájékozódhatik a könyv alapján
az újszövetségi könyvek létreiöveteléröl,
A két szerző úgy osztozott meg a munkán,
hogyaszöveget Pongrácz J. dolgozta át s
ő állította össze az irodalmat is; Erdős K.
aszöveget átnézte s tárgymutatót készitett.

A munkát mindenekelőtt jellemzi a rend-
kívül gazdag irodalmi utalás. Kezdő teo-
lógus, vagy más érdeklődő szempontjából
tán erős megterhelésnek látszik is ez a leg-
kisebb részletekre, még folyóiratokban is
megjelent cikkekre való utalás, mégis igen
hasznos munkát végzett azzal a szerző,
hogy az egész tárgykörre kiterjedő, a leg-
úiabb műveket is felölelő irodalmat egybe-
állította, úgy a kűl-, mint belföldit. Itt leg-
feljebb azt jegyezhetem meg, hogy az an-
gol irodalom a mégis csak alapvető német
mellett igen kiemelkedik. Barth F. és Ap-
pel német bevezetései, valamint Cremer-
Kögel bibliai azétára hiányoznak a Ielsoro-
lásből.

Ami a mű tartaimát illeti, megbízható,
szolid egybeállítása az újszövetségifibeve.
zetés terén elért eredményeknek.

Ha futtában végignézünk a főbb problé-
mákon, az Ú. n. szinoptikus kérdésnél, az
első három evangéliom keletkezésére nézve
Zahn Th. nyomán, de rajta még túl menve
azt véli, hogy Máté nem aramai. hanem
már eredetileg görög nyelven írta meg
eVII_Dgéliomát.Márkot fiatalabbnak tartja.
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Tehát nem fogadja el sem az eddig álta-
lánosnak tekintett "két forrás hipotézist".
sem az "alaktörténeti" felfogásmódot (lásd
folyóiratunk 9. számát), bár ismeri. Az
egyes evangéliomokról nagy melegséggel
és szeretettel íro ami kitűnik főként~János
evangéliomának meleg védelmezésénél, bö
tartalmi egybeállításokat is közöl.

Pál apostol megtérésének történetiségét
védi minden "elpszichologizálás" -sal szem-
ben. Bőven foglalkozik missziói útjaival
(164-230), már szinte monográíiai bőség-
gel, A római gyülekezetE'.t pogányeredetű-
nek tartja (?) s a levelet nem a legszer en-
csésebben osztja fel a bűnről, a megvál-
tásrói s hála da to sságról szóló részekre.
Az Efezusi s a Philíppi leveleket Rómából
származtatja, s az előbbinél ha tud is kör-
levél jellegéről. ragaszkodik az "efezusi"
felíráshoz (egy korábbi tanulmánya alap-
ján; Pál apostol Efezusban). A Pásztor-
leveleket mai formájában Pál írta; a Zsidó-
levél a jeruzsálemi zsidókeresztyéneknek
szól. A 2. Péter-levelet is eredetinek veszi.

Ezek a íökérdésekre vonatkozó meg-
állapításai; ezekhez ugyan részben szó fér,
de másfelől éppen az újszőv. bevezetés
terén érthető még a túlzott óvatosság is.

Még aki az egyes részletkérdésekre nézve
más felfogást vall is, az egész munkáért,
annak mindenre kiterjedő gondos kídolgo-
zásáért s áttekinthe!őségéért csak kösző-
netét fejezheti ki a szerzöknek, akik nehéz
időkben vállalkoztak e hézagpótló munka
kiadására. Teol. hallgatóknak, művelt kö-
zónségnek egyaránt ajánljuk. Kiss Jenö,

Asmussen H.: Christenlehre.
Göttingen, 1934. Vandenhoeck u. Rup-
recht kiadása. 40 lap, ára 65 Pfennig.
A keresztyén tannak rövid, mintegy hit-

vallásszerü összefoglalása s egyúttal az el-
lentétes tanításoknak ugyanilyen elutasí-
tása. Abból a meggyőződésből született,
hogya világ mai állapota által Isten nem-
csak felszólítja, hanem egyenesen kötelezi
az Egyházat arra, hogy ne a keresztyénség-
röl beszéljen többé, hanem a keresztyénsé-
get mondja meg a világnak, olyan világo-
san és határozottan, amint csak lehetséges.
A kis füzet valóban ezt is teszi. Az elő-
adott tantételek a legszorosabb értelemben
hitigazságok és mégsem elvont tantételek,
hanem közvetlen és sokszor egyenesen
megrendítö erővel markoinak bele az em-
ber életébe, cselekvésébe. akaratába. Aki
ezeket a csodálatosan metsző élességgel
megformulázott tantételeket olvassa, szinte
állandóan az isteni akarat parancsoló kény-
szerítése alatt érzi magát. Ez a Barthféle
teológiának - melynek lutheri irányzatát
képviseli a szerző - egyik előnyös jellem-
vonása. Barth teológiájával való kapcsolata
okozza azonban azt is, hogy egyes helye-
ken, pl. mikor a teremtésről, törvényről
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stb, sz6l, néha úgy látszik, mintha a mö-
ltötte álló dogmatika skolasztikus skotista
irányban eltávolodnék a lutheri teol6giától.
Ezért a nagyon értékes füzetet tanácsos
bizonyos óvatossággal használni.

AlteWeihnachtsmusikfür Kla-
ner. Báreureiter-kiadás, Kassel, 1934.
A közeledö ádventi napokra érdekes s

nekünk evangélikusoknak külön értékes
kiadás jelent meg a kasseli Bárenreíter
cégnél. A manapság már oly ritka házi
zenét igyekszik ez a kedvestartalmú kis
koUafüzet le2alább az ádventi s karácsonyi
napokra visszaidézni a multból. Tartalma
30 nagyon könnyű zongorán és harmóniu-
mon egyaránt játszható régi evangélikus
korálelöiáték, A benne szereplö szerzök
csupa régi, patinás értékei az evangélikus
egyházi zenének: Buttstedt (Pachelbel ta-
nítvány), Walter (Luther munkatársa), Kauíí-
mann [merseburgí orgonás a 18. században).
Az ádventi hangulatot a "Jöjj, Népek Meg-
váltója ... " korál különbözö Ieldolgozásaí
képviselik, míg a karácsonyról a "Menny-
böl jövök most hozzátok ...•• , az "In dulci
jubilo", az "O Jesulein süss" szólnak. Az
evangélikus családban a karácsony meg-
szenteléséhez s lélekben való megünneplé-
séhez nemcsak a "Csendes az éj ... " hang-
jai, hanem sokkal inkább az ilyen régi
evangélikus, költői tartalmú korálok ott-
honi előadása tartozik hozzá I Bárcsak mi-
nél több karácsonyfa alatt csendülne fel
ré2i egyházzenei kincsünk! Kapi-Králik Jen6

Dr. Vanyó Tihamér Aladár
O. S. B.: A trienti zsinat
határozatainak végrehajtá-
sa Magyarországon. A magyar-
országi római katolikus egyházfegyelem
alakulása 1600-1850. Pannonhalma. 1933.
78 lap, ára 2'12 P.
E könyv különlenyomat a .•Püspöki

jslentések a Magyar Szent Korona orszá-
ltainak egyházmegyéiről 1600-1850" című
kiadvány elé írt bevezetö tanulmányból.
A szerzö rendszerezi benne a jelentések
adatait a címben megadott szempontból.
Munkája úttörő, mert a római keresztyén-
séll történetének eddig feltáratlan részleteit
vázolja elénk. Munkája példás, mert nyil-
vánvalóvá teszi, hogy a szellem történelmi
érdeklődés milyen termékenyítőleg tud
hatni az adatkutatásra is; az egyháztörté-
nelem akkor teljesíti hivatását, ha az egyház
sajátos életét vizsgálja. Munkája tanulságos,
mert látjuk belőle, hogy a hatalmas trienti
zsinat nagyszerű intézkedései feliben sem
érik el azt a hatást, amelyet egyetlenegy
s:&8mély, történetesen Pázmány Péter, elér.

Munkája a valóság hű közlésében köve-
tésreméltó: beismeri, h0lty a római egyház
híres fegyelme voltaképpen csak eszmény.
A szerző maga írja befejezésül: "Tanul-
mányunknak épen az volt il célja, hollY
az eszmény és a val6 közti viazonyt,
különbséget az egyházfegyelmi élet eltéaz
területén felfedjük." (78. 1.) s. J.

Folyóiratszemle.
A német protestantizmus alapjait rengető

válság szólal meg mostanában az eltyhbi
és teológiai folyóiratoknak is majd minden
számában. A "LathenWDIJ (Lipcse, Dei-
ch ert-kiadás) októberi számában Elert fr
egy figyelemreméltó tanulmányt, melyben
az új birodalmi egyház vezetőségétöl ism é-
telten hangoztatott "lutheri szellem" miben-
létét világítja meg és teszi éles kritika
tárgyává. Ugyancsak igen fontos kérdést
tárgyal Otto eisenachi egyháztanácsos is,
mikor azokat ,a feltételeket világítja meg,
melyek az Ujtestámentomból nyerhetők
felelős egyházi hivatalviselők alkalmazására
nézve. Mindkét tanulmányból sokat tanul-
hatunk hazai egyházi viszonyaink számára
is. A "Luthertum" novemberi számában
Otto említett tanulmányának befejezésén
kívül még két figyelemreméltó tanulmány
van, az egyik Wendland heidelbergi pro-
fesszortól "Isten országa és a történeti
világ" címen, a másik pedig Strass er hil-
desheimi Ielkésztől arról a kérdésről, hogy
az Ótestámentom ébreszthet-e hitet.

Az egyházi szervezet kérdése reformátua
szemszögböl nyer megvllágítást két igen
világosan megírt tanulmányban, melyek
közül az egyik a stuttgarti Kohlhammer
kiadásában megjelenő ,,Dent.cbe Tbeo-
logie" októberi számában Weber Ott6
göttingai professzortól, a másik pedilt
a müncheni Kaiser-kiadásban megjelenő
,,Evangelbc:be TbeologielJ szeptemberi
számában Obendiek wuppertali lelkésztől
jelent meg. Ugyanitt fokozott érdeklődéare
tarthat számot Wolf bonni professzor elő-
adása, melyhen a hit, vallás és evangélium
fogalmait a reformátori teológia értelme-
zése szerint világítja meg. Ugyane folyóirat
októberi számában Schlink giesseni lelkész
arról a ma ugyancsak rendkívül égető kér-
désről ír, hogy milyen értelemben ismer-
hető meg Isten cselekvése a történeleniböl.
A .Deutsche Theologie" fentebb emlitett
száméból kiemelendő még Fez/lrnek egy
prédikációja, továbbá Rűekert tanulmánya,
mely Bonifátiusszal .és az ir-skót misszióval
fQglalkozik és a németek megtérésének
egyik fontos és ma erősen vita tárgyAt
képezö kérdését tisztázza. K.



A magyar bibliaolvasó keresztyénség mindmáig nélkülözi az olyan
művet, amely korszerű tudományos felkészűltséggel és egyben hívő el-
mélyedéssel vezetné be a kereső lelkeket az Új-Szövetség szent iratai-
nak világába.

Magyarázatos bibliafordítás.
Szakszerű és gyakorlati.

Tudományos és népszerű.

Elmélyülő bibliaolvasók,
lelkészek,

vallástanárok.
tanítók,

bibliakörvezetők,
belmissziói munkások

számára nélkülözhetetlen!

Lic. Dr. KARNER KÁROLY egyetemi tanár
ennek az égető szűkségletnek kielégítésére vállalkozott: még karácsony
előtt megjelenik a

"Keresztyén Igazság"
F--_~_---,·kiadásában a nag mű---e1séL.kötel~· _._~ _

Máté evangéliumának magyarázata.
~ könyv önmagában is befejezett egész.
Uj fordításban közli az evangéliumot s beható magyarázatot ad mind

tárgyi, mind tartalmi szempontból. A szerző minden ponton figyelembe
veszi a modern bibliakutatás eredményét, de teljesen eredeti utakon jár.
Teljes tudományos felkészültséggel és a hívő lélek alázatosságával tolmá-
csolja Krisztus evangéliumát j" megalkuvás nélkül teszi ezt, felszabadultan
mindenféle emberi, e- világi - észszerű, szabadelvű, történelmi, lélektani -
magvarázgatástól. Nem elégszik meg a tárgyi kérdések taglalásával, a
történelmi háttér feltárásával s a szöveg magyarázatával, hanem rámutat
korunk egyéni s társadalmi életének legégetőbb kérdéseire, a kérdések
mőgőtt levő bűnökre s az egyetlen megoldásra,

A magános bibliaolvasó elöl elhárítja a megértés akadályait. Utat
mutat neki a biblia mélységei felé. Megtanít ja a Szeritirás helyes olvasására.

A lelkész jó segítséget és bőséges eszméltető anyagot kap benne
igehirdetéséhez. Pótolja, sőt világos előadásával felülmúlja l'I drága s
hozzáférhetetlen külföldi kommentárokat.

Vallásfanárok, hitoktató tanítók számára nélkülözhetetlen segéd-
eszköz az Új-Szövetség modern tanításához.

A belmissziói munkás, bibliakörvezető dilettáns vezérfonalak helyett
megbízható kézikönyvet nyer benne előkészületéhez.



A könyv december elején jelenik meg kb, 240 oldal terjedelemmel.
Bolti ára 5'- pengő lesz,

Előfizetési ára 3'80 P. öi példány együttes megrendelése esetén
1 ingyenpéldányt adunk.

Az előfizetői jelentkezést a Keresztyén Igazság szerkesztőségébe :
Sopron, Honvéd-út 17. kell küldeni, az előfizetés árát be lehet fizetni a
"Keresztyén Igazság kiadóhivatala : Sopron, Várkerület 66." címen a
45.031 számú csekkszámlára.

uMáté evangéliuma"
Jézus életének könyve páratlanul alkalmas karácsonyi ajándék. Szerezzen

vele örömet valakinek Krisztus születésének ünnepén!

A "Keresztyén Igazság"
kiadóhivatala.

Előfizetés ..
Alulírott(ak) megrendelj~ 3'SO P előfizetési árban Lk Dr. Karner

Károly: "Máté evangéliuma" c, müvét.
A könyv árát egyidejűleg megküldf~ - kérj~ utánvételezni.
A nem kívánt módozat törlendő, Olvasható írást kérünk,
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Szővegrészlet
Lic. Dr. Karner Károly: "Máté evangéliuma" c. művéből.

43 Hallottátok, hogy megmondatott: "Szeresd felebarátodat" és gyűlöld
44 ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket
45 és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek, hogy legyetek a ti

mennyei Atyátoknak fiai, mert felhozza napját a gonoszokra és jókra
46 és esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Mert ha azokat szereti-

tek, akik viszont szeretnek titeket, micsoda jutalmatok lesz? Nem cse-
47 lekesznek-e ugyanígy a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket kő-

szöntitek, ugyan mi kűlönöset műveltek? Nem tesznek-e ugyanígy a
48 pogányok is? Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy ati mennyei

Atyátok is tökéletes.

43. vs. v. Ö. 'Ill. JVlóz19,18. -18.vs. v. Ö. Ill. Móz 19.2.

Az új, a farizeusokénál jobb igazság, amelynek a követelményét Jézus'
a 20. vs-ben felállította, rajzolódott meg akkor, amikor a tanítványoknak egy-
más közti és a világ fiaival való testvéri együttélésről volt szó. Az eddig fel-
sorakoztatott példák a jobb, tökélelesebb igazságot úgy szernléltették, hogy
főként a titalmakat emelték ki. Jézus ajakán a «Ne ölj! Ne törj házasságot!

E----,..-,:~~I·re es md.! hmmsan 1» t~[alma azonnal át\'állowll ugyan kőveteléssé és a tanít-
vány magatartásának a gyakorlati szabályává Jell. A következő ige egy mon-
datban Toglalja össze a farlzeusokéuái tökélelesebb igazság Iényegét.

«Ne gyűlöld a te testvéredet szívedben ; fedd meg a te felebarátodat
nyilván, hogy ne viseljed az. ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy és haragot
ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd felebarálodat, mint magadat.
Én vagyok az Úr!» (Ill. .Móz 19,17-1?). Az Otestámentornnak ezt az igéjél
emeli ki Jézus és pedig oly módon, hogy a felebaráti szerétet követelményét

43 állítja a középpontba és melléje helyezi annak azeHentélét: «Gyűlöld ellen-
ségedett» Az utóbbi nem szószerínti idézet az ótestámentomból, nem is mutat-
ható ki az sem, hogy a zsidó írástudomány ilyen leplezetlenül gyűlöletre taní-
totta volna a népet. Hogy Jézus mégis ezt, mint általában elfogadott paran-
csolatot idézheti, azt megérthetjük abból, hogy a zsidó valóban szenvedélyes
gyűlölettel gyűlölte ellenségeit. Elég ,ebekinLetben a 41,69 és 109. zsoltárra
utalni. Ez Jézus korában sem volt máskép. Ezt tanusítja a Kr, u. 110 körül élt
Rabbi J.ochanan ben Tortai mondása, amely szerint 70-ben a templom el-
pusztulása Isten büntetése, volt azért, mivel a jócselekedetek halmozása és a
törvény tanulmányozásában való elmerülés ellenére is sok volt Izráelben «az
alaptalan gyúlölet». De ugyanezt mutatja az a kőrülmény is, hogy amikor az
ótestámentom felebarátról vagy testvérről beszél, akkor mindig csak a zsi-
dókra, a «nép fiais-ra gondol, arnint aza fenlebbi idézetből is világos. Ezen
nem változtat az sem, hogy a mózesí törvény megköveteli a nép közt élő ide-
genekkel való jó bánásmódot (v. Ö. III. Móz 19,34).

Jézus ezt a megkülönböztetést a zsidók és idegenek közt lehetetlenné
teszi. Az ember felebarátja az, akivel az élet útját járva találkozik és akinek

____ -.-"",'}."/",,.., •• , "" '~". ·'"J~r1;'·.·m·""·..,...-"''' •••••..,...,WULi ..f..".~.u.: m · _



testvéri szelgálatot végezhet (v. ö. Luk 10,2;)-37). Felebarátja iránt a tanít-
vány a szeretet fellétlen kötelességével tartozik. Hogy mennyire Jeltétlennek
mennyire megalkuvás nélkülinek kell lenni a szeretetnek, azt Jézus evvel a
szóval világítja meg: «Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik
benneteket űldöznek l» A kegyes izraelita Istenhez folyamodott imádságában,
ha üldöztetést szenvedett és azért könyörgött, hogy üldözőit pusztítsa el Isten
(v. ö. pl. Zsolt 69,23-27). Jézus arra tanítja tanítványait, hogy üldözőikért
imádkozzanak, mint ő maga is imádkozott ellenségeiért (Luk 23,34). Az a
szerétet pedig, amelyet Jézus követel, nem elfolyó érzelem, még kevésbbé
persze jóindulatú, de üres szavak árja, hanem cselekedet és cselekedetben
megnyilatkozó magatartás, mcly még szenvedés, üldöztetés és károsodás árán is

45 állandóan azon van, hogy a testvéri együttélés közösségét megtartsa. Ily rnó-
don lesznek a tanítványok a mennyei Atya fiai, választott, kedves gyermekei.
Nem mintha a tanítvány ezzel a magatartással harcolná ld, hogy Isten fiává
legyen, hiszen amint földi viszonylatban sem Leheli valaki magát önerejéből
valakinek a fiává, úgy nem a mi magatartásunk érdemli ki az istenfiúságot
sem. Isten választ ki bennünket fiaivá, de ennek a fiúi méltóságnak kell megnyi-
latkozni és mindig újra megvalósulni a szeretetben, amelyet felebarát és
ellenség iránt tanusítunk. Ezért szól Pál apostol a szeretetről úgy, mint az'
Isten Szentlelkének művéről míbennünk (1. Kor 12,37-14,1). A példája ennek
a mindenekkel jót cselekvő szeretetnek az Isten, aki kegyelmi ajándékait
jókra és gonoszokra egyaránt kiárasztja: felhozza napját mindannyi ukra,

46 esőt ád igazaknak és hamisaknak egyaránt. Ha a «szeretets számító indulattal
csak olyanok felé fordul, akiktől viszonzást remélhet, akkor nem szeretet,
hanem haszonlesés és akár az e világ dolgaiba elmerült, csak földi boldogságet

47 kereső vámszedőknél is megtalálható. Éppen úgy, ha valaki csak azokat köszöntí
a békesség áldás-kívánásával (a «Békesség nektek !» köszön lés - v. ö. Ján 20, 19
- áldást mond arra, akinek szól), akiktől hasonló viszonzást várhat, akkor
az illető egy szintre kerül a pogányokkal, akik ugyancsak önző számításból
tanusitanák jóindulalot vagy gyűlöletet másokkal szemben.

48 Mindezt Jézus ebbe az igébe foglalja össze: «Legyetek tökéletesek, 'mint
ahogyan a ti mennyei Atyátok tökéletes». Az Otestámentomban Isten azt mond-
ja: «Szentek legyetek, mert én, az nr, a ti Istenetek, szent vagyok!» Szent az,
aki teljesen elkülönül ettől a bűnös világtól és teljesen Istennek adta oda
magát. Az Istennel" való odaadás tazonban akkor valósul meg, ha az embert
(IZ a szeretet tölti el, amely Istenből árad felénk. Az a tanítvány tökéletes,
akit a szerétetnek ez a tökéletes indulata tölt el, mert Isten tökéletessége is
az, hogy teljes, tökéletes szeretet (v. Ö. 1. Ján -L,8). Ahol ez a szeretel le bt
valóságga, 'Ott megszűnt a harag és gyűlölet, a gyönyört kereső erotikus kí-
vánság, amely az asszonyt a férfi indulatának a tehetetlen prédájává teszi, a
felebarátot megtévesztő hazudozás, a bizalmatlanság, amely Isten nevét kény-
telen segítségül hívni, annak igazolására, hogy igazat mond, megszűnt az
egyéni jog feltétlen érvényesítésére való törekvés, amely lehetetlenné teszi
az egyszer megsértett testvéri békesség helyreállítását. E helyett erőhöz jut
a lélek készsége irgalmasság gyakorlására, sőt akár sérelem, üldözte lés és
szenvedés elviselésére is. A szerétet jót cselekszik mindenekkel és mindent
eltűr, hogy a bűn által feldúlt világot újra felépíthesse és eltölthesse az Isten
békességével.

,

EZEKELY ES TÁRSA, SOPROtJ
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Olvasóinkhoz!
A "Keresztyén Igazság" a jelen számmal befejezi első évfolyamát.

Kimondhatatlan hálával Isten iránt zárjuk le az első évfolyamot, mert
minden reménységen felül megáldotta munkánkat. De szívbeli köszönetet
mondunk sok hűséges barátunknak és kitartó olvasónknak is. Kérjük
őket, hogy a "Keresztyán Igazság" iránti szeretetben ne lankadjanak
meg, sőt, hogy mindeni tegyenek meg, ami erejükből telik, folyóiratunk
terjesztése érdekében. Evangélikus Anyaszentegyházunkat szolgálják
vele. Ettől függ, hogy a "Keresztyén Igazság" jövő évfolyama szebb
formában és bővített tartalommal jelenhessék meg, az előfizetési ár
emelése nélkül. Akik folyóiratunknak öt olyan új előfizetőt szereznek,
akik előfizetési díiukat egy évre befizetik, azoknak a "Keresztyén
19azság"-ot egy évre ingyen küldjük.

A "Keresztyén Igazság" kizárólag előfizetőinek támogatásáből
tartja fenn magát. Kitüzött fontos feladatait csak úgy oldhatja meg,
evangélikus e2yházunkat csak akkor szolgálhatja, ha előfizetői cserben
nem hagyják. Azért ismételten is kérjük hátralékos féléves előfizető-
inket, kiváltképen pedig azokat; akik előfizetésüket még nem rendez-
ték, hogy az esedékes előfizetési összeget sürgősen küldjék be.

A "Keresztyén Igazság" első évfolyamának részletes tartalomjegy-
zékét a januári számhoz fogjuk csatolni.

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk a "Keresztyén Igazság" ,könyv-
tára első kötetéről, Lic. Dr. Karner Károly: "Máté evangéliúma" c.
könyvéről szőló részletes tájékoztatást, melyet jelen számunkhoz mellé-
kelünk. Ugyancsak mellékelünk a jelen számhoz csekklapot is azon
olvasóink számára, akik Lic, Dr: Karner Károly: "Máté evangéliuma"
c. művét meg akarják rendelni.

Hittestvéri üdvözlettel

a "Keresztyén Igazságu

kiadóhÍvatala. ' .,-



A Keresztyén Igazság Könyvtárá-
nak első köteteként december elejére megjelenik

Lic. Dr. Kamer Károlytól

11Máté evangéliuma" ..
Az első magyar munka, amely kézérthetően. korszerűen magyarázza
Máté evangéliumát, Nélkülözhetetlen lelkészeknek, hitoktatóknak, vallás-
tanítással foglalkozó tanítóknak, bibliakörök vezetőinek, valamint minden
Bibliát olvasó embernek.

Előfizetési ára 3'80 P lesz, bolti ára 5'- P.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" szerkesztőségében,
Sopron, Honvéd.át 17.

Elözetes értesítés és előfizetési felhívás..
Az Újszövetséggel eredeti nyelvén foglalkozó teológusok, lelké-

szek és más érdeklődök részére régóta érezhető hiánvon akar segíteni
a most kiadásra kerülő

Újszövetségi Görög-Magyar Szőtár,
,a~el)/. kb,' :~O-:-22 ív terjedelemben nagy zsebnaptár formában jelenik
!peg:n.:m:tnaxer György néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéziratos

;\" i"szö,vegé;t< .azúj,~pb szótár-irodalom alapján átdolgozta Dr. Kiss Jenő,
~"-egyet~mi.t~n~'rt·A könyv előreláthatóan januárban jelenik meg, Bolti
·""oIM kb,8':pengő lesz, Előzetes jelentkezés esetén 6 pengő. A szótár

fel~~~~ e~é~z Újszövetségre terjedő szókincset. A fontosabb szavak-
nál, ~ony- és határozó szóknál gazdag íráshely-utalásokkal, a nehe-
zebb igealakok külön feltüntetésével.

Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: Dr. Kis s .J e n Ő~ egyet.
taaáraá1 Sopron, Hittudomáayi Kar.


