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



Egyenlő indulattal
«Eoodiái intem, Sziniikliét is ini em, hogy

egyenlő indulattal legyenek az Úrban». Fil. 4.,2.

Rendszeres bibliaolvasók is megszoktuk, hogy mikor nevekre bukkanunk
a levelekben, átfut juk a neveket, s az itt-ott megemlített embereknek küldött
sajátos üzenetekkel egyáltalában nem törődünk.' Az az érzésünk, hogy ami
másnak a nevére szól, nem tartozik reánk. Más verssort még csak úgy veszünk,
hogy az annyira-amennyire, többé-kevésbbé nekünk szól, mert valamilyen
tanitás van benne. Pedig ezek a személy szerinti és személyeknek szóló mondaní-
valók, üzenetek különösképen figyeltethetnek föl arra, hogy az Ige csakugyan
mindig személy szerint, személynek szélott és Isten ma is így akar, s épen ezer.
ken az üzeneteken át is, személy szerint, személyerikint mínket megszólftani.

Ez a kis intő vers először is azt jelenti, hogy minden más iránnyal szem-
ben az Ige sohasem ad általános személytelen elvet, irányítást, tanítást. Mi az;
élet minden területén megszoktuk azt, ma különösen, hogy nagy, általános irány r

elveket adunk és várunk. Tanításban is, politikai, vagy bármiféle programber
szédben is általánosságokat szoktunk mondani és általánosságokat kapni. Refor-
mációi emlékünnepe ken például a keresztyénségnek a hit által való megigazu-
lás-tanáról szoktunk így beszélni. Máskor vallás-erkölcsi igazságokról, taní"
tásokról szólunk, megint csak ilyenformán. Világi síkon a közösség érdekeinek
szolgálata címén és alkalmával beszélünk osztályokról, fajokról osztályole-
nak, fajoknak. megint csak általánosságban, személytelenül, Ha jól megvizsgál-
julG a beszédnek, az írott vagy elmondott gondolat- és szóközlésnek ezt a mód-
ját, azt látjuk, hogy ez a módszer kettőt mindenesetre biztosít a beszélő, a halle
gató és a mondanivaló számára: a mondanivalót illetően az általánosságot;
mínket illetően, akik mondjuk és akiknek mondjuk, a szernélytelenséget, Mindent
egybevéve pedig biztosít egyetlenegy valamit, a felelötlenséget, Innen is van
aztán, hogy úgy az emberekkel, mint mondanivalónkkal, de elsősorban önl-
magunkkal szemben olyan kicsi a felelösségérzetünk, hogy az általánosságokban
mozgó szó erejében már eleve alig bízunk, s ugyan csakhamar túlmegyünk
rajta, ha nyoma, hatása el is nl arad, s az ügy érdekében tula!jdonképen a szó-
nak igazi eredménye nincs is. A felelősségünket körunyen megnyugtatjuk: mi meg-
tettük a magunkét; ha nincs tovább, annak nem mi vagyunk az oka. Ez a meg-
nyugtatás természetesen az igazi felelősségérzet hiánya. S lez a hiány ráadásul
egy sereg bűnt fed még: a szeretetlenséget, a türelmetlenséget. az önáltatást,
könnyelműséget, felületességet. s mindenekfelett a hitetlenséget. Mert a fele-
lősség feladása - már pedig az igazi felelősségérzet hiánya ezt jelenti, - épen
arra mutat rá, hogy feladtam a Iritemet és bizalmamat abban, hogy Isten ben-
nem és körülöttem Iényegszerűen változtatni akar és előtte e változtatást ille-
tően lehetetlenség nincs. Az általánosság, személytelenség, felelősséghiány tehát)
a hitetlenség tudatos, vagy tudatlan, nyilt, vagy ;rejtett formája épen akkor,
amikor életünk folytonos változtatásáról van szó, vagy amikor nekünk vala-
hol döntően kell befolynunk. A felelőtlenség Iegszívesebben a hitetlenséggel fog
kezet



Az út tovább magától értetődő. A felelőtlenség és hitetlenség kővetkez-
ménye, hogy maga Isten is személybelenné és általánossággá válik, még ha
ezerszer is mondjuk a nevét, Mondanivalója általános vallás-erkölcsi taní-
tássá lesz, tehát személytelenül és általánosságban szétfolyó dgazsággás, amely-
nek sem hatalma, sem ereje, sem súlya nincs és nem is lesz. De mi még itt
sem hagyjuk magunkat; felelősségnélküliségünkben és hitetlenségünkben védeni
kezdjük Ot: útjai kiszámithatatlanok, mindent jó úton visz, csak O tudja,
hogy mit akar ezzel, vagy azzal. Igy felelünk a Jób.kérdésekre, vagy a nyo-
mor szörnyű problémáira általánosságok kal, amikben magunk sem hiszünk, vagy
Isten védelmével, amelyre neki a mi részünkről igazán semmi szüksége nincs.

Ide jutottunk tehát. És ide kerültünk, rnert nem akarjuk megérteni, hogy
az evangélium nem általánosság, nem elvont tanítás, nem megtanulható tan;
még ha az egyház is tanitja, nem ds leszűrhető valláserkölcsi igazság, hanem
a személyes Isten személyszerinti megszólítása, elhívása, rendelkezése meg-
határozott időben, meghatározott körűlmények között, Ezért drága nekünk ez
a jelentéktelennek látszé kis vers, ~Épen erre figyeltet föl. De hát varr-e egyál-
talán jelentéktelen vers, vagy sor a Bibliában? Mindegyik az addig, amig maga
Isten nem szólítja meg rajta keresztül az embert. Hogy Ű akar megszólítani
és mínket személy szerint akar megszólítani, ezt jelenti a két ismeretlen nev.
lsten az Igén keresztül a [míndennapi élet pillanatnyi viszonylataiba szól
bele és érvényre akarja juttatni a maga terveit. i

Hogy: milyen nézeteltérés volt Evodia és Szintíkhé között, azt nem tud-
juk. De hogy kettőjük között valami személyes ügy volt és ez Istent személy
szerint érintette, erre mutat a vers utolsó szava: az Úrban. Isten minden ellen-
tétet, mínden nézeteltérést, mínden harcot személy szerint akar elintézni. Az
-Úrb.an! Tehát Krisztusban. Benne hoz egy nevezőre. A meggyőződéseink
lehelnek mások, de ~az indulatunk nem. Es ez az indulat mérhetetlen távolsás
gokat tud áthidalni. Akit ez az indulat ellep, az «megelőzi a másikat szere-
tetben •. Mert Krisztus is megelőzött minket. Es pedig úgy, hogy mi egy életen át
nem tudunk utána járni az ő mérhetetlen szerelmének. Mi az, ami elválaszt?
Csupa múló dolog: rend, rang, osztály, faj, állás, tudományos meggyőződés,
művészi irány. A nézeteltérés és a különbség nem szűnik és nem szűnhetik meg
emberi számítá, szerint. Megszűnésükről csak az utópiák beszélnek, tehát az ön-
áltatás. Az Ige szerínt Isten kezében fekszik minden megoldás, Ű pedig a Maga
idejében majd ledönti a falakat és korlátokat. Az egyenlő indulatot azonban
megköveteli é s Krisztus keresztjével kötelez reá,

«Evodiát intem, Szintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek
az Úrban>.

(Kolozsvár) Járosi Andor.

Ha lsten valamelyik ember hitét erősíteni akarja, akkor azt cse-
lekszi, hogy elfogyatkozzék a hite, azt a látszatot kelti, mintha nem tar-
taná meg iránta való hűséget, mindenféle szerencsétlenségbe taszítja s
annyira összetöri, hogy már szinte kétségbe kell esnie. De aztán mégis
sziinetet tart. A sziinettartás türelem és ez a türelem tapasztalást szerez:
tudniillik ha lsten visszatér és újból felragyogtatja a napot s a vihar
elmult, akkor az ember csodálkozással nyitja fel szemét és igy szól: No,
hála legyen Istennek, hogy megszabadultam a veszedelemtől! Hiszen ebben
Isten van jelen, igazán nem gondoltam volna, hogy még ilyen jóra for-
dulhat a dolog! llyen módon rejti el Isten a halál mögött az életet, il
pokol mögött a mennyországot, a bolondság mögött a bölcseséget, a bűn
mögött a kegyelmet. Luther M.
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HITÉ5ÉLET
VIlI. Gazdasági élet és szociális. kérdés,

1. Az egyház nem lehet közönyös a társadalmi és gazdasági élet-
nek azon bajaival szemben, melyek a mi korunkban oly súlyos válsággá
fokozódtak, egyrészt azért nem, mert azoknak a bajoknak egyaránt
súlyos erkölcsi okai és következményei vannak, másrészt azért nem,
mert minden emberi szenvedéssel kell hogy együtt érezzen a hivőknek
az a közőssége, mely az értünk szenvedett, meghalt és feltámadott
Krisztustól vette a szeretetnek lelkét.

2. Mind a mellett az egyház hivatása nem az, hogya gazdasági és
társadalmi élet külső berendezésére az isteni igazság nevében örökérvényű
programmct állítson fel, hanem az, hogy magát az isteni igazságot, a
kinyilatkoztatás igéjét hirdesse és arról tegyen bizonyságot, nemcsak
szóval, tanítással, hanem úgy, hogy tagjainak életében, a hívők kőzős-
ségében újra meg újra testet öltsön az Ige.

3. Ahol és amennyire ez az isteni kegyelem megváltó ereje által
megvalósul. ott és annyiban magától érvényesülnek az egyház, az eleven
keresztyénség felülről átalakító hatásai a szociális és gazdasági életre
is a nélkül, hogy az egyház bármely világi hatalom vagy osztályérdek
szolgálatában pusztán eszköznek engedné magát felhasználni.

4. Az egyház hivatásszolgálatához tartozik ebben a vonatkozásban
mindenekelőtt az, hogy az isteni igazság nevében kérlelhetetlen szigorú-
sággal és pártatlansággal ostorozza mindazokat a különféle bünöket (ön-
zés, igazságtalanság, nyereséghaihászat, megbízhatatlanság stb.), melyek
a társadalmi és a gazdasági életet megrontják. A világnak az egyháztól
kell meghallania azt, hogy van egy föltétlen érvényű isteni élettörvény,
melynek megtartásahoz maga a Teremtő kötötte az emberi élet egész-
ségét és boldogságát.

5. Az egyház maga is az igazságosság isteni élettörvényének hódol,
amikor a tökevagyon és a hatalom birtokosaitói - nem hierarchikus
hatalmi érdekből, hanem az Isten elötti felelősségre figyelmeztetve -
nyomatékosan követeli a munkások, a szegények, a kisemberek jogos
életigényeinek kielégítését és az ennek megfelelő reformokat, de ugyan-
akkor föltétlenül elítéli az osztályharc társadalomromboló igazságtalan-
ságait és hangsúlyozza a társadalom összes tényezőinek, a nemzet ősz-
szes fiainak, az emberiség összes tagjainak a Teremtő rendelése szerinti
életközösséget, összetartozását és kölcsönös egymásrautaltságát.

6. De az egyház nemcsak követelésekkel lép fel az isteni igazság
nevében, hanem, ami mind ennél fontosabb, az evangélium életújító
erejével olyan érzületel olt .az emberek lelkébe, amely a gazdagot és a
szegényt egyaránt megszabadítja az anyagiasságtől, a földi javaknak
akár kisebb, akár nagyobb mértékét hűséges sáfárkodásra bízott talen-
tomokként fogja fel és kezeli, a földi hivatás és munkakör hűséges
betöltését lsten-szolgálatnak tekinti, a családi életkört az .Isten lelkétől
megszantelt boldogság tanyájává avatja és mindazokat, akiket a társa-
dalmi rang, a vagyon és a műveltség kűlönbségeí egyébként elválasztanak
egymástól, az igazi hitből fakadó testvéri szeretet közösségében egyesiti.

Az egyház szociális életújitó hatása ott válik teljessé, ahol ez az
érzület életté és tetté válik.
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fl katolíkus valláso
1. A katolikus vallás természetéhez tartozik, hogy kívánja: vessen vele

számot mindenki. Nem tekinti idegen ügybe való beavatkozásnak, ha ismere-
tére törekszünk. Részéről nincs akadálya annak, hogy [ellemezzük. Nem kell
tehát törődnünk azokkal, akik visszariadnak a katolíkus vallás teljes, gyökeres
megísmerésétöl, mert a vegyesvallású családok békéjének megzavarását féltik
tőle, sőt a felekezetek közötti békesség megrontását látják benne.

A magyar evangélikusság számára egyenesen létkérdéssé vvált, hogy he--
lyes és igazságos ismerete legyen a katolicizmusról. Hazánkban az evangéli-
kusok nagyobb fele katolikusok között, jelentős része meg éppen katolikussal
vegyes vallású családban él. Ma már kevés az olyan művelt evangélikus család;
amelybe a rokonság révén nem kapcsolódott be a katolikus valláso A közhíva-
talban ülő és a 'közéletben forgolódó evangélikusokat pedig munkájuk hozza
állandó érintkezésbe katolikusokkal. Ez az együttélés azonban nemhogy segítené
akatolikus vallás helyes megismerését, ellenkezőleg, akár a szeretet, akár
a gyűlölség miatt nehezíti az igazság érvényesülését.

2. A katolikus vallás jellemzése az érzelmi gátlásokon felül értelmi-
leg is nehéz feladat. A közismert felfogások elégteleneknek és téveseknek bizo;
nyulnak. Bevízíót kell végeznünk. A vizsgálódásra felszabadult ember mindig;
revíziót tart felfogásában,de a katolikusságnak azok a vonásai, amelyek megr
újhodása révén ma élesebben domborodnak ki, mint máskor, külön is készte-
tik rá, A katolicizmus belső erejének duzzadása mínt egy hatalmasan áradó
folyam dönti halomra a korábbi, megszokott jellemzéseket. E mellett a kon-
szellem gyökeres változás ának is része van csődjükben.

A Iíberálizmus a katolikus vallást a maradiság és a szolgaság életfor-
májának bélyegezte. Ma már kcrlátoltságra és «maradiságra» vall éppen erről
az álláspontról ítélni meg a világháború katasztrófáiból megifjodva kikerülö
ka tolici.zJ,must.

A materializmus varázsereje megtört. A világnézetek metafizikai front-
ján a spirituálizmus diadalmasan tör előre. Ez az alakulás is követeli a kato-
likus vallás lelkiségének újravizsgálását,

Azt a naivitást is félre kell vetni, hogy a katolikus vallás ellensége a
kultúrának. Más kifejezést kell keresni viszonyukra.

A protestántizmus részéről történö ítélgetés hasonlóképpen revizióra
szorul. Sietteti és segíti ezt a katolíkusságon belül jelentkező vágy is, az az
óhajtás, hogy hagyják abba a katolikusok az antíreformácíóí magatartást,
ismerjék el a 16. századi reformáció történelmi okait sa nemkatolikus keresz-
tyénség értékeit.

Vizsgálnunk kell, nem jogos-e a katolikusoknak a míatt való elkeseredése,
hogy vallásukat nem önmagából értékelik, hanem a racionálizmus álláspont-
járól észszerűtlenségak menhelyének, vagy az evolucíonista vallástörténészek!
nyomán egyszerűen - a belső mag kihámozása nélkül - szinkretizmusnak,
különböző vallások elemeíből való összetettségnek itélik.

Halaszthatatlanul szükséges tehát, hogy a katolikus vallást minden külső,
idegen szempont mellőzésével, a maga egyetlen voltában, önmagából értsük meg.

Ez természetesen azt az igazságnak kijáró áldozatot követeli, hogy új
fogalmakat kell bevonnunk gondolkodásunkba és vállalnunk kell a megértés
nehézségeit. Aki igazán ismerni akarja a katolikus vallást, annak nem szabad
vísszaríadnía az idegen tartalmú kífejezésektől, a szokatlan igondolatmenettöl
és l~gfőbbképpen a valósáit61. ' .
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E nehézségeket akkor sem kerülhetnénk ki, ha sajátképpen a magyar

katolicizmussal foglalkoznánk. Ez tervünk ugyan, de ezt meg kell hogy előzze
a katolíkus vallásnak mínt világjelenségnek megismerése.

3. A kaiolikus oallás az egyetemes, teljes, tökéletes emberséq, azaz hn«
manum vallása. ' , ' "

E meghatározásban az ember szó az Istentől való teremtettség és az Is-
tenhez való kötöttség értelmében veendő. A katolikus vallás szerínt az Isten
képére és hasonlóságára alkotott ember két világhoz tartozik: a természetihez
és a természetfelettihez. Ez utóbbi az igazi hazája, itt teljesedik ki eredeti
embervolta ; viszont a természeti világban él, itt kell életcélja: az életszentség
felé törekednie. A bűnbeesés azonban elvette az ember eredeti, jóra való képes-
ségét; il természetiés a természetfeletti világ közötti kapcsolat meglazult. Arnt
a teremtés után a bűn miatt megromlott, helyreállította az emberré lett Isten.
Az egyházban továbbélő Istenember a természeti és a természetfeletti élet tö-
kéletes egybekapcsolódása. Aki tehát nem él a ,katolikus vallásban, a teljes, töké-
letes,egyetemes emberség eléréséből rekeszti ki magát.

Amikor a fenti meghatározást így kifejtjük, állandóan szem előtt kell
. tartanunk, hogy ez a gondolatmenet és életrend szer a oallá« igényével lép elénk.
Ez pedig azért fontos, mert a humanum vallásáról van sző ; megszoktuk ugyanis,
hogy ha «vallást> hallunk, Istent, istenséget gondoljunk kőzéppontjába.

A humanum kifejezést viszont megszoktuk úgy használni, hogy az Isten-
től független emberséget értjük rajta. Fülünk kívánja, hogy jelzőt tegyünk
-az ember szö melké, ha az «istent», a «természetfeletti» embert kell rajta!
értenünk. A katolikus vallásnak éppen az a sajátossága, hogy ezt az isteni,
természetfeletti, Istenre vonatkoztatott embert teszi középpontjába s vállal
ezért minden félreértést és tűr minden vádat. Adam Károly, a hires tübingeni
katolikus teológus, azt írja a katolicizmus lényegéről szóló könyvében: ca ka-
Itolicizmus a maga teljes lényege szerínt a teljes, erős igen az egész emberre,
a teljesség emberére minden életviszonylatában-. Az ember kíméletlen, felr
tétlen, következetes, átfogó igentése és az ember részéről való egyetemes, mín»
denre szóló igenlés a katolikus vallás veleje. Ezért igenli feltétlenül a kato-
líkus ember mindenek előtt «legmélyebb létalapját, az élő Istent». Adam sze-
rínt tehát a katolikus vallás lényege az, hogy mindent elismer, befogad, magába
feldolgoz, ami embeni, az ember számára értékes; e mindent átfogó igen-
lésben az ember elismeri, magával pozitiv viszonyba helyezi életének forrását,
az Istent is. Prohászka Ottokár is azzal ajánlotta az evangéliumról irt Elmél-
kedését, hogy aki helyesen dolgozza fel annak anyagát, «az szerencsésen kiala-
kitja lelkében a természetfölötti világot s hatalommá emeli magában az Istent
s kegyelmét». Félreérthetetlen, hogy az ember oldalán van a kezdés és a vég-
hezvitel. ! i I

E felfogás akkor lesz egészen világos, ha összevetjük azzal a másik meg•.
győzödéssel (az evangélikus keresztyénség tanításával), hogy nem az ember
igenli az Istent, nem az ember részéről történik az ember és az Isten közötti
eleven kapcsolat kiépítése és fenntartása, mert erre képtelen, hanem Isten
igenli az embert.

4. Tételünkkel nem ellenkezik, csak több tartalommal 'tölti meg az a
további megállapításunk, hogy a katolikus vallás centrumában az Istenember
'áll. Isten megtestesült, inkarnálódott az emberben, A természetfeletti világ
beágyazödott a természeti világba. A katolikus dogmatika, kegyesség, isten-
tisztelet minden szála ebben a tételben fut össze. Akárhogy boncolgatjuk is.
a katolikus vallásosságot, akármennyire ítéljük is ellentétek halmazának, akár-
bány réteget vélünk is benne felfedezni, mégis mindenütt, mínden Iátszóla-
gos ellentétben, minden rétegben megtaláljuk azt a gondolatot, hogy az isteni
testté lett az emberiben. Legyen akár szakramentálizmus (túlbecsülése a szent-
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ségeknek), akár misztika, amit vizsgálunk, meg fogjuk találni azt, a felfor
gást, hogy az istenség és azemberség a Krisztusban elválaszthatatlanul össze-
Kapcsolódott. «Nekünk Krisztus azért minden, - írja Prohászka, - mert az
isteni benne talált emberi kiadást. Ű nekünk 'az istenség kompendiuma». Ezzel
függ össze az egyházról való felfogás is: a látható, a pápa fősége alatt .álló
szervezet (tehát nem a hit tárgyát alkotó Anyaszentegyház) Krisztus teste, az
inkarnálódott istenség él tovább benne. Ezért kíván a katolikus vallási közös-
ség, az «egyház. teljes engedelmességet tagjaitól, ezért kívánja az általa taní-
tott «kínyilatkoztatáss feltétlen elfogadását. Innen van türelmetlensége, exklu-
zivitása. Az Istenember kegyelme az «egyház» kegyelmi eszközeiben,' a szent-
ségekben áramlik ki az emberekbe. A szeatségek kezelője pedig a' papság. Amí»
!kor tehát a katolikus ember Krisztusról, kegyelemről, terrnészetfelettiről be-'
szél, számára ez konkréten mindig valami emberi, anyagi, természeti valóságban,
jelentkezik. Az Istenben való teljes bizodalom parancsa nem követeli. tőle az
emberiben, például Máriában, az Ú. n. szentelményekben, való hízás elölését.

A személyesség szempontjaból nézve szintén az' a helyzet, hogy a kato-
likus vallás dogrnatikája fenntartja ugyan az Isten személyességének elvét, a
személyes istenfogalmat drága ékszerként 'őrzi és főleg a világnézetek harcá-
ban meg-megvillantja, azonban a másik oldalon az Istenről mínduntalan+el-
személytelenítve, neutrálísan beszél. Istenből istenség, «tiszta lét», igazság,'
szeretet stb. lesz, Krisztusból kegyelmi erő. Közísmert, hogy az «istenség»,
a «Krísztuss felé fordúló katolikus ember a szentelcés Mária elé viszi ügyes-
bajos dolgait, velük lép közvetlen, személyes viszonyba, Ide tartozik Krisztus
földi helytartóságának és a «Jézus szíve» kultuszának értelme is.

histeni, de emberibe átömlött kegyelem igenlése mellett az ember
erkölcsi akarata is igenlésben részesül. .A katolikus megigazulás-fogalom sze-
rint - írja Adam - az egyház !üdvözítő feladata nemcsak abban áll, hogy az
istenit az emberihez vigye, hanem hogy az emberit is az istenihez •. Az emberic
nek, az emberségnek ez az értékelése szolgál alapul ahhoz a tanításhoz. hogy
az ember nem romlott meg teljesen a :bűneset következtében, hanem csak
megbetegedett az erkölcsi képessége; a kegyelemmel társul az ember jó cseleke-
dete. Mindez persze kedvező tanítás, hízelgő az emberre; mindazokra hatali-
mas vonzóereje van, akik kiábrándultak ugyan az önmagát imádó, szekulari-
zált ember eszményéből, de nem ismerik Pál világos apostoli tanítását Isten
kegyelmének szuverénitásáról, arról, hogy egyedül Isten felséges, irgalmas
akaratából üdvözülhetünk minden emberi hozzájárulás nélkül. '

5. Minden emberinek az ígenlése okozza a katolikus vallás páratlan ru-,
galmasságát. Ezért találjuk meg benne a világ vallásainak oly sokelemét, a
kűlönbözö kultúrákhoz való alkalmazkodást, elsősorban az antik filozófia. fel-
szívását, Ezért olyan nehéz megtalálni a kulcsot lényegéhez. Ezért J110nd'csü-
törtököt minden olyan meghatározása, amely kívűlről, a kor eszméiből veszí
a mértéket hozzá. I I I

De az emberinek, pl. kultúrának, vallási elemnek, személyíségnek igenl

lése valamennyiben mégis korlátozódík a katolíkus vallásban; annyiban, hogy
sohasem teszi ezt az egyetemesség rovására. Eleinte minden , mozgalmat, taní-
tást, magával ragadó egyéniséget tartózkodóan ítél meg, ~ert félti tőle
létét, egységét, a már elért egyetemességet. Fél, hogy az az új elem. veszé-
lyezteti sokoldalúságát, elhomályosítja sokarcúságát, megmerevíti, a világhozs
való simulékonyságát lehetetlenné teszi. De amikor a veszély elmúlik, örömme'
teszi vele gazdagabbá önmagát. Innen van az óvatosság a történelem folyamán
a szerzetesí rendek alapítói iránt. Iskolapéldája ennek Assziszi Ferenc, Innen'
van visront azoknak a kíméletlen elnyomása, akik nem illeszkednek be ke~
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tébe. Innen van az ellentétek halmaza, olyan kegyességi irányok párhuzamos-
sága, amelyeket egyedül a mínden emberi értéknek tapsoló megértés tűrhet
meg egymás mellett

Ez a rugalmasság a katolikus valIás jellemzését színte lehetetlenné teszi.
Nem lehet semmiről sem mondani, hogy valamiképpen ne volna meg benne.
S nem lehet úgy meghatározni, hogy valaminek a hiányát ne lehetne kifol-
gásolní. Minden bíráló megjegyzésre akad cáfolat hatalmas multjában és
jelenkori tömegében. Ezért hangsúlyoztuk meghatározásunkban az emberség.
a humanum teljességet és egyetemességét.

Igy érthetjük meg, zniért látszott gyakran a katolíkus valIás a kultúra el-
lenségének. Nem ellenségeskedés volt az, hanem féltékenység. Sok ponton figyel-
hretjük meg ezt korunkban is. A nemzeti kultúrát szívesen támogatja, ha nem
félti tőle a katolikumot, az egész földl1e,az egész emberiségre kiterjeszkedő
igényét, de visszavonul, elnémul és vár, haa nemzeti kultúra nélküle is meg
tud' élni, I i i'." '

6. Az 'emberinek ez az egyetemessége hozza magával, hogy a katolíkus
vallás elemeinek egymás ellenére kell érvényesűlniök. Ez a sorsuk azoknak
az elemeknek is, amelyeket a keresztyénségból vett át.

o E tételünkkel ellenkezni látszik az a megszokott történelmi beállítás, hogy
a katolicizmus a keresztyénségből lett, ennek a ,fejleménye, időileg az őskeresz-
tyénségnél későbbi jelenség. Arról nincs is itt szó, hogy a katolíkus vallás már
a' keresztyénség előtt meglett volna mint szervezett valóság, mint történelmi
alakulás. Azonban a katolikus vallás lényege; az emberség elve mégis' csak
korábbí, mint Jézus Krísztus evangéliuma. Az evangélium ítélet a humánum
vallása felett is. A keresztyén Egyháznak kezdettől fogva, már Pál apostol sze-
mélyében, küzdenie kellett az örökös bűn : az evangéliumnak a humanummal,
a hitnek az emberi vallásossággal való felcserélése ellen.' Ezért helytelen s a
katolikus vallásra méltán sérelmes az a nézet, hogy századok mulva, lassú
romlás, keveredés útján jött létre. A katolikus vallás «szellemtörténete. azonos
a «humanutns történeímével. I

Felesleges volt eddig mondanunk, hogy a katolikus vallás nem csupán az
Istenember képzetér vette át a keresztyénségből és tette azt mintegy a maga,
tengelyévé, hanem a keresztyénség gazdagságából míndent magáévá tett, ami
létében nem veszélyeztette. Csupán attól zárkózik 'el idörőb.idöre, ami a fen'-'
tebb vázolt módon a katolikum rovására esnék. Oszintén megvan benne a törek •.
vés, hogy semmi kárba ne vesszen a :keresztyénség javaiból. Ezért van az, hogy
a világtörténelem folyamán gyakran a katolikus vallás hívei szállnak síkra leg-
elszántabban a keresztyénség valamelyik tanításáért vagy igazáért. Oktalan •..
ság tehát és hálátlanság a katolikus vallást a maga egészében, mindenestől]
antikeresztyénségnek bélyegezni. Amikor azonban a katolíkus vallás és keresz-
tyénség viszonyát kereken s röviden megfogalmazzuk, elkerülhetetlen 'annak'
a megállapítása, hogyakeresztyénségnek a katolikus 'vallásban a kafolikus oab:
lás igazi, belső lényege ellenére kell érvényesülnie. A katolíkus jelzőt saját
maga választotta e vaUás, nem kívülről, idegenek által, bírálatként rábélyegzetf
szó ez. öntudatlanul elismerte, hogyakatolikumban wan a lényege, - nem
az evangéliumban. : I

A katolikus jelző használatát méltányolnunk kell annak ellenére, hogy
e szó egyuttal a keresztyén Egyház egyik tulajdonságának kifejezője. Ez az
azonosság, az Anyaszentegyház katolicitásának és a katolikus vallás katolící-.
tásának ez a párhuzamossága mérhetetlenűl zavarja az emberek ítéletét, meg-
tévesztő -és ami a legfontosabb, felbecsülhetetlen kárt pkoz az evangéliuru hin,
detésében. Az emberség. a humanum katolikuma elemi erővel ragadja meg az
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embereket, - az evangélíum pedig tudvalevően éles ellentétben áll bűnös em-
bervoltunkkal. Ez a helyzet azonban akkor sem változik, ha az Egyház tulaj-
donságai közül az egyetemességet, a katolicitást a keresztyén igehirdetés közép-
pontjába tesszük és szembeszegezzük - katolikus vallás igényével, hangolt-
tatván, hogy az evangéliumi keresztyénség az igazán «katolíkus s ,

A katolikus vallás maga sem Idegenkedik attól, hogy külön jelzővel fejezZ6
ki katolikumának földi gyökérzetét. A római jelzőre gondolunk. Amikor azt
mondja magáról - gyakran hangsúlyozza, - hogy: rómaí.katolikus egyház,
akkor elismeri, hogy nem tud -szabadulní a földi kötöttségektöl, nem tud
fölébe kerekedni az emberi törekvéseknek, nem tudja hinni az ember gondo-
latától teljesen külőnböző, egyedül Isten igéjéből élő katolicitást. A róm:a,i
jelző ugyanis nemcsak azt fejezi ki, hogy látható magva van a «katolikurns+nak,
hanem .azt is, hogy a katolikus vallásnak míndenkíre és mindenre kiterjedő
igénye a földi hatalom akármilyen eszközét képes használni érvényesülésére.
Mindig duzzadó igényének, mindent boolvasztó készségének hordozója a Rőmái-
ban székelő pápa. Kőzismert, hogy a pápaság az idők folyamán milyen szívósan,
ügyesen képviselte a katolikus vallás sajátságait és különösen fő jellemvonását:
a teljes, egész emberiség birásának vágyát. Igen sok pápa v-etette bele az egye-
temes hatalomért folytatott harcba tel'jesel'ejét, kemény' akaratát, csillogó
értelmét, elszántságát és - jámborságát. Ezért azonosul az emberek gondolatá"
ban a katolikus vallás sajátsága egyes pápák egyéni törekvéseivel. Pedig sok!-
kal fontosabb meglátnunk a katolikus vallás «római> voltát abban a maga,"
tartásban, hogy minden eszköz [ó számára, csakhogy míndenütt és míndenkin
uralkodjék. Mellékes számára, ki miért húz hozzá: babonás halálfélelelernböl-e
vagy kifinomult mísztikus kegyessége r-évén, fanatizmusbólj..e vagy haszon-
lesésből. Például hazánkban a hivatalos és belső eredményeken is dolgozó
Actio Catholica mellé társul szegődik a konjunkturakatolicizmus.

7. A katolikus vallásban a rómalsággal azonosult egységességnek és az
egyetemességnek ez az ősszekapcsolódása örökös, belső nyugtalanságés feszült:"
ség okozója. - ,

Sokszor felbukkant az a felületes vélekedés, hogy a katolikus vallás
már megmerevedett és elavult. Ezzel szemben többszörösen bebizonyította élet,
erejét. Folytonos átalakulásban, fejlődésben, gazdagodásban van. Ezt egyrészt
az okozza, hogy mindig kész a felbukkanó emberi értékeket igenelni, elismerni,
sajátjává tenni De belső nyugtalanságának legfőbb oka a keresztyénség küz-
delme azokkal az elemekkel, amelyekkel a katolikus valláson belül összekény-
szerült, i 'r I ' ! :: :

Ennek a belső VÍvódásnak korunk történetesen kőnnyűszerrel lehet szem-
tanuja. Szemünk láttára folyik a küzdelem, hogy az igehirdetés méltó helyét
kapjon a mísében s a Biblia is eljusson a hívek kezébe. Isten igéje pedig
elvégzi munkáját akkor is, ha a katolikus vaUás keretei közt szólal meg. A Szent-
lélek akkor is mííködík a szentségekben- a keresztségben és az úrvacsorában,
ha a krisztusi szerzéssel ellenkező dogmát fűznek hozzájuk. Igy most már
csak at a kérdés, hogy az Anyaszentegyház kegyelmi eszközeivel ilyen módon
épülö evangéliumi keresztyénség meg tud-é maradni a katolikus vallási szer-
'Veret keretein belül, vagy pedig széttöri azokat. Ez a válság teszi ma a katolí-
eízmust duzzadó erejűvé ; feszültsége aktivitásban vezetődik le. Igy hajtja előre.
nyugtalanítja belülről az evangélíunr a katolikus vallást, hogy állandóan keresse.
a magasabb szintézist, hogy kidolgozza a még teljesebb emberséget, de nincs
nyugvása, mert az evangélium mindig Isten igéje marad, hozzánk jut ugyan,
azonban nem lesz az emberé: sem az «egyház», sem: a papság, sem a pápa nem
teheti a maga tulajdonává. A katolikus vallásnak éppen az a tragédiája, hogy
abban a hiedelemben él: birja, még pedig kízárólagos tulajdonjoggal birja



az isteni kinyilatkoztatást és égi kegyelmet; ha elismerné, hogy az ember
mindig csak kapja, hallja az Igét - Isten különleges szeretetéből, akkor való-
ban a katolikus (egyetemes) és szent Egyház élne benne.

8. Mindent egybevetve, a római katolikus vallás és a keresztyénség víszo-
nyában az «ellenére. szót míndíg komolyan kell vennünk, akármilyen nehéz is
ennek következményei szerint rendeznünk életünket. Az élet semilyen viszony-
latában sem lehet felednünk, hogy a keresztyénség. Krisztus üdvözítő evan-
géliuma a katolikus vallásban a kormányon levő catholicummal, az elemek

.• tőbbségéveb szemben az «ellenzék. szerepét kénytelen vállalni.
A keresztyén szülőnek ezért nem míndegy, hogy gyermeke olyan vallásban

nevelkedik-e, amelyben az evangéliumnak korlátozott, alárendelt, a katolíkumba,
beolvasztott szerepe van, vagy pedig a tisztán hirdetett evangéliuni köré cso-
portosuló gyülekezet tagjáva teszi. Az evangéliuni hirdetése különben sem
lehet alkú és célszerűségi mérlegelés tárgya, sem a családban, sem a nemzet-
ben. A hamisítatlan igehirdetés, a szeatségek rendelésszerű nyújtása nem emberi
tetszésünktől függ. Higgadtan tisztában kell lennünk azzal is, hogy sem sta-
tisztikai adatokkal, sem divatsikerekkel nem lehet igazolni egy vallást.

Amikor tehát a katolikus vallás tagjai számára kijár a türelem és a
megvilágosodásra való várakozás, - annál inkább, minthogy a keresztség által
és a Szentlélek többi, csodálatos munkájából ők lis keresztyén testvéreink,-
ugyanakkor magát a katolikus vallást azok közé az akadályok közé vagyunk
kénytelenek sorozní, amelyek Krisztus Egyháza elé merednek,

Még sincs más fegyvere az Egyháznak Istentől, mint az Ige.
A katolikus vallás külsőleges kritizálásával csak Iátszateredményekeb

lehet elérni. Az Ú. n. protestantizmus és a katolicizmus vetélkedése, számará-
nyokra utaló vagy többségi gőggel uraskodó viselkedése legjobb esetben Iülo,
tetó elevenséget, hatásos színeket vihet bele egy nemzet életébe. Isten térít,
Isten semmisiti meg emberségünket. Isten tesz mínket «ú] teremtéssé •.

A felületes polemizálásnak már azért sincs értelme, mert a katolikus
vallás az emberi gyarlóságban. az Istennel való egyenlövétevés vágyában (1. Mó:-
zes 3,5). gyökerezik s így az evangéliumi keresztyénségnek befelé is küzdenie
lqell a katolikus vallást létrehozó és tápláló erők ellen. Újra meg újra küzdenie
kell a. kísértés ellen, hogy Krisztus kegyelmét egyházi élietté rrterevítjük, az.
eleven igét vílágnézetté [egeoesítjük, az egyetemességet az üdvösségnek fölébe-
helyezzük. A katolikus vallás nem akkor kezdi 'hódítását, amikor imponáló
szervezete, vonzó erkölcstana, színpompás kegyessége elénk kerül, hanem mind•..
annyiszor, amikor az ember szempontjából nézzük az életet, az ember világá(-
ból kitekintve beszélünk szupernaturális, természetfeletti életről, és azt véljük •.
hogy emberségünkből kiindulva akár misztikus elmélyülés, akár észszerű esz.
merendszer, akár erkölcsiségünk építése által eljuthátunk az Istenhez. Az Egy",
háznak minden gúny ellenére kell hirdetnie, hogy emberségünk, természetes
mivoltunk részéről egy lépés sem történhetik, még óhajtozás sem lehet bennünk
a hozzánk kegyelmes Isten felé. .

Nem az ember mond igent az Istenre, hanem Isten mond űdvőzítő igent
az emberre Krisztusért. Nem a katolikum dolga, hogy felvegye magába az
evangéliumot, hanem az evangélium eredménye az Egyház katolicitása.

Végeredményképpen nyilvánvaló, hogya katolikus vallás helyes ismerete
nemcsak önmagáért s a hozzá való viszonyunk rendezése végett fontos, hanem
azért is, hogy az evangélikus keresztyénség világosabban, élesebb körvona-
lakkal álljon előttünk.

(Budapest)
I • D,. Sólyom J(ln6.
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Hóman-Szekfű clvasásakor,
A Magyar Történet hét kötete tavaly teljessé lett, az idén pedig már

egy olcsóbb 2. kiadás indul hódító útjára. Olyan példátlan eredmény a maí
viszonyok között, hogy 'ezt maga a tárgy meg nem magyarázza, döntő ebben
a mű belső értéke. Egy emberöltö óta nem jelent meg nemzeti multunknak
nagyobb terjedelmüösszefoglalása, és valószínűleg évtizedeknek kell újbóf
elfolyni, míg hasonló értékű rendszerezésre vállalkozni mer majd az akkori
történetírói gárda. Addig ez a mű .nemzedékek, «a tegnap öregeí és a jövő fia,-
taljai» történetszemléletére elhatározó befolyással lesz. Nem fölösleges tehát,
ha egy a szerzőknél sokkal szerényebh tudású olvasó is leszögezi őszintén
benyomásait. Annak idején, az egyes kötetek megjelenésekor, sietve olvasta
végig őket a sok történettanár, hogy eredményeit minél hamarabb értékesít-
hesse tanításában. Mosta nagy szünet csőndje alkalmat nyújtott az egész
mü egyfolytában való zavartalan végigolvasására. A három évtizedes szaktat
nítás, tehát a tárggyal való állandó foglalkozás, talán némi súlyt ad e cikk
megállapításainak. . .

A mű örvendetes kelendösége tanu sitja, hogy nemcsak szakemberek,
intézmények vásárolták, hanem ez a sorozat fejlődő középosztályunk többnyire
szerény könyvgyüjteményének talán legfőbb dísze lett. Vajjon gondosan végig-
olvastak-e a «Iaikuss-ok is, avagy ez is csupán a szépkötésű,soha meg nem
bolygatott díszművek sorsára jut? Talán egyik-másik tudnivágyó olvasó nagy
elszántsággal belekap olvasásába, de mielőbb csalód.ottanejti ki kezéből, nem
tud egy kötetnek se a végére járni? Oszintén megvallva, félő, hogy sok eset-
ben ez következík be. Nagyközönség számára készült művel állunk-e szemben,
vagy inkább a szakkutatás eredményeinek tudományos rendszerezésével ? Ha
valaki elhitte a tudós szerzöktől távolálló előzetes hangos kiadói reklámot
(történelmünk hétpecsétes titka stb.), akkor népszerűsítő feldolgozást várha-
tott, A hozzáértöbbek előtt mar akkor tudott dolog volt, hogy helyzetünk
nem -engedi meg azt a fényűzést: külön 'készüljön egy könnyedebb stílusú, a
nagyközönség igényeihez lesimuló feldolgozás és külön az újabb évtize-
dek kutatásait összefoglaló egységes szempontú áttekintés. A szerzők érthe-
tően a tudományos igények mellett döntöttek, de tőlük telhetően számoltak
a nagyközönség érdekeivel is. Munkájuk stílusa míndvégig eleven, olvasóik
érzelmeire is hatnivágyó, mondhatni temperamentumos lendületű. A meg-
előző kor egyoldalú alkotmány- és had történetével, vagy épen száraz adat-
közlésével szemben a legszélesebbkörű érdeklödéssel egybefogják nemzeti éle-
tünk minden fontosabb megnyilvánulását. Bel- és kűlpolitíka mellett egyenlő-
rangú tényező lesz a vallási, szellemi, gazdasági élet és az egyes társadalmí
osztályok, nemzetiségek viszonyai. Természetesen ez a sokoldalúság az Irók
modern történetszemléletéből folyik és nem az olvasótábor kedvéért van, de
viszont a mai érdeklődés fokozottabban fordul ép ez utóbbi kérdések felé.
Az is a mű könnyebb olvasásához járul a nagyközönség szemében, hogy a
szerzők sohasem tartózkodók véleményük nyilvánításában, tkertelés nélkül
állást foglalnak a legkényesebb kérdésekben is. Gyakori a célzás, hivatko-
zás későbbi korokra, nem egyszer a jelenkori állapotokra is, mindez köze-
lebb hozza az olvasóhoz a régmultat, Azzal is magukhoz emelik a közön-
séget, hogy az egész m~V!ön átvonul valami magasabbrendű faj-szeretet j a
mulasztások és hibák megláttatása mellett állandóan kicsillan a vallási és
erkölcsi régióban fakadó javítási vágy. Széchenyi nagy lelke borong a mű
egységes koncepciója felett, önhírálatra, javulásra, tettre serkent.
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~s mégsem lehet e könyvsorozat napjainkban még ezrek sokat forgatott

olvasmányává. A filai könnyü olvasmányokhoz. napi sajtótermékekhez szo-
kott vagy a napi munkában megfáradott nem-szakembereknek túlságos nehéz
olvasmány a mű nagyobbik fele. A két író nem mondhatott le arról, hogy
tudományos eredményeit ne tárja föl részletekbe menve főkép ott, ahol cél-
juk újszerű felfogásuk elfogadtatása volt. Kűlőnösen nehezen olvashat6 rész
pl. az östörténet fejezete. A módszerükben is rejlik olyasmi, ami csalódást-
kelt más előadáshoz szokott körökben. Az Ú. n. szellemtörténetből folyik, hogy
a főcél egy-egy Imr ismertetésénél «az alapjukat tevő szellemi életfolyama-
tot földerítení», nem pedig bőséges esemény történetet írni. Az ilyen hosszú
időn át vajúdó, összetett lelki folyamat rajza pedig legtöbbször igen messze
vezet, ennek analizálását sok-sok lapon végigkísérni fárasztó az átlagolvasóra;
aki általában a tényekre éhes. P,edig ezek a fejezebek sok esetben remekbe!
jkészültek. Pl. a Szent István, II. Endre és Anjou-kori átalakulás, az abszoludz-
mus, felvilágosodás, liberalizmus kifejlődése, azután az egyes felekezetek, tár-
sadalmi osztályok és népek állapotrajza a kűlőnböző korokban. Ezekben a
szerzők fáradhatatlan munkával, nagy tudásukkal hatalmas lépéssel vitték
előre multunk megismerését, Persze ezekhez képest az eseménytörténet hát-
térbe szorul, itt a közönség sokszor csalódhatík. Hasztalan keres adatot PL.'
olyasra, ami iskolai pályáján neki kedves volt. Hiába vár bővebb adatot egyes
epizódokről, személyekről, pl. Rozgonyi Cicelléről, Dugonics Tituszról, Bra-
nyíszkóról vagy a piskii csatár6l. Ha itt-ott bővebb az események tárgyalása;
szinte mentegetődzik a szerző (V. 414, VII. 433). Jellemző, hogy pl. II. József
koránál 24 oldalon van sz6 a felvilágosodás eszmeáramlatáról, 16 oldal utána
maga a tárgyalás. Az előadást szinte mozaikszerűvé teszi az alaposan kídol-
gozott részletek egymásmellettisége, az ösztövérebb kertörténet vékony kötö-
anyagával. A szakember élvezi az új távlatokat, a laikus nélkülözi azesemé-
nyek részlétezését. Ez természetes folyománya a mű jelzett kettős feladatának.

Mindeddig jóformán csak dícséret és elismerés hangján szóltunk, köteles
őszinteséggel kell a kifogásainkról is megemlékezni. Ezek szinte teljességükben.
a vallásügy kérdése köré csoportosíthatók. A középkori kötetekhez e tekinr
tetben kevés a megjegyezni valónk. Hóman a ~agy pápákról a föltétlen tiszter-
let hangján beszél, gyönge utódaikról azonban finoman, de öszintén kímondja
a véleményét. Pl. VI.. Kelemenröl a Johanna;..üggyel kapcsolatban azt írja:
«az etikai elveket a politikának nem egyszer alárendelő főpap». (Ill. 41.:) Az
újkori kötetekben sokkal nagyobb az elhajlás az eddig általánosan uralkodó
Ielfogásoktól, nem mindig megokoltan. Szekfű pl. a reformáció elterjedését h~
zánkban legnagyobb mérvben a nagy földesurak (dominusok) befolyásával
és a kat. egyház Mohács után való összeomlásával magyarázza. Más szeli-
lemi áramlatoknál szokásos bevezetését itt elhagyja és -különben is túlságos sok!
mechanikus egyoldalúság van feltevésében, A reformáció hatását a megér-
demeltnél sokkal szűkebb keretek közé szorítja. A fejezet Balassa Bálint át-
térésével való lezárása önkéntelenül emlékeztet a felvonásvég keresett csatta-
nójára. Az ellenreformáció korában felsorakoznak enyhítő körülményként a
külföldi vallási türelmetlenség esetel. A XVI. században hiányzik idegen, kül-
országi egybevetés, ahol pedig mohácsí összeomlás nélkül is elterjedt
a reformáció. A Pázmány-korabeli ellenreformációról azt olvassuk (V. 290): «A
jobbágyság rekatolízáciöja nem okozott sokkal nagyobb nehézségeket, mint
annak idején protestánssá tételes. Ennek később ellentmond maga a szerzö,
midőn megállapítja, hogy épen a dunántúli kat. főúrí birtokokon «még az'
51l-es és 60-as években is találunk elég nagy számural protestáns gyűlekeze-
teket ; a teljes áttérés csak 1670 hatása alatt (azaz erőszakkal l) ment végbe.



(v. 319). A szerzőnek a vallási kérdésben való ilyen beállítottsága persze
sok ezzel kapcsolatos térre kihat. Az erdélyi kérdés, a bécsi és török poli-
tika, a XVII. századi fölkelések mind más színt nyernek általa. A XVIII. szá-
zadi magyar barokk egyébként remekül megírt fejezete így ragyog egyedűl--
álló dicsfényben. Ez a f(l\fogás mondatja a szerzővel, hogy az új nemzeti
irodalom megalapítója Pázmány Péter (V. 286); hogy a XVI. századi hitvitázó
irodalom Írói igen gyakran egyedüli olvasói saját munkáiknak (V. 179),' míg
a barokk jezsuita iskoladrámák (csak 4 Ofo-amagyar nyelvű l) hatását erősen
nagyít ja és a maj rádióéval veti egybe az író. A barokk dícsérete egy-egy jel-
zőben később is fel-felbukkan (barokk hősiesség stb.), míg pl. a liberalizmus
a sok gáncs között ritkán kap elismerést.

A rövidség kedvéért csak ennyi felötlőt csoportosítunk e kérdésről; kész-
séggel elismerjük, hogy e kötetekben sok helyt a protestáns érdemek is ldl-
emeltetnek, legmelegebb szavakkal a XVI. századi vallásos irodalmunk (IV. 278).
Mi természetes-en e kifogásokkal nem «protestáns szempontú» magyar törté-
nelmet kívánnánk, de viszont ezekben a kötetekben lehetetlen észre nem ven-
nünk a polemikus irányzatot. Nem hihetjük, hogy a vallásügy immár 400 éve
tartó magyar perében ez a mű mondta volna ki a megfellebbezhetetlen ítéle bet.

Összegezve megállapításainkat : elsőrangú tudással, emelkedett erkölcsi
felfogással, hatásos lendülettel megírt munka, olvasása magasrendű élvezet.
Kifogásaink után említsük meg végezetül egyik, eddig külön még nem mélta-
tott nagy értékét. Soha még magyar történelem ennyit és ily alaposan nem
foglalkozott a nemzet zömét alkotó szegényember, a legnépesebb társadalmi
osztály történetével. Széchenyi óta tudjuk, hogy fajtánk jövőjét ennek sorsa
dönti el. A nemzet vezető rétegei csak ebből frissűlhetnek fel; falusi népünk
nemzeti öntudatra, áldozatkészségre való nevelése nélkül nincs felemelkedés.
Ha ebből a legszélesebb rétegből feltörő ifjúnak kezébe jutnak e kötetek, meg-
hatva olvashatja az első részletes-ebb magyar történelmet, melybe az ő névtelen
ősei is végre bejutottak. Ha ma még sok polcon ott pihen ez a könyv, hisszük,
hogy a nehéz időkben növekedik már egy komolyabb ifjú világ itt kőrű-
löttünk. Ennek a tudásszomja áttöri majd magát a mű nehezebb részein is és
akkor lesz igazán Hóman-Szekfű Magyar Története legnagyobb hatású nem-
zeti történelmünk.

(Budapest) Dr. Koch lstv6n.
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Az igaz keresztyén hit, melyről a Biblia az 0- és Üitestámentom-
ban annyit beszél, igazgyöngy, az Irásnak értése, az emberek világossága
és üdvössége, Istennek hatalmas ereje. Ez a hit azt jelenti, hogy szioem-
ben meg vagyok győződve arról és reáhagyatkozom mind testemnek, mind
lelkemnek nyomoruságaiban, hogy Krisztus, az Istenem ber, akármily
hatalmas legyen is, az enyém lett, hogy érettem, az én javamra sziileteit,
szenvedte el a halált és győzte le a poklot s' igy megmentett engem a
bűntől, haláltól, pokoltól, ördögtől, törvénytől és Isten szigorú ítéletétől, igy
kiváltott a Sátán birodalmából és átvitt az (j mennyei Atyja birodalmába.
Ezért most már én, a szegény, bűnös ember Isten fia vagyok és Isten az
én szerető Atyám, aki testiekben és lelkiekben, ideig és örökké megoltal-
maz s minden jót cselekszik velem Krisztusért, az ő szeretett fiáért, aki
hitem által enyém lett isteni és emberi méltóságával, halálával és feltá-
madásával, mindazzal, amit cselekedett, és mindazzal, ami ő valóságosan
mind az örökkévalóságig. Bagenhagen János.
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Evangélikus középiskoláink egyházunk szolgálatában.*)
A tanév kezdete az iskolák felé fordítja figyelműnket. Reformációi örök-

sége egyházunknak, hogy ki akarja venni a irészét az ifjúságot oktató és nevelő
munkából. Elismert, hogy kultúrális színvonalunk még a kőzelmultban is magas
sap állott és állottuk a versenyt a :többi egyházzaL A történeti egyházak köny-
nyebb vagy nehezebb anyagi viszonyok között igyekeznek minél magasabb mű•..
velődési fokra emelkedni és minél teljesebb eredményt elérni. Az állami irányi-
tásnak és beavatkozásnak. valamint hathatós anyagi támogatásnak nagy része
van abban, hogy az egyházak közötti műveltségi színvonal nem mutat már
olyan hullámzást, mint korábban. Az egyházi iskoláknak a kifejlődött verseny-
ben ma a belső tartalmukat, egyházi egyéniségüket kell kifejezésre juttatniok.,
Nincs kétségem az i ránt, hogy a szerzetesi iskolák teljes mértékben ebben av
irányban működnek és ismerve a római katolicizmus mai szervezkedését, fel•..
vonulását, bizonyára ilyen irányt követnek a világi tanárok vezetése alatt álló
középiskoláik is.

Az egyik elterjedt református hetilapban olvastam szeptember elején
egy cikket, amely feltette a kérdést: kié az iskola? Odaszegezi ezt minden refor-
rnátus tanár és tanító szívének és elvárja, hogy a mai szellemi, politikai és
gazdasági versengésben az iskola nem lehet többé a senki iskolája, hanem hatá-
rozottan egyházinak kell lennie.

Milyen a helyzet a mi iskoláinkban? Szeretnék azoknak a sorába tartozni,
akik csak méltatni tudják középiskoláink egyházi munkáját, Én se akarom
elvitatni, sőt örömmel ismerem el, hogy lehet a mi középiskoláink munkásságát
szorosan vett egyházi szempontból is méltatni, de nem tudok a megfigyeléseim:
és kutatásaím alapján attól a kényszerű benyomástói megszabadulni, hogy
középiskoláink nem olyan tényezői egyházunk jelenének, amilyeneknek lenniök
kellen~ .

Készséggel ismerem el, hogy általános emberi és nemzeti, meg pedagógiai
nézőpontból kiállják a komoly kritikát. Ami hibák e téren kimutathatók, azok
máshol is fellelhetők. Igényeklet és kívánalmakat lehet velük szemben, épen
úgy, mint másokkal szemben is, támasztani. Bajok míndenütt kimutathatók, ha
keressük őket. Természetesen ezeknek a hibáknak és bajoknak akiküszöbö-
lésén állandóan fáradozniok kell egyházi és iskolaihatóságainknak. Szégye-
nünkre válhatik, ha egyházunkon kívül álló hivatalos tényezők mutatnak rá
középiskoláink hiányaira, bajaira, mert ezeket magunlmak kellett volna észreven-
nünk és megszüntetnünk. Egészséges egyházi szellemünknek állandóan mutatni
kellene, hol is vannak könnyen és nehezebben pótolható hiányok, orvosolható
betegségek, míelött azokat mások észrevennék és nekünk mutatnák. Természe-
tesnek kell tartanunk, hogy ahol emberek vannak, ott gyarlóságok is vannak,
ezek azonban megszűntethetök. Olyan jónak és ébernek kell lennie evangélikus'
iskoláink kormányzatának, hogy állandóan őrkődve a tiszta pedagógiai szem-
pontok felett, külsőleg és általános neveléstudományi elvek szerint is minta.,
szerűek legyenek kőzépískoláink, úgyhogy bennük egyetemes emberi és nem-
zeti célok szolgálatában a pedagógia művészei és kötelességteljesítő hűséges
napszámosai működnek. Ennél az általános követelménynél azonban nem lehet
még megállanunk.

*) Ennek a cikknek a célja nem az, hogy bárkin is igazságtalanul üssön, hanem
hogy önismeretünket gyarapitsa. A liberalizmus nemcsak iskoláinkat kezdette ki, hanem
egész egyházi életünket. az iskolák csak részesültek a romlásban. Az egyháznak kell
kézbevenni. felkarolni. megvédeni és ellenőrizni iskoláit, hogy ne szakadhassanak el
i~azi szellemétől. E téren nem kevésbbé sok mulasztás terheli az egyházat is. Szerk.
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A komolyan és szígorúan vett egyházi tekintetben többet is kell vár!-

nunk egyházi iskoláinktól. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy az erkölcsiség
és hazafiasság szolgálata útján a tiszta humanizmus eszményét lássák csupán
maguk előtt. Többet kívánunk. Nagyon szerényen csak kívánunk, pedig egyhá-
zunk legjogosabb igényeképen követelnünk is lehetne. Hiszen csak magától
értetődő, hogy egyházunk mindenfokú iskolájától igényelheti, hogy azok az ő
szellemének hordozói, ápolói, művelöí, terjeszfői legyenek, s ne elégedjenek
meg az általános humánum szolgálatával, hanem az ennél összehasonlíthátat-
lanul gazdagabb eszményiségnek ~ a christianum-nak legyenek a meleg han-
gulatú templomai. A tiszta evangélikus keresztyénség méltó arra, hogy közép-
iskoláink a legteljesebb odaadással vallják eszményüknek és álljanak a szol-
gálatába.

E megállapításomból következtetni lehet arra, hogy ma e téren nem ki-
elégitő a helyzet. Nem lehet teljes biztossággal és nyugalommal kijelenteni,
hogy nálunk nem tehető fel a kérdés: kié az iskola, mert hiszen a mi isko-
láink az egyház iskolái. Küls{)leg és telekkönyvileg lehetnek az egyházéi, de a
szellemükben - tisztelet az örvendetes kivételnek - nem állapítható ez meg.
Epen nem mondhatjuk, hogy egyházunk nem igyekezett volna megtartani
magáénak iskoláit, mert cikkek és határozatok cáfolnának meg,*) de be kell
ismernünk, hogy volt az egyháznál egy jobban érvényesülő hatalom, amely
ísköláínkat az egyház szolgálatátöl elvonta és idegen szellem érdekkörébe fogta.
Ma már általánosan elismert, hogy a XIX. század büszkélkedhetett ugyan sók
eredménnyel, de ránk kényszerített sok olyan hatást, amelytől jobb lett volna.
tísztdn megmaradnunk történeti hagyományainkat őrizve. A természettudományok
ésa filozófia területén keletkezett 'elméletek felforgató éstomboló hatásukkal ala...
pos károkatokoztak. Ma már látjuk, hogy csak a pusztításaikat kaptuk, de áldásaik-
ban nem volt részünk. Tárgyunknál maradva be kell vallanunk, hogy ezek
az áramlatok cseppet se kívántak kedvezni az egyházi, a hitvallásos iskolálo-
nak, sőt bomlasztani igyekeztek az egyházzal összekötő kapcsokat. Egyik neves
pedagógusunk, aki ennek a kornak tevékeny és kimagasló alakja volt, ismeri be
kíérezhetőleg fájdalmas tapasztalatok után, hogy a korszellem romboló táma-
dásaival szemben bennünk - evangélikusokban - volt a legkevesebb ellen-
álló képesség. (Gömöry: Az eperjesi kollégium. 1933.)

Nem csodálkozhatunk, ha azok az evangélikus iskolák, amelyek ősi evan-
gélikus felfogás szerínt benső kapcsolatban voltak az egyházzal és várai voltak
az egyház tudósainak, az egyház védelmének, különváltak az egyháztól, nem'
érezték annak bajait, nem vettek részt a küzdelmeíben, nem érezték hívatá-
suknak az egyház lelki tartalmának a hordozását, a képviseletét. A vallásosság
ápolása a hittanórák keretébe szorult, a többieken csupán a saját tárgyaikra
gondoltak a tanáridk. ,az a megállapítás Jut kifejezésre Szelényinél;
aniker ezt mondja : «Az intézeti vallástanárok,általában az egyház
hivatalos álláspontját képviselik, a többi tanárok közül ki-ki a maga útján
halad •. (Magyar ev. iskolák története.)

Ne hamarkodjuk el az ítéletet és ne vonjuk le azt a következtetést, hogy
az evangélikus egyház tag kaput engedett a korszellemnek. Bizony voltak, akik
látták a veszedelmet és számos vészjelet is adtak, de kiáltá!saik vagy süket
fülekre találtak vagy túlharsogták a hangjukat. A világháború utáni idő távlatá-
ból kellett visszapillantani, hogy belássuk. mennyire káros volt az a szellem,

*) Persze egyházunknak sem szabad megállani cikkeknél és határozatoknál. Szük-
ség van azoknak végrehajtására, igazságos felügyeletre, mindig megúiuló áldozatokra.
Ezt iskoláink jogl!al várhatják az egyháztól. Szerk.
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amely a' magyar alkotmányosság helyreállitása után' uralkodó szabadelvű fel-
fogás folytán nem művelte erőteljesen a vallásosságot es a nevelés terén álta,
Iános jellegű jelszavak után indult. Mindkét protestáns egyház belátta, hogy
mennyire helytelen, sőt veszedelmes volt a liberális elveket szabadon engedni.
Református beísmerés alapján jól esik megállapítanunk, hogy e téren a mi
egyházunk hamarabb kezdte a bajok orvoslását, de sajnálattal azt is be kell,
vallanunk, hogyatestvéregyház már tovább jutott a gyógyításban.

1922-ben a bányai egyházkerület felterjesztésére. mely a tanítás, nevelés
munkájának a vallási, egyházi és világnézeti szempontból való síkerességet
igyekezett óvni, felhívta egyetemes egyházunk az ískolafenntartókat, hogy le-
gyenek e szempontokra figyelemmel. Ez a határozat védelmezni akarta közép,
ískoláínk legértékesebb tartaimát : az evangélikus szellemet. Nem akarok kétel;'
kedni abban, hogy legalább az illetékesek tudomást vettek erről, de azt is ki
lehel mondanunk, hogy általánosabb hatását nem bírjuk é határozatnak ki-
mutatní, A dunántúli egyházkerület püspöke 1928-ban egy kőrlevélben arra
inti iskoláínak vezetőit: «egyházunk evarrgélíumi szellemével és a protestan-
tizmus örök eszményeível kell megtölteni az iskolák termeit, hogy ne csak az
épület homlokzatán ragyogjon az «evangélíkus- jelző, hanem az intézet belső,
elrejtett és mégis mindenütt észrevehető homlokzatán is». Majd mikor hang-
súlyozza, hogy az evangélikus növendék-eket saját iskoláinkba kell irányítani, így
folytatja: «Mithasznál rninderr anyagi ésszenemi áldozat, ha saját fiaink és leánya-
ink százai 'idegen {iskolákfalai közt, nekünk idegen vagy kedvezőtlen, sőt ellen-
séges szellemet szívnak magukba», Ezek a megállapítások magukban is elszo-
morítók, de valósággal megdöbbentők, ha a szavakon 'túl a tapasztalatok terű-
letére lépünk.

Egyetemes egyházunk 1926. évi közgyűlésén elhatározza, hogy kötelező
erejű utasítást ad ki a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állarré:
tanterv keretében az evangélikus középfokú iskolákban való ápolására. A nagy,
szerű utasításokból csak azt emelem ki, hogy az evangélikus középfokú iskola
tanári kara az «egyházíasságra példájával is nevel: egyházunk hivatalos társa-
dalmi, művelődési és irodalmi életében tevékeny részt vesz; minden nyílatko-
zatával és cselekedetével magát vallásos és egyházias gondolkodású embernek
bizonyítja. Egyházi és vallásos kötelességeit (templom látogatása, úrvacsorához
való járulás) híven teljesíti •.

Szeretném, ha azt lehetne már megállapítanunk, hogy a liberalizmus szelle-
me egészen a multé és ma egészen mása kép, amit középiskoláínkról alkothatunk
A megnyugtató jelek mellett azonban azt kell látnunk, hogy iskoláinkban még
míndig érvényesül az .a hitélét vesztett liberális protestáns szellem, amely
csupán kultúrát keres a protestantizmusban és messze van annak bibliai alap-
jaitól, bensőséges hitbeli tartalmától. Még a folyó évben is azt írhatta dr. PröhLé
Károly e folyóirat hasábjain : «Közép- és főiskoláink színte teljesen ennek a
liberálls protestáns szellemnek a szolgálatában állottak (egyes személyes
erőket leszámítva így van ez ma is!) és biztosították annak uralmat». Bizony,
1tl1J a szellem még nem hódolt meg evangélikus egyházunk biblikus hitből táp-
lálkozó lelki sajátosságai előtt és nem engedte be még ma sem iskolai nevelé.
sünkbe a hitből élő biblikus evangélikus ember típusát. Nem látja ezt maga
előtt és nem érzi hivatásának ilyennek a kialakítását.

Iskoláink szellemére nem elég bizonyíték, hogy tanárainak egyik része
ott ül a presbitéríumban, s részt vesz egy-egy egyházi összejövetelen, sőt néhá-
nyan teljes elismerésre méltöan ott vannak az egyházi élet lelki megmozdulá-
saiban, a másik fésze azonban nagyon is távol van az egyházi élettől. Az



[

2~4

volna kívánatos, sőt több ennél, magától értetődően természetes, ha ott lát-
hatnánk 'valamennyiüket az egyház közösségi életében. Erre azonban még vár-
nunk kell. Sok tennivalójuk van itt a lelkipásztoroknak, magasabb egyházi
tisztséget viselőknek.

Mikor az egyház az iskolákkal szemben az igényét kívánja érvényesi-
teni, akkor sokszor hallja a mentegetődző ellenvetést, nem lehet evangélikus a
szellem, mert középiskoláínk legtöbbjében kisebbségben, némelyikben erősen
kisebbségben vannak az evangélikusok; gondoskodjék az egyház róla, hogy
középískoláínak a növendékei túlnyomórészt egyházunkbeliek legyenek, mert a
jelenlegi vallási megoszlás folytán nem lehet még akarva sem evangélikus szel-
lemű az oktatás és nevelés, hiszjen vannak iskoláink, melyekben az evangéliku-
sok arányszáma a 18 0fr}-űtis alig 'éri el, vagy alig haladja felül. Nem lehet
ezt az ellenvetést elfogadnunk, mert az evangélikus középískola helyes felfogás
szerint a megkeresztelt evangélikus gyermekeknek Isten országa számára való
megtartását, a szó eredeti, tiszta értelmében vett evangélikus jellemű, imádságr
ból, igéből és szentségekből táplálkozó, komoly, buzgó keresztyéneknek a ki-
fejlődését munkálja. Az ilyen evangélikus iskolák szentélyei .a mi hitünknek
s nevelő intézményei az Anyaszentegyház jövőjét jelentő ifjúságnak. A krisz-
tusi pedagógiai elvek érvényesülnek benne s ezek által vezetik az élő keresztyén
közösségbe tartozó nevelők növendékeiket az élő keresztyén közösségbe, amely
az evangélikus anyaszentegyház. Isten idősebb és ifjú gyermekeinek a kőzős
pedagógiai munkában való tevékenykedésének a színhelye az evangélikus kö-
zépískola. Nem befolyásolhatja szellemét, munkáját és célját az, mennyi benne
az egyházunkbeliek létszáma, mert a saját, különleges hivatására tekint csupán
és azt swlgálja.

Evangélikus iskoláink lényegükből folyó hivatásukról feledkeznek meg
akkor, ha bármilyen okból, bármilyen kűlső hatás folytán engednek evangé-
likus jellegükből, annak céltudatos, határozott kidomborításából. Sajnos, messze
vagyunk ettől az eszménytől, A tanítás óvatos a hangjában, mert tekin-
tettel kíván lenni valamilyen felekezetközi légkörre, amely ott terjeng. Ilyen
felekezetközien semmítmondók lehetnek még a tanítást kezdő és végző imád-
ságok is, melyeket e szellem jellemzésére érdemes volna összegyüjteni. Kétség..
telen azonban, hogy kőzépiskoláink szellemében újabban örvendetes javulás
mutatkozik. . I

Ha most már befejezésül mi is feltesszük a magunk számára a kérdést.
kié legyen az evangélikus iskola? - nem 'felelhetünk rá másképen, mint így:
kizárólag az evangélikus egyházé. Az iskola csak akkor az evangélikus egyházé,
ha abban mindenütt, nevelésben és oktatásban, kormányzatban és gyakorlat-
ban kizárólag a mi egyházunk szelleme érvényesül. Ki kell küszöbölní minden
okot, amely ezt megakadályozza.

Figyelemmel kísérve azt a nemes versenyt, amely a középiskolák között
kifejlődött, teljes elfogulatlansággal azt kell megállapítanunk, hogy középísko-
láink - ismét tisztelet akivételnek - nem állanak annyira az első sorban,
amint szeretnénk, Visszamaradás, lecsúszás állapítható meg. A jobbmódú isko-
láztató szülők keresgetik a legjobb hírű intézeteket, mert áldozataik árán a
legjobbat igyekeznek a gyermekeiknek megadni. A tapasztalat szerínt sok szülő
nem áll meg a mí középiskoláínk és internátusaink kapui előtt, mert jobbat,
megnyugtatóbhat keres. Mi lelkipásztorok nagy fájdalommal látjuk ezt és
sok .esetben olyan érveket kapunk a közbelépésünkre, amelyek előtt kényte-
lenek vagyunk elnémulni, Ez pedig nem jól van így. Különösen azért nem, mert
lehetne rajta segíteni. Ezt a megoldásra való elszántságot láttam két évvel ez-
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előtt a vrefortnátus testvéregyház egyik kiváló vezéremberénél. aki a püspöki
székből hivatalosan jelentette ki a közgyűlés közönsége és a református sajté
egyhangú helyeslése mellett: .Az egyház missziói és ev~gélizáci6s munká-
jának minden iskola egy-egy flottabázisa legyen». Mi sem kívánhatunk mást,
bár nem vagyok meggyőződve, hogy ezt a kívánságot nálunk is egyhangú helyes,
lés fogja kísérní, Ez azonban nem tántoríthat el bennünket attól, hogy a leg-
határozottabban igényeljük iskoláinkat az evangélikus szellern számára.

Most az iskolai év elején olvastam felhívásokat, amelyek nagyon helyesen,
az evangélikus iskolák felé akarták az evangélikus szülők figyelmét fordí-
tani. Hát csak forduljanak is erre az evangélikus szűlők, de meg ken mon-
danunk az iskoláinknak is: az evangélikus iskola csak . a hitvalláshű, az Isten
országáért munkálkodó evangélikus egyházé lehet szellemében és minden
megnyilvánulásában, minden intézményében.

(Ozd) Marcsek János.

Középiskoláink egyházzenei oktatása.
(Kapcsolatban Schütz Henrik születésének 350.ik évfordulój ával.)

Október első napjaiban a külfőld evangélikussága fényes külsöségek közt
ünnepli Schütz HenI'~'M, a 1.7. század nagy egyházi zeneszerzője születésének
350 éves fordulóját. Egyházi zenénk ezen Bach melletti legnagyobb alakja
áll most az érdeklődés középpontjában. Művei állandóan műsoron vannak s
újság, híradó számol be a különböző helyeken tartott Schütziemlékűnnepélyek-
ről ; cikkek, könyvek s az «Új .Nérnet Schütz Társaság» gondoskodnak arról,
hogy 16 kötetre terjedő zenei művei mínd előadásra kerüljenek s mindenkí
számára hozzáférhetők legyenek.

Schütz Henrikről ma még nem sokat tud a magyar evangélíkusság. Pedig
művészete val6ságos kincses kamrája az evangélikus egyházi zene nálunk még
feltáratlan és soha elő nem adott gyönyörű értékeinek, Templomi áhitatot
keltő, lenyűgöző hatású, néhol drámai, máshol csipkefinom szövésű írás,
modorának titka az, hogy szakít kerának bonyolult polifón stílusával, szövevé-
nyes szölamtömegével s az oJ;a'sz(firenzei) hatás alatt eljegyzi magát a
legkönnyebben érthető zenei írásmóddal. az egysz6lamúsággal. A polifóniába
elfáradt kor új szépségeket talál a közvetlen dallamban, melyet csak egyt"
szerű kíséret húz alá; így érez Schütz Henrik is. A keresetlen dallam új vilál-
got nyit az egyházi zene számára is: ez Schütz Henrik művészete. Korának
hatása alatt a mindenki számára könnyen érthető; s élvezhető egyszólamúságot
kisszámú hangszerejátékos kíséri. Rendesen pár hegedű, egy-két fafúvó és
orgona-kontínuo. Az énekkar nem egyszer két külön kórusból áll: egy ki-
sebb szóló-karból s egy erősebb' tutti-együttesbőI.

Erőteljes zenei egyéniség, drámai erő csendül ki a János-, a Lukács-
és Máté passióíból, Szólókra, vegyeskarra, vonósokra s orgonára készült a gyö-
nyörű «Megváltó hét szava», vagy a felemelő hatású eFeltámadás s , Nagyon
híres a Dávid négy zsoltára: a 100., a 116. zsoltára. Külön kell szőlní a «SlYm~
phonia Sacra. címet viselő gyüjteményes művéről, Ebben hangszeres kísé-
rettel ellátott két vagy háromszöl'am ú énekes rész váltakozik önálló kís
hangszeres közjátékokkal, Mindegyik valóságos kis remekmű, végtelenűl finom
szövésű kompozícíó,

Műveinek a felsorolása azonban csak rideg adat, ha nem volt még ré-
szünk egy Schützí-egyházi-hangverseny előadásában. Rendesen az elején kis
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zenekari (.azelőbb emlitett kis hangszereegyüttes) előjátékot találunk; a leg-
többször ez is kisméretű, szinte otthoni kamarazenéhez hasonlítható arányok-
ban. Derű, a lutheránus zene üde varázsa csendül ki belőle. Azután jönnek a
kórusrészek, kőztűk az elmélyült magánénelc.szerepek, Csodálatosan össze-
fon6d6 részletek, ismétlődő kórus-motívumok hullámzása, 'belefonva az új
meg új magánének felfelé ívelő dallamát, teszik felejthetetlenné egy nagyobb-
szabású egyházi hangverseny végig hallgatását. Harmonizálása sok helyen
egészen meglepő, újszerű, váratlan fordulatai, lüktető, mozgalmas vonalveze-
tése, formaépítése szinte elfelejtetik velünk, hogy a 17. század távlataból hall-
juk! a hangjait.'

Művészetének az új varázsa s színte divatossá vált interpretálás a azonban,
úgy látszik, nemcsak az ünnepi évforduló hamar elmul6 érdeklődése. A zene-
müvészet ma különben is oa régi zeneszerzők felé fordul. Elég itt utalni Bach
ma hallatlanul nagy népszerűségére. (Milyen kár, hogy éppen mi, evangéli-
kusok, se nem értjük, se nem .törödünk nagyon a magyar Baehl-kultusz ki.L.,
építésévelt) ; , ,, .

Schütz Henrik művészete azonban nagyon könnyen s áldásos hatást ter-
jesztve kerűlhétne a magyar evangélikusság evangélikus zenét kereső kÖZÖIlJ-
ségeelé: evangélikus közéipiskoláink ének- és zenekarainak a kőzreműködé-
sével. Ezzel iskoláínk egyházi zenooktatását egyszerre kiemelnénk elhanyagolt
állapotából s igazi egyházéP!Ítő szerepet adnánk neki. Schütz mííveinek az
előadásahoz ugyanis olyan kevésszámú hangszerjátékos kell (pár hegedű, cselló,
nagybőgő, harmóníum-kontínuo), hogy iskoláink ének- és zenekarai minden
nagyobb erőfeszítés nélkül műsorra tűzhetnék azokat.

Amikor ilyen drága értékeket mondhatunk magunkénak, magától vetődik
fel az a kérdés, hogy ezek az egyházzenei remekművek miért hiányoznak ísko-
láínk zenei életéből? A felelet egyszerű: mert nincs evangélikus zene pedagó-
giánk! Szomorú középískoláink ezírányú beszámolója. Az énekoktatást a leg-
több helyen műkedvelők végzik. A karének a legtöbb iskolában csupán repre-
zentáci6seszköz, de nem nevelő s lelki benyomásokat nyujt6 tényező. Az is•..
kolai zenekarok buzgólkodnak a sokszor kávéházi nív6n álló szalonzene mű-
velésében, Enektanulásra, a művészi nevelés e szerény és háttérbe szeritott
képviselőjére nincs idő a mai iskolai- és magánórákkal túlzsúfolt diák munka-
rendjén. Az alsó két, V!agy alsó négy osztályban találunk ugyan élnek6rát,
azonban felfelé, ahol a diák már érzelmi benyomások után is áhítozik s lelki
élete különös en reagál minden «szép. élményre, már elvesszük tőle a zene
művészetébe való bevezetését. Ne csodáljuk, ha ifjúságunk a rádió könnyű
zenéjének a zsákmányává lesz 1

Egyházi zeneoktatásunk még kétségbeejtöbb helyzetben van. Eltekintve
attól, hogy csak két iskolánk alkalmaz rendes, szakképzett ének- é{; zene-
tanárt, az egyházi énekoktatás a legtöbb helyen műkedvelők, a zenéhez «értölo
kezén van. Ma, amikor a zeneművészéti főiskola színte ontja a kiművelt iZ\-
lésü, nagytudású szakembereket, nálunk még mindig hiányzik az énekoktatás
szakszerű megoldása. P.edig érdemes volna egyszer mérlegelni azt, hogy mi
a drágább: pár ének- és zenetanári állás szervezése s fenntartása, vagy tovább'
nézni ölbetett kézzel, hogy a képesítés és megfelelő ízlés nélküli énekoktatók
hány gyermek lelkében fojtják el sokszor örökre a komoly zenei értékek utáni;
önkéntelen vágyódást. Va)n olyan iskolai értesítő, :hol arről olvashatunk,
hogy külön egyházi énekóra nincs, hanem a valfásóra egy részét fordítják
énektanulásra. Nem .tekintve azt, hogy a vallasóra keretében előforduló korá-
lok az óra anyagához igazodnak s nem zenei szempontok szerint (technikai
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nehézség, hangsor, ritmus, forma szerint stb.), mégis (felelősségteljes ifjÚt'
ságunk nagy részének egyházi zeneismeretét a vallástanár esetleges zenei é,rr-
deklődésére alapítani. Mert, sajnos, lelkipásztoraink nagy része szintén nem.
ismerős az egyházi zene területén. Koráljaink jó vagy kevésbbé jó eléneklése
még nem meríti ki az evangélikus zene tág körét. Már magát a koráléneklésf
is számtalan szempont irányítja. Ezekről tudomást kell bírni mindenkinek.
(A kerál-dallam hiteles alakja, a hibás hangok kijavítása, a ritmus állandó
kopásának a megakadályozása, a ritmikus korál, az ismeretlen korálok terve
szerű bevezetése stb.). Ez csak az alapja az egyházi zene többi ágának: egyházi
zenénk evangélikus jellegének a megérzése, az 'irodalom 'alapos ismerete,
a liturgia zenei vonatkozásai. A hiányok pótlása végett szükséges volna [ő-
vendő lelkészeínkkel megismertetni egyházi zenénket ; lelkészképzésünkböl tel,
jesen hiányoznak it megfelelő zenei tárgyak. Pedig hol volna fontosabb az
igazi, lutheri hagyományokat ápoló, régi evangélikus zeneműveket állandóan
műsoron tartó egyházi zeneélet (orgonairodalom, gyerrnek-, vegyeskarok, egy-
házi kamarazene, nagy ünnepi együttesek) ismertetése, ha ott nem, ahol
a leendő lelkészek készülnek a hivatásukra!

Altalában súlyos tévedés az, hogy az iskolai egyházi énekoktatás csupán
a korálok ismeretét foglalja magában. Már maga a korál.anyag kiválasztása
is nem egy esetben helytelen. Volt idő a magyar egyházi életben, amikor majd'-
nem minden külföldről átültetett korál mellé, vagy he:lYett, azzal párhuza-
mos magyar korált írtak. Hiogy ezek a mű-korálok - eltekintve pár kívé-
teltöl - meg sem köz'e;J!tik a reformáció koraheli énekeink ritmikai gazdag-
ságát, mélységét s igazi lutheri karakterét, az természetes, A korálköltészet
korszaka már régen lejárt (Zahn), korált írni ma már nem lehet. Helytelen tehát
a tananyag nagy részét ezekkel a magyar <helyettes> kerálokkal kitölteni s
ezzel az eredeti, reformáció korabeli énekeinket kiszorttani. Igy azután nem
csoda, hogy több iskola tudomást sem szerez Luther Márton eredeti énekei-
TŐ~ s általában a reformáció zenei örökségéről. Hogyan ápoljuk a régi evan-
gélikus korálok örökségét, ha iskoláinknak tudomásuk sincs róluk? A régi
magyar korálok igazi történeti értékek, ezeknek a művelése legfontosabb fel-
adataink egyike. Es hol maradnak a ritmikus korálok, a kedves tömegénekek.
evangélikus kánonok, két-, háromszólamú egyházi énekek, melyek olyan köny-
nyűek, hogy elemi iskolások is örömmel énekelhetnék t Mindegyik énekben
él a reformáció lüktető ereje, a zeneművészetet is átható üde színvarázsa. Vagy
hány iskola egyházi énekóráján vesznek tudomást a rítmíkus korálokról, régi
evangélikus zeneszerzökröl, hol hallgatnak Bach-, .Haendel-hangversenyeket,
vagy hanglemezeket '1

Végül az iskolai énekkarokról kell még szólnunk éppen Schütz Henrik
egyházi zeneműveivel kapcsolatban. Az evangélikus ,iskolák énekkarai, zene-
karai áldásos egyházépítő munkát végeznének akkor, ha a régi lutheránus
zenét ápolnák, Az iskolák belső életében is egészen új világ áradna ki az Ilyen
egyházi hangversenyekből. Az azokat előadó s meghallgató tanulósereg leg.-
alább teljes művészi értéket kapna egyszer s nem állandóan müvészet-pötlé-
kot, Előadásuk egyszerre szakitana azzal a' pedagógiailag lehetetlen helyzettel.
hogy az ének- és zenekar .csupán kifelé, az iskola hagyományos bálján, vagy
[uníálisán, avagy a szokásos hazafias ünnepélyek en áll ki az iskola barátai'
és a szülők mindig hálás .közönsége elé. ünnepélyeink közönsége már észre
sem veszi, hogy voltaképen operett-muzsikát, cigányzenét hallgat, deo nem
építő, jellemképző, értékes lelki benyomásokat nyujtó komoly zenét, holott az
utóbbi művészi élvezetet jelent az' előadó kis diáknak és a gyermeke ízlését
féltő szülőnek egyaránt. Ha az iskolákban elhangzó, nem egyszer nagyon ala-



csony nívón álló zeneművek színvonalára ejtenénk. le Ja többi tantárgy érté,
két, akkor a magyar óra ponyva-irodalmat, a történelem kisvárosi híreket
taníthatna. Nem tartozik szorosan ide, de feltűnő jelenség az is, hogy .ísko-
Iáink ének- és zenekarai éppen az izlést irányító megfelelő szakemberek hiá-
nyában mennyire nem magyar jellegű zeneművékkel szerepelnek, Találunk
értesítőket, hol Moszkowszki, Brahms, Grieg jelentik a ,~«nemzeti. zenekultúrát,
Akad olyan iskola is, ahol Kodály, Bárdos, Kerényi-mű egyszer sem csendült fel.

A régi egyházi zeneműveknek, elsősorban a pár vonóshangszert s két-,
háromszólamú énekkart feltételező Schűtz.műveknek az előadása azonban az
iskola falain kívül is nagyon fontos egyház társadalmi esemény, egyházépítő
tényező lehetne. A felnőtt gyülekezet a gyermekek elöadásán keresztül ismer-
kedhetne meg a régi evangélikus zene remekeível s tapasztalhatná meg
végre az igazi lutheri muzsika áldásait. Tévedés az, hogy .ezek az egyházi zene-
művek nehezek, unalmasak, vagy «magasak> a diákok számára. Minden gye•.•.
mekben él a szép iránti romlatlan, ősi vágyódás. Ha nem ront juk el érzelgős
«nótákkals vagy operettJ..zenével, ha a rádió mérgezö könnyű zenéjét megfe-
lelöen ellensúlyozzuk, akkor már a középískolában nevelhetűrik fel komoly
zenét szeretö, azt megértő s azt kereső fiatalságot. Nem volna szabad elfelej-
teni, hogy éppen a serdülő kor ad li legtöbb gyermeknek olthatatlan kíváncsi-
ságot, fellokozott érdeklődést és sokszor az öregkorig el nem felejthető élményt
a művészettel, de különösen a zenével kapcsolatban. Külfőldön már hal-
Iatlan erőfeszítések történnek, hogy a rádióval, a gépzenévei szemben ismét
új erőre emeljék az egyéni zenélést, a családi-, a házizenét, az otthoni, meghitt
kamaramuzsikát. Mi még ott sem tartunk, hogy a rádió könnyű zenéjének s a
hanglemez iparnak a fiatalságra gyakorolt romboló s ,izlést tönkretevő hatá-
sát észrevegyük, nemhogy ellene lépéseket tennénk. Micsoda fegyver ezek ellen a
régi egyházi zene egyszerűen érthető, szinte népszerűen átlátszó s még ma is
annyira mély világa 1 Ma, amikor egyre komolyabbá válnak feladataink az
ifjúsággal szemben, milyen léleküdítő munkaprogramm s nemesen szörakoztatö
ifjúsági munka lehetne a nagyon könnyű régi lutheránus zeneirodalom műve-
lése. Ahol két hegedű, két gitár akad, már felcsendülhet egy kerál-kánont
Nagyon tanulságos a kasseli Baerenreiter.cég ilyen irányú kiadványainak nagy
tömege, vagy anémet Blockflöte.mozgalom. Mind az otthoni zenét akarja
:feltámasztani.

Schütz Henrik művészetének a fényénél látni csak, hogy evangélikus
iskoláinknak még mennyit kell tenni éppen az egyházi zene áldozatot követelö
építése érdekében. Lesújtó az összehasonlítás e tekintetben a református kö,
zépiskolákkal. Ott, ahol az egyházi zene nincs olyan szervesen összekapcsolva
az istentiszteleti renddel s ezen keresztül a hité1et bármely megnyilvánalá-
sával, sikerült már az iskolai egyházi énektanítást úgy rendezni, hogy az
elsőtől a nyolcadik osztályig, tehát az egész középiskolán végig, beillesztést
nyert az iskolai tárgyak közé. (Igaz, hogy ennek az intézkedésnek nem mind-
egyik iskola tesz eleget.) Nálunk a mai állapotokat: úgy az egyházi énekórák
lelkiismeretlenül kevés számát, mint az énekórák szakszerűség szempontjából
való nagyfokú elhanyagotását tekintve, messze vagyunk még a kérdés korszerű
s egyházi tradícióinknak megfelelő megoldásától. Azonban, ha felelősségünk
tudatában átérezzük azt, hogy az evangélikus iskola padjaiban űl a jövendő
templom-látogató, a jövő éneklő gyülekezete, a templomi hangversenyek jö-
vendő közönsége, énekkarok majdani pártolója, akkor kell, hogy míndenki
megértse, hogy ez a kérdés egyházi életünknek égetően fontos problémája .

. (Budapest) Kapi-KTálik Jen6.
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KRÓNIKA
Nacionalizmus mint pogányság.

Valami fonál, tragikum nyilvánul meg abban, hogy minden külíőldi masz-
lag megtalálja magyar ügynökeit, akik aztán végig házalják vele a nemzetet s
hitelét rontják sok minden olyannak is, aminek meg volna a maga létjogosult-
sága. Senki sem vonhatja pl. kétségbe, hogy a zsidókérdés napirenden tartása
indokolt s a zsidógazdasági és szellemi (sajtó, színházi, irodalmi stb.) diktatúra
elleni harc elsőrendű. nemzeti feladat. Abban is sok igazság van, hogy Magyarore
szagon a törzsökös magyarság rovására túlságos mértékben jutnak vezető sze-
rephez az olyan jövevények, akiknek életszálai a magyar kultúrának csupán
felületeihez tapadnak s "nemzeti missziót teljesit az, aki a magyar népnek, ta-
nyának, falunak útját egyengeti a művelődés és érvényesülés felé. Azonban öm
magával jut szánalmas ellentétbe, aki e magyar problémákat idegen kapta-
fákon, idegen szellemi vagy politikai mozgalmak utánzásával akarja megoldani.

Milyen nevetséges pl., mikor szittyáink ma Hadúr emlékének szeretnének
fehér lovat áldozni; annak a Hadúrnak, akinek meg a neve is a német roman-
ticizmus hatása alatt született meg száztizenhárom évvel ezelőtt egy verselő uni-
tárius lelkészjelölt tollán, hogy azután Vörösmarty Zalán futásán át bevonuljon
a magyarosított «Walhallába •. - De nem különb ennél az a törekvés sem, amely a
magyar fajvédelmet a [elenlegi germán önimádó fajelmélet példáján akarja
megoldani s nem veszi észre, hogy ezzel a sémával magát a nemzetet pusz-
títaná el I r •

De míndezek felett feltűnik a «német valláss analógiájára a «magyar
valláso fantomja is, és pedig a fehér lovat áldozó romantikánál jóval vesze-
delmesebb kiadásban. A Cél ezévi júniusi számában ezt olvassuk (172. I.g:
cA nemzeti vallás a természetes Istentanoknak és a mitológiai tényezőknek
oly összegezését jelenti, melyben - a zsidó Oszövetséghez hasonlóan - ha-
talmas szerephez jut a nemzet történetének hősies eposza, míkor is a nemzet
nagyjai (Árpád, Szent István, Szent László, Szent Margit, Mátyás Király, Thi).
köly, Rákóczi, Bercsényí stb.) bizonyos vallásos glóriába öltöztetnek és azáltal
kegyeletes tisztelettel öveztetnek. Ez legkevésbbé sem jelenti a keresztyéns€.gf-
től való elszakadást. hanem inkább a vallásnak speciális nemzeti vonásokkal
való telitését»,

Nem volna érdemes ezt a kís részt kiragadni abból a tanulmányból,
amely a maga egészében ellentmond mínden keresztyénségnek,") ha nem [elen-
tené bizonyos általánosanelterjedt, veszedelmes törekvések megnyilatkozását.
- A vallásos normaalkotás igényével fellépő nacionalizmussal állunk itt szem:'
ben, amely ebben a kiadásában nagyobb ellenfele a keresztyénségnek. mint
bármely pogányság, istentagadás, vagy akár a bolsevizmus, - mert nyilt ellen-
ségeskedés helyett felszívódással észrevéflenül akarja uralmát megszerezni.

Igaz, hogya 'római egyház a maga nemzeti szentjeivel már régtől fogva
engedményeket tett nemzetköziségének ellensúlyozására (Regnum Marianum,
Patrona Hungariae, Patrona Bavariae stb.') s épen a háború utáni magyarországi
megerősödésének sok érdekes [elenségét ismerjük e téren. Nemcsak Szent

• Enessey: Nemzeti szocializmus és keresztény világnézet.



Imrében állított az ifjúságnak sápadtképű ideált (elvégre hiteles et az életé-
ről semmit sem tudunk), deellátta a honvédséget is patr6nusokkal: Szent
Lászl6 a gyalogságot, Gellért a műszaki csapatokat oltalmazza, hogy azután
a tüzérségnél, lovasságnál, trainnél az egyebütt is megtalálható Szent Borbálá-
val, Szent Györggyel, illetve Szent Kristóffal együtt valamennyi fölé Kapisztrán
Jánost helyezze, mint az egész magyar hadsereg együttes oltalmazóját,

Itt valóban «természetes Istentanoknak és mitológiai tényezőknek összege-
zésével» állunk szemben, de ezzel evangélikus keresztyénségünk semmi közös-
séget sem' vállalhat. A mi hitünk egyedüli fundamentuma a Szentírás, amely
nem legendárium, sem mitológiai gyűjtemény, sem zsidó hősi eposz, hanem
Isten kijelentése; a mi hitünk egyedüli tárgya pedig Isten, aki nekünk egy~
szülött Fiában, Jézus Krisztusban váltságot szerzett a keresztfán. Hiten azonban
nem «azt a természetes érzést» értjük, «mely eltölti az egyént mindannyíszor,
valahányszor a természet megismerése révén erőt vesz rajta az a belátás,
hogy kell valamilyen földöntúli hatalomnak lennie, mely a világegyetem et kor-
mányozza s :a míndenség csodálatos összhangját létrehozza», (a Cél 1935, 175.
1.), - hanem' azt a bizodalmat, amely Isten kegyelméből elfogadja Krisztust
Megváltójának és Urának.

Keresztyén embernek csak Krisztusban lehet hite. Minden egyéb hit,
ha Krísztustól független, - bálványimádás. Többek kőzött az öncélú nacío-
nalizmus is. Az a vélekedés, hogy a macionalizmus fölötte áll a vallásnak, «rnert
míg vallásomat - nekem megfelelőbbre találva - meg tudom váItoztatni, addig
nacionalizmusomat, mely vérem irányadó szavára szólal meg bennem, nem tu-
dom megváltoztatní, a változhatatlan pedig mindig értékesebb, mint a változó.
'CA Cél 1935, 171. 1.), ezzel az indokolással talán kissé humoros. De a tétel
maga általánosan elterjedt. Nálunk Magyarországon az összeomlás és jelenlegi
megalázottság élménnyé tette a hazaszeretetet, amit annak frázisszerűvé fajulása
(neobarokk) sem tudott kioltani; a keresztyénség dolgát pedig állandóan rontja
a felekezeti torzsalkodás is, amely hívő, nem hívő emberben egyaránt undort
ébreszt s az utóbbiban fokozza az elhídegülést. Erre a gyakran feltett kérdésre:
«Mi vagy előbb, keresztyén vagy magyar?» kornmunistáktól eltekintve, a leg-
több ember azt feleli, hogy előbb magyar, Ez pedig nem más, mint annak
őszinte megvallása, hogy magyarságát nagyobb értéknek tartja keresztyénségé-
nél. -- A keresztyén ember szempontjaból azonban ez a válasz épúgy hely,
telen, míntha azt mondaná, hogy előbb keresztyén s azután magyar. Mert a
hívő ember keresztyénségéhez szükségképen hozzátartozik, hogy valamely népi
és nemzeti közösségnek tagja legyen és hitét annak körén belül élje, a hívő
ember magyarságának pedig elszakíthatatlan része a maga keresztyénsége,
Az egyik a másikba beletartozik, azonban természetesen úgy, hogy az Isten-
hez való viszonyom mint alapviszony határozza meg a nemzethez való víszo-
nyomat, nem pedig fordítva. A kettő egymással csak látszólag kerülhet konflik-
tusba. Vagy akkor, ha az Istenhez való viszonyom helytelen, vagy pedig, ha
egy nem Isten akarata szerínt való nacionalizmus helytelen követeléseket tá~
maszt velem szemben, Ez abban a pillanatban bekövetkezik, mihelyt a nacío-
nalizmus olyan normákat (törvényeket) próbál érvényesíteni, amelyek Isten
törvényeivel ellenkeznek. (Pl. a szerétet parancsolatát csak a maga nemzeti
körén belül engedné érvényesülni, ACél 1935, 170. L). - Az Ilyen tudatos
szembehelyezkedes Isten törvényeivel szükségképen magára vonja Isten harag-
ját és épen arra a nemzetre lesz káros, amely túlzott nacionalizmusával szem-
behelyezkedik Isten parancsolataival.

Nem csoda azonban, hogy a mai hitevesztett világban a magyarságon
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maga általánosan elterjedt. Nálunk Magyarországon az összeomlás és jelenlegi
megalázottság élménnyé tette a hazaszeretetet, amit annak frázisszerűvé fajulása
(neobarokk) sem tudott kioltani; a keresztyénség dolgát pedig állandóan rontja
a felekezeti torzsalkodás is, amely hívő, nem hívő emberben egyaránt undort
ébreszt s az utóbbiban fokozza az elhidegülést. Erre a gyakran feltett kérdésre:
«Mi vagy előbb, keresztyén vagy magyar?» kornmunistáktól eltekintve, a leg.
több ember azt feleli, hogy előbb magyar. Ez pedig nem más, mint annak
őszinte megvallása, hogy magyarságát nagyobb értéknek tartja keresztyénségé-
nél. -- A keresztyén ember szernpontjából azonban ez a válasz épúgy hely,
telen, mintha azt mondaná, hogy előbb keresztyén s azután magyar. Mert a
hívő ember keresztyénségéhez szükségképen hozzátartozik, hogy valamely népi
és nemzeti kőzösségnek tagja legyen és hitét annak körén belül élje, a hívő
ember magyarságának pedig elszakíthatatlan része a maga keresztyénsége,
Az egyik a másikba beletartozik, azonban természetesen úgy, hogy az Isten-
hez való viszonyom mint alapviszony határozza meg a nemzethez való víszo-
nyomat, nem pedig fordítva. A kettő egymással csak látszólag kerülhet konflík-
tusba. Vagy akkor, ha az Istenhez való viszonyom helytelen, vagy pedig, ha
egy nem Isten akarata szerínt való nacionalizmus helytelen követeléseket tá-
maszt velem szemben. Ez abban a pillanatban bekövetkezik, mihelyt a nacío-
nalizmus olyan normákat (törvényeket) próbál érvényesíteni, amelyek Isten
törvényeivel ellenkeznek. (PL a szerétet parancsolatát csak a maga nemzeti
körén belül engedné érvényesülni, A Cél 1935, 170. l.). - Az iJyen tudatos
szembehelyezkedés Isten törvényeivel szükségképen magára vonja Isten harag-
ját és épen arra a nemzetre lesz káros, amely túlzott nacionalizmusával szem-
behelyezkedik Isten parancsolataival.

Nem csoda azonban, hogy a mai hitevesztett világban a magyarságon
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kívül és belül százezrek keresnek és találnak valláspótlékot'a nacionalizmusban.
Hogya vér míthoszát vallják-e és felújítják Ekkehardt mester misztikáját
(Rosenberg), vagy kétezeréves germán pozánysácot élesztgetnek (Ludendorff, Han-
er), vagy.eztszittya paródiákkal utánozzák (Hadúr, a fehér ló, stb.), nem külön-
bözík lényege szerint attól, amikor a keresztyenséget akarják «nemzeti voná-
sokkal telítení», más szóval a nacionalizmus igájába hajtani.

. A keresztyén ember azért legyen résen, hogya kerszellem se jobbra, se
balra el ne sodorja. A bolsevizmus világszemléletétől és életformájától való
tartózkodás tudatosan él benne, azonban az öncélú nacionalizmus pogány vol-
tát is meg kell látnia. A nemzeti -hovatartozás Isten teremtést rendjének aka-
rata. Isten akarata, hogy e földön különféle nemretek legyenek, és mi Isten
akaratából vagyunk magyárok. Ez földi vonatkozásban sorsunk legalapvetőbb
meghatározottsága. Hisszük, hogy a jelenlegi szenvedések nagy ígéretet hordoz,
bak' méhükben (Jel. 3,19-21; Zsid. 12,6 és 11.). Magyarságunk Istentől kapott
mísszíó emberfeletti feladatok megoldására. Keresztyénségünket végzetesen meg-
csonkítanánk, engedetlenek lennénk Istennel szemben, ha ezt magyarságunktói
függetleníteni akarnánk. Azonban mindig szem előtt kell 'tartanunk, hogy .Kris~
tusban teremtetett minden, ami van a mennyekben es a földön, láthatókés
láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár. fejedelemségek, akár
hatalmasságok; míndenek Ű általa és Oreá nézve teremtettek», (Kol, 1,16.;'.

N. S.

S'ZÉ'LJ-EGYZETEK
~Z egyke ellen
kormányzói szözat hangrott el Har-
kányfürdőn. A kormányzó Isten áldá-
sának vallja a gyermeket. Kimondja a
megdöbbentő igazságot: «Aki elbukik
a küzdelemben, az hős, de aki ön!-
maga ítéli pusztulásra saját fajtájátés
engedi át másnak ősei örökét, az sem
szánalomra, sem megbecsülésre nem
tarthat számot». Az egyke a Teremtő
elleni bűn. Az egyén és a társadalom
bűne. A hűn zsoldja pedig a halál.
Ezt mondja az Újtestámentomban az
apostol. ~: 1 ~ i i

Ne sikkassza el az egyke-veszéde-
lern súlyát senki azzal, hogy ez ma
divat, 'Olyan divat, ami sokakat fo-
kezott szónoklásra és irodalmi tevé;
kenységre ösztönöz. A Kormányzó azt
mondotta: «Az egész magyar társada-
lom lelkiismerete elé kivántam idézni
mindezeket a kérdéseket, hogy ezek-
kel minél szélesebb körökben foglal•..
kozzanak». A lelkiismeret ne enged-
je, hogy az erkölcsi szintről a párt.

politika vagy a felek-ezeti elfogultság
huzavonájában zátonyra jusson a cse-
lekedet. Lehetetlenné k-ell tenni azo-
kat, akik részletérdekek érvényesíté-
séhez használják ki a nemzet kóros
állapotát. Mert ez egyetemes erkölcsi
problémája a nemzetnek. A sokágú
szövevénynek kétségkívül vannak gaz-
dasági vonatkozásai is. A gazdasági
kérdések azonban végül szintén er-
kölcsiek. Mindenek kulcsa az erkölcsi
téren van. A gazdasági élet is az em;
ber lelkületének eredménye.

A kormányzói szózat azt is megál-
lapította, hogy a családalapítás ne-
hézségei egyre fokozódnak. Kívánja,
hogy: «Ahol többen kérnek enni ott-
hon, oda kőnnyebben kerüljön a ke-
nyér és nagyobb darab jusson be-
lőle •. Folyóiratunk már ismételten fog-
Ialkozott ezekkel a kérdésekkel. De a
vagyon- és jövedelemelosztás megol-
dásához felette nehéz hozzányulni. A
tiszta logika segitségével ezt a tőm-
keleget nem lehet rendezni. Mégis egy
ponton gyakorlati szempontból szó-
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vá tesszük a kérdést. A reális csa-
ládvédelem szempontjából alig van je.-
lentősége a mai 6-12 pengős családi
pótlékoknak. A fizetéseket sokkal in-
kább kellene a szükségletekhez, mint
a hivatali évekhez szabni. Ne az élet-
kor legyen a főmérő, hanem a kenyér,
a ruha, a lakás, a család. Azért le-
gyen a hűséges, jó munka, az eredmé-
nyes, a különb teljesítmény kívánatos-
sá téve, de ebben ne a pénz játssza a
főszerepet. Adjanak hatáskört, szolgá-
lati előnyöket, címeket a kíválóbbak-
nak. Es több fizetést annak, akinek
több a gondja és felelőssége. De ne
háromszor, ötször, hétszer annyit az
50 éveseknek, mint a 30 éveseknek. Ez
nem nemzedékprobléma. Beszélhetne
erről a statisztika, amely megáll apftja,
hogy a 26-34 éves diplomások közül
hányan vannak, akik családalapításra
még csak nem is gondolhatnak. Ez
pedig olyan gazdasági kérdés, ami.
nek erkölcsi kulcsát az önzés szeron-
gatja.

Az egyház egyedülálló hivatása eb-
ben a kérdésben az, hogy hirdesse
szüntelenül a tiszta Evangéliumot,
amely által a szív igazi keresztyénné
lesz, az ész pedig az igazság tiszta be-
látására és követésére képes. Az állarn-
!hatalom pedig az orvos kíméletlen
bőlcseségével nyissa ki a beteg ön;
zésben szenvedő társadalom markát.

"Együtt az egyke ellen"
cím alatt közölt nemrég a Budapesti
Hirlap egy megszívlelésre igen méltó
vezércikket. Örvendetes, - írja, -
hogy egyre növekszik azoknak a szá-
ma, akiket az egyke-kérdés irodalmi
tevékenységre ösztönöz, annál megdöb-
bentőbb, hogyahozzászólásoknak ag-
gasztóan nagy százaléka mellékvágány-
ra téved. «Pártpolitikai és felekezeti
szemszögböl nézik az egykét s ezzel
már eleve lehetetlenné' teszik önma-
gulmak, hogy megtalálhassák a nagy
probléma arhímedesí pontját. De vaj-
jon milyen hatást gyakorolnak ezek
a felekezetileg és pártpolitikailag elfo-

gult egyoldalú írások a kritika nélküli
tömegre? Hogyan szervezhető az egyke
ellen az egyszerű ember, ha az előtte
talán kelleténél is jobban tisztelt be-
Hi arról világosítja fel, hogy ezért a
társadalmi kérért az az embertársa fe-
lelős, aki nem abban a templomban
imádkozik, ahol ő, vagy aki más poli-
tikai pártot támogat, mint Ő. Ennek el

nyomtatott betű varázsátél megejtett
egyszerű embernek nagyon nehéz,
vagy talán lehetetlen is megmagyaráz-
ni, hogy az egyke nemzetpolitikai, tár-
sadalmi és etikai kérdés, amihez párt.
politikának és felekezeteknek semmi
köze nem lehet és hogy ellene csak az
az egységes társadalom tud védekezni,
amely szigorúan elkülönít ettől a kér-
déstől minden hozzá nem tartozó mo-
mentumot. Hogyan magyarázsuk meg
ennek az egyszerű embernek, hogy az
egyke egyetemes nemzeti veszedelem
s igy az ellene való harcot nem sajátít-
hatja ld semmiféle párt, vagy feleke-
zet? Gondolkodásra késztető sorok
ezek folytatásukkal egyetemben! Ha
valahol, akkor itt valóban. sürgősen
szükséges lenne a treuga Dei. Es <Is-
ten békéje. akkor lenne igazán Isten
szerint való békesség, ha nemcsak meg-
szüntetnék a vádaskodás harcát a fe-
lekezetek és a pártok. de annál nyug-
talanabbul, annál elszántabban. annál
hősiesebben vizsgálnak meg és Uél-
nék el a saját mulasztásaikat és té-
vedéseiket,

Az lsten békéje
gondolatát vetette be napjaink poli-
tikai hangzavarába egy magyar író. A
névnek nem szabad senkit sem meg-
téveszteni; itt csak emberi megálla-
podásról, a nagyon is emberi fegyve-
rek ideig való nyugvásáról van szó.
Arról, hogy most, amikor beláthatat-
lan mélység felett húzódó meredély
szélén botorkál az emberiség, ez a
maroknyi nép ne úgy álljon egymással
szemben, mint a tatár- és török-dúlás
előtt. Arról, hogy értelmes emberi be-
látás 'legalább egy kis ideig lucidum
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de kevés munkájú, a hatalom bűvöle-
tétöl megszállott világunkban. Arról,
hogy a ,holtponton való túljutás érde-
kében el tudjuk egymást szenvedni és
ne irtózzunk egymás kezének megra-
gadásától. Ez a látszólagos, ez a ké-
részéletű, ez az emberi béke is mü-
lyen megvalósíthatatlan ábrándképnek
tetszik!. .. Pedig rajtunk már csak az
lsten békéje segíthet.

Az eliövendő tél rémségei
bontakoznak ki a helyzetet valóban
ismerők szavai nyomán. Az ország
keleti és középső részén különösen
pusztító aszály jóformán megsemmi-
sítette mezőgazdalakosságunk alsóbb
rétegeinek egész létalapját. Még jó
időkben is az alföldi zsellértelepülése,
ken karácsonyig elfogy a nyáron ke-
resett élet és újig kukoricadarán
és krumplin tengődnek az egykét iga-
zán nem ismerő családok. A bizto-
sabb anyagi körülmények között élő
osztályok nem nézhetik tétlenül ezt
a millíókra rázuhanó nyomort, szá-
mítva népünk örök türelmére és az
éhezésben és fagyoskodásban szerzett
hihetetlen gyakorlatára. A segítés nemi
csak a hatóságok feladata, amellyel
ezek egymagukban különben sem tud-
nának megbirkózni. Mindenekelőtt az
egyházaknak kell teljes erővel részt-
venni a szeretetszolgálatban. A Ti~
szántúlnak különösen a déli részén
nagy evangélikus tömegeket fenyeget
a téli inség. Olyan szívesen szoktunk
beszélni az evangélikusság statiszti-
kailag is kimutatható szellemi és
anyagi fölényéről! Mennyire kötelez
bennünket ez a kiváltságos helyzet
mindenkivel, de első sorban a mí hi-
tünk cselédeivel szemben! És milyen
megdöbbentő, hogy eddig mi teljest.
tettük a legkevesbbé szociális köte-
lességünket!

Diák-tüdőgondozót
állít fel fennállásának háromszázadik
évfordUlóján a budapesti tudomány-

253

egyetem. Nagyon samaritánusi és na-
gyon időszerű cselekedet ez, mert va-
lóban soha ennyi áldozata nem volt a
magyar diákság körében a magyar
népbetegségge lett kórnak, mint épen
napjainkban. Aldott gesztus az égő
sebek gyógyítása, de még áldottabb
azok keletkezésének megakadályozása.
Annak, hogya magyar diákság olyan
olcsó prédája a tüdőbetegség bacillu-
saínak, a fízetendö egyetemi díjak hi-
hetetlen és elviselhetetlen nagysága is
az okozója, mert a szó legszorosabb'
értelmében a hallgatók legnagyobb ré-
szének a szájától kell elvonnía azt
a sokszáz pengőt, amennyibe egy évi
tanulás kerül az egyetemen. Milyen
teljessé tette volna az egyetem veze-
tősége a tüdőgondozó alapításában
megnyilvánuló szociális gondoskodást
azzal a kevésbbé csillogó,' de acél
elérésére leghatékonyabb lépéssel, ha
eljárt volna az illetékes helyen a 90
százalékban anyagi nehézségekkel har-
coló diákság terheinek könnyítése ér-
dekében, a maga kebelében pedig ál-
dozatok árán is példát mutatott volná
ezen a téren.

"Jai a statisztikai keresztény-
ségnek,

amely a számok boldogságában a ke-
resztlevéli vagy áttérésí rovatok túl-
becsüléséhen egyformán lelkendezik
üzletes és nemüzletes, képmutató és
halálosanhű, acélgerincű és nyárfa-
levél keresztyének iránt, (sőt igen
gyakran amazok iránt jobban!), s a2J.,
tán nem érti meg azon kísebb-nagyobh
csatavesztést, amely mind azon mú-
lik, hogy a minőségi kereszténység
helyett a statisztikai lett uralkodó pla-
nétává». Örülünk, hogy ezt a Korunk
Szava mondja. örülünk, hogy ez az
«aktív katolikuso orgánum is kész re-
vízió alá venni azt a - máskor általa
is szított ;- vallásos buzgölkodástí,
{amely a keresztyénség külsöleges ural-
mára tör, akarja tehát a «keresztyén>
világnézet, erkölcs látszólagos terjedé-
sét, de elhanyagolja, vagy egyenesen
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akadályozza a keresztyénség eleven
erejének, 'az evangéliumnak a szolí-
gálatát. Örülünk, hogy végre egy ka-
tolikus folyóirat is felhívja a figyel-
met arra a veszedelemre" amely egyre
nagyobb méretet öltve egyenesen or-
szágunk jövőjét fenyegeti és abból áll,
hogy az állások betöltésénél a feleke-
zeti arányszámot és a protezsáló egy-
házfők «közjogis súlyát veszik mérté-
kül, - nem a minőséget. A keresztyéri-
ségnek ezen a téren ma az a hirdetni
valója, hogy minden állásba, minden
munkaalkalomba az jusson, aki erre
legalkalmasabb, tekintet nélkül .kel-
resztyénségére», Mert ha elkezdjük a
keresztyénséget minősíteni, hol áll-
junk meg? Jogunk van-e talán az
anyakönyv adatai alapján alacsonyabb
és magasabb rendűek csoportjára osz-
tani magyar testvéreinket? Nem elég
baj az, hogy a családi összekötteté-
sek, a még mindig erős dzsentri-szá-
lak, a kaszin6-barátságok és pártér-
demek döntik el sok kinevezés sort.
sát? Nem szabad tehát tovább tűrni,
hogyakeresztyénség leple alatt még
egy hamis mérték terjedjen el, Elvég-
re még, a tisztes polgári erkölcs is
megkívánja a vallási közösségektől,
hogy meggyőződéssel és ne csalétek-
kel, koncért szerézzék új hiveiket.
Ezért ,örülünk, hogy ezúttal a Ko-
runk Szava kongatta meg a vészha-
rangot. Ha mi mondtuk volna el azt,
amit ő, akkor éppen a legérdekeltebs
bek nem hallották volna meg.

Hindenburg
utolsó óráiról Sauerbruch professzor,
az agg tábornagy orvosa, a kővetke-
zőket mondja: «Szerdán volt, augusz-
tus l-én (1934-ben), délután; a tábor-
nagy hálószobájában voltam. A tá~
biornagy ágyában feküdt és szívesen
vette, ha mellette voltam akkor is, ha
nem volt szüksége rám. Sokáig hall-

gatott, ahogy szokása volt. Ilyenkor
nem volt szabad zavarni, ezért csend,
ben ültem az ablak mellett és a kertbe
néztem, melyre lassan leereszkedett az
alkony. Hirtelen szólított a tábornagy:
«Sauerbruch, itt van On még?» S .ami-
kor ágya mellé ültem s kérdeztem,
hogy valami fájdalma van,e, hosszasan
rám nézett, majd azt mondotta: «Sau-
erbruch, On mindig megmondotta ne-
kem: az igazat, bizonyára most is meg
fogja tenni. Itt van már a kastély-
ban és vár a kaszás ember (a halál)?
Nagyon nehezemre esett a felelet. Meg;
fogtam kezét s azt mondottam: «Nem,
tábornagy úr, de a ház körül járkál».
.Híndenhurg hallgatott egy darabig,
majd azt mondotta: «Kőszönöm On!-
nek, Sauerbruch, s most az én Uram-
mal, odafönn, akarok beszélni. - köz-
ben az ég felé mutatott. Felálltam és
csendesen el akartam hagyni a szo-
bát. De Hindenburg igy szólt: «Nem,
Sauerbruch, On nyugodtan maradhat,
csak a Bibliátakarom egy kissé olvas-
gatní.s Azután a függönyt akartam
az ablakról félrehúzni, hogy világot.
sabb legyen. De a tábornagy nem en-
gedte: «Csak hagyja igy, Sauerbruch,
amit olvasni akarok, azt úgy is régóta
tudom kívülröb. Hindenburg azután
vette éjjeli szekrényéről az Ú'jtiestá~
mentumot, mely mindig ott volt, la-
pozgatott benne, majd csendes, sut-
tugó hangon olvasgatott körülbelül egy
negyedóra hosszat. Azután eltette a
könyvet, odahívott ágyához s azt mon-
dotta: «Nos, Sauerbruch, most meg-
mondhatja a kaszás embernek, hogy
bejőhet a szobábas. Másnap reggel a
tábornagy halott volt>. Ez az elbeszé-
lés, melynek tartalmi hitélességét Pe-
ters és Meissner államtitkárok is tanu-
sítják, ,szép világot vet Híndenburg
hívő egyéniségére. Érdemes, hogy mi,
magyar evangélikusok is tudomást ve-
gyünk róla.



ÚJ KONYVEK
Weber Otto = Bibelkunde des

Alten Testaments. 1. Halbband:
Gesetz und prophetische Geschichte.
316 lap. Ára fűzve 4'SO, kötve 5'SO RM.
II. Halbband: Prophetenbücher und
"Schriften". Ára u. a. Berlin, Furche-
kiadás.
A "bibliaismertetés" feladatát Schlatter

állapítja meg (Einleitung in die Bibel
1933.), amikor azt mondja, hogy míg a
"bevezetés" a Biblia multját kutatja, ad-
dig az "ismertetés" célja a Biblia jelene:
hogyan és milyen célból hasznáihatom a
Biblíát a lelkem békessége és üdvössége
céljából. Ez az u. n. Bibelkunde feladata.
A nagyon gazdag német irodalomban is
nagyjelentőségű Weber Ötestámentom is-
mertetése. Nemcsak, mert biztos kalauz az
Ötestámentom bonyolult labirintusaiban,
hanem, mert egységes teológiai képet ad
az Ötestámentomról. Határozottan mutat
rá az Ötestámentom "keresztyén" értékeire,
az ige tekintélyére, a mi korunk indivi-
dualista vallásosságának csődjére. Helyesen
vezeti mind a két köteten végig teológiai
alapelvét : az Ötestámentom ielentöségét
és érvényét nem a mi vallásos tudatunk-
ból (szubjektivizmus) veszi. Az Ötestámen-
tomnak tekintélyt maga az Isten ad,
mert neki tetszett szent akaratát benne
kijelenteni, hogy ennek segítségével is
fenntartsa Egyházát. Az Ötestámentom te-
hát nem az izraelita-zsidó irodalmi emlé-
kek régi gyűjteménye. Ez is. De, ha csak
az ezzel összefüggő kérdéseket nézzük,
akkor az irodalomtörténet is elégséges. A
keresztyén teológia pedig csak addig teo-
lógia, míg a Bibliából éI. Máskép üres
spekuláció, amely senkit a maga exiszten-
ciájában meg nem ragad s nem szolgál az
Egyháznak.

Az I. kötet néhány alapvető elvi és biblia-
történeti kérdés után a "törvényt" tár-
gyalja részletesen, egészen az íróprófétákig.
Az egyes történetek tárgyalásánál a re for-
mátori teológia világoslátásával láttatja
meg: az ember elesettséget, az Isten szu-
verénitását és kegyelmét.

A II. kötet "a próféták" alcímet viseli.
De akár az ősatyákról, akár a prófétákról
szél, mindig határozattan kitetszik a könyv
tárgyalásánál az Ötestámentomban is az
Isten igéjének egysége: a bölcseség kez-
dete az lsten félelme. E kötet különösen
hozzásegít korunk szubjektivista-individu-
alista-romantikus vallásosságának csődjét
meglátni.

Az Qtestámentom, - ezt nyilatkoztatja
ki az Ujtestámentom - "Schulbüchel des
Herrn Jesus" (Luther) Isten igéje, kegye-

lemhez vezető eszköz. Weber "Bibliaismer-
tetésé"-nek ezt az igazságot száz százalékig
sikerül megmutatni. Zyl.

Hirsch Emmanuel = Die gegen-
wiirtige geistige Lage. Göt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht ki-
adása. 1934. 165 old. Ára 4'SO RM.
Jelen munka a szerző azon előadásait

tartalmazza, amelyekben a szerző az 1933.
év jelentőségét vizsgálja teológiai és filo_
zófiai megvilágitásban, Az általános szellemi
válság okait az ész autonomiájának dogmá-
jára vezeti vissza,ezzel szemben az exisz-
tenciális filozófia figyelmét a jelen helyzet-
valóság felé fordítja. Az ujabb teológiai
gondolkodásban 3 periódust különböztet
meg. A háború elötti teológia a keresztyén-
ség és világnézet összeegyeztetésén dolgo-
zik. A forduló pontot a reformátori teoló-
giához való visszahajlás jellemzi, a legújabb
ném et változás, és azáltal felszínre hozott
valóságok a teológiát újabb feladatok elé
állitják. A két periodus jellemzésénél Hirsch
a reá jellemző éleslátással elemzi a dolgokat
s a teológiai kutatásnak e pontokra vonat-
kozó eredményeit ügyesen foglalja össze.
A német történeti évnek megítélésében
azonban fenn forog a veszély, hogy a "hifi
területét elhagyja s direkt véli látni a tör-
ténelemben a csupán az Igében kinyilat-
keztatott Istent. 1..

Mihelics Vid = A szociális kér-
dés és a szociálizmus. Buda-
pest, é. n. Ifj. Kellner Ernő könyvnyom-
dája, 135 lap. Ara: 2 pengő.
Az iskolán kívűli népművelés munkásai

számára tartott előadások könyv formájába
való átdolgozása. Élvezetes stílusban, köz-
érthetően megírt összefoglalás. Rendeltetése
egyrészt az, hogy megvesse olvasói társa-
dalomszemléletének alapját, másrészt, hogy
kedvet ébresszen a szociális kérdés írodal-
mában való elmélyedésre; legfőképen pedig
hogy vademecum-szerű vezetője legyen a
társadalmi kérdésben, az iskolánkivüli nép-
művelés munkásainak és a falut vezető ér-
telmiségnek. Kétségkívül hézagpótló és jól
használható könyv. Különösen dicséretet
érdemel a munka minden során elömlő
tárgyilagosságra való törekvés. Hogy ez
nem sikerül mindig teljesen, annak az a
nyilvánvaló oka, hogya könyv bizonyos
fokig apologetikus jellegü és az ilyeneknél
bizonyos elrajzolás elkerülhetetetlen. Innen
származik az a látszat is, mintha a szerző
kissé optimisztikusan ítélné meg a jelen-
legi szociális helyzetet. Egészen kűlönleges
helyet biztosít ennek a kis kőnyvnek a
magyar szakirodalomban az a tény, hogya
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társadalmi pedagógia alapelveit egy pilla-
natra sem téveszti szem elől, társadalmi
etikája pedig mélyen bennegyökerezik a
keresztyénségben. Ho Z.

Folyóiratunk ezévi januári számában már
ismertettük a müncheni Kaiser- Verlagnál
megjelenő "Bekennende Kirche"
című sorozatot. Az aktuális, sokszor égető
kérdésekkel foglalkozó füzetek en érzik a
korkőzelség i bennük lüktet a hitvalláshü
szerzök hitének ereje. Ez a meggyőzö hit-
ből fakadó aktualitás és tárgyszeretet ad
maradandó értéket a következő füzetek-
nek is: Christian Stoll: Konfessionen?
(56 oldal 0'75 RM) című tanulmánya azok
számára készült, akik elvesztették érzékű-
ket az egyház és hitvallás iránt. Munkája
azt bizonyítja, - végig tárgyalja a törté-
nelmi egyházak hitvallásainak lényegét, -
hogy a keresztyén felekezetek nem szük-
ségtelen és önkényes emberi társaságok
vagy közösségek, vagy egyesületek, hanem
Istentől akart, az Ö ítélete és kegyelme
alatt álló szűkségességek, mind a Krisztus
napjáig, amikor is lészen egy nyáj és egy
pásztor. Heinrich Fausei : Luther und die
Deutsche Nation (32 oldal 0'50 RM) című
munkájának lényege: Luther a nemzeti,
népi és Ielsöbbségi viszonyt, emberi éle-
tünk minden földi vonatkozását Isten igé-
jének a tükrébe helyezi i létü nk minden
kérdését a törvény és evangélium oldja
meg. A próféták szeretetével és lelkese-
désével hirdeti azért Luther az Igét. Az
egyház mai szorongatott életéből csak egy
kiút van: helyezze magát Isten Igéje alá
és legyen mustárrnagnyi hite. Georg Merz:
Amt und Gemeinde (29 oldal 0'50 RM) c.
füzetében két aktuális előadását bocsátja
közre, "Igehirdetői megbizatásunk hitvallás-
szerű alapjai", a "Krisztushoz kötőttség és
a gyülekezet szabadsága" címen. Mindakettő
erőteljes bizonyságtevés. Sok bennük a
megszívlelendö. - Ezen füzet is, valamint
a többi is a hitvalláshűség és Luther-kata-
tás újabb bizonyítékai i tanulságos és hasz-
nos olvasmány lelkészek és ••laikusok"
számára egyaránt. K68a P4i1.

Der Heliand
címen a katolikusellenes fronton harcban
álló német ••Evangélikus Szövetség" ("Evan-
gelischer Bund", Berlin W. 35.) egy soro-
zatot inditott meg, amely a jelenleg oly
égető népmissziói szükséglet szolgálatában
áll. A sorozat előttünk fekvő 17 füzete
(egyenként kb. 16 oldal, áruk ízléses kiál-
litásban 20-20 Pf.) tömeges terjesztésre
van szánva. Egy részük a reformátori ke-
resztyénség alapvető üzenetet szólaltatja
meg: megtaláljuk köztük Luther Kis Ká-
téját, az Agostai Hitvallást, Luthernek a
világi felsőbbségről szólő, ma ismét alap-
vető jelentőségű 'iratát, valamint biblia for-
ditásának megértésére nézve oly tanulsá-
gos röpiratát "Sendbrief vom Dolmetschen",

azután a Heidelbergi Kátlt. A füzetek egy
nagy része a jelenlegi egyházi harc oly
égető alapvető kérdésével foglalkozik. Vá-
logatott szemelvények felelevenítik az ófel-
német .Heliand" c. vallásos eposzt, mely-
nek méltatásával Wilte berlini professzor
külön is foglalkozik. Ugyanebbe a gondo-
latkörbe tartozik Steubing röpirata arról a
kérdésről, hogyakeresztyénség lehet-e
vallása a németségnek, von der Heydt
egyenesen szintézísét próbálja adni a ke-
resztyénségnek és németségnek: ez a röp-
irat a nem-nemet olvasónak jóleső mérsék-
lete és józansága miatt tanulságos i hang-
súlyozza, hogyanépiség nem állhat az
evangelium fölött. Ugyanez a szerző egy
másik füzetben a keresztszülői tiszt helyes
értelmét tisztázza és eleveníti feJ. Ezeknek
a füzeteknek érezhető hangsúlyuk van az
új~ermán pogányság ellen. Ugyanebben a
harcvonalban áll Berkenkamp szuperinten-
dens füzete, melyben a hősnek és hősi-
ségnek sokat vitatott kérdését vilál!ítja meg
keresztyén nézőpontból s megállapítja, hogy
igazi, életet formáló hősiesség csak Krisz-
tus szellemében lehetséges. A katolicizmus
elleni frontban állanak Schick füzete Bo-
nifáciusról, Völker ügyes áttekintése az
osztrák ellenreformáció ról s végül Dhle-
müller nagyon tanulságos röpirata a kato-
likus akcióról. Legalább ezt az utóbbit ná-
lunk is jó volna ismerni. Az egész sorozat
jó példát adhat nekünk tartalmas és mé-
gis népszerű, nlvós és mégis rövid, töme-
gesen terjeszthető traktátusok számára.
Egyházunk diaszpórajellege sürgetően kő-
veteli a népmisszió meginditását hasonló
vállalkozás segitségével. K.

Foly6iratszemle.
A Luthertum (A. Deichert kia-

dása, Leipzig) f. é. augusztusi füzetében a
szerkesztő egy nyiltlevél formájában rend-
kivül tanulságos módon világítja meg a
hitvallás értelmét és [elentöségét evangélikus
egyházunk számára, Procksch erlangeni
professzor pedig a most megjelent új Sep-
tuaginta-kiadásról .ir.

Az Evangelische Theologie
(Chr. Kaiser kiadása, München) augusztusi
füzete közli Michel Ottó, hallei magántanár
tanulmányát a vallástétel fogalmának bib-
liai értelméről, Bonhoeller Detre, a hitval-
lásos egyház lelkészi szemináriumának igaz-
gatója a hitvallásos egyház viszonyát az
ökumenikus egyházhoz vizsgálja, Fuchs Ernő
pedig az Isten igéjéről szóló tanftás tri-
nitárius vonatkozásait tárgyalja.

A Deutsche Theologie (Kohl-
hammer kiadása, Stuttgart) augusztusi számá-
ban Vogelsang a középkori német lovagrend
küldetésének értelméről, Riickert tübin-
geni professzor pedig népegyháznak és
hitvallásos egyháznak a viszonyáról Kál-
vinnál közöl tanulmányt. K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karaer Kúoly.
Nyomatott: Székely é. Tú •• könyvnyomdájában Sopron, Várkerwet 66.

A folyóirat elfo,adcúa el6fiZt1t4.1 "lIil/lflutl.4Ufl' lb.



Olvasóinkhoz.
Tisztelettel és bizalommal kérjük azokat az előfizetőinket, akik

előfizetésüket még nem rendezték, vagy csak az első félévi előfizetési
díjat küldötték be, hogya júniusi számhoz mellékelt csekklap segítségé-
vel rendezzék egész évi, ill. hátralékos előfizetésüket. A kiadóhivatal
csak igy tudja biztositani folyóiratunk zavartalan küldését.

A "Keresztyén Igazság" kizárólag előfizetésekből tartja fenn ma-
gát. Ezért szűksége van minden előfizető támogatására. De viszont a
"Keresztyén Igazság"-ra szűksége van minden öntudatos, hithű evan-
gélikusnak, aki napjaink válságos, ellenmondásokkal teli,küzdelmes
életében az evangelium alapján keres táiékozódást. A "Keresztyén
Igazság" az egyetlen' evangélikus folyóirat, amely egységes, egyetemes
evangéliumi nézőpontból világit ja meg egyházunk küzdelmes jelenét és
új utat mutat,

Olvasóink ragaszkodásáról és szeretetéről hónapról-hónapra sok-
szoros meguyilatkozásukból győződhetünk meg. Kérjük őket arra is,
hogy lankadatlan propagandával szerezzenek új olvasókat és előfizetőket
a "Keresztyén Igazság"-nak. Minden új olvasó és előfizető erősíti egy-

.házunkat a jelen küzdelmében és könnyiti a kibontakozás útjának a
keresését.

Hittestvéri üdvözlettel

il. "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala.

KIE-Zsebkönyv
címen a Keresztyén Ifjúsági Egyesület jubileuma alkalmából hasznos
tájékoztató jelent m~g Batíz Dénes dr. és Máday Béla szerkesztésé,
ben. Megrendelhető fűzve 1 P-ért, kötve 1'50 P-ért a IGE-Szövetség-
nél, Budapest, vm. Horánszky-u. 26.



Bibliai .történetek gyermekek számára.
"Engedjétek hozzám jönni a, gyermekeket" címen szép

színes könyv jelenik meg október lS-én_ A Biblia legszebb történeteit
mondja el színesen és kedves mesélő hangon gyermekeknek. A leg-
mélyebb igazságok is könnyen érthető módon jutnak kifejezésre a tör-
ténet színes képeiben.

A pedagógus szerző, aki színes fantázián kívűl nagy vasárnapi
iskolai tapasztalattal rendelkezik, minden írói készségével és gyermek-
lélektani tudásával nem akar mást, mint Isten igéjét közvetíteni, Isten
üzenetét átadni a kicsiny gyermekeknek.

Nagyban fogja emelni a könyv hatását a 15 művészi kép, Biczó
András festőmüvész alkotásai. Nagyrészt külföldi bibliai képekhez szo-
kott szemünknek - azok halvány színei után, - jól esnek a magyar
művész élénk, ragyogó színei, amelyekkel a Bibliába mélyen elmerült
lelke örök igazságokat fejezett ki.

A 15 háromszínnyomatú képpel ellátott, 10 nyomtatott ívre terjedő
munkának - amelyet címlapján is bibliai kép díszít, - bolti ára kötve
6 P lesz, előfizetési ára jóval olcsóbb, a mű megjelenéséig, október lS-ig,
4-50 P. Füzve is kapható lesz a könyv, 3-60 P előfizetési, megjelenése
után 4-SO P bolti áron. Előfizetni lehet ezen a címen: dr. Viktor
Gabriella, Kecskemét, Rákóczi-út 17-19. II. 6•. .-

Olvasóink figyelmébe ajánljuk

Lic. Dr. Kamer Károly:

"Máté evangéliuma",
c. könyvét, mely az evangelium új fordítását és
tartalmazza.

Ára fűzve 5'- P, kötve 6'20 P.
A ' "Keresztyén Igazság" előfizetőinek -füzve 3-SO P, kötve 4'SO P

(porló 20, ill. 40 fl. Megrendelhetö a "Keresztyén Igazságu kiadó-
hivataláb~, Sopron, Várkerület 66.

--Megjelent az

Újszövetségi Görög-Magyar Szőtár,
melyet D. Dr. Daxer György néhai pozsonyi teológiai tanárnak kéz-
irata alapján Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár dolgozott át és adott ki.

Ára S' - pengö.
Megrendelhető az Evang. Hittudományi Kar Dékáni Hivatalá-

nál Sopronban.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN_


