
K [RE SZTYÉ.N
1GAZ SÁG--

Mi időnkbeli boi dog s ágo k.- Bornemisza Péter.
Hit é il É le t. - IX. A nemzeti élet.
"Lényeg" és "forma" az evangélikus k e r e sz t y é n-

ség ben. - Dr. Wiczián Dezső.
L éle k, lel kié h ség, I éle kt á P I á I á s, - Dr. Vető (Yiszkok)

Lajos.
Mag y ars z e mm elo szt rák pro b Ié mák ról. - Dr. Kring

Miklós.
Kr ó n i ka: Az Ágostai Hitvallást követő evangélikus egyházak

harmadik egyetemes gyűlése.
S z élj egy zet e k,
Ú j k ö n yv e k.

II. ÉVF. 11. SZÁM.

:ff
~j - \

\

! \...• --
"

~ ,

EVANC.tL • •I 1( U S'E C, V ~ A ZI' TA El S, A DAlMI. t J) •. , 5 . U I T V E. l M I • fOL V O'll A T •

~ 1 A R T ~A L O M ~•

SOPRON - 1935. NOVEMBER



Felelős szerkesztő:

Líc. Dr. KARNER KÁROLY
Társszerkesztő :

Dr. SÓLYOM JENŐ

, ,

KERESZTYEN IGAZSAG
EVANGÉLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS HITVÉDELMI

FOLYÓIRAT
Fősze~kesztő :

D. Dr. PRŐHLE KÁROLY

Belső munkatársak:

Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Gyarmathy Dénes, Dr. Hilscher.
Zoltán, Dr. Jánossy Lajos, Kapí-Králík Jenő, Dr. Vetö (Viszkok) Lajos,

Dr. Wiezián Dezső, Wolf Lajos.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN~

Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő, egyes szám 60 fillér.

Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031.

Szerkesztő ség : Sopron, Honvéd-út 17.
Budapesti szerkesztőség : II. Iskola-ú. 36.

Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66.

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

--------------------------~--------~------~--------~

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

Immár most elközelíttetvén az utolsó ítélet napja és sietvén az Isten e
világnak utolsó sonkolyából (= sőpredékéből) és gazából ő magának tisztességes
edényeket az ő irgalmasságának örökkévaló dícséretére gyüjtögetni, újonnan
oly nagy világossággal feltámasztá az ő igéjét a mi időnkben, hogy az apos-
tolore idejétől megválva, soha ennél világosabban nem volt mind ez egész
világon. A penitencia igazán prédikáltatik a tíz parancsolatnak igaz magyaráj-
zatjából, kiből sokan megútálják az Isten ellen való bűnöket. A megrettent szí-
vűek bizonyos, foganatos vígasztalást vesznek az evangéliumok biztatása sze-
rint. Az Úrnak szentséges sakramentornaít szintén úgy szolgáltatják ki, mint
Krisztus Urunk szerzette és az apostolok éltek velök. Még a gyermekek is a
katekizmust tisztán tanulják, értik és hirdetik. A sok emberi találványok (=kitar-
lálások) megomlottak (=összeomlottak), így a misének sok bálványozásai, a ke-
resztelésnek kako lásai (=emberi szószaporításai ), olajo zásai, a harangoknak meg~
keresztelé se és a sok ezer gyermeki moroongó pepecselések C=játékos szertar-
íások) megszüntek, a bálványok leomlottak, a képekhez való szeles futosások,
búcsúkr-a való [argalások (= futkosások) megszüntek, a henyélő, torkos, bor-
délyes lelastromok és káptalanságok ledőltek. Immár a könyörgés és az imád--
kozás nem a tőkékhez, kövekhez, irott emberekhez, nem a ter-emtett eleven és
holt állatokhoz lesz, hanem a valóságos Istenhez az ő közbenjáró szent Fia
által. A fejedelemség (= világi felső ség) és házasság az ő méltósága szerint
becsülte tik meg az Istennek igéj éből. Az iskolában minden nyelven a jó tu-
dományok hirdettetnek. A nyomtató szerszámok az Isten igéjét mínden nép
kőzőtt elterjesztík, A Bibliát minden nemzet az ő nyelvén olvashatja. Az em-
berek igaz hitben, csendes szívvel lelköket Istennek a Jézus Krisztus által
ajánlván, békességesen mulnak ki; az Istennek ígért kegyelmében a sakra-
mentomok őket megerősítvén és megpecsételvén bizonnyal (= bizonyossággal)
várják feltámadásukat és örökké való örömüket.

Méltán mondhatjuk azért mi is: «Boldogok a szemek, melyek látják,
amit mí látunk és boldogok a fülek, melyek hallják, amit mi hallunk». Es
bizonnyal mondhatjuk, hogya mi atyáink közül sokan kívánták volna hallani,
amit mi.hallunk, és nem hallották. Sok nemesek, polgárok, urak, királyok jószá,
gokat, fejedelemségeket elhagyván vagy klastromha rejtöztek, vagy nagy messze
zarándokoltak a szentek tetemit meglátogatván, kik mind azt keresték, amit rni'
itthou a Bibliában megtalálunk: lelkünknek Istenben való nyugodalmát. Ezek
kívánták volna azt hallani, amit mi hallunk, ésnem hallották. Mert őnekik a régi
eltévelyedett papok, barátok szentek csontjait, sőt azok neve alatt akármely lat-
roknak avagy barmoknak csontjait mutogatták. De most nekünk az Isten igéje
Keresztelő Jánossal együtt mutat csak egyedül a Jézus Krisztusra, hogy ő az
Istennek báránya, ki elveszi e világnak bűnét, kínek vére megtisztít mínden
bűneínkhől, kinél nagyobb az ég alatt nincs, kiben üdvözülhetnénk s nem is
szükség, mert egy ember által jöve a bűn s elég volt egy ember a megvál-
tásra is. Boldogok azért ma is azok a szemek, akik (Het ilyképen látják, és
boldogok a fülek, akik űtet ilyképen hallják és megfogadják.

Bornemisza Péter Posztillájából. 1584.



IX. Nemzeti élet.
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HIT É5 elET

1. A vér-, nyelv-, kultúra- és sorskőzősségen alapuló nemzeti élet
Isten rendelése. Ezért a magyar keresztyének tudják, hogy magyar-
ságukról Istennek tartoznak számadással.

2. A nemzethez való tartozás Istentől nyert alkalom a hűséges
szelgálatra és a szeretet cselekvésére. A keresztyén ember ellentmond
az internacionalizmusnak, amennyiben az a népeknek Isten akaratából
meglevő sokféleséget tagadja, és ellentmond a nacionalizmusnak, ha az
a fajt vagy nemzetet bálvánnyá teszi.

3. A nemzet életében való részvételhez hozzátartozik a nemzet
szellemi s anyagi értékeinek, mult jának és jelenének szeretete, nemes
hagyományainak ápolása, testi-lelki tehetségeinek művelése, valamint
Isten-adta hivatásának keresése. A nemzet életében való részesedést s
e kőtelességeket nem érintik az országhatárok.

4. A nemzet minden erre megérett tagjának felelősséget kell viselnie
nemzete kormányzásáért és abban közvetve vagy közvetlenűl részt kell
vennie. Tehát a politikai érdeklődés és tevékenység nemcsak joga,
hanem kőtelessége. De vigyáz az állandó kísértésre, hogy a politika
öncéllá és egyéni törtetés eszközévé ne legyen.

5. Az egészséges nemzeti élet nem ismer sem osztályellentétet,
sem osztályuralmat. A jogból és kötelességből, akiváltságból és teherböl
a nemzet egy rétegét sem szabad kirekeszteni, de nem is szabad valamely
réteget kiváltságos értelemben nemzetfenntartónak minösíteni. Pl. a magyar
középosztály nem kűlönb az ország többi lakosságánál, csak szolgálata
sajátos, és arra kell törekednie, hogy minden magyar a nemzeti élet
öntudatos részesévé váljék.

6. Minthogy a bűn világában élűnk, amennyiben a szükség kívánja,
a nemzetnek háborúval is fenn kell tartania magát. Ezért a keresztyén
ember a felsőség parancsára a katonáskodást és a fegyver használatát
is vállalja. A keresztyénség azonban a bűn hatalmát feledő pacifizmussal
egyűtt a militárizmust is elítéli, mert az a nemzetet igazi hivatásától vonja el.

7. A nemzeti élet elevenségét vagy bénulasát egyaránt okozhatja
a nemzetiségeknek- az államhoz váló viszonya. A nemzetiségi gyűlölködést
megszűnteti és a népek békés együttélését lehetövé teszi a népi értékek
kölcsönös megbecsülése, a sorsközösségnek Isten rendeléseként való
elfogadása és az ember egyetemes feladatában való együttműködés. A
valósággal ellenkező faj-eszme, a vér és a nemzet azonosítása ne rontsa
meg a nemzet életét.

8. A vallásilag megoszló nemzet Ielsősége őrködni tartozik a fölött,
hogya felekezetek törekvései a nemzet egységét ne akadályozzák.

9. "Az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára
van a népeknek" (Példabeszédek 14, 34.) A nemzetnek tehát jobb
alázatosan elviselni az emberi igazságtalanságot próbatételképpen, mint
megtűrni és halmozni a bűnt.

10. Vétek, hitetlenség a nemzet tagjainak reménytelensége is. A
nemzet szolgálatának és a hazaszeretetnek kezdete az Isten félelme és
az Ur mindenható irgalmába és segítségébe vetett bizodalom.
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"Lényeg" és "forma"
az evangélikus keresztyénségben.

A reformáció évfordulója mindig időszerűvé teszi azt a kérdést: mi-
csoda is a reformációnak,. az evangélikus keresztyénségnek a lényege? Amikor-
pedig a lényeget keressük, akkor egyúttal nyilvánvalóvá lesz, hogy minden
egyéb, ami nem a lényeghez tartozik, elhanyagolható, mellékes dolog. A refor-
máció lényegére újból és újból való ráeszmélésünk éppen azért szükséges,
nehogy ilyen mellékes dolgok, lényegtelen elemek kerüljenek előtérbe keresz-
tyénségünkben és eltérítsék azt az eredeti reformátori, a tiszta evangéliumi
irányból. Ilyen veszedelmes, a lényeget elhomályosító elemeknek 'látszanak
a keresztyénségben bizonyos külsö formák, vagy talán így is mondhatjuk:
formaszerű külsőségek. Akik az "öntudatos protestantizmuss-t szekták han-
goztatni, azok rendszerint erősen hadakoznak a formák és külsöségek ellen, hogy
ezek ellenében kieméljék a protestantizmus elvi, eszmei lényegét, Ez a köz-
keletű felfogás tehát az eszmei, szellemi lényeget és a külső formál éles ellen-
tétbe helyezi egymással. Ennek a legkiáltóbb példája a protestantizmus és ka-
tolicizmus olyan értelmű ellentétbe állítása, hogy a protestantizmus a tiszta
szellemiség vallása, míg a katolicizmus a külső formalizmusé. Hányszor hall-
juk azt a felfogást, hogy Luther legnagyonb reformátori tette a középkori
egyház haszontalan, üres formáinak, szertartásainak a megszüntetése volt. Ezért
azután, ha valaki a protestantizmus területén a formakérdésnek nagyobb jelen-
tőséget tulajdonít, azt hamarosan a katolizálás vádja éri. A következő sorole-
nak célja annak a kirnutatása, hogy az evangélikus keresztyénség számára a
formakérdés nem valami egészen mellékes, közömbös, esetleg a lényegével
ellentétes dolog, - hanem ellenkezőleg: az evangélikus keresztyénség teljes-
ségéhez hozzátartozik a lényeg és forma viszonyának helyes és pedig pozitiv
értelmű megoldása is. i!

1. Először meg kell fontolnunk azt, hogy a való életben sehol sem talál-
kozunk formanélküli valósággal. Még az életnek magasabb szintjén sem, ott,
ahol gondolatokról, eszrnékről, általában szellemi tartalomról van szó. Eszmék
éseszmények csak annyiban érnek valamit és tudnak valóban hatni, amennyi,>-
ben ezek nem megfoghatatlan képzeletszülemények, hanem konkrét, tehát
formát öltött valóságok. Még a legszublímebb eszme is, mihelyt ebbe a rní éle-
tünkbe lép, kénytelen formát ölteni, különben üres, értelmetlen és hatástalan
marad, mert éppen az hiányzik belőle, ami ezzel az emberi élettel összekap-
csolja. Legszebben példázzák a tartalom és forma 'viszonyának rendkívüÍi
fontosságát a művészetek. Valamely művészi alkotás igazi értéke attól függ,
sikerült-e megtalálni a kifejezni akart gondolat vagy érzés tolmácsolására
legalkalmasabb formát. Éppen a tartalomnak megfelelö forma hozza közelebb
az élethez a művészeteket,ellentétben az elvont eszmékből, gondolatokból fel-
épülő filozófiai rendszerekkel. i

Ugyancsak a művészeteken szemlélhetjük legfeltűnőbben azt a tényt
is, hogy az azonos szellemi tartalom kifejezésének formái korok szerint vál-
toznak. Ez ismét azzal függ össze, hogy a formák ennek az anyagi, földi életnek
a valóságához tartoznak s ezért az élet folytonos változásával ezek is alá
vannak vetve a változásnak. Itt van a stílusváltozásnak a legközvetlenebb ma:":
gyarázata, amiben természetesen az ízlésnek is jelentős szerepe van. A tar-
talom és forma viszonyának a stílusban kifejeződő 'változása nem csu•..
pán a művészetek területén észlelhető, hanem az életnek legkülönbözőbb terű-
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letein, még a vallásos élet területén is. Beszélhetünk például az orthodoxia,
pietizmus, racionalizmus, misztika stb. vallásos életstílusáról.

Mindez pedig számunkra elsősorban abból a szempontból tanulságos,
mert nyilvánvaló, hogy a szellemi tartalom és a kifejezési forma viszonya
nem intézhető 'el egyszersmindenkorra érvényes általános szabályokkal, ha-
nem itt állandó küzködés folyik. Két különbözö világ kerül egymással kap-
csolatba: a szellemi és az anyagi világ, de nem azért, hogy egyik a másikat
Legyőzze, megsemmisítse, hanem, hogy a magasabbrendűnek ismert szelle-
miség megtalálja az anyagi élet keretei közt a lényegének legjobban megfelelő
kifejezési formát. Addig 'Van igazi élet, amíg ez a küzkődés folyik. Es ennek
a formáért való állandó küzködésnek részese a vallás, helyesebben egészen
konkréten : a keresztyén vallás is.

2. Az előbb elmondottak után súlyos tévedés volna azt gondolni, hogy a
keresztyénség lényege a minden formátói megszabadított szellemi tartalomban:
van. Azonban végül ~s nem ilyen analógiákra, vagy esetleg lélektani törvénye
szerűségekre támaszkodó megfontolások vezetnek el a keresztyénség lénye-
géhez, hanem elsősorban is az a megdönthetetlen történeti tény, hogy az Ige
testté lett. Ez a testté lett Ige pedig nem valamí látszattestű szellemi fan-
tóm, hanern valóságos ember: a Jézus Krisztus. Ha az isteni Ige megmaradt
volna az Atyával való Iényegközősségében, akkor legfeljebb mint Logoszról böb-
cselkedhetnénk róla, de ez a bölcselkedés éppen úgy nem volna keresztyén-
ség, mint a tiszta szellemiséget a legmagasabb polera emelő filozófiai irány:
az ideálizmus sem az. Mit érnénk mi az olyan végtelen szellemi magasságban
lakó Istennel, akit még a bölcs lángesze sem ér föl, - ha ő nem jönne köze-
lebb hozzánk. A keresztyén vallásnak az alapténye éppen az, hogy ez a vég-
telen, szellemi Isten eljött ebbe a földi, anyagi életbe, emberré, valóságos
emberré lett. Ez a tény a keresztyénség lényege szempontjaból sokkal töb-
bet jelent, mint Jézus minden tanítása. Hiszen az utóbbinak az ertelmét és
tekintélyét is éppen az adja meg, hogy az emberré lett Istenfia ajkáról hang-
zott el. Ennele a ténynek a fontossága abban van, hogy maga Isten kötötte még
legmagasabb és végső kínyilatkoztatását is a véges földi élet formáihoz. A
végtelen összekapcsolódott a végessel, annak ellenére, hogy az emberi BSZ

még ma is ennek a lehetetlenségét hirdeti: finitum non est capax infiniti. De
hát nekünk nem is az a fontos, hogy lehetséges, vagy lehetetlen-e a
végtelennek a végessél való összekapcsolódása, hanem egyedül az fontos,
hogy ez az összekapcsolódás ténnyé, valósággá Lett. Még a legmaga-
sabb, legszellemibb élet is emberi formát öltött, nem azért, mintha neki
lett volna erre szüksége, hanem miértünk, mert mi nem vagyuni,
képesek máskép megragadni a szellemi valóságot, csak hogyha az konkrét
formát ölt. De az bizonyos, hogy ez az anyagi forma sohasern a teljes és
maradéktalan kifejezése a beléje burkolózó szellemi valóságnak és ezért
a keWí között állandó f.eszültség marad. Jézusnak is el kellett szenvedníe mind-
azt a következményt, ami az ige emberi formájának paradoxiájából szárma-
zott: a megnemértést, gúnyt, szenvedést és végül a kereszthalált.

Ami Jézus történeti életében ténnyé lett, annak egyenes folytatása az-
után az egyháznak mint Krisztus testének élete. A keresztyén egyház is lényege
szerínt isteni, szellemi valóság, de a véges földi, emberi élet formájában. Isten
Igéje emberi szavak formájában, Isten kegyelmi ajándékai a víz, kenyér es bor
anyagi formájában lesznek konkréten megtapasztalhatóvá, nem embereknek,
hanem Istennek akaratából.

De a tartalomnak és külsö formának ez a szükségszerű összekapcso-
lódása állandóan azzal ,a kísértéssel is jár, hogy emberek a formát a tan-
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talom elé, sőt fölé helyezik, vagy esetleg olyan formákat erőszako Inak rá
a keresztyén egyházra, amelyek lényegének nemcsak nem felelnek meg,
hanem vele ellenkeznek. Ennek a kísértésnek lett áldozatává a keresztyén
egyház a középkor folyamán, ha történetét most csupán ebből a szempont-
ból nézzük. A kísértést nem győzhetjük le azzal, hogy minden "formát» elve-
tünk, hanem ha engedjük, elősegítjük, hogy az egyház alakítsa ki a lényegének
leginkább megfelelő formákat.

3. Luther Márton reformácíója elsősorban a keresztyénség igazi lénye-
gének tartalmi megragadására irányult. Ezzel kapcsolatban Luther termé-
szetesen meglátta a keresztyénség formai problémáját is és annak vallá-
sos és teológiai alaptételeit nagy nyomatékkal ki is fejtette s ilyen módon meg-
jelölte az irányt, amelyben az evangéliuru igazi tartalmára ráeszmélt egyház:
formálódásának haladnia kell. Ű maga azonban a külső formának a tartalmi
lényeggel való összhangba hozása terén aránylag keveset tett. Ennek követ-
kezménye lett azután annak a felfogásnak az elterjedése, hogy az evangélikus
keresztyénség számára a formák kérdése egészen mellékes samennyiben for-
mai kérdésekről mégis szó lehet, úgy ezek megoldása független a reformáció
lényegét alkotó alaptanoktóI. Igy történhetett meg, hogy az evangélikus egYr
házra olyan szervezeti formákat kényszerítettek rá, amelyek lényegének nem,
csak nem felelnek meg, de azzal nyilván ellenkeznek.

Hogy mennyire nem volt mellékes Luther számára a keresztyénség lé-
nyegének formai kifejezése, az leginkább a rajongók elleni harcából nyilván-
való. A spiritualista rajongókkal szemben, akik csak a Lélekről, a Szellemről
akartak tudni' s a' keresztyénség lényegét közvetlenül a lélek belsejében meg-
foghatónak tartották, Luther a legnagyobb határozottsággal ragaszkodott ah-
hoz, hogy a keresztyén hit csak az Isten által akart konkrét formákon: la
külsö, vagyis hirdetett Igén (áusserlich, mündlich Wort) és az ugyancsak
konkrét formájú sakramentomokon keresztül sajátítható el. Zwinglit is azért
sorozta a rajongók közé, mert úrvacsorai felfogásában a döntő nek tekintett
íráshelynek : "A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit» (Ján. ev.
6,63.) félreértésével, szintén ezt a történetíetlen spiritualizmust képviselte.

Legjobban kitűnik a szellemi lényeg és a külső forma szétválasztásának
lehetetlensége Luther egyházfogalmában. Luther nem választotta szél a látható
és láthatatlan egyházat, mint a spiritualista Zwingli. Az egyház szerinte csak a
láthatatlan lényeg és a látható, külsö megjelenési forma összekapcsalódásában
tényleges valóság. Amint az ember is csak a lélek és test egységében valóban
ember, úgy Krisztus testének: az egyháznak az élete is csak a lélek és test egysé"
gében lehetséges. Ezért beszél Luther az egyház kűlső ismertető jeleiről, ame-
lyek mintegy biztosítják az egyház szellemi, láthatatlan lényegének a meg-
létét is. "

Beszélni lehetne még arról, hogy Luther hitfogalmát is teljesen csak eb-
ben a vonatkozásban értjük meg. De csak arra utalok, hogy a reformáció
leglényegesebb alapelve, a hit által való megigazulás tana is magában foglalja
a forma problémáját. ,Bz 1., i. a hit és cselekedetek viszonya. Itt is a Lu-
therral ellenkező spiritualista rajongáshoz vezet az a felfogás, hogy a hit és
cselekedetek az egymást kízáró ellentét viszonyában vannak, mint a lényleg
és a forma. A valóságban a reforrnátori keresztyénségnek örökös problé-
mája marad a hit és cselekedetek helyes pozitív viszenyáért való küzkődés ..

4. E vázlatos, rövid gondolatmenet után az a kérdés, hogy mícsoda most
már a mi teendőnk ebben a kérdésben?

Először is a téves nézetek kiküszöbölése egyházi közfelfogásunkból, szük-
ség esetén az ellenük való kemé~y harc. Ilyen téves nézet 'tehát a tiszta spiri-



tualizmus, támaszkodjék az akár a helytelenül értelmezett Szentírásra, akár a
protestantizmus filozófíájának tartott ideálizmusra. Számunkra egyedül a bibl-
liai és reformálori keresztyén reálizmus lehet irányadó, amely tudja, hogya·
keresztyblegyház léte ennek a véges földi életnek a formái közé van be-
ágyazva. Ez az előnye, mert csak így lehet eleven hatóerővé ebben az életben.
De 'ez a keresztje is, mert hiszen állandóan küzdeníe kell olyan formákkal,
amelyek Iényegét mégis csak többé-kevésbbé eltakarják. Isten világát mi
nem láthatjuk kőzvetlenül, színről.színre, hanem csak homályos tükrön keresz-
tül, amennyire azt a véges formák kerlátolt mértékben átsugározni engedik.
Igy ezek a formák nemcsak Isten kinyílatkoztatásának kőzlői és közvetítői,
hanem egyúttal elrejtőí s ezért van szükségünk állandóan hitre, amely az isteni
lényegnek ellentmondó külső látszat, forma mögött, de mindig azon keresztül,
meg tudja Iátníaz igazi valóságot.

A másik téves felfogás, mely a formákkal szemben a szabadságra szeret
hivatkozni azért, rnert a formák a lélek szabadságának a megköfői. ne hiszen
a lélek a maga tartaimát csak formákhoz kötötten tudja kifejezni,tehát a
szabadságra való hivatkozás legtöbb esetben csak a lelki -4:artalmatlanság, üresség
elleplezésére szolgáló ürügy. Vagy pedig azt jelenti ez, hogy az il:letőnek a
lelki tartallila lényegesen eltér az egyházi közösség hittartalmátólJ. slezen a címen
akar saját gondolatainak érvényesülési lehetőséget biztosítani. Deform'ára
neki is szüksége van, csak más formát kíván, mert az egyházi formák idegenek
az ő lelki tartalmának. I I

A lélek szabadságát tényleg csak az olyan formák korlátozzák, amelyek
merőben ellenkeznek lényeges tartalmával. Ezért kell az evangélikus egyháznak
is arra törekednie, hogy kikűszöbölje életéből azokat a formákat, amelyek
nem eszközei, hanem akadályai belső, lelki tartalma 'kifejezésének. Csakis
'az ilyen ráerőszakolt, vagy mások utánzása folytán átvett, . tehát lényegétől
ideqen formák okozzák az egyházi életben gyakran kifogásolt üres forma-
lizmust. Ellenben az egyház lelkéből fakadt s önmagából kialakított formák
kőzvetítő csatornákká, eszközökké lesznek ahhoz, hogy az egyes hívők lelke
is megteljék az egyház közös hittartalmával. Ez hozzátartozik az egyház életé.
nek egészségéhez, amit gondosan kell ápolni.

AZJoka területek, amelyeken a formakérdés megoldása elsősarban fontos:
az igehirdetés, az istentiszteleti élet, az egyházi szervezet,

Az igehirdetésben és általában az egyház hittartalmának tolmácsolásá-
ban érezhető leginkább, hogy ma más kifejezési formákra van szükségünk,
mínt évszázadokkal ezelőtt, még ha ugyanarról a tartalomról van is szó. Itt
az a probléma, hogy az evangélium örök és változatlan tartaimát a mai kor
emberének lelkébe kell belevinni, hogy életét formáló erővé legyen és ebben
a formai, közvetítő eszköz a nyelv, az emberi beszéd, mely csak akkor érthető
és hatásos, ha a mai ember nyelve. Ezért nem elég például egyházunk hiú-
tartalmának közlésében a hitvallások puszta idézése. Vannak azoknak olyan
mondatai, kifejezései, amelyek annak idején olyan lelki szituációból formá-
lód tak ki, amilyent a mai kor embere nem ismer S jezért az abban kifejezett
igazság csak úgy hat, ha korszerű kifejezési formát találunk számára.

Az istentiszteleti formák megoldásának kérdése napirenden van. De itt
lássuk meg ne csak a formák szükségességét, hanem azoknak időhöz kötőtt,
változó jellegét is. Éppen mert formákról van szó, nem lehetnek "örökérvényűek.
Azért ne vegyünk át olyan formákat, amelyek az evangélikus istentisztelet lénye-
gének meg nem felelnek, vagy azzal éppen ellenkeznek. De olyanokat sem,
amelyek ma már nem alkalmasak a belső tartalomnak olyan mértékű kifejezé-
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sére, mint voltak esetleg régebbi időben. Feltéve, hogy ma meg tudjuk találni
az alkalmasabb formát.

Legnehezebb kűzdelem vár egyházunk formakérdésének megoldásában a
szervezet terén. Ez éppen az a terület, amelyet Luther is 'megoldatlanul har
gyott és ahol azután idegen területről kölcsönvett formákat 'erőszakoltak rá.
Bizony, aki a szervezet formáin keresztül keresi egyházunk tartalmi Iényegét,
az joggal kérdezheti: hol van itt egyáltalában az egyház?

Számos apróbb részletkérdés tartoznék még ide, amelyek kifejtése nem
lehet most a célom.

A formák végeredményben a lélek életének kűlső megnyilvánulásai. Ebf-
ből következik, hogy az egyházi formák kérdése az evangélikus keresztyénségnek
életkérdése. A reformáció igazságait nem az elveknek és eszméknek a való élet
fölött álló világában kell elrejtve tartani, hanem meg kell mutatni gyümölcs-
termő erejüket. Mert itt is áll megfelelő .értelemben az, hogy gyümöl-
cséről ismerjük meg a fát. Ha mi igazán bírjuk a reformációnak, az evangé-
liumi keresztyénségnek elvi lényegét, akkor szüntelenül küzdenünk kell annak
minél megfelelőbb formai kif'ejezéséért is. Ez a szűntelenűl folyó új reior-
máci6nalc az értelme. i

(Sopron) D,. Wiczián Dezső.

Lélek, lelki éhség, Iélektáplálás,")
- Pszichológiai szempontból. -

}. fenti címbőJ. az olvasó arra következtethet, hogy itt most egy lelkész
akar a közísmert módon vallási dolgokról beszélni. Talán olyanformán, hogy
reám utat, miként táplálja a gyarló, bűnös lelket a ternplombajárás, az imád',
kozás, abibliaolvasás és a többi. 'Én azonban ez alkalommal - már arnennyi-
ben ember képes ennyire elvonátkozni a hivatásától - inkább mint a lélelc-
tannak, ha még oly szerény művelője ~s kívánok szólni a lélekről, aléllel"
hiányairól és arról, amivel ezek a hiányok megszüntethetők.

A mai ember előtt már a «lélek» szó is meglehetősen hitélét vesztette,
Hatása alatt állunk a mult század íma:terialista filozófiai és tudományos alap-
feltevésének, mely szerínt a lélek ábránd, chíméra, látszat, illúzió, lélek egy:-
általán nincsen, hanem csak anyag van. .Ha nincs lélek, nincs lelki éhség sem,
ellenben kízárólag anyagi szűkségletek lennének. Ezek kielégítése örömmel, ki-
elégítésük elmaradása fájdalommal jár, de az öröm és a fájdalom is tisztára;
anyagi természetű valami.

\
Előbbre jutott a lélek megismerésében az, laki hallott már valamit a mo-

deru orvosi tudomány egyik ma még mindig a Hamupipőke szerepét játszó,
de lassanként egyre szélesebb területeket (irodalom, rnűvészet) a hatalmába'
vevő ágáról, a modern pszicho terápiáról, a «mély.Iélektans-ról s annak külön-
böző irányairól, pl. a pszichoanalizisről. Az ílyen ember legalább arról vesz'
tudomást, amit régen lelki bajoknak neveztek Igaz, materialista hatásra az
orvosok általában még ma is idegbetegségeknek mondják őket, annak a köz-
tudomású ténynek az ellenére, hogy az «ideg--bajok tekintélyes részéhez az,
idegeknek nem sokkal több kőzük van, mínt a gyomornak, a kéznek vagy a
lábnak. Az idegbeteg idegei materiális értelemben Inem betegek. A boncolás

*) Elhangzott a szolnoki Rotary Club október 19-iki ülesén.



során semmi rendellenességet rajtuk vagy bennük találni, nem lehet,
Annyit legalább el kell tehát ismerni, hogy van valami az emberben, ami
mintha függetLen lenne az anyagtól, nagy bajokat tud előidézni s testi1eg élet:!-
képtelenné, sőt tönkre teheti az embert.

Elvont kifejezések helyett állítsunk inkább néhány példát a szemünk elé!
A Legközelebb fekvőket az Ú. n. [obiák körében találjuk A fóbia beteges

félelmet jelent. Nem azt, hogy valaki megijed, ha megijesztik. hanem hogy
valakit szorongó érzések gyötörnek akkor is, amikor arra látszólag és tudo-
mása szerínt semmi oka sincs. Például, valaki nem képes a rendesnél valamivel
magasabb épületben tartózkodni. Ügy érzi, mintha feje felett a meanyezet
éppen most megindulna, hogy a fejére szakadjon s a falak is halálos biz-
tossággal haladnak összeíelé, hogy agyonlapítsák. Vagy valaki nem képes a
lakását elhagyni, Esztendőket tölt odahaza a nélkül, hogy hajlékát elhagyná.
Nem azért, mintha nem lenne kedve hozzá, vagy nem tartaná szükségesnek,
hanem azért, mivel amikor el akar távozni hazulról, rettentő rosszullét, szo-
rongás vesz erőt rajta, amely mindaddig kínozza, míg vissza nem fordul. Ennél
is kellemetlenebb, ha valaki, aki eddig 'maga volt a megbestesült szorgalorn,
egyszercsak kijelenti, hogy képtelen dolgozni. Munkája lenne bőven, de amil-
Imr dolgozni indul, olyan rosszullét fogja el, hogy kénytelen rögtön abba-
hagyni. Egyik orvost a másik után keresi fel, akik kijelentik, hogy nincs
semmi baja, képzelődés az egész, az idegei vannak kissé megviselve. A baj
azonban nem szűnik s ő és családja testileg-anyagilag rohan a tönk felél.
Vagy valakinek az az érzése, hogy egy bizonyos daganat a testén rák Elrohnn
az orvoshoz. A lelkiismeretes orvos megállapítja, hogy rákról ugyan nincs
szó, de mít lehet tudni: operáltassa meg magát a beteg, hátha megnyugszik.
Az orvos a daganatot kivágja, a helye is gyönyörűen begyógyult már, csak a
beteg tudná megállapítani, hol volt az egykori daganat, mégis minden hiába:
a beteget most is épúgy gyötri a félelem, mint azelőtt,

Ezekkel a betegségekkel a tisztán materialista alapon álló orvostudo-
mány nem boldogul. Egy-egy narkotizáló injekció 'pillanatnyilag talán csilla-
pítja a bajt, de az - lés pedig egyre fokozódó erővel - újra kitör. A betegség
gyökerét a szervezet anyagi feltételei közt megtalálni nem tudják, hiszen
az idegbetegek nagy részének - ismét hangsúlyozzuk - a teste kifogástalan
állapotban van s 'ha egy kís rendellenesség akad is, az rövid kezelés után ha-
marosan megszűnik, A betegség lelki vonatkozásban azonban tovább tart.

Előre haladt je betegségek megismerésében és kezelésében a már em-
lített «mély-lélektan», melynek különbözö iskolái közül nálunk a Freud ál-
tal tnegteremtett pszicho analízis a legismertebb. Miben áll a pszichoanalízis.
mit tud a lélekről ésa lelki betegségekről? Csak a legszükségesebbetemlítjük. *

Pszichoanalízis magyarullélekeLemzést, lélekboncolást jelent. Ez úgy
történik, hogy az orvos a beteget míndenekelőtt alaposan meggyóntatja. A be-
tegnek el kell mondanía míndent, ami az életében előfordult. Nemcsak a sza-
Ionképes dolgokat, hanem azokat is, amelyekről az illemkódex szabályai sze-
rint nem szokás beszélni. Sőt éppen ezekre esik a hangsúly. Miután a beteg:
elmondta, amit csak tudott, el kell mondanía azt is, amit nem tud. Ez úgy
megy végbe, hogyelőveszik a beteg álmiait s beteg és orvosa álmot fejtenek
Addig fejtegetik az álmokat, míg egyszer a beteg négyéves korán inneni életéből
olyan emlék jut az eszébe, mely sajátságosan hasonlít a beteges tünetre, szelq-
szuális természetű s mivel túlkorán érte a gyermeket, túl nagy hatással volt
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reá, sebet ütött a lelkén s ez a s'eb addig fejlődött, míg végül ideges tüneti
alakjában éreztette a jelenlétét, A lélekelemzés tehát a beteg emlékeit addig:
szedegetí széjjel, míg fel nem \bukkan a kérokozó emlék - trauma, - melyről
a beteg nem tudott: tudatlalan volt. iDe mihelyt ez a veszedelmes emlék elő-
került a tudattalan homályából, a beteg szinte egyetlen pillanat alatt, roppant
lelki izgalmak közben rendbe jön.

Kőrűlbelül ugyanezen az alapon áll a többi modem pszichoterápiai is-
kola is. A különbség az, hogy az egyik, - Adler a feje - ennek a legrégibb
emléknek nem tulajdonít feltétlenül szekszuális jelleget, a gyógyulás pedig-
hosszabb nevelést igényel, mível a betegnek a jelleme romlott meg. Kicsi ko-
rában megfélemlítették s most nincs elég önbizalma: kisebbrendűséqi érzete
van. De mivel így nem tud érvényesülni, megnő benne a nagyravágyás. Mihelyt
erről a kettőről leszokik a beteg, fneggyógyul.

A harmadik fontos iskola feje, Jung, nem esküszik egyetlen elméletre se.
A nemiségnek és az önbizalomhiánynak egyaránt lllagy jelentőséget tulajdonít,
de ezekhez hozzátesz egy új dolgot. Az embereket két csoportra osztja. Az'
első csoportba tartoznak azok, akiknek a saját belső világuk a legfontosabb"
mindent a hangulatukon át néznéld s a külsö világ csak arra jó nekik, hogy!
leigázzák. Ezek az introuertáltak (befeléfordultak), akik nem alkalmazkodnak,
hanem elvárják, hogy a világ alkalmazkodjék hozzájuk. Folyton uralomra
törnek tehát. A másik csoport, az extraoertáltak (kifelé fordultak) viszont a
külső világot tartják fontosnak és ahhoz igazodnak. Szerinte rendezik be belső
életüket is. Kretzschmer még azt is megállapította, hogy a befelé fordult em-
ber vagy rövid, madárarcú, sovány és 'vézna, vagy pedig hosszú, szélesvállú,
hosszúarcú, atlétakinézésű, viszont a kifelé élő molett, gömbölyű arccal, kövér
testtel, pocakkal, sima, kopasz fejjel, keskeny vállal, de annál erősebb tüdővel.
Simán, folyékonyan beszél, társas lény, szemben az előzővel, a sovánnyal, aki
szófukar, száraz ember benyomását kelti s csak aki közel áll hozzá, tudja':
mily inteziv belső életet él. Kretzschmer szerini a zseni ennek a két tipusnak
a keveréke, nem normális ember. Benne a két típus élet-halálharcot vív. Ez.
a harc termeli ki a nagy alkotásokat. Gondoljunk Goethere, aki panaszkodik,
hogy két lélek lakik benne ... Jung ellenben azt mondja, hogy az idegbeteg-
ségek gyökere a két említett tipikus hajlam, mely csiraszerűen mindenkiben
megvan, de mivel az egyik a másik rovására túlságosan kifejlődött selnyomja
a gyengébbet, az utóbbi lázadozik s az idegbaj nem egyéb, mint az elnyomott
élettípus lázadozása az uralkodó típus ellen. A betegnek tehát ki kell fejlesz-
tenie elnyomott lelki hajlamát is, hogy mindkettö harmonikusan, felváltva,
érvényesülj ön.

Látható ebből a nagyon vázlatos jellernzésből ís, hogy a modem lélek-
gyógyítás az ember láthatatlan részére, a gondolatokra, az élményekre, ern-
lékekre, érzelmekre, hajlamokra helyezi a hangsúlyt, tehát arra, amit a
régiek lelkiségnek neveztek. Képviselői sok nagyszerű sikert könyvelhetnek el.
Ez a legfőbb bizonysága annak, hogy alélek, a lelki jelenségek mennyire va(-
lóságot s fontos tényezőt jelentenek az emberi életben. De nagy azoknak
a betegeknek is a száma, akikkel nem tudnak boldogulni. Megfigyelték, hogy
kikkel tudnak, kikkel nem. Ha a beteg az analízis során egyszerre sajátságos
és igen heves izgalmi állapotba kerül, ami sírással, görcsös zokogással át'l
gyakran kapcsolatban, akkor meggyógyul. De ha lU beteget nem sikerül sodrá-
ból kihozni, persze nem külső eszközökkel, hanem úgy, hogy emlékei spontán
módon felizgassák, ha mindvégig egykedvű marad, lehetetlen sikert elérni.
A lelki felindulásnak s .általában a gyógyulásnak az előidézésében nagy sze-
repet tulajdonít valamennyi iskola az orvos «varázsos. egyéniségének. Ez
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hat úgy a betegre, hogy meggyógyul. Miképen és miért, erre tudomásom sze-
rint még senki sem adott kielégítő feleletet.

Es itt van az a pont, ahol én egészen váratlanul, éppen mivel oly külőn-
böző ágait ismerem, illetve űzöm a lélektannak, mint amilyen a lélekelemzés
és a 'valláslélektan, egészen új dologra jöttem rá, amivel a fenti tanácstalan-
ságot nagy részben el tudom {pszlatni s megadom az említett 'gyógyulások
valószínű magyarázatát is.

Itt jön azután az, amit tanulmányom címében úgy jelöltem meg, hogy a
lélek táplálása. Itt fog kiderülni a figyelmes olvasó előtt az is, hogy mire gon-
dolok, amikor lelki éhséget említettem.

Egyelőre azonban kénytelen vagyok az eddigi gondolatmenetet megszaki.
taní s kissé messzebbről elindulni, hogy rproblémánkat egészen más terü-
Ietröl közelítsem meg. Nevezzük az áiélés lélektanának ezt a pontot.

Próbálj uk magunkat beleélni az alábbi helyzetbe! Unatkozva, fáradtan,
száraz és elégedetlen lélekkel beülünk a moziba. Asítozva nézzük a reklá-
mokat. Tele vagyunk türelmetlen idegességgel. De .hírtelen fülbemászó mu-
zsika zendül meg. Türelmetlenségünk talán még tart, de a lábunkkal vagy az
újjainkkal már a zene ritmusa szerint dobolunk. Most jön a híradó, Érdekessé-
gek, aktualitások, Valamivel több, mint a hétköznap. Ekkor következík a da-
rab. Gondoljunk egy jó filmre, talán arra, mely Schubert életét és muzsikáját
vitte a vászonra, Lassan fejlődik, alakul, 'bonyolódik a cselekmény. Egészen
elfeledkezünk magunkról. Belefeledkezünk a darabba. Schubert élete annyira
érdekel, mintha a magunkéról lenne szó, A darab érdekessége egyre foko-
zódik, egyre feszültebb a figyelmünk, azután la cselekmény eléri a magaslatot,
hogy végül a hangulat az Ave Maria felejthetellenül kedves, édes akkordjai-
ban oldódjék fel. Mire ídeértünk, mennyire más lett a «nézök» hangulata bs
lelki állapota! Az unalmat szelid, olíykor lázas boldogság váltotta fel, az
előbb álmos szemek ragyognak s a szívek tele vannak komoly, ünnepélyes
meghatottsággal. A szembejövőknek pedig, kik a kővetkező előadásra igye-
keznek, boldogan dicsekszünk: érdemes volt eljönni, ezt a darabot meg,
nézni, igazán szép, remek film. Es ami mmket a legjobban érdekel, az az,
hogy akik fáradtan, unatkozva, tele idegességgel indultak el a moziba, most
mintha könnyebbek, nyugodtabbak, mosolygósabbak lennének. Idegességnek
nyoma sincs. Mintha előbb éhesek Lettek volna, de most már jóllaktak! Még
másnap is nyugodtabban látnak hozzá a hétköznap szürke tennivalóihoz. Miért?
Mert élményben volt részük I

Hasonló banális példa a sportélmétuj. Sokan nem képesek megérteni,
mi jó lehet egy futballmérkőzésben. Különösen az olyanban, ahol nemcsak
a játékosok, hanem a nézök is rugós hangulatban vannak, a helyzet állan-
dóan izgalmas, a nézők serege meg olykor egyet1en titáni üvöltéssé válik s
a lerúgott játékosokat egymásután viszik le il pályáról! Ml az 'a csodálatos
erő, mely sokszor tízezreket csal ki egyetlen mérkőzésre, sőt képes arra is,
hogy a külőnben oly kényelmes hivatalos közegekkel különvonatokat indít-
tasson egy-egy sporteseményre ? Ne gondoljuk, hogy a nyereségre törekvő
kitűnő reklám csupán. A fő az, hogy a nézőknek egy-egy izgalmas mérkőzésen
IHmény-ben van részük. Magukról egészen elfeledkeznek, 'érzelmeik magasan
f'elhullámzanak, dzgulnalo , mint mondják, S milyen egy ilyen sportélménynek
a hatása? Nem mondom, hogya nézök finomabbak vagy erkölcsi szempontból
jobbak lettele volna, az azonban bízonyos, hogy idegileg egyidőre megnyu-
godtak. A hétköznap szempontjából is. A suszter-műhelyben a vasárnap-délutáni
meccsről beszélnek a következő hét egész első felében, hogy a hét vége
felé már az új mérkőzés izgalmaira készülődjenek. Eközben nyugodtabban
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ülnek a kaptafa mellett s jobban halad a munka, könnyebben vonszolják a
hétköznapi teendők prózai igáját.

De haladjunk feljebb, a finomabb, magasabbrendű élmények felé! A
hangverseny akkor szerez örömöt, ha megfogja az érzelmeinket. Ha a hegedű
a szívünk bánatát zokogja, örömét újjongja, ha egészen belefeledkezünk a
zene élvezetébe, A szépirodalom termékei közül is csupán azok a kelendöld
melyek nagy lelki emóciókat képesek előidézni, le tudják kötni a figyelmet
s érzelmeket, helyesebben élményeket keltenek az olvasóban. De ne gon-
doljuk, hogy pl. a tudomány, 'az Ú. n. száraz, elvont tudomány nélkülözi az,
'élményszerűséget. Elvont kapcsolatok meglátása, a gondolkodással járó el-
mélyedés, a valóság rejtett titkainak a 'feltárása a kutatőra nézve lépteu-nyo-
mon nagy örömmel jár. Pátosz nélkül nincs megismerés, mint az idén Hartmann
'Níkolaí berlini professzortól hallottam. Egy-egy igazság meglátása, Ielderí-
tése és belátása lélektanilag körűlbelül ugyanolyan természetű örömélmény-
nyel jár, mint az egyszerű emberre nézve az, hogy az ő futbalIcsapata nyerte
meg a meccset, És ne vegyük profanizálásnak. a vallásból is csak az lesz'
értékké, ami felemel, ami meghat, ami a hétköznapok szürkeségéből kiemel,
ami az embernek ünnepet szerez, amin Ielkesedni, felbuzduini tudunk. Itt is
lényeges az élmény. Akinek nem volt még vallásos élménye, az természetesen
soha nem veszi észre az igazi értéket a vallásban. Az a vallást legfeljebb kűlső'
szempontok - nevelés, politika, erkölcs, kultúra - alapján becsüli, de nem a
lényege szerint. Ellenben az, aki már részesült vallásos élményben, az míndíg
keresi az alkalmat, hogy része legyen benne.

De elég a példákból. Az eddigiekből látható, hogy mi az élmény. Ehhez
hozzáteszem még, hogy az élményeket a lélek nem nélkülözheti. Téved, aki
azt hiszi, hogy az izgalom \árt az idegeknek (ha csak nincs szervi megbetege-
désről szó). Előfordulhat ugyan oly magasfokú izgalom, hogy az csakugyan:
túlfeszíti a lélek húrjait s tényleg ártalmas. Ilyesmi azonban inkább csak
elméletben fordul ielő. Ellenkezőleg, élményekre szükségünk van. A fáradt, kí-
merült, életúnt, kedvetlen, elkeseredett lelket az élmény üdíti fel, nyug\-
tatja meg, teszi fríssé, örvendezővé, boldoggá, adja vissza az életkedvet.
Az élmény alélek tápláléka. Legalább formailag az egészséges lélekre nézve
ez bizonyosnak látszik.

S vajjon mi a helyzet a lelkibetegekkel kapcsolatban? Allítom, hogy
Freud és társai sikereket ott könyvelhettek el, ahol betegeikben élményeket
tudtal- kelteni. Ahol életuntságukból, zárkózottságukból ki tudták őket emelni.
Ahol a betegeik valami érdekeset. szépet és izgalmasat vettek észre. Ahol el
tudtak feledkezní magukról, A főbaj az ideges megbetegedéseknél éppen az,
hogy a beteg elzárkózik, mindig magával van elfoglalva. Tévedésen alapul
ugyan, de mégis zseniális fogás Freudnál, hogy betegeinek akkor, amikor
önmagukat, mint valami kűlső adottságot figyelteti, fel tudja kelteni az érdelo-
lődését, valami tárgyat ad nekik, ami leköti őket s amivel kapcsolatban ~r~
dekes felfedezéseik, meglátásaik, élményeik lehetnek Gondoljuk csak el, mí-
Iyen öröméiménnyel jár egy-egy álmunk összes szálainak a kibogozása s egy-
általán a bepillantás a lélek titkaiba és csodáiba szakavatott vezetés mellettt
Ahol ezt az önmagáról való elteledkezést s a megfigyeléssel és gondolkodással
járó örömélményt elő tudja az orvos ídézní, nyert ügye van, ahol erre valat-
milyen oknál fogva képtelen, kár minden eröfeszítésért. - - -

Ezeket a meglátásairnat itt fejtem ki először. Megengedem, hogy sok
alátámasztásra és bizonyításra szorulnak még. Nagyon fontos lenne az átélések
rnetafizíka' problémáját is szemügyre venni, 1. i. mennyíben jelentenek maga-
sabbfoku megismerést Ezzel érintjük azt a fontos problérnát is, mennyiben
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van jelentőségük a tartalmaknak, az igazságoknak 'az élmények keletkezésében.
Erre itt nem térek ki. Bizonyosnak látszik azonban előttem, hogy a fentiele-
kel a pszicho terápiás kúrák személyi titkáról nagyrészben levontam a leplet,
Freud és nagynevű társai azért érnek 'el sikereket, mert egyéniségük érde-
kessége, elméjük éle, érzelmi világuk rendezettsége révén azokban a sze-
gény, elszikkadt, életúnt betegekben érdeklődést, sőt élményeket tudnak kel-
teni. f. jódiagnózisú beteg «beleszeret» az orvosába. Viszont, alig van valami!
a világon, ami nagyobb élményekben részesíti az embert, mint a szeretet,
vagy ha tetszik, a szerelern. Innen érthető részben Freud panszekszualizmusa is.
A szekszuális élet segítségé vel a legkönnyebb érdeklődést és élményt kelteni az
emberben. Dc belát juk a fentebbiekből azt is, hogy a léleknek szükségletei
vannak, amelyeket ki kell elégíteni, különben megbetegszik az egész ember,
Nemcsak lelkileg, hanem testileg is, sőt jellemileg is s még az életsorsát is
tönkre teszi. Időközönként a lélek is megéhezik. A lelket tehát, ha egészségesek
akarunk lenni és maradni, táplálni kell élményekkel, illetve olyan tartalmak-
kal, melyek kiemelnek a hétköznapok szürke egyhangúságából, elszakítának
önmagunktól, érzelmeket, főleg örömöt, vagy legalább ís esetleges szomorú-
ság után megoldödást biztosítanak.

Hogy az élmények közt különbségek vannak, annak a részletes kifejté,-
sét máskorra hagyom. Csak felvetem a kérdést, vajjon miben van több lél,elJ.-
és 'életépW5 erő, a durva izgalmakban,e, arnilyen a bikaviadal és az őköl-
vívás, vagy pedig azokban, amelyek a lelkiélet magaslataira viszik fel az em-
bert s nemcsak örömöt, hanem tiszta, fenséges elmerülést, elragadtatást is
biztosítanak, amilyen a műélvezet, egyáltalán a művészi élmény, de kivált-
képpen a vallásos élmény! Nem nehéz észrevennünk, hogy az utóbbiakban van
több, sőt igazi léleképítő hatalom. Hogy korunkban oly sok az idegbeteg, azt
épen annak tulajdoníthatjuk, hogy részint soha oly nehéz feladat nem volt
az ember számára a vallásos hit, lllint a mi korunkban, (nevezetesen annak,
aki tudásával s gondolkodásával csakugyan a jelenkorban él) s ezért soha
még úgy nem hanyagolta el az emberiség lelkivilágát, főleg annak a legmal-
gasabb szükségleteít, mint a mult század végén s a jelen század eíején.
Másrészt meg soha oly szegény nem 'volt talán az ember magasabbrendű tai-
pasztalásokban, mínt a mi apáink kora, Reméljük, hogy amint a lélek titi-
kairól egyre jobban lehull a fátyol, a helyzet lényegesen megjavul, az ember
riség története békésebb iramot, egészségesebb irányt vesz, talán még a feszült
világhelyzetek végtelen sora is enyhül s felderül egy harmonikusabb emberker
hajnala. I . I

(Szolnok)' Dr. Vet6 (Viszkok) Lajos.

Krisztusnak is vagyon mind serege, íródeákja, hadnagya, jobbágya,
strázsa-állója, de más szertartással, hogynem mint a földi királyoknak.
A Krisztusnak vitézlő serege csak az ő szava, beszéde, szeni igéje, kit
kiterjesztett falura, városra. Mely beszédnek oly nagy ereje vagyon, hogy
valamit mond, mind meg kell annak lenni, akár embernek, akár angyalok-
nak, akár ördögöknek, akár töröknek, tatárnak, tengernek, szélnek, fának
vadaknak, virágoknak és veteményeknek parancsoljon. Mely igéjében örök
életre való hatalmasság is vagyon azoknak, kik annak hisznek.

Bornemisza Péter 1573.
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Magyar szemmel osztrák problémákról.
Magyarországon igen sokan vannak, akik a világháború óta lefolyt

esemény ekkel szemben - alapjában véve - közörnbösen, értelmetlenül
állanak. A kis ország körül zajló életet nézik, de vajmi keveset Láb-
nak belőle. Még a legfelsőbb intelligencia körében is gyakran hiányoznak
azok az ideák, alapfogalmak, rnelyek segítenének rendet teremteni a folyton
~orlódóesemények között, segífenék ezek lefolyását világossá tenni, okaikra
visszavezetni, megérteni. A mi vezető rétegünk ideológiája még a háború
elötti, vagy háborús évek középiskolájában kristályosodott ki, szellemiségük
negativ lemeze napjaink éles kontrasztjainak befogadására jobbára képtelen.'
A háború utáni középiskolaí reformsorozat nagyrészt e letűnt világ ideoló-
gusaínak munkája s így hosszú ideig kell még várnunk arra, amíg olyan ve-
zető réteg áll a nemzet élére, melynek lelki habitusát teljesen a modern goné-
dolkozás formálta ki. ' '1

Nemzetünk és egyházunk jövőjének alakulását első sorban az a világ-
kép befolyásolja, mely az intelligencia lelkében él elhelyezkedésűnkről, Ha
ez a kép torzít, az új élet megteremtése hibás alapokhód indul ki, nemzet
és egyház sorvadásnak néz elébe.

Kétségtelen tény, hogy a XIX. század második fele óta a fejlődés az
átlaglelkiség, az átlagszellemiség uníformizálása felé halad. Egy-egy idea,
politikai vagy más elmélet mind hatalmasabb es hatalmasabb területeket
hódít meg. Az -izmusok akciósugara folyton \növekvőben van. Ha meggon-
doljuk, hogy ezzel szemben Magyarország termetének több, mint kétharmadát
vesztette el s hogy ugyanekkor a magyarság nagy része négyféle nemzet •..
állami kultúra igen erős hatása alá került, nyugodtan állíthatjuk, hogy -
akár együtt akarunk haladni a kőrülöttünk élő politikai és egyéb ideológiákkal,
akár pedig semlegesíteni kívánjuk hatásukat, - mielőbbi szerves megísmerésükre
van szükségünk. Ez azonban a ma irányító réteg számára, a legkimagaslóbb
szernélyíségektől eltekintve, már alig lehetséges. Gondolkozásuknak, szellemisé-
g'ülmek alapját alkotó fogalmak már letűnt ~deológiálmak szolgáltak kiindu-
Iásul, új szellemi áramlatok szerves befogadására s így ezek felhasználásával
egyházi, nemzeti Iétünk átformálására nem képesek Képzet- és fogalomállo-
mányuk merevsége, stagnációja folytán nemcsak ennek n - lehet mondani -
alkotó munkásságnak hiánya feltűnő, hanem az is, hogy a nemzetünk kőrűl
felbukkanó és terjedő eszmék létezéséről is csak akkor szereznek tudomást, ha
ezek már az egyszerűbb emberek horizontján érzékelhető dolgok rendjében
is változásokra vezetnek, Már pedig ez, 'mai helyzetünkben, amikor hazánk
területe 'egyenes arányban csökkent idegen ideológiák terjeszkedési sugará],
nak növekedés évei, sokszorosan nagyobbá teszik a veszedelmet, Ha néha
megvillannak is előttünk e veszedelmek, igyekszünk magunkat megvigasztalni
a dolgok külső rendjének látszólagos nyugalmával, változatlanságával. KH-
ségbeejtő arra gondolni, hogy ez a 'téves szemlélet azután nemcsak pilla-
natnyi megnyugvásunk ra szolgál, hanem sok esetben nemzetünk és egyházunk
jövőjének építésénél a kííndulöpontot, az alapokat is jelenti.

Talán sehol sem olyan feltűnő az a nagy ellentét, mely a magyar köz-
felfogás és a valóság között tátong,m:int az osztrák .kérdésben, Bámulatos
naivitással tért napirendre a magyar közvélemény a mult esztendő véres
osztrák eseményei fölött. Európának minden zúgát bejáró, tehát a legegysze-
rűbb embert is feltétlenül foglalkoztató hírek a kegyetlen polgárháborúról,
Dollfuss meggyilkolásáról rövid. ideig tartó nyugtalanságon kívül más hatást
itthon nem váltottak ki. Hazánk igaz barátja halálának körülményeí s a nyo-
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mában kelt általános részvét előmozdította annak a felfogásnak kialakulását,
mely az osztrák nép megbékélésében, «függetlensége» fenntartására irányuló
akaratának egységes voltában komolyan hisz.

Aki azonban már 1934 súlyos megpróbáltalásai előtt is ismerte az oszt-
rák intelligencia felfogását, bizonyosra "eszi, hogy II megnyugvás odaát lát-
szólagos, a nagy vérveszteséget követő döbbenetes \csend, a korábbi erö-
szakos eszkőzöktől való elfordulás csupán. Néhány heti érintkezés, kivált a
fiatalabb nemzedék tagjaival könnyen meggyőzhet bárkit, hogy a fentebbi
állítás igen közel jár II valósághoz. E sorok célja egyébként nem az: hogy
a bennük foglalt valamennyi állítás igazságáról akarja meggyőzni olvasóit,
'csupán csak azt szeretnénk elérni, hogy néhányan kőzülük nyugat felé tekintve
a germán veszedelem alaktalan rémétől való rettegés helyett minden tünetnek,
eseménynek igyekezvén a szemébe nézni, az osztrák kérdésben valóban prob;
Iémát lássanak.")

Ennek a problémának van egy olyan 'pontja, mely élesen megvilágítja
az egész helyzetet. Köztudomású, hogy Ausztriát 'a szövetségi elnök és kort-
mány nem egy alkalommal katolíkus államnak nyilvánította. Intézményekben,
a kormányzás, közigazgatás, sőt az oktatás, nevelés szellemében is fokozott
mértékben kívánják érvényre juttatni a kijelentések mögött rejlő célkitűzést.
Szándékosan használtuk a célkitűzés szót. Ismerve a háború elötti Ausztria
egyházi mozgalmait és leülönösen figyelembevéve a fentebbi kijelentés tüntető
hangoztatását, máris kétségtelennek tarthat juk, hogy a nyilatkozatok kíván...
ságszerűen csengő állítása igen messze m'arad 'a valóság mögött s hogy célkitíi-
zésnél több nem lehet. Innen magyarázható azután, hogya korrnány a jelen
helyzet, a tények ismerete alapján ebbeli törekvéseiben a lehető legszélsőbb'
határig igyekszik elmenni s úton-útfélen kíhangsúlyozni II katolíkus jelleget.
Dellfuss még a régi parlament feloszlatásakor s az új alkotmányrendezés
bejelentéseker rámutatott arra, hogy Ausztria alkotmánya a «Quadragesimo
anno» alap elveiből fog kiindulni. Hogy ennek az elhatározásnak is inkább
formai, szírnbolíkus jelentősége volt, mintsem tartalmi, az eléggé világos.

A katolikus jellegnek erős kidomborításával párhuzamosan 'll korrnány-
nyilatkozatok és a nyomukban járó elhatározások magyar-, kíváltkép azonban
olaszbarátnak mutatják Ausztriát. Az olasz államférfiakkal való sűrű érint •.
kezés, az olasz nyelvnek, irodalomnak, általában az olasz szellemfségnek
megismerését segíteni kívánó könnyítések a legkiemelkedőbb mozzanatok e
téren. Az osztrák közvélemény azonban míndezeknél inkább számon tartja azt
a hatalmas lanyagi támogatást, melyben Franciaország meUett államnkat Itália
részesíti. E segítségnek mértékéről természetesen csak találgatások vannak for,
galomban ; hogy az osztrák ember sokra becsüli, arra legfőkép kís országa
fennállásának ténye indítja. Az osztrák állampolgár tehát hazájában, korm'á-
nyában 'egy szellemileg és anyagilag Olaszországtól és a Vatikántél irányított,
azoktól függő államot lát. Nyilvánvaló, hogy ami kifogásolni és kivetni valót
talál benne, mindannak odiumát Itáliára és a Vatikánra hárítja.

Egész Eur6pa számára nyilvánvaló, hogya mult év véres polgárháborúi.
az egyes tartományokban időnként elkövetett rémtettek rugói csak a mérhe-
tetlen elkeseredés, a féktelen gyűlölet és egy nem éppen népszerű politika tével-
déseí lehetnek. Dollfuss kancellár halála után azonban, amikor egyszersmind
a németországi propaganda is igen mérséklődött, egyszerre elmaradtak a me-
rényletek; a véres kirobbanások helyébe csend, nyugalom lépett. Méltán hihette

*) Esetleges félreértések elkerülése végett itt is hangsúlyoznunk kell azt. amit
multkoriban anémet helyzetről beszámoló cikk kiemelt: egyéni megfigyelések, szub-
jektív ítéletek kerülnek nyilvánosságra a jelen sorokban is.
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mindenki, hogy az ellentétek kíegyenlítödtek s a szenvedélyek végleg elcsitul-
tak. A kancellár alattomos megölése valóban érezhetővé Lett bizonyos elfordu-
lást az osztrák nép lelkében il nemzeti szocializrnussal szemben. Csakhamar
általánossá vált a felfogás, hogyabombavetések, puccskísérletek kiforratlan,
heves fiatalok többé-kevésbbé egyéni akciói, melyekhez a pártfeloszlatás után is'
tovább dolgozó nemzeti szeeialisták központi vezetőségének vajmi kevés köze
van. Tanulságképpen annyit mindenesetre leszűrt magának minden osztrák!
«náci», hogy céljaikat ezen a nem európai, főkép pedig nem keresztyén mó-
don elérni sohasem fogják.

A titokban működő sajtópropaganda, könyornatosok és időközi sajtóorgá-
numok terjesztése azonban fokozott mértékben folytatódott. A szenvedélyek
szellemi térre csaptak át és a finom gúnyolódástói kezdve az alantasabb tárna-
dásokíg ebben a földalatti sajtóban élték ki magukat. A pártvezetőség hang-
súlyozza, hogy minden hírt és tudósítást, mely eszegényes nyomtatvas
nyokban nap világot lát, előzőleg a legszigorúbban megvizsgáltak s csak,
miutá •.t megbízhatóságaról meggyőződtek, vették fel rovataíkba, Ha lapozni
kezdünk ezekben a röpiratokban. meglepöen pontos visszhangját halljuk
bennük a kormány nyilatkozatainak negativ formában. A cikkek éle, színte
kivétel nélkül, a kormányon keresztül a katolíkus egyház és Olaszország ellen
irány ..Il. Reprodukálhatatlan kifejezésekkel kísérik a Vatikánnak minden egyes
lépését, melyet az osztrák kérdés területén tesz. A kormányban, kiváltkép per
dig Schuschnigg kancellárban a jezsuita szellem megtestesülését látják és cse-
Iekedeteít mint reprezentatív jezsuita eljárást gúnyolják. A lapok állandó me~
mentóként ídézgetik a húsz év előtti események közül az olasz támadás egyes
mozdulatait, nem felejtvén el egy alkalommal sem megemlíteni, mennyi némel
vérbe került a «talján árulás' •. Amily mértékben jut kifejezésre az osztrák kor-
mány katolikus és olaszbarát jellege, olyan mértékben fordul az osztrák
nemzetiszocíalista közvélemény Itália és a pápai szék ellen.

A Róma-gyűlölettel párhuzamosan mínden feltétel nélküli ragaszkodás és
csodálat árad ki e kis nyomtatványok soraiból Hitler és kormánya iránt. A
harmadik birodalomnak aligha vannak oly lelkes hívei Németországban,
mint az osztrákok között, A titkos osztrák nemzeti szocialísta propaganda ge-
rincét is azok a cikkek és híranyag képezik, melyek - alappal-é, vagy alaptala-
nul, nem tartozik ide - a német bírodalom külső és belső helyzetének állandó
javulásáról számolnak be. 'Kétszeres érzékenységgel reagálnak az osztrák kon-
mány minden rendelkezésére, mely a német birodalommal, anémetség törzsévei
való szelLemi, gazdasági, majd politikai egybeforradás gondolatát a legtá-
volabbról is érintik. Felháborító példakép idézik, hogy a Schuschnigg-kor-
mány Hötzendorfí Conrad özvegye emlékiratainak megjelenését '(«Mein Leben
mit Conrad v. Hötzendorf» ) államérdekből megtiltotta, mivel a könyvben szere-
pelt a nagy hadvezér egy nyilatkozata, melyben a világháború utáni német-
ség legfőbb ideáljaként anémet ajkúaknak egy hatalmas birodalomban való
összefogását állította oda s hangsúlyozta, hogy ez ideál képének a most felnövő
gyermekek lelkében legfőbb erőforrássá kell válnia jövendö életük megformá-
lásához, Ezért «férfias energiával mindent el kell utasítanunk ma-
gunktól, ami alkalmas arra, hogy ettől az eszménytől elszakítsen bennünket, ha
mindjárt ezért gazdaságilag szükséget kell is szenvednünlo (Mariahilfer NS. -
Nachrichten 3. Jg. F. 22. S. 3.). A világháború egyik legzseniálisabb tábornokának
mindenkép van olyan súlyos a szava, hogya kormány teljes joggal tarthatott
Conrad jellegzetes véleményének és a nemzeti szocializmus egyik Iőcélki-
tűzésének pontos egyhevágásából esetleg származó, politikájukra aligha ked-
vező következményektől. A nagy stratéga szelleme kíválóképpen a hadviseltek,
frontharcosok egyesületében élt erősen. Több alkalommal volt SiÓ az utóbbi
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évek folyamán arról, hogy ez az egyesület a maga egészében nyilvánosan csat-
lakozzék a kormányt támogató fegyveres alakulatok egyikéhez. Ez azonban
- természetesen - önként nem következett be. «Erst jetzt als das [üdísche
Revolverblatt, Der Telegraph die Frechheit aufbrachte, die Auflösung der
Frontkámpfer zu fordern, fanden die Machthaber in Osterreich den Mut, das
Unmöglíche möglich zu machen, die Frontkámpfervereinígung auízulösen»,
(i. h. 3. Jg. F. 23. S. 2.)

Hosszú sorát lehetne még felsorolnunk azoknak a jelentős és jelenték-
telen eseményeknek, melyek az osztrák társadalomban különfélekép formulázott
hírek alakjában elterjedve, éppen kommentálásukkal világítják meg legélesebben
Ausztria népe egy nagy részének politikai gondolkodását. Nem az a fontos e
híreknél. hogy mínden tekintetben fedik-e a valóságot, vagy sem, fontos csu-
pán az, hogy az osztrák ember míknek ad hitelt s hogy e hírek tükrében mí-
lyennek mutatkozik előtte kormánya és politikája. Nem egyszer vélték kétség-
telenül tudni azt, hogy felvonulások (kivált Heirnwehr-tűntetések), demonstrá-
ciók alkalmával, ezek lefolyását megelőző napon a menet által igénybe vett út-
vonalakon a padláso kat merényletek megelőzése céljából lezárták. Számtalan
esetben terjedt híre Schuschnigg kancellár lemondásának s e híreket csaknem
kivétel nélkül követte az a verzíó, hogy a kancellárt csak a pápa nyomatékos
közbelépése tudta visszatartani. Olaszországgal kapcsolatban - kivált napl-
jaink eseményeinek hatása alatt - sokszor emlegetik a gyűlölt déli birodalom
küszöbön álló, pénzügyi és gazdasági összeomlását, mely előbb az osztrák
kormány számára tenné lehetetlenné, hogy a rendszere fenntartásához szükséges
anyagi erőket .továbbra is oly mértékben élvezze, mint eddig, később pedig
az Anschluss-törekvések komolyabbá válása esetén az olasz beavatkozás veszé-
lyét csökkentené a mínímumra.

Az osztrák nemzeti szeeialista hazájában a román államok, első sorban
Itáliaeur6pai gyarmatát látja, melynek fennállását az Ú. n. germán veszéde-
lem, s a nyomában támadt pszichózis biztcsítják legfőbb erőkként. Szinte sátáni
gyűlölet Itáliával szemben, mélységes megvetése kormányának, gúnyos elfordu-
lás a Vatikántói és fenntartás nélküli csodálata mindannak, ami a német biro,
dalommal összefügg, ezek az osztrák nemzeti szocialísta lelkében uralkodó
érzelemcsoportok.

Ezeknek az érzelmi motívumoknak politikai jelentőségét, várható kiha-
tásait minden esetre az dönti el, hogy a nép mely rétegét és milyen mértékben
hatják át. Ma pontos választ adni e kérdésre lehetetlen. Mindössze néhány
szembeszököbb tünet az, ami a tájékozódást elősegítheti. Ilyen, hogy vala-
hányszor sikerül az embernek bizalmas beszélgetést kezdenie, rövidesen a mai
helyzet tarthatatlanságára terelődik a szó. E sorok írója egy alkalommal még
szelgálatot teljesítő törzstiszttől is rendkívül súlyos, elkeseredett kifakadásokat
hallott a Schuschnígg-kormány, kivált Starhemberg herceg ellen. Bécsben, a
Dorotheengassei templomban pedig nem egyszer volt tanuja olyan jelenetnek,
mely az osztrák kérdésnek főként bennünket érdeklő kihatásaira a legfeltünőbb
módon hívja fel a figyelmet. Istentiszteletek végeztével 15-20 fiataLemberből
álló csoport fogta kőrül az oltárt s a lelkész által beszéd és kézfogás kíséretél-
ben vétetett fel az evangélikus egyházba. ,Az áttérők kivétel nélkül a katolikus
egyházból léptek át s áttérésüknek vallásukkal (való meghasonlás mellett az
áttérésí aktusnak ez a publicitása volt egyik oka. Csendes politikai tüntetés,
számba megy u. i. Ausztriában minden egyes kitérés a római egyházból. Jól
tudja ezt a kormány is. Innen van a külföldi számára alig érthető, következetes
üldözése egyes vidékek evangélikus papjainak (Felső-Ausztria). Ott, ahol a
nemzeti szocialista mozgalom a legerősebb, kivált az egyszerűbb nép körében, az
evangélikus lelkész puszta jelenléte - a kormány szemében - izgatás, ellenzéki



pályafutáson, megdöbbenve kell meg-
állapítanunk, hogy e pedagógiai moz-
galom nagy alkotó értékeit a magyar
evangélikusság, néhány szerény kivé-
teltől eltekintve, mennyíre nem tud-
ta felhasználni. Meg kellene törniök és
el kellene tünniök azoknak az ellen-
állásoknak és meggondolásoknak, ame-
lyek közöttűnk a cserkészetre vonat-
kozóan élnek, és amelyek nagy része
a mozgalom lényegének a nem-, vagy
félreismeréséből fakad. Az evangéli-
kus erőknek a cserkészmunkába való
fokozottabb bevonulására nemcsak az
evangélikus nevelésügynek van égelő
szüksége, de szinte életérdeke az egye-
temes magyal' cserkészrnunkának is.

Okos és hasznos ötletként
adta hírül az egyik budapesti napi-
lap a francia vasutlársaságok Legutób-
bi nagyszabású tarifareformját. Örül-
tünk volna, ha már a közvéleményala-
kító napilap sem csupán okos és hasz-
nos ötletnek fogta volna fel e reform-
nak legalább egyik részletét, hanem
sürgősen követendő példaként állította
volna az illetékesek elé. «Az egy csa-
ládhoz tartozók, beleértve a személy-
zetet is, csak az első két személy után
fizetnek teljes árú jegyet, a többi után
csak huszonöt százalékot». A Iran-
eia vasúttársaságok urai valószínűleg
nem emlegetnek keresztyén gondola:'
tot, fehér városházát és hasonlókat,
amikor ezzel az engedménnyel a gyer-
mekes családok terhét 'enyhítik. Meny-
nyivel inkább kellene nálunk segí-
teni a családokon l Talán még üzleti
szempontból sem volna rossz, ha ná-
lunk is a vasút és például a budapesti
villamos kedvezményt adna a szülők-
kel utazó gyermekeknek, de az áldo-
zathozalal sem lenne szégyelni való.
Elvégre, ha a jól fizetett «igazgatók»
gyermekei ingyen utazhatnak, akkor
annak sem lehet akadálya, hogya szű-
kösen élő munkásember vasárnapon-
ként egynegyed vagy még kisebb áron
vigye ki gyermekeit a szabadba friss
levegőre. Nem a jelszavak, pártprogl-
rammok szocializál.ására van szülo-
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ség, hanem az antiszociális beren-
dezkedések gyökeres megváltoztatására.

"Az állam kormánya
ma is ugyanolyan nehézségekkel küzd,
mint az összeomlás óta szakadatlanul.
Bizonyosan szívesen tenne értünk töb-
bet, mint amennyit tesz, de maga
is olyan gazdasági nyomás alatt áll,
hogy legjobb szándékai is megbénul-
nak. Ezt mondhatjuk az anyagiakra
vonatkozólag, a szellemi és erkölcsi
téren azonban nemcsak a római egy-
ház magatartása ellen nem véd az ál-
lam, hanem a saját hatáskörébe tarto r-

zó munkatereken is érvényesülni en-
gedi a felekezeti elfogultságot, amely
bennünket mellőzni és kizárni törele
szik». A bányakerületi püspök évi je-
lentésének e részlete annyira határo-
zott és higgadt jellemzés, hogy kár
volna bárminő megjegyzéssel kísérni
és súlyosságát szószaporítással esők-
kenteni. Azért idézzük, hogy minél
többen olvassák. Sajnos, a legtöbb
evangélikus ember nincsen tisztában
az evangélikusság hazai és világhelyze-
tével. Sokunk tisztán látását akadá-
lyozza az óvatosság, hogy ne bán tr
sunk más vallást; ha valaki a rideg
tényeket sorolja fel előttünk, ebben
már türelmetlenséget látnak más val-
lással szemben. Mi is azon az állás-
ponton vagyunk, hogy a sérelmi poli-
tika helytelen s az evangélikus ke-
resztyénség ereje nem az állam segít-
ségében van, azonban a való hely-
zet lelkiismeretes megismerése és
őszin te feltárása nemcsak jogunk, ha-
nem kötelességünk.

A Bornemisza Péter
Poszlillájából vett szemelvényre kű-
lön is felhívjuk olvasóink figyelmét.
Ma másnak látjuk illemcsak a mai,
hanem a középkori katolicizmust is,
mint Bornemisza. De a hitvitán túl,
melyet írásában Imra szemlelete ha-
tároz meg, meg kell látnunk az örök
értékeket, melyeket a reformáció újra
fedezett fel s melyeket Bornemisza oly
ritka elevenséggel sz6laltat meg.
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ÚJ KONYVEK
László Dezső: A siető ember.

{Tanulmányok a magyar multból.) Az
Erdélyi Fiatalok kiadása. Kolozsvár 1935.
89 lap.
Jóllehet sok kérdés izgat és foglalkeztat

minket, mindegyiknél átfogöbb nemzetünk
létkérdése, küldetésének kérdése. E nél-
kül teológiánk, egyházi életünk, egyéni éle-
tünk is a levegőben lóg. Nálunk a sok
jelszó és szólam miatt alig történik valami
sorskérdésünk tisztázására, annál hálásab-
ban kell vennünk erdélyi véreink nagysze-
rű szolgálatait ezen a téren. László könyve
minden gondolkozó evangélikus asztalára
kívánkozik. Zrínyiről, Bethlenról. Eötvösről
és Szabó Dezsőröl ad egészen újszerű, ele-
ven, jövőtmutató képet, arnikből döntő ta-
nulságok és útbaigazítások erednek mun-
kánk és életünk számára. Amit pedig a
történelem hasznáról ír, az okvetlenül meg-
szívlelendő, ha nem akarunk eltűnni a föld
színéről, hanem jövőt vívóan meg akarjuk
állni helyünket. Akiben ég a magyarság
kérdése, az Szabó Dezső, Németh László.
Szekfű Gyula mellett nem kerülheti el
László Dezsöt. U. E.

Reilzer Béla: A proletárneve-
lés kérdéséhez. Szegedi Fiatalok
Művészeti, Kollégiuma. Szeged, 1935.
108 lap. Ara?
A könyvecske alcíme nevelésszociológiai

bírálat. Eredeti alakjában szernináriumi dol-
gozat volt, amelyben a szerző Hoernlének
a proletárnevelés alapelveiről szóló könyvét
ismertette, illetve bírálta. A tanulmány a
mai formájában azonban jóval több, mint
egyszerű kőnyvismertetés. Valósággal a
kommunista neveléseImélet bírálatát adja
két alapvető mozzanatának gór cső alá
helyezése által. A könyv első része a családi
nevelésnek a ••kommunista" pedagógiában
való helyzetét vizsgálja, a másik rész pedig
a "proletár" műveltségideál kérdését bon-
colgatja. Megkapó tárgyilagossággal és tőret-
len logikával szedi ízekre a ••kommunista"
nevelői gondolkodásban szorongó ellen-
mondások és célkitűzések utópizmusát,
Nagy kár, hogy néhány alapvető fogalom
tisztázatlan volta, mint amilyen például
a címben is szereplő "proletár"-é és a
túlságosan tudományos stílus igen sokszor
zavaróan hat az olvasóra. A szovjetneve-
lés ismertetésénél érezhető hiány az, hogy
a szerző az idevonatkozó irodalomnak csak
az egyik részét ismeri. Nemcsak az oroszul
megjelent művek jelentenek számára terra
incognitát, de nem került szeme elé pl.
Pinkevitsch alapvető angolnyelvű könyve
sem. Egyoldaluan értékeli kissé a szerző a
a marxi politechnikus nevelést is. Amit

ennek elméleti tarthatatlanságáról ír, az
kétségkívül igaz, de az elméletet létrehozó
gondolat ugyanabból a reakcióból fakad,
amelyből pl. Baden·Powell cserkészete és
Kerschensteiner munkaiskolája. H. Z.

Barth Károly: Credo. München,
Kaiser kiadása, 1935. 173 lap, 2'60 RM.
Brunner Emil: Vom Werk
des heiligen Geistes. Tübingen,
1. C. B. Mohr kiadása, 1935. 74 lap,
2'40 RM.
A háború utáni egyházi és hitvallási

megújhodás sok kényszerű vitairata és rész-
letkutatása után két egyszerű és világos
összefoglalást kapunk Barthtol és Brunner-
től. Rövidek és világosak. Barth az idén
márciusban tartott Utrechtben 16 előadást
az Apostoli Hitvallásról, Brun ner pedig
Kopenhágában a Szentlélek munkájáról.
Rövid pár hónap alatt három kiadást ért
meg Barth könyve, mely egyike a legszebb
írásoknak, ami valaha is az Apostoli Hít-
vallásról íródott. Rövidesen megjelenik
magyar fordításban is. Mindkét könyvön
meglátszik, hogy az eddig elhanyagolt és
kevésre értékeit Kálvin megújult megisme-
réséből támadt. Lutherrel szemben inkább
Kálvinhoz fordulnak. Ez néha tartalmilag
is nyomot hagy bizonyságtevésükön, ahol
a mai Luther-megértés alapján világosab-
ban és írásszerűbben tudja az evangélikus
keresztyénség megszólaItatni Isten Igéjét.
Azonban hazánkban ma még annyira nem
vagyunk, hogy elmellőzhetnénk Barth és
Brunner szolgálatát. Amit Barth Isten ke-
gyelméről, Isten Igéjéről. amit Brunner az
új életről mond, az még teljesen új szá-
munkra. Nekünk még nagy utat kell meg-
tennünk a reformáció egyszerű központi
igazságainak elsajátításáig és eleven ható-
erővé tevéséig. Barth és Brunner sok űt-
mutatást ad, hogy újra elérkezzünk a re-
formációhoz. Ezért szolgálatunkat fell kell
használnunk magyar evangélikus egyhá-
zunk megújhodásáért folytatott küzdel-
münkben. U. E.

A németországi egyházi
harc

mibenlétéről tájékozódni egyik fontos fel-
adatunk, ha a keresztyénség és kiváltképen
a protestantizmus világhelyzetét akarjuk
tisztázni. E harcnak különféle fázisai jelen-
tősek a keresztyén testvériség együttérzése
számára s azonfelül erősen éreztetik hatá-
sukat a mi magyar evangélikus egyházunk
jelenkori küzdelmeiben. Még ennél is fon-
tosabb azonban, hogy ebben a harcban
megvilágosodik előttünk: mit nem tud a



világ elviselni az evangéliumban, rniért
botránkozás az ma is neki, mint az apos-
tolok idejében s milyen pontokon tanusit
a világ ma is kétségbeesett ellenállást az
evangelium hódító erejével szemben. Az
egyház elleni támadások is csak ennek a
kétségbeesett ellenállásnak a tünetei. Ha a
német egyházi harcot ebből a szernszőgből
próbáljuk megérteni, akkor nem elég a
külső események lefolyását nézni, hanem
igyekeznünk kell a mőgöttűk álló ható
erőkkel tisztába jönni. Ehhez nagyon jó
szolgálatot tehet néhány ujabb munka. A
müncheni Kaiser kiadóvállalat egy "Doku-
mente zum Kirchenstreit" című soro-
zatot ad ki, melynek eddigi hat füzetéből
(összesen 296 lap, 4'80 RM ) különősen az
újabbak világítják meg a legfontosabb ak-
ták összegyűjtéséveI az eseményeket. A
Stoll Keresztély által szerkesztett soro-
zat első füzete a Nemet Evangélikus Egy-
ház "eszméjét és jelenlegi alakját" világítja
meg, a második füzet a mult év első két
hónapjának nagy harcához hoz anyagot,
a harmadik a hitvallásért folytatott harcot
szemlélteti, a negyedik a hitvallásos zsina-
tok megalakulásához tartozó anyagot, az
ötödik a bajor evangélikus egyház mult év
őszén lefolyt nagy harcának a dokumen-
tumait, a hatodik végül a birodalmi egy-
ház vezetősége körül lefolyt harcok aktáit
állítja össze. Kiegészíti ezt a sorozatot az
ugyancsak Stoll szerkesztésében megjelent
"Lutherische Kirche bekennt 1" (Kai-
ser-kiadás München, 56 lap, 1'20 RM.)
círnű füzet, mely a bajor egyház hivatalos
nyilatkozatait tartalmazza az 1934. évről.
Mivel annak idején krónikánkban az egy-
házi harc legfontosabb eseményeiről tájé-
koztattuk olvasóinkat, a füzetek részletes
tartalmára nem térünk ki, csak azt emel-
jük ki, hogy Stoll szerkesztő bevezetései-
ben ügyes áttekintést ad az események
menetéről s ezzel nagymértékben könnyíti
a közölt okmányok megértését. A külföldi
olvasók számára, akik nehezen táiékozód-
nak a német viszonyok felől. ez a gyűjte-
mény hasznos és olcsó vezérfonalul szol-
gálhat. Az egyházi harcnak mintegy a
belső front ja, azaz a lelki, teológiai harc-
vonala elevenedik meg Schmidt Kurt
Dietrich kieli professzor könyvében, mely
"Die Bekenntnisse des Jahres 1934"
címen Göttingenben Vandenhock & Rup-
recht kiadásában jelent meg (192 lap,
4'60 RM). A szerzőnek hasonló címü, de
az 1933. év anyagát felölelő gyűjteményéről
már volt szó (1.I. évf. 191. lap), az új kötet
méltó folytatása az elsőnek és nélkülöz-
hetetlen segédeszköz annak, aki tájéko-
zódni akar a ném et egyházi harc alapját
tevő teológiai, vallásos és világnézeti fron-
tokon. A könyv használhatóságát ugyan-
csak emeli, hogy a szerző igen világos,
áttekinthető összefoglalást ad a mult év
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legfontosabb egyházi eseményeiről. Mivel
az egyházi harc eseményeiről anémet
napilapok és egyházi sajtó nem hozhat
közleményeket, azért Schmidt összefoglaló
áttekintése éppen úgy, mint Stoll fentebb
említett bevezetései különösen a kűlíőldí
olvasó számára igen sok új mozzanatot
is adnak. De ezen a tájékozódáson túl,
melyre mindenkinek szűksége van, aki
evangélikus egyházunk világhelyzetével
tisztába akar jönni, Schmidt Icrrásgyüjte-
ménye sok reánk nézve iS' közvetlenül
aktuális és fontos kérdést szőtalíat meg:
egyház és állam, egyház és hitvallás egy-
máshoz való viszonya, a gyülekezetek és
az egyház szervezetének újjáépítése, a vér,
faj és nacionalizmus kérdései változatos
gazdagságban mindig újra előkerülnek a
kötetben s az olvasó közvetlen részesévé
válik a krisztusi igazság felderítéséért folyó
harcnak. Aki nyitott szernmel figyeli a mi
magyar életünket, az tudja, hogy a jelzett
kérdések hova-tovább nálunk is égető-
ekké lesznek, nem utolsó sorban azért,
mivel ezeréves történetünk szerint a Nyu-
gat szellemi életének nagy kérdései a ma-
gyar földön is mindig döntést igényelnek.
Azért a magyar evangélikus jelen és jö-
vendő szempontjából fontos foglalkozni
a német egyházi harc felől tájékoztató ezen
alapvető iratokkal. K.

Leese Kurt: Rasse, Religion,
Ethos. 1934. Gotha, Klotz-kiadás. Ára
3'80 RM. Schuster Hermann:
Freies deutsches Chl'isten-
tum. 1933. Gotha, Klotz-kiadás, Ára
2 RM.
Ez a két munka a szabad német keresz-

tyén gondolkodás terméke, szemléltetöje és
iránymutatója. Mindkettő először is szabad
akar lenni minden dogmatikus megkötött-
ségtöl, amire szerintük a Barth-féle "epi-
gonteológia" a legjobb példa korunkban.
Az igazi vallásosság u. i. annyira élmény-
szerű s ezért annyira kifejezhetetlen, fen-
séges és finom valami, hogy semmiféle fo-
galmi konkretizálást nem tűrhet, amíg ment
akar maradni attól, hogy önmagának a ha-
misítványává, "giccs" -csé ne legyen. Isten
nagysága előtt nem állhat me!! semmi, ami
abszolut igénnyel lép fel, előtte elhalványul
minden, ami magát Isten közvetlen át-
élése, kijelentései és a lélek közé tolja,
még ha keresztyénség lenne is a neve.

De mindkét mű nemcsak szabad, hanem
némel is akar lenni és pedig fajszerűen
német. Hevesen tiltakozik ugyan Leese is
és Schuster is az ellen, mintha a régi ger-
mán mitolőgiát és vallási szokásokat, az
áldozatokat és a velük kapcsolatos vallási
tivornyák at fel kellene újítani. Ez azért
sem kívánatos, mivel mind Leese, mind
Schuster - az utóbbi különben anémet
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hitoktatók szövetségének az elnöke - ha-
tározottan a keresztyénség mellett tör lánd-
zsát, ami úgy lehetséges, hogy miután a
tiszta szeretetben megállapítják a keresz-
tyénség lényegét, elvetnek minden akár
már Jézus, akár a későbbiek révén a ke-
resztyénségben érvényesülő faji iellegvo-
nást, viszont a speciálisan német vallásos
diszpozició kivánalmainak - végtelenség-
és természetmisztika, élet- és harcigenlő
szekularizmus, tragikus sorshit - meg ele-
get akarnak tenni. A faji kritérium segít-
ségével végzett nagy szürőmunka után el-
esik egész sereg olyan vonás a keresztyén-
ségböl, amelyet eddig lényegesnek ismer-
tünk. A "zsidóeredetű'· messiás gondolat és
eszchatológia, a római jogi szemléletböl
fakadó dogmák - elégtétel, helyettesítés,
törvény útján való megigazulás - a rom-
lott hellenisztikus bölcselet termékének
nevezett szenthárornságtan stb. egytől-egyig
kikűszöböltetnek, miután ezek csupán a
muló idői kőntöst jelentik a keresztyénség
időfölötti kincsén, a szeretet-valláson.

Mindezt Leese és Schuster igen világos
és határozott, tiszta és tömör modorban
állítják az olvasó szeme elé. Olvasás köz-
ben azonban minduntalan az az érzésünk,
vajjon lehet-e még keresztyénségnek ne-
vezni azt, amit ők képviselnek. Továbbá,
lehet-e ez ilyen keresztyénség egyházi élet-
nek az alapja? Nem jelenti-e az ilyen
szabad "keresztyénség" és az ilyen szabad
"keresztyén" gondolkodás a felbomlását
mindannak, amit mi eddig keresztyénség-
nek és pedig protestáns keresztyénségnek
ismertünk? Vi.zkok.

•

Rácz Kálmán: A református
keresztyénség Apologiája.
Pápa, 1934. 332 oldal, ára 5 P, a szerző
kiadása.
A modern ember nyilatkozata sokszor

hangzik igy: a vallás dolgairól nem be-
szélünk. Az a meggondolás rejlik ezekben
a szavakban, hogy a hit és tudás két egy-
másnak idegen valami, épen ezért az em-
ber - esetleg - hisz, de nem beszél. A
szerző azt igazolja, hogy hitbeli dolgokról
is lehet, sőt kell beszélni tudományos mó-
don is, annál is inkább, mert exisztenciális
kérdésekről van szó, Mondanivalóját négy
fejezetben adja elő. Az 1.rész "A keresztyén
igazság természete" címet viseli. Ez a rész
az elvi alapvetés. Az a mező, ahol a csata
dúl, az ismeretelmélet, axiomatikus hipo-
thezisek s hasonlók. Tárgyalja a szent-
háromságtant ; pozitivizmus, agnoszticizmus,
hit és tudás, természettudomány és vallás
a sokat mondó címek. Minden emberi
spekuláció felett jogos és egyedül helyes
az a világszemlélet, amely a magát kinyilat-
koztató .Isten igazságainak tükrében nézi az
életjelenség eket.

A második és harmadik részben az ét-

zékelhető és érzékelhetetlen világgal kap-
csolatos támadásokat viszonozza igen sike-
rült kettéválasztásban. A Biblia, a világ,
az ember a főbb cimek, majd a csoda,
gondviselés, bün, váltság, predestináció kér-
dései kerülnek tárgyalás alá. Itt válik a
könyv egészen gyakorlativá, mert ezek a
kérdések az élet mindennapi kérdései. Az
élet lüktet ezekben a dialógusokban és a köz-
vetlenségben, ahogyan kérdéseit lepergéti.
(A predestinációval nem boldogul 1)

A negyedik rész "Az evangelium a XX,
ik században" cimet viseli. Követeli a gya-
korlati keresztvénséget minden vonatko-
zásban. Ennek a követelménynek igényé-
vel tárgyalja a nacionalizmust, a háborút és
békét, kulturkeresztyénség veszedelmét. A
befejező 22-ik §-ban bátran teszi krítika
tárgyává a keresztyén egyházat és követeli
reformációját. Hangjának őszintesége na-
gyon megnyerő. Az út: az "apostolok tu-
dományába való elmerülés", a "közösség"
a "kenyérmegtőrés és könyörgés" volna.

A szerző nem akarja munkájával hivővé
tenni a hitetlen t, "hiszen a hit a Szentlé-
lek ajándéka" i de az a feladata, "hogy el-
hárítsa az akadályt annak útjából, aki hinni
szeretne, azonban lépten-nyomon kérdé-
sekoe ütközik és nem tud velük megbir-
kozni". Ezt a célkitűzést a könyv eléri és
ebben van sikere és ezért ajánlható min-
den érdeklődő figyelmébe. Kósa Pál.

Folyóiratszemle.
A Lutherlum (A. Deichert kiadása,

Lipcse) f. é. szeptemberi számában Sasse
erlangeni professzor a lutheranizmus szere-
péről és jelentőségéről ir a jelenkori öku-
menikus mozgalmakban s hangsúlyozza,
hogy a tan beli megegyezés nélkül az egy-
házak egyesülése nem lehetséges. Mivel a
német lutheranizmus aktivitása az egyházi
harcok miatt megbénult, azért jelenleg an-
nál nagyobb a felelősség az északi evan-
gélikus egyházakon. Ezt a rendkivül fontos
tanulmányt melegen ajánljuk olvasóink fi·
gyelmébe.

Az "EvangelischeTheologie"
(Kaiser kiadása, München) f. é. szeptemberi
száma két fontos Luther-tanulmányt hoz:
Schempp púl az úrvacsora lutherí értelme-
zéséről ir, Wolf Ernő pedig a "természetes
törvény" és "Krisztus törvénye" lutheri
fogalmait tisztázza, Samu el Otto tanulmá-
nya végül a kinyilatkoztatással foglalkozik.

A "Deutsche Theologie" (Kohl-
hammer kiadása, Stuttgart) f. é. szeptem-
beri száma közli Fezer egy prédikációját,
továbbá Eger tanulmányát a "politikai
teológia" kezdeteiről a keresztyén egyház-
ban, végül Ziegner Luthernek a zsinatok-
ról és egyházakról szólő iratával foglal-
kozik. K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karoer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A fol,óirat elfogadása elófiutési kötelezetlséggel jár.



Levelesláda ..
Több helyről érkezett panaszra folyóira tunk kiadóhivatala közli,

hogy folyóiratunkat minden előfizető részére - külföldre is - ponto-
san póstára adja. Ha valahova a folyóirat nem é~kezik meg, úgy a
hiba csak a kézbesítés körül lehet, azért kérjük előfizetőinket, hogy
panaszukat kiadóhivatalunknál s egyidejűleg az illetékes póstahivatalnál
is jelentsék be.

Nyomatékosan kérj;ik ezzel kapcsolatban elöiizetöinket,
hogy címváltozásukat idejekorán jelentsék be a kiadó-
mvatalnak. ~

ar

Felhívjuk olvasóink figyelmét arra a körülményre, hogya német-
országi könyvek, egy német birodalmi rendelkezés értelmében, a kűl-•földre a rendes árnál 25%-kal olcsóbbak. Az általunk ismertetett köny-
vek árai is ennek értelmében módosuluak.

a.
Megjelent Szt. János ev. magyarázatának II. része a Syl-

vester-nyomda ízléses kiállításaban 164 oldal terjedelemben. Előfizetési
ára 2-80 P. Az 1. rész is kapható, ára: 3'20 P. A kettő egybekötve 7 P.
Megrendelheiő még a mult évben kiadott, Burton után angol ból átdolgo-
zott Szt. Lukács ev. magyarázata, ára fűzve 4 P, kötve 5 P. Továbbá
Krisztus visszajövetele - (Reincarnatió) j ára fűzve 3 P, kötve 4 P.
Ormánság népe, néprajzi tanulmány Baranyából, ára 50 fillér. A meg-
rendelés és pénz Lukácsy Imre ny. ref. lelkész, Dunavecse címre küldendő.
A pénz előzetes beküldése mellett portót nem számítunk. A könyvek
különben kaphatók a Sylvesternél s minden egyházi könyvkereskedés-
ben bolti áron.



Olvasóink figyelmébe ajánljuk

Líc, Dr. Karner Károly:

'"Máte evangéliuma",'

(

c. könyvét, mely az evangelium új fordítását és részletes magyarázatát
tartalmazza, .

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

[portó 20, ill, 40 f], MegrEmdelhetÖ a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, 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. .
Megrendelheló az Evang. Hittudományi / Kar Dékáni Hivatalá-

nál Sopronban. ------
Az 1936. évi Képes Luther-Naptár

megjelent. Ára 70 fillér, megrendelhető a Luther-Naptár ki~dóhiva-
talá-ban, Sopron, Gensei Ádám-u. 3. -,

A Képes Luther-Naptár, mint minden évben, gazdag változatos, irodalmi
színvonalú tartalmával messze kiemelkedik más naptárak kőzül, hit-
ébresztő, egyházi öntudatra nevelő cikke in kívűl sok érdekes aktuális
megemlékezést közöl. Ne hiányozzék egy evangélikus család

asztaláról sem!

SZÉKELY ES TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


