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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje, irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi. és társadalmi élet összes aktuális problémáit 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 célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megűihodását,



25

Jellem.
Lukács 19,1-10.

Van leorunknak sok ámulatba 'ejtő tehetsége, ügyessége, de szegény a
jellern erejében. Kevés az ember, aki ingathatatlan hittel, erős akarattal és
kitartó elhatározásokkal él. Kiváló emberek buknak el, mert a gerinc, mely
egyenesen tarthatná őket, hiányzik belőlük,

Nem kevésbbé jellemző vonása ez korunk vallásos életének, Mily sok a
bizonytalankodás ,e területen is. Különböző vallásos irányzatok között inga,
dozik megszámlálhatatlanok tömege, kemény, megállásra alkalmas alap nél-
kül. A helyett, hogy a vihart állt régi mellett megállnának, a pillanat hangú-
lata uralkodik rajtuk. .Es nemcsak egyesek vallásos életének jellemzője ez,
hanem nagy közösségek életének is. Kételkedéssel mínden után kérdőjelet tesz-
nek. Nem a 'hit, hanem a kételkedés van az uralmon. Igy csak természetes,
hogy fogyatkoznak a keresztyén jellemek.

Bibliai történetünkben erős jellemű 'ember áll előttünk. Zakeus minden
szavából az egészen komoly elhatározás hangja csendül ki. Már a Jézussal
való találkozás keresése is mutatja a kemény elhatározású embert. Még erőr
sebben szembeötlik ez, amikor Jézus betér a házához. «Ime, Uram, vagyonom
felerészét széfosztom a szegények között és ha valakiföl zsarolással valamit
elvettem, négyszeresen kárpótlom». Ez az önkéntes gyónás és a hozzáfűzött
~gérd mutatja, hogy nem akar eltakargatni semmit, nem szépíti a bűneit.
Szinte inkább atttóil f1é~ hIogy nem sikerül neki míndennel leszámolnia. Az
erős jellernnek a vonásait nagyon élresen látjuk meg akkor, ha pénzzel van
neki dolga. Ezen a területen ütközik ki. legvilágosabban a jellern fogyatkozása,
vagy ereje, Sokszor olvasunk: híradást arról, hogy magánesságban meghaltak
vagyonukat különbözö jótékony intézményekre hagyományozzák végrendele.
tükben. Ilyenkor szokásunk lélekben megállni egy pillanatra, hogy elísmerésseí
adózzunk a nemes cselekedetért, Kérdés, hogy csakugyan olyan nemes-e miru-
den 'esetben az a cselekedet? Tudjuk a tételt, hogy földi javakból a lelkünk
semmit sem vihet magával a túlsó. révpartra. Ettől végleg el kell itt búcsúznia.'
Nemesebb volna a cselekedet akkor, ha ugyanezt meg tudná tenni aMammon
tulajdonosa, addig, amíg még él. Ezt tette Zakeus. Nem azt mondja: majd ha
meghalok, végrendeletben kárpotlom azokat, akiket megcsaltam, - hanem
inkább azt mondja: most életem napjaiban számolok le azzal, aki ellen vét-
keztem, Ebben van a jellernerő.

Ez az 'elhatározás azonban csak akkor támadt föl benne, amikor Jézussal
találkozott. Nála erősödött meg jelleme. Jézus az, aki megteremti az erős ke-
resztyén jellemeket. Mert ő maga hordozta magában a Iegerősebb jellemet, VoU
benne annyi erős, szent akarat, hogy habozás nélkül járta végig választott
útját, hogy a bűnben élő világot megváltsa. Wjáról nem téritette loe még a
keresztfa sem. Mindenki, akiben ingadozó a jellemerö, siessen hozzá. Hősi
keresztyén jellemmé ő formál minket, Ez akkor történik, ha Jézussal szemtöll,
szembe bűnvallástételig jutottunk el. Ű előtte igazabban látjuk meg bűneinket.
Az igazi 'erős jellern legjobb ismertető jele pedig a bűnnel szemben mindenkor
éber lelkiismeret, Jézustól kapjuk jellemünknek azt a szilárdságát, melynek
birtokában nem kérdezzük IIl(ar a tömeg ítéletét, csak Isten akaratát. Igy sza-
kad meg bennünk mínden Iélmunka. Befejezetlen kezdetek, be nem váltott
ígéretek, találomra való kísérletezés megszüník bennünk, Jézusnál munkára
képes új, erős akarat születík.

A Leggyöngébb jellern is erős lesz és törhetetlen: - Jézus segítségével+
Wolf Lajos.
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Segítségül hívása Istennek.

Bánat miatt mi szívünk meghervadott,
Keserűség lelkünkben megfárasztott,
Nyomorúság testünkben megszáraztott.

Életünket mert rabság háborgatja,
Mi hitönket ördög tántorgat ja,
Országunkat az pogány nyomorgatja.

liéletre ha bocsátod szeni fiadat,
Kiáltsa ki híveknek bódogságát,
Hitleneknek siralmas kárhozatját.

Nálad nekül Uram mi semmik vagyunk,
Fiad nekül kárhozat a mi dolgunk,
Lelked nekül tévelygés az mi úfunk.

Kelj fel immár Uram lsten, segélj minket,
Szent igéddel gyarapíts mi hitünket,
Szeni lelkeddel vezérl jed életünket.

Dühösségét vedd el már az ördögnek,
Szakaszd el már kötelét inségünknek,
Kegyelmesen tégy bíróvá az örök életnek.

Tudod Atyánk! te adtál ez világra,
Te viseld lelkünket mennyországra,
Hitünket is te készítsd az halálra.

Csúfolnak most mi hitünkbe az pogányok,
Siralmunkon örűlnek félhitűek,
Halálunkon örűlnek az kergetők.

Vígadhassunk mindenhor igazságba,
Örvendezzen szívünk irgalmadba,
Kárhozattul megváltó Úr Jézusba.

Pap Benedek éneke, a XVI. századból.
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Hz anyaszentegyház.
A teremtésről szóló bibliai elbeszélés nyomán azt szoktuk mondani, hogy,

az ember testből és lélekböl alkotott teremtmény. Lényének testi oldala sze-
rint az ember ehhez a látható, érzéki, földi világhoz tartozik és annak polgára.
De lelke csak az odafelvalóknak. az Istennek, a szellemek Atyjának világában,
az Istennel való közösségben találja meg a maga igazi otthonát és igazi ren-
deltetését. Az ernber ezen 'igazi lelki otthonának, Istennel való közösségének
és ebben igazi rendeltetésének a megjelenítője és útmutatója ebben a földi.
világban az egyház, Istennek, a Krisztusnak anyaszentegyháza, melynek híva,
tása nem az, hogy az embert földi életviszonyai tól , kötelességeítöl, munkafet;
adataitól elidegenítse, hanem hogy ébren tartsa az emberben isteni rendelteté,
sénele tudatát és egész életét, munkáját Isten szolgálatára, az örökkévalóságraí
irányuló előkészületté avassa,

A középkori egyház ezt a két világot 'egy sokat csodált hatalmas hier-
archikus rendszerben igyekezett egybeforrasztaní, de úgy, hogyeközben maga
is elvílágiasodott, elanyagíasodctt és hűtlenné lett az eredeti tiszta keresz-
tyénség,az evangéliuni iránt.

Luther reformációja hatalmas felhívás volt arra, hogy az evangéliumhoz
hűtlenné lett és elvilágiasodott keresztyénség, az egyház térjen magához ési
eszméljen reá tiszta evangéliumi alapjára és igazi lelki hivatására és ez nem-
csak a keresztyénség azon része számára jelentett mérhetetlen áldást, mely a.
reformációt befogadta, hanem áldást jelentett magára a római egyházra is,
mely a reformáció felrázó hatása nélkül rég szétzüllött volna az elvilágiasodás!
útján. A 16. század nemcsak az evangéliumi reformációnak, hanem a római,
katolikus restaurációnak a százada is.

A 18. századtól fogva azonban új erőre kap az elvilágiasodás, a sze-
kularizáció szelleme. Az Ú. n. felvilágosodás és szabadgondolkodás hatása alatt
a művelt nyugat szelleme mindinkább elfordul a keresztyénségtől, az egyház-
tól és minden isteni kötöttségtől függetlenül rendezkedik be ebben a látható,
világban, mre.ltY'etegyedüli iv:al.Ó!ságn:akvél, teljes erővel veti reá magát a
kűlső életfeltételek javításária és fejlesztésére abban a hiszemben, hogy így:
sikerül neki a fokozatos haladás útján földi paradicsommá változtatni ezt a
világi életet, - az ég pedíg hadd ]jegy~, Heine cinikus szavai szerint, «az
angyaloké, meg a verebekés.

Ki tagadhatná, hogya szellemnek ezzel a világ felé fordulásával együtt
járt a technikai kultúrának olyan hallatlan arányokban való kifejlése, mely
most néhány évtized alatt nagyobb haladást ért el, mínt előbb évszázadok
során. Egyik találmány a másikat éri, maga a feltalálás módszerré válik s a
modern ernber a technika legcsodálatosabb vívmányait magától értődő módon
kapcsolja bele saját kényelmének, kedvteléseínek, vagyonszerzésének, hata,L,
lomravágyásának,a külvilág felett való uralmának szolgálatába. Az ember a
maga alkotta gépek segítségével a Legkisebb mértékre csökkentette a tér és
az idő távolságait. meghódította a földet, a vizet és végre a levegőt s azzal
a büszke tudattal robogott előre a haladás diadalszekerén, hogy számára nincs
többé akadály, nincs többé semmi lehetetlen dolog. Úgy látszott, mintha be-
teljesedett volna a Teremtő parancsa: «Töltsétek be a földet és hajtsátok azt
birodalmatok alá l» - Igen, de a haladás iramában elszédült ember nem akart
többé maga fölött magasabb hatalmat elismerni s a technikai alapon nyugvó
modern kultúra bábeli tornyán Ienyegetöen ég felé emelt karral fennen hir-
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dette: Nincsen a földnek, nincsen a világnak más ura, Istene, csak én, csak
én, az autonóm ember!

De talán sohasem teljesedett be olyan szembeötlően, olyan lesújtóan,
mint ezen a maga erejében elbizakodott modern emberen az úr szavának
igazsága: Aki magát [elmaqasztalja, megaláztatik. Kitört a világháború, nyomá-
ban a f crradalmak, -J s a modern emberiség abból a szédítő magasságból,
melyen állani látszék, hirtelen belezuhant a végső okaiban rég előkészített, de
most elemi erővel kirobbant válság örvényeíbe. Ha valaki meg akarná írni a
modern emberiség történetének 'ezt a íejezetét, melynek anyagát korunk válsága
alkotja, felirat ul vagy magyarázó '[elmondatképpen alig választhatna meg-
felelőbhet Krisztus Urunk ama szavánál: «Mít használ valakinek, - mit hasz-
nál az emberiségnek, - ha mind e világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt
vall ? Korunk egész válsága belülről nézve valami rettenetes kárvallása az
emberi léleknek. Aniíg az ernher Istentől elfordulva egyedül evilágban ke-
reste a maga kielégülését és boldogságát, e közben elvesztette lelke mínden
támaszát, elvesztette tájékozódását, elvesztette igazi lelki otthonát, - mindezt'
a nélkül, hogy ebben a világban kárpótlást talált volna. De hogyan is tudná:
e világ pótolni azt, amit csak Isten adhat az embemek? Valami rettenetes űr
tátong a mai kor emberének lelkivilágáhan és ha ezt az űrt nem engedi k.i,~
tölteni azzal, ami egyedül tölthetné ki igazán Isten jóvoltából, akkor nem
csoda, hogy olyan könnyen válik démoni hatalmak martalékává. Nem hiszem,
hogy közvetlen érzésem csal, amikor azt mondom, hogy ma az égen, földön
hontalanná vált lelkek mlllíóíban ott rezeg, ott eped, ott kiált a vágy az
elvesztett Lenti otthon után s ez a vágy igazában az anyaszentegyház után
kiált még akkor is, ha az egyházaktói elfordulva egy új pogányság csodá-
latos tévelygéseiben keres kielégülést. Hol az egyMz, hol? Él-e vagy megj-
halt, mint ellenségei szeretnék elhitetni? Ma valóban nagy ideje van az egY':'
iháznak, mert még sohasem volt olqan. nyomatékosan felhíva, mint manapság,
arra, hogy eleve,n-élő valóságként jelenjék meg ebben a magával meqliason:
lott, bomladozá, ingadozó, vajudó világban.

Leghőbb vóhajtásunk az, hogy egyházunk eleven.élő lelki.szellemi hata-
lomként érvényesüljön és teljesítse isteni hivatását a mai Imr emberének,
népünknek, nemzetünknek életében. Hogy ez míként történhetik, hogyan érvé-
nyesülhet az egyház eleven-élő valóságként az élet külőnböző területein és
hogyan töltheti be isteni rendeltetését, arról csak akkor alkothatunk helyes
fogalmat, ha míndenekelőtt tisztán és világosan áll előttünk az, hogy mi az
egyMz és melyek az egyháznak igazi élet- és erőforrásai.

Ha tisztázni akarjuk azt a kérdést, hogy mi az egyház, akkor mínden-
esetre helyesen járunk el, ha ezzel a kérdéssel elsősorban nem e világ fiainaki
bölcseségéhez vagy akár a «társadalomtudornányhoz» (szocíológíához) fordu-
lunk, hanem magához az egyházhoz. Az egyházat magát kell megkérdeznünk
önmaga felől, Az egyház p'ed!?ga maga Iiitoatlásábun felel a hozzá jntérett
kérdésre, vallja a maga hitét, nyilvánítja ki ünnepíes, közérvényes formában a.
maga hitének tartalmát. Két hitvallási tétel lesz a mí kérdésünkre nézve elsö,
sorban irányadó. Az Apostoli Hitvallás harmadik ágazataban azt valljuk:
«Hiszek ... egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat, szeriteknek egyessé-
gét (közösségét)». Az Ágostai Hitvallás 7. cikkelye pedig a hit igazságaképpen
megállapítja, hogy «az 'egy anyaszentegyház mindörökké megmarad. Az egy-
ház pedig a szentek gyülekezete (közössége), melyben az evangéliumot igazán
tanítják és a szentségeket helyesen swlgáltatják ki».

Ragadjuk meg ezekből a meghatározásokból mindenekelött a közösség
szót. Közösségek nagyon különíéle alapon jöhetnek létre az emberek között.

•
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Igy a vérségi kötelék alapján jön létre a család, a nemzetség, a törzs, tágabb
Icörben a nép, a nemzet közössége, sőt a Szeritirás tanítása szerint az egész
emberi nemzetség is egy vérből származott. Azután vannak olyan közösségek,
melyek a lakóhely vagy a lelki vonzódás, vagy a sors, vagy az érdekek azo-
nossága alapján jönnek létre. Az utóbbiak a külőnféle egyesületek, társula-
tok, szövetségek. Hla a hlit pusztán valami emberi dolog volna, akkor azt'
lehetnegondolni, hogy az egyház csupán a szellemi érdekközösségnek egy neme,
rnely iazon a réven jön létre, hogy ernberek kőzös hitük ápolása céljából tár...
sulnak egymással. Akkor az egyház nem volna egyéb, mint csupán az embe-
rek akaratából létrejött egyesület vagy erkölcsi testület, és a «felvilágosodás»,
a liberalizmus hatása 'alatt az egyház fogalma tényleg efféle egyesületnek'
a fugalmává silányodott. De ebben a felfogásban gyökeres tévedés rejlik. Mert
itt nem akármicsoda hitről, mint világnézeti irányzatról van szö, hanem ~
Jézus Krisztusban, mint a mi megváltó és üdvözítő Urunkban való hitről',
elit a hitet pedig nem mi magunk adjuk, nem mi magunk szerezzük magunknak,
ez a hit Istennek, a Szentléleknek a műve és adománya a rní lelkünkben, amint
Luther Kis Kátéja nyomán valljuk: «Hiszem, hogy saját erőm, vagy okosságem
által nem volnék képes a Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni vagy őhozzá
jutni, hanem a Szentlélek hívott 'engeme I az evangéliuru által, ajándékaival
megvilágosított s az igaz hitb'en megszentelt és megtartott. amiképpen az egész
keresztyéneéget a földön hívja, gyüjti, megvilágosítja és a Jézus Krisztusban
megtartja egy igaz hitben». Amint tehát a Krisztusban, Isten Fiában való hitet
maga az élő Isten, a Szeritlélek munkálja bennünk, úgy mindenekelőtt a hívő k]
vagy újtestámentorni szóval a szentek közössége, az egyház a Szeritlélek műve
és műhelye. Az egyház születése napja egybeesik a Szeritlélek csodás kiárasz-
tásának. amaz első pünkösdnek ünnepével, amikor a Szentlélektől eltelt apos-
tolok ott Jeruzsálemben minden emberfélelemtől menten bizonyságot tettek
a megfeszített és feltámadott Krisztusról. mint a világnak Isten.küldötte meg-
váltójáról és üdvözítőjéről. Azért a Szentlélekről való hitvallásunk az egyház-
ról való hitvallásban teljesedik ki: «Hiszek Szentlélekben, egy közönséges ke-
resztyén anyaszentegyházat, szenteknek közösségéf ... -I> Az i·egyház mint a
szenteknek, azaz hívőknek a közőssége jelenti tehát nemcsak a hívőknek egy-
(nflsközt való közösségét, hanem ezzel együtt és míndenekfölött a hívőknek
a megdicsőült Krisztussal, a Krisztusban az Atyával és a Szentlélekkel, tehát
a Szentháromság egy igaz Istennel való közösségét.

Ezzel olyan nagy dolgot állítottunk az egyházról, hogy lelkünknek meg
kellene rendülníe, amiimr ezt kimondjuk vagy halljuk. Mert ez azt jelenti,
hogy az egyház sokkal, sokkal több, mint pusztán valami emberi egyesület vagy
emberi intézmény; azt jelenti, hogy az egyház 'ebben a földi világban az a
pont, az a hely, az a lelki-szellemi szent terület, melyen maga az élő Isten,
a Szentháromság egy igaz Isten leereszkedik, lehajol hozzánk és keres bennűn-
ket, hogy magához öleljlen és ahol mi ővele találkozhatunk, vele közösségre
léphetünk és vele élhetünk. Az igazi lelki otthon után, a megváltás. az új élet.
az élő Isten után epedő, sóvárgó, kiáltó lelkek nem kell, hogy hiába sóvár
rogjanak, hiába kiáltsanak: az egyházban, a Krisztus anyaszentegyházaban
megtalálhatják mindazt, ami után epedve vágynak.

Amikor ezt halljuk, csodálkozva kérdezzük: mi módon lehetségesek ezek?
Nem valami puszta képzelödésről van.e itt szó, valami túlvilági mennyországf
ról, mely számunkra örökké elérhetetlen? Nem, nem úgy van. Bármi nagyot
mondottunk is az egyházról, nem mondottunk mást, csak azt, ami való és igaz.
De mire alapít juk azt a hallatlan, szinte hihetetlen lehetőséget, hogy az egy-
házban az élő Istennel kerülhetünk kapcsolatba és közösségbe? Az a felelet,



melyet az 'egyház erre a kérdésre ad, forma szerint nagyon egyszerű, de egysze-
rűségében sokakra nézve talán legott kiábrándító is. A felelet benne van az
egyháznak azon meghatározásában, melyet az Ágostai Hitvallásból már idéz.
runk: Az egyház a szentek közössége, melyben az evangélíumot igazán hirdetik
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ebből mindenekelőtt azt tanuljuk
meg, hogy egyház, Krisztus egyháza csak ott van és csak ott él és működikí
és hat mint eleven.élő valóság, ahol az evangéliumot tisztán és igazán
hirdetik és a szentségeket helyesen, azaz a Krisztus rendelése szerint szolgál-
tatják ki. De az evangélium, az ige és a szeatségek egyúttal azok az eszközök,
amelyeknek a közvetítésével ilsben hozzánk közeledik, bennünket keres és
magához köt, bennünket a maga közösségébe fűz és ebben rnegszentel és üd-
vözít. Azért nevezzük ezeket keqijelmi eszközöknek.

Ige, eoatiqélium - hogy lehet erről ilyen nagy dolgot állítani ? Hát nem
pusztán emberi szó, emberi beszéd az, melyet emberi ajkak, a magunkéhoz
hasonló bűnös emberi ajkak hirdetnek s emberi kezek, a magunkéhoz hasonló
bűnős 'emberi kezek írtak? - Istennek legyen hála, hogy így van, mert csak
mint emberi szó, mint emberi írás válhat számunkra az ige, az evangélíum
hozzáférhetővé. Az ige, az evangéliuni úgy hangzik fülünkbe, mint emberi szó
és úgy áll szemünk előtt, mint emberi írás, ez igaz, - és persze megtőrtérr-,
hetik, hogy mindez a legkisebb nyomot sem hagyja lelkünkben vagy nem
válik számunkra lsten igéjévé, Akkor csak az történik, amit Krisztus Urunk
példázata olyan találóan fejez ki, amikor azt mondja, hogy az igének a magva
a keményre taposott útra esett, - és minél többször esik az ígének a magva
odabent ilyen keményre taposott útra, annál keményebbé válik a szív kérge
s annál nehezebben fogadja be az igét.

De amint az igét, az evangélíumot, a Krisztusról, a mennyei Atya vég-
telen kegyelméről való emberi bizonyságtételt hallgatjuk vagy olvassuk, meg-
történhetik az a csoda is, hogy 'egyszer csak valami előbb szekatlan módon
felfigyel bennünk a lélek, az érzéki hallás lelki hallássá és az érzéki Látás
lelki látássá alakul át, a szó, a hang, a 'beszéd valami különös módon megeleve-
nedik, a lélek reszkető örömmel, félve, vágyva, esengve, nyiladozva reádöbl
ben az élő Krísztus, az élő Isten jelenlétére, felismeri azt, hogy az az ige
hozzá és neki szól, hogy abban az emberi bizonyságtételben az él8 lsten szó-
Iítja meg öt és szól hozzá, éppen hozzá személyesen, az ő igazságának megr.1
győző erejével és hívj:a, feddji, vigasztalja, felemeli, biiztatja, erősíti, melf
szentelí, bo Idogítja, s a felébredt, magához tért lélek mínderre titkon teJel;
könyörög, esdekel, imádkozik, hálákat ad, - nem embernek, hanem Istennek,
mert O vele találkozott, O vele került össze. Ahol ez megtörténik. ott csoda megy
végbe a lelkek világában, mert mínden hívőnek a hitvallása szerint a Szetit-
lélek az, aki azt az emberi szót, azt a sokszor oly gyarló emberi bizonyság-
tételt lsten igéjévé tette, nem ember akaratából és igyekezetéből. hanem mert
úgy tetszett neki. - S ahogyan az ígével, az evangéliummal, úgy vagyunk a
szeniséqekkel is, melyeket az Ur rendelt, a keresztséggel és a szentvacsorávar:
Az érzéki hitetlen ember ezekben sem lát egyebet, mint emberi dolgokat, egy"
házi szokásokat, De a hívő lélek itt is felismeri azt az isteni kegyelmet, mely
a keresztségben már azt .a kísdedet magához Jö.leli s a szeritvacsorában
az élő Krisztussal hozza a legbensöbb kapcsolatba a hívőt.

Az ige és a szentségek az egyháznak iqazi életforrásai s az egyháznak
minden munkája, mindeu hioatásszolqálata csak akkor felel meg az egyház
lényegének, ha ezekből az isteni élelforrásokból meriti a maga erejét és egy-
úttal célkiiűzését is.
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Mindaz, amit eddig az egyházról mondottunk, elsősorban arra az egyházra
vonatkozik, melyről hitvallásainkhán azt valljuk, hogy az a szenteknek, vagyis
a Krisztusban igazán hívőknek a közössége, az egy «közönséges», görög ere-
detű szóv:al «katholikus», magyarul másként «egyetemes» keresztyén anya,:
szentegyház, mely mindörökké megmarad. Ez a Krisztus élő teste, az az eleven
test, melynek láthatatlan feje az élő Krisztus, éltető ereje az Atyának és Fiú-;
inak Szentlelke, tagj.ai mindazok, akik a Krisztushan igazán hisznek és a
szerint .élnek. Ez az a lelki ház, az élő Istennek hajléka, melynek élő fundá~
'tnentoma a Krisztus, s ezen az élő fundámentomori épülnek fel és fogódznak
egymásba a hívők, mint «élő kövek». Ez az atyai ház, Isten háza népének, az
Ű gyermekeinek, egymás testvéreinek boldog lelki otthona. Ez a lelki édesaruja,
kínek élő hitéből születnek lelki gyermekei, mint harmat a hajnalsugárból, kebe-
lén egyesítve mindazokat, akik a multban, jelenben és jövőben valaha hittek
és hisznek. Ez az egyház valóban csak egy lehet, mert egy az lsten és mínd-
nyájunknak Atyja, egy a Krisztus és mindnyájwnlrnak megváltója, üdvözítöje,'
e!1Y.a hit, egy a keresztséq ...

De amikor az egy közönséges keresztyén anyaszentegyháznak hívő szem,
léletébe elmerülünk, - s aztán a történelmi valóságok síkján egyszersmind
megjelenik előttünk a keresztyénség szétszakadozottságának a képe, akkor el~
szornorodunk és lelkünk felsír az egy közönséges anyaszentegyháznak a való-
ságban való megjelenése után. ne távol legyen tőlünk a meddő siránkozás.
Az egy közönséges keresztyén anyaszentegyház, a Krisztus egyháza azért nem!
merő képzelődés, nem puszta íllúzió, hanem valóság, eleven valóság mindenütt,
ahol az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik és a szentségeket az Or ren-
delése szerínt szolgáltatják ki, míndenütt, ahol a szerétetben munkás hit
tesz bizonyságot Krisztus megváltó, életújító hatalmáról. - Azok a határ-'
vonalak, melyek az igazán hívőket a hitetlenektöl, a Krisztus igaz egyházát
e világtól elválasztják, egyáltalában nem azonosak a [elekezeti egyházak hatá: ..
raival, hanem ezeket míndenütt keresztül szelik. A felekezeti egyházak egyi-
kének sincs joga arra, hogy a maga tapasztalati adottságaban magát a Krisz-
tus igaz egyházával ·.awllJosílsa és egyedül üdvözítőnek hirdesse. Minden
felekezeti egyház annyira tölti be helyét a keresztyénség összeségében, ameny-:
nyire adatik neki, hogy kebelében a Krisztus igaz egyháza valósággá váljék.
Mi, ágostai hitvallású evangélikus keresztyének joggal élünk abban a hitbert
és meggyőződésben, hogy 'egyházunk eloileq legközelebb áll a Krisztus igaz
egyházához és annak leghívebb megjelenítője, mert hitvaUásai legtisztábban
tükrözik az egyetemes keresztyénséget, Evangéliumi anyaszentegyházunknak
legdrágább öröksége a hitvallásaiban foglalt tiszta, evangéliumi tan s ezért
ragaszkodunk hozzá törhetetlen hűséggel úgy, hogy egyidejűleg nyitva tartjuk
szernűnket, lelkünket az igaz keresztyénségnek, az eleven Krisztushitnek mín;
den megnyilatkozása iránt, bárhol találkozunk is vele. Az ilyen «találko-
zások» , meglátások irígységnélküli örömmel töltenek el bennünket, mert meg-
tapasztalnunk engedik az egy kőzönséges keresztyén anyaszentegyháznak rnin-
den puszta felekezetíségen felülálló valóságát; de viszont nem tántoríthatnaki
meg bennünket a saját egyházunkhoz való hűségben, ha tudjuk azt, hogy mi-
csoda hasonlíthatatlanul gazdag, drága örökséget bízott az nr kegyelme a mí,
egyházunkra. De nem ingathatja meg egyházhűségünket annak meglátása sem,
hogy egyházunk tapasztalati életvalóságában nem minden van úgy, amint lennie
kellene. Másutt sem minden arany, ami fénylik. Edesanyánktól sem fordulunk
el, ha észrevesszük gyarlóságait, vagy ha idegenek leszólják, mert sohasem
felejtjük el, mílyen nagy hálával tartozunk neki. Az egyház pedig lelki édes •.
anyánk, De a lelki olthonunk is. Amint csak egy hazánk van, amelyet igazán



a magunkénak vallhátunk s "a nagy világon e kívűl nincsen számunkra hely»,
úgy lelki otthonunk sem lehet «széles ,e világ», hanem csak a mi egyházunk.
Amint a honfi szív nemes, forró lángja tör ki abban avallomásban : «Szere-
tem, hőn szeretem . .'. gyalázatában is nernzetemet» , úgy a hívő léleknek is
képesnek kell lennie hasonlóan forró érzelemre anyaszentegyháza iránt. Alo'
mindenütt otthon vian, az sehol sincs otthon igazán. Az isteni gondviselés!
útjainak tiszteletben tartása és ezzel kapcsolatban minden józan megfontolás.
arra utal bennünket, hogy ne a képzelődés útjain járjunk, hanem a valósági
talajára álljunk és ott igyekezzünk szilárdan állani. A valóság pedig az, hogy
a mi számunkra a Krisztus igaz egyháza, az egy közönséges keresztyén any(l~
szentegyház tnindenesetre az ágostai hiiuallású evangélikus egyhdzban, Ieq»
'közelebbről a ttii magyar eoaaqéliku« egyházunkban van adva és feladva.
Ezé a szívünk, ezért imádkozunk, áldozunk, dolgozunk a legteljesebb oda-
adással s ezen keresztül az összeségért.

Adja Isten, hogy egyházunk mindinkább eleven megjelenítőjévé váljék
a Krisztus igaz egyházának, azzá az igazi lelki otthonná, melyet nem vagyunk
hajlandók mással felcserélni semmiért sem ezen a világon, mert ebben talál-
tuk meg életünk legdrágább kíncsét, az evangélíumot, az élő Krisztust és a
krisztusi testvériséget.
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D. Dr. Prőhle Károly.

Pál apostol a íelenkor szellemi harcában.
A II. Korínthusí levél 11-ik fejezetében olvassuk a legmegrázóbb élet-

raj 2lOt, amely valaha is megiratott. Pál apostol írja ellenfeleinek kényszerítésére,
akik kétségbe vonták apostoli méltóságát és alattomos módon azt a hírt terjeszl-
tették felőle, hogy érdekből szolgálja az evangéliumot. Futtában végig tekint
életén és megemlékezik az evangélíum szolgálatában elszenvedett martiriumai-
ról. Lehetetlen mély meghatódás és belső megindultság nélkülIOlvasni azon
veszedelmekről, amelyeken Isten kegyelme átsegíte'tt'e(... "A zsidóktól ötször>
kaptam negyvenet egy híján; háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek,
háromszor hajótörést szenvedtern», ... ésígy tovább, a halálos veszedelmek
szakadatlan Iánoolata , de egy láthatatlan kéz megóvta őt, amíg szent munkáját
el nem végezte. «Elég neked az én kegyelmem, mert az éln erőm erőtlenség
által végeztetik eh. (II. Kor, 12,9.) .

Pál apostol mártir maradt halála után is. Krisztus legnagyobb apostola"
aki legjobban megértette őt és legközelebb segítette az embert a kereszt boldo-
gító örömüzenetéhez, halála után is - sit venia verbo - halálos veszedelembe
került. Megostoroztak, megkövezték, hajótörést szenvedett, veszedelemben van
mínt életében, úgy halálában is, még népe kőzt is. De hogy a saját szavaivaj
feleljünk: «Örül az érettünk való nyomorúságoknak, amelyek dicsőségünkre
vannak. (Ef. 3, ,13). Mártíriumokkal teljes útja most IS, halála után is, vég-
eredményben diadalút, -

De, vetődik fel a kérdés, ki b!ántja napjainkban Pál apostolt, ki tör
halhatatlan élete ellen? .

Nem lehet feladatunk, hogy ezt a kérdést teológia -történetí szempontból
tárgyaljuk. Csak azt emeljük ki, hogy a keresztyénség. főként Pál apostol ellen
hadakozó albarátok és rejtett ellenfelek szellemi atyja, törvénytelen fegyvert-
szállítója Nietzsche volt, ald a zsenit a bolondtól elválasztó határvonalon ha-
ladva végül is a tébolyultak házában végezte be szomorú életét. Ez az evan-



dösodását ákarják kíküszöbölni és a keresztyénség valődí elzsídósodását,
zsidó szintre való leszállítását segítik elŐ.

Mít -szól ehhez a harc ütközőpontjában álló, halála után is mártir Pál?
Amint életében sem tudta kijelölt útjától egy hajszálnyira sem eltéríteni ellen-
ségeínek gáncsoskodása és támadása, úgy ellen, az évszázadokon át megújuló-
harcban is szílárdan áll. Saját szavaival szólva: «Rám nézve igen csekély dolog,
hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól» (1. Kor. 4,3). A korí..
bácsütésektől sajgó, kődobásoktól vértő, törékeny testét fenntartja a lélek
ereje: «Mindenütt nyornorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, kétségesker
dün~, de kétségbe nem esünk, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk,
de el nem veszünk» (II. Kor. 5,8-9). És amint annak idején a rómabeliek;
előtt, úgy tesz most a hitetlen világ Babiloríja előtt \biwuyságot: «Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk ... 'Inert meg vagyok róla gyöződvé, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem [elem-
valók, sem következendök, sem magasság, sem mélység nem szakíthat el minket
Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krísztusban» (R6m.
8, 38~39.). Pál apostol diadalmasan állja az ostromot ma is. Az apostol alakja
nem lesz kisebb, hanem nagyobb a támadások pergőtüzében. Maga az elleese-
redett támadás mutatja, hogy a zászlótartóról van szó, akinek eleste maga után
vonná á sereg felbomlását és vereségét. .

AZápostollal 'együtt rní is nyugodtan nézhetjük az evangéliuru álbarátai-
nak, rejtett és nyilt ellenségeinek támadását. Nyugodtan, de nem tétlenül ;
hanem a lélek fegyverzetében, amelybe megint csak Pál kívánja öltöztetni a
híveket a gonosz minden tüzes nyilának megoltása végett.

A támadásra való válasz adásnál nem elégedhetünk meg azzal, hogy rá,..
mutatunk Pál mély vallásosságára, misz tik us ísténélményére, kegyes hívő
jellegére, farizeusi müveltségére ; ezek mind megvannak. de hasonló tétnye:-
zőket találhatunk száz más vallási nagyságnál, akikből még sem lett Pál após-
tol, akik eltüntek korukkal és akiknek nincs szavuk a 'inai kor ernbere számára.

«be amikor Istennek tetsz<ett,aki elválasztott engern az én anyámnak
méhétöl fogva és elhívott az őkegyeime által, hogy kijelentse az ő Fiát érn-
bennem; hogy hirdessem Ot a pogányok közt .... » (Gal. 1,15).

Itt van Pál apostol életének és sikerének a titka. Nem «self made mam,
aki maga küzdi fel magát a mélységből a magasságba; ennek a szizifusi muni..
kának a lehetetlenségéről maga szól megrázó szavakkal a Római levél 7.
f ....éhen. Isten választottja, Isten küldöttje ő, amint tudatosan és büszke örömr
mel mondja: apostola.

pál apostol életének a titka Istenben van elrejtve, és megoldatlan rej-
tély előtt állanak azok, akik ,e nélkül akarják öt megérteni. Pái apostol lsten
nélkül, aki a megdicsőült Krísztusban jelent meg előtte és hívta el őt apos-
tiölául,áZ a Zsidó farizeus maradt volna, aki «felette háborgatta az Isten anya-
szentegyházát, rés relülmulta a zsidóságban nemzetebelt sok kortársát» (Gal.
1, 19~14). .

Ha azt, ami Damaszkusz kapui előtt történt, részleteiben analízální nem
tudjuk is, ez nem jelenti azt, hogy az élő Krisztussal való ezen találkozása.
és általa való megragadtatása kiküszöbölhető volna élete történetéből. Itt a
fordulópont, és itt a bizonyság a mellett, hogy élete csakugyan Istentől elhívoff
élet vólt születésétől fogva.

Pálhak, a «vallási zsenis.nek, 'a «mísztikus Isten-imádó» ..nak, a «KtisZI-
tusbán elrejtőző kegyes ernbera ..nek nincs mondaní valója a mí korunk SzaL
mára. De Pálnak, az apostolnak, igen. Es ha a személye körüli csatározásban
meghalljuk ezt, akkor korunk ismeretlen szárnú rohama. az evangélíum és Pál
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ellen, megint hajétörést fog szenvedni, és erősíteni fogja az evangéliumi kereszi.
tyénség ügyét.

És vajjon mi Pál apostolnak a mondani valója a mí korunk számárat
Nincs itt helyünk és időnk, hogy egész teológiai felfogását részletezzük.

Csak az írányelvekre mutathatunk rá, amelyeket az apostol működésében, S~&.
ban és írásban követett, . i

1. Az alaptétel, amelyből kiindul, hogy a magára maradt, vagy csak ön-
magában hízó 'ember élete szornorú vergődés, a bűn titáni hatalmával szem-
ben. Nincs önmegváltás, nincs kierőszakolt üdvösség. A mai ernber számára
sem. Bármilyen magasan járjon is ez a tudomány, műveltség, kultúra vilá-
gában évezredekkel előbb élt őséhez képest, rá nézve, a technikai világ eZiet'
csodájában élő és 'ezekkel életét kényelmesebbé tevő emberre nézve is áll az,
hogy «csak a belső ember szerínt gyönyörködik Isten törvényében, és való":
jában a bűn törvényének a rabja, amely az ő 'tagjaiban van»; a kűlőnböző
lelki pótlékok erőtelenségéröl meggyözödő és lelki kábultságából magához
tért ernber ma is az apostol szavaival kiált fel keservében. «0, én nyomorult
em'ber, kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a testéből ?» (Róm. 7,24.)

2. De üzeni az apostol a világból és önmagából kiáhrándult ember szá-
mára, aki a világháborúban és az utána következő forradalmakban a maga ret-
tentö valóságában látta meg a bűn életmérgező és pusztító hatalmát, hogy
van szabadulás. A pokolla vált földi életből van kivezető lit az elvesztett paraí-
dícsomba. Isten szeretete nyitja meg ezt az utat, aki abban mutatta meg Irán,
tunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, halt meg Krísztus
érettünk (Róm. 5,8). . '

3. Hirdeti nekünk Jézus evangéliumával megegyezően, hogy Krisztus Isten
bűnbocsátó szerétetének a kézzel fogható bizonysága. Ezért, aki Krisztust veti
el, Isten bűnbocsátó kegyelmét veti el, sőt magát Istent vetí el.

4. Krísztusban, Krísztussat és Krisztus által és semmi más módon, [utha-
tunk tehát csak Istenhez. Harrüs próféta az, aki napjainkban az ő megkeru •.
lésévei akarja Istenhez vezetni a világot. Nem oda vereti, hanem labirintusba,
amelyből nincs kivezető út.

5. Krísztus halála ma is hirdeti a bűn végtelen komolyságát, de a bűnöst
megmenteni akaró Isten szerétetének a' végtelen nagyságát is. A kereszt, és
pedig az egyszerű kereszt, se horog., se kaszás., se nyilas-, se buzogányos 0
reszt, az egyedüli szabadulás az 'ember számára. A Megváltó saját ígéi adják'
mega klellő súlyt az ő szavai számára: «(lgy szerette Isten a világot, hogy azlö
egyszülött Fiát adta, hogy mínden valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem
örök életet vegyen» .(Ján. 3,16). A leereszt ég:i horgony, amelyet a szerető
Isten keze tart és amely által a veszendő ember unegszabadulhat, A kereszt
hirdeti az embernek Nem kell félned, bátran közeledheísz Istenhez; «AId az .ő
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne
adna vele együtt mindent mínékűnk» (Róm. 8,32). Aki irántad való szerétetének
ilyen nagy bizonyságát adta, aki i\yen végtelen áldozatot hozott érted, aZ:
mínden végrendeletnél 'erősebben pecsételte meg és bizonyította be m~,;
mentő szerétetének valóságát,

6. Mi lehet, helyesebben, mí legyen az ember felelete Isten e vílágmentö
csodájára? Az alázattal, hálával és örömmel való meghajolás, Krísztusnak ,~l.
fogadása, más szóval a Krisztusban való hit; Krísztusban, mint Megváltóban.
Krisztusban, mint Közbenjárónkban, mínt halált győző vitézben. mínt Isten
bűnbocsátó kegyelmének kézrel fogható kezesében, mint testet öltött Igében,
a bűnös emberhez Leszállt és azt felemelő égi szeretetben, mint az Altala
láthatóvá vált és közénk jött örök Istenben,
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7. Ezért hirdeti a mi számunkra is, hogy «más fundamentomot senki sem
vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus» (1. Kor. 3,,11), aki'
«tegnap és ma és mindörökké ugyanaz» (Zsid. 1,13). Es ezért «nincsen senkiben
másban üdvösség, mert nem' is adatott az ernberek közt az ég alatt más név,
amely által kellene megtartatnunk» (Csel. 4,12), mínt a Krísztusnak a neve

8. Ehhez fűzi a keresztyén szent életfolytatásra vonatkozó követelményt:
«Mert nekünk mindnyájunlmak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,
hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerínt, amiket e testben cselekedett, vagy jót,
vagy rosszab (II. Kor. 5, 10).

Vajjon erösebb,e az apostol üzenete a számunkra ez ellene hadakozók
csatazajánál ~ Dr. Kiss Jen6.

Formál-e világnézetet a modern
természettudomány 1

Az emberek világnézetét természetszerűleg nagyon sok körülmény és
jelenség befolyásolja. E tényezők közül némelyek erősebben, némelyek gyen-
gébben fejtik ki hatásukat. Nagyon gyakran hallható olyan kijelentés, hogya
természettudomány a világnézet kialakulásának jelentős tényezője. Először
az a szándékunk, hogy ezt a kijelentést pontos határok kőzé szorítsuk (1.), az;'
után pedig bizonyítaní szeretnénk a következő állítást: a modern, ú. n. exakt
terméssettndomáruj napjainkban nem fejt ki lény,e{fes befolyást fl uiláqné-
zetre. (II.) :

1. Allításunk nem vonatkozik a XVI-XIX. századra, mert ekkor a ter,
mészettudomány erősen hatott a világnézetre. Amerika felfedezése, a Föld
gömbalakjának felismerése, a világűr helyes elképzelése hirtelen és nagy
mértékben tágitotta az emberiség látókörét. Ezek a tudományos tények, bár
újszerűségűlekel megdöbbentő szellemi rázkódást, shock-ot okozhattak. mégis
világosak,egysz'erűek és logikailag míndenki számára érthetők voltak. Az elle-
nük való tiltakozás főképpen érzelmi eredetű volt. Éppen ezért joggal érez-
hette mínden ember, hogy Kolumbusz, Galilei felfedezései érintik szemé-
lyét és fontosak számára. A klasszíkus fizika kiépítése, a modern kémia Id-
bontakozása, a biológia alapjának megvetése. a csillagászat előrehaladás a a
XIX. század végéig 1efoglalták az emberiség teremtő energiájának igen nagy
hányadát. Mindeddig az emlitett tudományok még fiatalok voltak és akárhova
nyúltak, alapvető jelenségeket helyeztek egyszerű megvilágításba. Az a laikus,
akit 1900-ig vezettek be a természettudományok rejtelmeibe, igy kiálthatott
fel: alapjáhan véve milyen egyszerű és titoknélküli a természet! Természetes,
hogy ezekben a századokban a természettudomány erősen befolyásolta a világ-
nézet kialakulását.

Allitásunk nem vonatkozik a lélektanra, az örökléstanra, esetleg a bio-
lógia több részére, mert valószínűnek látszik, hogy ezek a tudományszakek
napjainkban is hatnak a világnézetre. Mindannyian fiatal tudományok, állí-
tásaik közérthetőek és igy impulziverővel hatnak. (Például Freud tanai, az
örökléstan politikai sikerei.) Az általános érthetőségre szükség van, hogy az
elmélet tágabb körőkb en fejthesse ki hatását. Egyes világnézetek terjesztői
sem a természettudományt 'valóban művelö szaktudósok, sem az átlagos em-
berek tömegei, hanem azok a gondolkodók, akik átmeneti helyzetet foglalnak
el a két véglet között. Rájuk hat esetleg a természettudomány ismerethalmaza
és ennek befolyása alatt kialakult világnézetüket veszi át a tömeg. Az elmult
századokban eredménnyel dolgozhattak a természettudomány ilyen emened-

r
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zser •..•ei, ma, amint látjuk a továbbiakban, a nagyfokú specializálódás és el-
vontság következtében a gondolkodók is nehez-en férhetnek hozzá a modern
természettudományhoz. A kémiát, fizikát, asztronómiát exakt természettudo-
mányoknak nevezik; ez az elnevezés szembeállítást tartalmaz a többi tudo-
mányszakkal szemben és öreg koruk következrnénye.

Allításunk nem vonatkozik a technikára. A technika, az alkalmazott, il

mérnökí természettudomány hihetetlen módon hálózza be míndennapi éle-
tűnket. Ezen a téren éppen olyan megrázkódtatásoknak vagyunk kitéve, minl
Kolumbusz, Galilei vagy Newton kortársai ; a repülőgép, a rádió csodaként hat
sok egyszerű emberre. Azonban érdekes, hogy a technika újításait az embe-
riség rnilyen gyorsan szívja fel magába, ágy látszik, az egyik technikai meg-
lepetés megszokása előkészíti a talajt a többi még gyorsabb megszokása szá-
mára. Egészen biztos, hogy a technika határtalan elterjedése nagyon meg-
változtatja az 'emberiség életformáit, szellemi erőket szabadít fel és kőt meg,
tehát sok irányból hat a világnézet kialakulására.

II. Ez-ek után bizonyítékokat szeretnénk felhozni azon állításunk mellett,
hogy napjainkban a kémia, a fizika és a csillagászat nem fejt ki lényeges befo:"
lyást a világnézetre, Azzal kell kezdenünk, hogy napjainkban ezek a tudomá-
nyak már nagyon öregek. A fizika terén mindig ritkábbak a nagy felfedezések
és a haladás jórészt a meglevő ismeretek új rendszerezéséből. vagyis új elmé-
letek szerkesztéséhől áll. Olyan felfedezések, mint a fényelektromos jelenség,
a Compton-effektus, az anyag hullámszerű ínterferenciája rendkívül fontosak
szakszempontból, az elméletek szempontjából, de a mindennapi életben alig
találkozik velük a nem szakember. Távol állanak a mindennapi tapasztalattól
az elméletek is. Heisenberg határozatlansági relációja is csak néhány filO"
zófus rosszalását vonhatja maga után, de nem tudjuk elképzelni, hogy ink-
vizícióra tüzelhetné fel az 'emberiség egy rész-ét. Mert kínek fáj és hogyan
befolyásolhatta volna a világnézetet a mai napig az az ismeret, hogy egy test
impulzusának ~s helyének egyidejű meghatározásakor elvi okokból nem fo-
kozhatjuk míndkét adat pontosságát 28 számjegyen túl? Aki napjainkban hall
a természettudomány legújabb vívrnányairól, a kűlőnféle sugarakról és kor-
puszkulákról, tenzorokról és mátrixokról, így kiált fel: mennyire bonyolult és
titokzatos a természet! Pedig a természettudomány kétségkívül sokat haladt
a mult század vége óta. Az elméletek a szakember szempontjáhól, a materna-
tikát perfektül beszélő tudósok számára tartalmaznak egyszerű vonásokat,
de a laikus nem lehet tőlük elragadtatva. Vajjon mi az egyszerű, átlátszó
igazság a laikus számára a Schrödinger-féle egyenletben? (Kvantumelmélet).

0'2 tf1 0'2 tf1 0'2 tf1 8 7[2 m
O'X2 + O'y2 + O'Z2 +----';2 (E-V) tf1 = O.

(Itt x) yI, z az elektron koordinátái, m a tÖIllj~e, h a Planck-féle állandó,
EJ az összes, V a potenciális energia, tf1 az operátorfüggvény.) Ez az egyenlet
a fizikus számára sem egyszerűség, mert a benne szereplő mennyiségek már
eléggé összetettek. azonkivül ez az egyenlet csak egyetlen elektronra sz61, már-
pedig 1 gramm vasban legalább 6.1025 elektron van, a prótonokról, neutró-
nokról stb. nem is beszélve. Továbbá ez csak az időtől független Schrödín-
ger-egyenlet, De az elméleti fizika máris túlhaladt ezen az egyszerű Schrődín-
ger-egyenleten. Azonkívül, amint valamivel összetettebb problémát tárgyal az:
elméleti fizika, mint egyetlen elektron létezését, a f.eladat tény1eges kiszámí-
tása nagyon sokszor nehezen Leküzdhető matematikai nehézségekkel jár és
csak közelítésben lehetséges. Mindamellett a szakemberek joggal csodálják
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az egyenlet zseniális szépségeit. A matematikai apparátus egyszerűbb, ha a
probléma speciálisabb természetű, de akkor veszít világnézeti jelentöségé-
ből. Debye kutatásai az elektrolitek vezetőképességéről könnyebben követhetök
számításokkal, szakszempontból fontosak és érdekesek, de mit változtat az
a világnézeten. hogy az ionokat nem molekulárís kapcsolatok, hanem elektro-
mos vonzóerők akadályozzák a gyors áramvezetésben ? Szívesen beszél min-
denkí a világűrből hozzánk érkező kozmikus sugarakról. Az is nagyon érdekes,
hogy minden percben érkezik néhány olyan rendkívüli áthatolóképességgel re-
pülő részecske, amelyet még 50 méter vastag acéUap sem tudna visszatartani.
Ahol egy ilyen rész keresztülrepül rajtunk, ott teljes bizonyossággal szétron-
csolja az anyagot és tetőtől talpig érő, kb. tizmilliomod mílltméter átmérőjű
lyukat fúr bennünk. De világnézetűnket eddig még nem érintette ez a dolog.
A példákat százszámra folytathatnánk. Kinek a világnézetét befolyásolta an-
nak a ténynek a felfedezése, hogy az előírt néhány ezer kalóriányi energia-
mennyiségen kívül táplálékunknak naponta legalább iO milligramm C-vita-
mint kell tartalmaznia, ellenkező esetben skorbutot kapunk? Pedig senki
sem tagadhatja, hogy ennek a ténynek az ismerde fontos az ember számára.

A relativitás elmélete a fizikus számára csupa gyönyörűség és nyugod-
tan állithatjuk, hogy a speciális relativitás elmélete, valamint az általános
relatívitásí elmélet alapjai jelenleg elfogadott tények. De a legtöbb embert;
biztosan hidegen hagyja az a körülmény, hogy a négyes koordinátaintervallum
invariáns. Pedig ez a relativitási elmélet egyik legelső mondata. Nem állhat
közel mindez a laikushoz egyszerűen azért, nuert nem érti. Az egészen nép.
szerű magyarázatok eredménye olyan, mintha egy süket embert szövegkivonat
alapján gyönyörködtetnének Wagner operaiban. Az elmélettel való foglalko-
zás a hozzáértésnek bizonyos minimurnát kívánja meg. Ennek hiányában olyan
népszerüsítő, védő vagy támadó iratok öntötték el tömegesen a világot, ame-
lyekre a szakember csak undorral tud nézni. Ha ezek a sajtótermékek világ-
nézetet terjesztenek, akkor a. szaktudomány hitelrontás címén pört indít-
hatna. Nem vezet jóra, ha a népszerűsítök a világnézetet koraérett gyümölcs
rnódjára akarják letépni a szaktudomány fájáról, amely esetleg még bim-
bót, virágot sem hajtott. Legtöbbször olyan hangnemben megy végbe ez a
szüret, mintha a tudós csak azért csinálta volna elméletét, hogy világnézetet
szállítson le a megrendelőknek, közben pedig igazi munkáját, tényleges alko-
tását, a szaktudományát hűvös eleganciával mellőzik. A «természettudományos
világnézet» erőszakelását annál inkább kell elítélnünk, mert semmiféle világ-
nézet sem igazolható természettudományos alapon. A XVIII. és XIX. század
gondolkodot hibásak abban, hogy megszokásból ma is sokan (talán egyéb alap
híján?) a természettudományt világnézetük bizonyítékául próbálják használni.
Pedig a tárgy elvontsága nagyon megtizedeli azoknak a számát, akik ala-
posan szeretnének megismerkedni az elméleti fizika egyes ágaival. Kőrűlbelű],
'20 évvel ezelőtt Einstein állítása szerint Németországban öten értették igazán
elméletét. Ma már a helyzet nagyon javult, Magyarországon is több kiváló
művelője van az elméletnek és elmondható, hogy minden egyetemet elhagyó
fiatal fizikus ismeri a speciális relativitási elmélet lényegét. Evtizedek utáni
már lehet is az elméletnek világnézeti hatása, de amíg nem értik, addig nem;
rendítheti meg az ernberek tömegeit az a kicsiség, hogy a világűr nem vég...•
telen Idterjedésű, hanem négydimenziós gömb, amelynek négydimenziós fel-
színe 2,23.1072 km" (így: köbkilométer) Hol van ma egy olyan, koruk mértéke
szerín: művelt emberekből és közéletí nagyságokból álló együttes, .amely
viszonylag annyira ért a természettudományokhoz és annyira törődik velök,
'miat a Galileít kérdőre vonó bíborosok testülete? r
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Az elméletí exakt természettudomány elvontsága nem átmeneti jellegű
amely után esetleg majd megint konkrétabb, szernléletesebh irányzat követ-
kezik, Amióta igazi termész-ettudomány van, minden lépés előre a szemléle-
tesség elejtését, újabb absztrahálást jelentett (Heisenberg kijelentése). A szem-e
léletesség egyszertien csak megszokás, az Ú. n. szemléletes fogalom szigorü
elemzés után ugyanolyan természetűnek mutatkozik, mint a nem-szemléle-
tes (Hahn kijelentése). A szemléletességhez való ragaszkodás azt jelentené, hogy
az 'ember önként kőti meg a kezét és elméletl lehetöségektől fosztja meg ma-
gát. A relatívitás elmélete a nem szemléletes negyedik dimenzió (ímagí-
nárius idő) bevezetése által olyan új lehetőséget kapott a jelenség-ek leírá-
sára, ami e nélkül nincs meg. A jövőben csak az történhetík.vhogy a megálla-
podott. helyesnek bizonyult új elméletet megtanuljuk. megemésztjük, megszok-
juk és idővel már nem találunk rajta semmi zavarót. Az erősen előrehaladott
absztrahálás az elméleti természettudományok öregségét mutatja és azt lát-
szik bizonyítani, hogy jelenleg nincs világnézetet formáló erejük.

A kísérleti természettudomány egyrészt nem rendelkezik sok olyan adat-
tal, ami befolyásolhatna a világnézetet, másrészt nehezen elérhető a rendkí-
vüli specializálódás miatt. A szaktudósok is csak egészen szűk területet kísér-
hetnek figyelemmel. A sok munka részben az elméleti kutatás számára gyüjt
anyagot, legnagyobb részben azonban a technikát, az orvostudományt szol-
gálja és ezeken keresztül természetesen része lehet a világnézet kialakulásá-
ban. De csak ezeken k-eresztül. A nagyfokú specializálódást világítsa meg a
lcövetkezö példa. Az organikus kérnikus naponta használja a Beilstein-téle,
«Handbuch der organíschen Verhindungen » című művet. Ez jelenleg 21 kö-
tethől és 19 pótkötetből áll, ára kb. 6000 pengő és valószínűleg 1937~ben feje-
zödi'c he a 35-ik fő- és a 35dk pótkötettel. A 35 főkötet befejezésekor (1937-
ben) az 1910-ig, az ugyanakkor befejezendő 35 pótkötet az 1919-ig felfedezett
vegyületeket ismerteti, körülbelül 300.000 darabot. A rnű készítésének nehéz-
ségeit megvilágítja az az adat, hogy az ívenkériti szerzöi költség 3000 márka
és csak a kézirat kötetenkint 200.000 márkát emészt fel. A műben csak külön
gyakorlattal lehet eligazodni és valamit megtalální, az 1919ó.fa előállítot]
vegyületek adatait pedig a Zentralblatt nevű folyóirat alapján kell kínyomozní
(ez csak szűkszavú, apróbetűs kivonat, de éven be kb. 11.000 oldal). Vajjon
hány vegyüLet van benne, amely után még senki s-em érdeklődött és a könyv
árát tekintve mennyibe kerül például az az ismerd, hogy a 4.4'-dioxy-3.31-

dimethoxy""benzil-})is~phenythydrawn olvadáspontja 1550 C? Ez az adat egy
bizonyos tudós számára esetleg nagyon fontos. És főképpen, mikor éri utól
önmagát a mű és mikor lesz telj-es? Nem csoda, haa tiszta, nem alkalmazott
termész-ettudomány igazában vév-e eltávolodik az emberi élettől és nem hoz
részére olyan elevenségű problémákat, mint az elmult századok. A jövőbe
természetesen senki sem láthat bele.

Egy további körülmény szintén gyengíti a modern természettudomány
világnéz-etet alkotó erejét: a tudósok maguk sem veszik olyan komolyan, mint
régen. Galilei halálosan meg volt győződve az eppur si muove..ról, de Dírae
egész biztosan lehetségesnek tartja, hogy még hozzáírnak tagokat alapvető
egyenletéhez. Ma nagyon sok természettudós úgy látja, hogy tudománya nagy-
részt ép úgy kerának terméke, miní az irodalom, a zene vagy a szociálís be-
rendezkedések, Schrödinger egyik cikkében (<<Ist die Naturwissenschaft Mi-
lieubedingt?») szellemtörténeti módszerrel nyul az elméleti fizikához, De ami,
még fontosabb, senki sem lázad fel ez ellen és mindenki természetesnek -ta..
lálja, hogya természettudomány is kerának jól definiált .Iüggvénye, Ilyen
hangok nem nagyon szólaltak meg a XIX. században. Az elméletet művelö tudó ..
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sok szándéka saját bevallásuk szerínt semmi más, mint hogy olyan, lehetőleg
egyszerű és logikailag kifogástalan rendszert szerkesszenek, amellyel a ter-
mészet rninden észlelt jelensége megegyezésben van és szakmájukon belül
nem nagyon érdeklődnek az iránt, hogy a valóságban mi igaz míndebböl,
Ennek következtében nagyon csinján bánnak olyan kijelentésekkel, hogy mun-
kájuk a természet jelenségeinek megmagyarázása. De ha a tudósok maguk
ilyen magasnívójú szellemi játéknak fogják fel tudományukat, akkor ez
nem támasztja alá a természettudomány világnézetet formáló erejét.

Befejezésül nem akarjuk kétségbe vonni, hogy 8. mai fizika, kémia
és csillagászat kétségkívül nagy haladása idővel hatással lesz a világnézetre,
A hatás csak egészen lassan, szándékosság és tudatosság nélkül következhetík
be, ha az új elméletek vihara kissé megenyhült és elég ernber lesz már abban
a helyzetben, hogy értheti az új természettudományt. Természetesen a neve-
lésen, a tradición, a megszokáson keresztül vezető út időt vesz igénybe. ValÖt
színűleg Galilei, Newton világnézetet átalakító hatása is jó néhány évtizeddel
megkésve jelentkezett, Az sincs kizárva, hogy a természettudomány tényleges
művelőín már ki lehetne mutatni foglalkozási betegséghez hasonlóan valami
világnézeti elváltozást. Joggal remélhetjük, hogy amikor a XX. század eddigi.
természettudományi vívmányai már tényleg hatottak a világnézetre, a termé-
szettudomány sokkal szabadabb, hajlékonyabb lesz, mínt a XIX. századé.
Addig azonban arra az eredményre kell jutnunk, hogy napjaink modern ter-
mészettudornánya mlég nem fejtett ki lényeges hatást a világnézetre,

Dr. Vermes Miklós.

lsten akaratán méroe alig van felnőtt ember nemi bűnök nélkül.
Nem mintha minden felnőtt ember fegyelmezetlen nemi életet élne és a
nemi erkölcsiséget lábbal tapostui. Valóban. különbséget jelent az embe-
rek közt, ha valaki összeszedi magát vagy sem, ha gondolkodása és beszéde
tiszta vagy trágár, ha gonosz kivánságának utat enged cselekedeteiben
vagy sem, ha bűnét tetézi még szemérmeilenséggel is vagy sem. De Isten
előtt ez nem jelent lényeges különbséget... Ha a nemiség legmélyebb
értelmét vesszük, akkor mindannyian vétkeztünk ellene. A kinyilatkoztatott
törvény e megszegéséi azonban nem lehet emberi természetünk menthető
gyengeségének minősíteni; mert vele Isten akarata ellen vétkezünk. EI-
zárhozunk az igazi baj meglátása elől, ha a nemi bűnöke! arra vezet-
jük vissza, hogy az emberi fejlődés jelenlegi fokán az ösztönélet biológiai-
lag még mindig erősebb a szellemiségnél és hogy mi e miatt nem lehetnénk
tökéletesek. Az erkölcsi megitélés nem is ezen fordul meg. Hogy a
szenuedély a nemi élet terén is elhatalmasodhatik felettünk és hogy az
ember a nemi kivánság hatalma alól önmagát nem tudja Ielszabaditani,
az erkölcsileg éppen olyan jelentéktelen, mint az a tény, hogy éhséget vagy
fáradtságot érzünk. Ha volna olyan felnőtt ember, aki nem érezne nemi
kivánságot, az testileg beteg volna. De aggasztó, sőt életünk értelmének
mond ellent, hogy ez a hioánság nem illeszkedik bele az Isten által neki
is megszabott rendbe. Nem a nemi kivánság bűn, hanem az, hogy Isten
akaratával ellenkező törekvéseit nem tagadjuk meg szioiinhben, sőt hogy
ezek nekünk éppen annyi gyönyört okoznak, mint a helyes magatartás.

Piper Ottó: "Vom Sinn und Geheimnis der Geschlechter"
c. most megjelent könyvéböl.
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egész ereje megfeszítésére ösztönözte. Míg másokat kitartó munkára ösztön-
zött, maga is tanult és 'Olvasott, igyekezett pótolni azt, amit ifjabb éveiben
elmulasztott. Sokszor+elfogja a csüggedés, mikor látja, mily nehéz az embere-
ket javítani. «Százszor felveszem tollamat - írja Kazinczynak - s százszor
leteszem, mit irjak? s cui bono? a bolondokat tegyem okosokká vagy a gaz-
embereket jókká ?» Ereje gyengeségének tudatában őszintén örül, ha mások
sikereket érnek 'el a nemzetépítő munkában. Hazafiúi lelkesedése, sőt testi:"
lelki ereje is újra éljed, amikor Széchenyi fellépésének nagy sikerét látta.
Az ő vállalkozásában látta hazafias és nemzetmentő álmainak megvalósulását.

A hazafias érzelern mellett erősen érvényesül Berzsenyi költészetében
vallásos életbölcseLete is. Lelkének ez a két különböző adottsága egymást
egészíti ki. Míg a hazafias érzés nemzete sorsára irányítja a költő figyelmét és a
magyarságért való nehéz küzdelembe sodorja, addig megfárad va újra meg
újra magába tér és a vallásos bölcselkedésben keres új erőt és vigasztalást
Aránylag ritkán szólal meg Berzsenyi költészetében a vallásos hang, de két-
ségtelen, hogy ilyenkor szívének legmélyebb húrjai rezdülnek meg. Berzsenyit
e nélkül a vallásos hang nélkül nem is tudnánk elképzelni. Érdekes, hogy!
Kazinczy Berzsenyinek két vallásos költeményét, - A tizennyolcadik század
CÍműt és a Fohászkodást - nyolc más ódával együtt elégetésre méltónak ta-
lálta, Berzsenyi azonban éppen csak e két művére nézve nem fogadta el nagyra-
becsült mcsterének ítéletét és azokat mégis kiadta. Nyilván érezte, hogy ezzel
egy hang híányoznék költészetében. Sajátosan keresztyén vonásokat nem talá-
lunk a Fohászkodásban, sőt a keresztyén hit mélységeit sem éri el, - ezt
ama Imr emberétől nem is lehet elvárni, - de az bizonyos, hogy ez az óda
nemcsak magyar irodalmunk legszebb vallásos himnusza, hanem még a világ-
irodalomban is keresni kell párját. Kevesen szólaltatták meg 'Olyan költői erővel
és vallásos mélységgel a teremtés Istent dicsőítő harmóniáit, mint Berzsenyi.
Isten fenségét és a teremtett világ parányiságát megkapó ellentétekben állítja
szemünk elé, azután pedig áhitattal hajol meg a költő a világ ura előtt s az
ő gondviselésébe vetett bizalommal megy tovább .élete kiszabott pályáján. Igy
oldódnak meg a költő ifjúkorának kérdései, viszont férfikora életbölcseletének
is itt találjuk meg alapját. Az ifjú kőltő mindig visszatérő gondotata a halál
és elmulás volt (A közehtö tél). Látja, hogy a természetben «egymást váltja
az örök romelás és teremtés», s hogy valami sötét végzet érvényesül az egye-
s'ek és népek életében egyaránt. Mindezek a gondolatok és kérdések együtt
és egyszerre jutnak kifejezésre a Fohászkodásban s valamennyire ez az egyet-
len szó adja meg a feleletet: Isten. Az Ű akarata érvényesül a romlás és terem:'
tés váltakozásában, Ű irányítja a történelem folyását s az Ű kezében van mind
az egyesek, mínd a népek sorsa. Az istengondolat tehát megenyhíti az ifjú.
költő sötét fatalizmusát és egyúttal megalapozza férfikorának derűsebb élet-
bölcséletét.

Berzsenyi élethölcseletében erős stoikus vonások érvényesülnek. Sze..
rinte a tökéletes ember a bölcs, aki józan, eszes és erkölcsös. A bölcs megőrzi
nyugalmát az élet zajában s nem retten meg a haláltól sem. Megelégedett az
élet minden helyzetében és ezért «boldog míndenütt». Az igazi bölcset nem
háborít ja fel az ernberek gonoszsága sem, mert tudja, hogy nem várhat tőlük
jobbat, s ezért elég neki, hia a józanabbak értik és becsülik. Noha míndebben
a stoicizmus hatását kell keresnünk, mégis nyilvánvaló, hogy Berzsenyi élet•.
bölcseletének eme fő gondolatai mögött mindig ott áll a Fohászkodás gond-
viseléshite. A gondviselés minden embernek megszabja életpályáját s bölcs
az, aki belenyugszik életsorsába. Mikor a költö a jámborság, középszer, józan,
ság és megelégedés erényeit magasztalja, akkor is ebben a gondolatkörben
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marad: Az ember, ha bölcsen akar élni, ne lépje át élete sorsszerű kereteit,
ne kívánjon magának hírt és gazdagságot, hanem maradjon meg a középúton,
elégedjék meg azzal, ami neki osztályrészül jutott s élvezze azt boldog meg~
elégedéssel,

Berzsenyi vallásos életbölcseletének az adja meg igazi értékét, hogy éle-
tében maga is ezeket az elveket követí, Bölcselkedő költészete mutatja kétség-
kívül leghívebben a kőltőnek, mint embernek a képét. Helytelen volna azonban,
ha őt csendesen szemlélődő embemek képzelnénk. Szeretett ugyan magábavo-
nultan elmerengeni, de a mellett komolyan vette életbölcseletének azt az alap..•
gondolatát, .hogy az embernek tmindenekelőtt fl gondviselés által kiszabott
életpályán kell hűséggel haladnia. Űbehát elsősorban egyszerű, ősei földjét
szeretö, falusi magyar nemes volt, akit "a filemilének csattogásai es a pa-
csirtának tavaszi trillái nem költői andalodásba, hanem földi gondokba és
bajokba merítettek». Sohasem tartotta magát hivatásos költönek, mert a mú-
zsáknak csak ünnepi óráit szentelhette. Tudja, hogy mindenkinek a saját hivat
tása körét kell betöltenie. Ha panaszkodik is néha terhes gondjai miatt, annál
őszintébben örül, ha rendben és jól megy a gazdasága. Egyszerű viszonyok
között megelégedetten élt s boldogságát szűk családi es baráti körében kereste.
Többet nem is kívánt, Ezért tünhetett fel zárkózottnak es hidegnek, pedig a
hideg külső meleg szívet takart.

Berzsenyinek még életében olyan nagy sikere volt, mint amilyenne)
azelőtt egy költőnk sem dicsekedhetett, sőt azután is 'egyre nagyobb kedveltr
ségnek -őrvendett, úgyhogy költészetének nagy értékei a művelt magyar társa-
dalom egészének kíncsévé váltak. Lehetséges ugyan, hogy a költő szelleme a
mai forrongó kor emberétől távol áll és sokszor talán idegen számunkra kől-
részetének formája is, de mégis bizonyos az, hogy új formákban és új kőrűl-
mények között ma is arra a nemzete hibáit is meglátó izzó hazaszeretetre es
vallásos alapon nyugvó hivatáshűségre van szükségünk, amely Berzsenyi éle-
tét és munkáját is arányította. ifj. P,6hle Ká,oly.

Helyesen mondja a közmondás, hogy a szülők, ha más semmi dol-
guk sem volna, gyermekeiken szerezhetih meg az üdvösséget. Ha őket
helyesen igyekeznek lsten szalgálatára nevelni, akkor valóban két kézzel
kell hozzálátniok a jócselekedetekhez. Mert kik mások ez esetben az éhe-
zők, a szomjuhozók, a meziieleneh, a foglyok, a betegek, a jövevények
(v. ö. Máté 25, 35--36), mint a te saját gyermekeidnek a lelke. Altaluk
Isten otthonodból kórházat készit neked, s téged tesz annak gondnokává.
Neked kell őket ápolni, jó szavakkal és cselekedetekkel táplálni és fel-
ii.diteni. Ig~ kell gyermekeidnek megtanulni Istenben bizni, Neki hinni és
Őt félni, "őbenne reménykedni, nevét tisztelni, nem esküdni, sem nem
átkozódni, magukat sanyargatni imádsággal, bőjtöléssel, virrasztással és
munkával, Istent szolgálni és igéiét tanulni, az ünnepnapot megszenielni,
Igy kell megtanulniok a földi dolgokat megoeini, a balsorsot csendes tü-
relemmel elviselni, a haláltól nem félni és ezt az életet nem szeretni.

Lám, micsoda nagy feladatok ezek! Milyen sok "jócselekedetre" van
módod saját otthonodban gyermekeden. akinek mind e dolgokra szüksége
van. .. Micsoda boldog házasság és család volna az, amelyben ilyen
szülők szolgálnának!... De fordítva, szülők sehol sem érdemelhetik ki
könnyebben a kárhozatot, mint safát gyermekeiken, saját otthonukban, ha
elhanyagolják s nem tanítják őket. a fent emlitett dolgokra. Mit használna,
ha akár felemésztenék magukat bőjtöléssel, imádsággal, zarándoklással
s más jócselekedetekkel?! Isten az utolsó itélet ben nem ezeket fogja
számon kérni tőlük, hanem gyermekeiket, akiket gondjaihra bizott.

Luther : Von den guten W~,ken, 1520.
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,
KRONIKA

Kétségbeesés.
Romániában járt tanulmányúton. Szabadjeggyel utazott. A bukaresti szel-

lemi elit megkülönböztetett figyelemmel vette körül és adta, ajánlotta kézről-
kézre. Látott tízenkétemeletes palotákat és megcsodálta a világhírű Gustí
professzor falukutató munkáját és lelilles munkásait, A románság vitalitása el-
bűvölte. Azután volt Erdélyben is. Csak egy pár hétre. S míkor haza került,
ágynak dőlt, vagy szanatóriumba vonult, - szóval összeomlott. Kéthónapos
mélakór után megírta benyomásait. Nekrológet írt. Vagy még annál is rosz-
szabhat, «Nem örjöngő az a doktor, aki mesterséges légzéssel rángat ja a hul-
lát, melynek a kukaook már az orrát is lerágták ?» Ebben a fintoros hason-
latban foglalta össze a maga tíz éves küzdelmének értelmetlenségét, amely
az utóbbi négy esztendőben az egymaga által szerkesztett, írt és kiadott folyó-
iratban, a «Tanu--ban emberi erőt meghaladó méreteket öltött,

Németh László idegei - legalább az útinapló írása idején - nyilván
felmondták a szelgálatot. Ennek pedig most a magyarság issza levét. Talán
nem is annyira itt nálunk, mint odaát, ahová, úgy látszík, szabad bejárása
volt a «Tanus-nak és ahol benne magyar messíásfélét tiszteltek. Most nem-
csak a vezetőiket gyalázta meg rútul, de furcsa gyászjelentésével az életüket
is bénítja, sorvasztja. Mintha betegnek mondaná az orvos, hogy nem érdemes,
orvosságot szednie, ápoltatnia magát, míkor úgyis hamarosan meghal.

Pedig a kétségbeeséshez nem is kell Erdélybe menni. A Baranyából
szétsugárzó egyke, a tiszazúgi arzénes teák, a falusi erkölcsök általános szét-
hullása, tüdővész, vérbaj és tervek, a városi panamai-légiók és gyógyszercsa-
lások, harsogó nemzetiszín frázisok és revíziós tüntetések meddő őnámítása,
tizenhétesztendős tehetetlen ökölrázás, egymás falása-marása, a protekció ter
hetségtelenségkultusza és a többi szörnyűség, aminek a papírravetését az ernber
már nem is meri, - sajnos, magában is elég ahhoz, hogy egyre többen hagy"
jának fel minden magyar reménységgel. Az elf'ásultak, összeroppantak, cini-
kusok, céljuk., reményükvesztettek száma egyre nő s mínd nagyobb űr tátong
a sivár valóság és a bulvárlapok nagyhangú önámítása között.

'Tizenhét esztendő erőlködése szinte kizárólag a magyar államegység
visszaszerzésére irányult. Reménységre, amelynek megvalósítása mégis csak
általános európai konstellációváltozásnak függvénye. Ez a nemes lordokban
hízó csodavárás pedig elterelte a f'igyelmet arról, ami a ma és a holnap sür-
gető dolga és már a tegnapelőtté is lett volna: a népiéls nemzeti belső fel-
adatokról.

A gazdasági, egészségi és erkölcsi' nyomorúságban sínylődö magyar
földművesnép dolga, a magyar tudat becsületesebb és odaadóbb ápolása az
Ú. n. alsóbb néposztályok 'közőtt, vagyís a nemzetfenntartó réteg kibővítése,
arnint az nyugaton, északon és szomszédaink közül szerbnél, romannál is
régen található; a zsidókérdés őszinte megoldása (amely sohasem fojtogatta
jobban a gazdasági és szellemi életet, mint a dicstelen «keresztény» kurzus
óta), a százév előtti hungarizmus ideológiájának újraépítése, amely pontosan
megjelöli a nemzetiségek helyét és szerepét a nemzet életében, megannyi
sorsdöntő, gazdátlan feladat a nagy parlágon.

De aki ebbe a küzdelembe belevág, az szemben találja magát a közvéle-
ménnyel, annak dorongot hajít lába közé necbarok társadalmunk. Az ember-
felettit kísérel meg és előbbl-utóbb úgy jár, mínt szegény Németh Lászl6.
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A háború utáni idő valamennyi prófétája, akár a pártpolitika porond-
ján viaskodik (nevek említése itt nem volna illő), akár a szellemi élet terül etén
világít (Móricz Zsígmondok, Szabó Dezsők, Németh Lászlók stb.), sajátmaga
látásában, zsenijében, a nép erejében és ösztöneiben bízik és hiszen. Az em-
beri jóban, eltemetett, de kiásható értékeinkbe veti vagy vetette reménysé-
gét. Az érzékenyebbje azonban már összeomlott s kuvikolja felénk a nemzet
halálát.

Ez a csüggedésvnemcsak kőzöttünk rombol, hanem ott is, ahol a ma-
gyarság legnagyobb vitalitását mutatta a kínjában eddig drágag-yöngyöket
izzadó Erdélyben, Ahol tegnap még felháborodó tiltakozással utasították vissza
Székely Mózes Zátonyának halálszűkölését, ott ma napvilágot láthatott Nyirő
József legújabb regénye, amelyben a zord és sötét eseményáradatban tehetet-
lenkedő kálvinista pap szánalmas bábú szerep évei Jelképezi a tehetetlenülő
erdélyi sorsot Németh László jajgatásának férfiasabb mása ez a könyv.

Hol itt a baj?
Magunkbízásában.
Minden prófétánk álpróféta 'eddig. Nevetséges Műnchhausen báró, aki

hajánál fogva akarja önnönmagát kihúzni a mocsárból,
Pedig rajtunk csak az Isten irgalmazó kegyelme segíthet. - De az meg-

segít, Ha Sodomán csak tíz igazért is könyörült volna az úr, akkor könyö-
rögjünk mi is ezért a tízért. Es adjunk hálát neki, hogy Kolozsvárt pl. teoló-
giai professzorok egymás emésztése helyett hetenként közös imádságban és
biblia tanulmányban keresík az eszközzé választtatás kegyelmét. Akkor lássuk
meg mi is, hogy népet mentő, nemzetet újraforrnáló küzdelmet csak Isten
kezén, Krisztus megváltásában hívő lélekkel lehet felvenni. Azzal a tudattal,
hogy ami az embeneknél lehetetlen, lehetséges Istennél. Es ha megrendülve
látjuk egy-egy reményevesztett Németh Lászlónak összeomlását, vessünk szá-
mot azzal, hogy csak magukbízásában összeomlott, Krisztusban új életre
támadt lelkek építhetnek újat aDunának e siralmas völgyében.

Az erdélyiek pedig ne vegyék túl tragikusan Németh László haláléne-
két. Ok előbbre vannak, mínt mi. Minél erősebb lesz magukhan állásuk és
Istenben bízásuk. annál több \ segítség sugárzik tőlük felénk. - Az erdélyi
középosztály kipusztulhat. A miénk is pusztu1. Ott ölik, itt magát öli. De ott
alámerül a népbe s mindketten megújulnak. Nálunk pedig még gettóból sza-
badult zsidók médjára éli egykézve, egysézve a maga habzsoló, kapkodó
végnapjait.

Sorsunk azon múlik, Iesz,e fajtánknak lélek szerínt 'találkozása az Is-
tennel? - Városaink teázgató, nöegyletesdis keresztyénsége mögött van egy'
réteg, amely ígéretes. Még a nép között annyira terjedő szekták is igazolják,
hogy a magyar lélek 'élYred rmetafizikaí bénultságából és keresi elszántan,
hosszú idők óta először, békességét az Istennel.

Furcsa <ellentmondás: erkölcsök általános széthullása és lelkek elszánt
Isten.keresése, ne aki az utóbbit is meglátta és odaáll hittel, tiszta evangé-
liummal szítaní a tűzet, az nem ismer kétségbeesést, hanem csak engedelmes.
szelgálatot. i. k.

Inteni kell a hereeziyénehei, hogy igyekezzenek fejüket, a Krisztust,
biintetésen, halálon és poklokon keresztül hbuetni,

s inkább abban bizahodjanah, hogy "sok háborúságon által kell nekünk
lsten országába bemennünk", mint hogy hamis békességben bízzanak.

Luther: A két utolsó tétele a 95. tétel közt.



46

"Keresztyén" és "keresztény".
Tolnai Vilmos, a pécsi egyetem ismert professzora, még 1934. tavaszán

a «Magyar Nyelvs-ben egy rövid, de magvas tanulmányt tett közzé, melyben a
•keresztény» alak eredetével foglalkozik. Tanulmánya lökést adott az újabb
nyelvészeti vizsgálódásoknak, s most a «Katolikus Szemles januári számában
Horger Antal szegedi egyetemi tanár újból megszólaltatja a kérdést. Fejtege-
téseínek rövid summája ez: «Az új adatok es hangtani magyarázatok nyomán
az elfogulatlan kutató sem a nyelvtörténet. sem a logika szempontjából nem
helyeselhetí, hogy protestáns .honfitársaink továbbra is 'ragaszkodjanak 'az
elavult kérésztqén alakhoz. Ha elejtjük azt a megokolásul egy,edül szolgálható,
de kevés értelemmel biró érvet, hogya keresztyén szó használásának tüntetés
a célja, akkor igazán nincs semmi ok a keresztény magyarság elnevezésbeli egyL.
ségének -megbontására». ' .

Horger Antal ie megjegyzése kötelességünkké teszi, hogy olvasóinkat tájé-
koztassuk a kérdés felöl, nehogy mi is abba a látszatba kerüljünk, mintha
«tűntetéss-hől (!) használnánk a keresztyén alakot.

Közismert d010g, hogy a keresztyén szó, mely a latin christianusból
származik, a szláv krstjan közvetítésével került át nyelvünkbe s hogy a 17.
századig egyformán minden magyar írónál a «keresztyén» formában található
meg. Nyelvészeínk a Legutóbbi időkig úgy gondolták, hogy a keresztény alak
katolikus teológusok körében keletkezett, mivel a katolikusok körében terjedf
el, sőt vált idővel kízárólagossá, Igy írja ezt éppen Horger Antal 1924-ben a
«Magyar szavak története» c. könyvében (103. lap). Ezzel a tétellel szemben
az evangélikus Tolnai Vilmos mutatta ki említett tanulmányában, hogy a ke-
resztény alak .a 17. század közepe táján először református nyomtatványokon
tűnik fel s ezt az észleletet megerősítette az a megállapítás, hogy Miskolc
magyar myelvű jegyzőkőnyveíben, melyeket ugyancsak református embernek
kellett írni, 165&-Ib'anszintén fe.ljtű:nik a keresztétuj alak (<<Magyar Nyelv»,
1934. 246. Iapt) A 16. és 17. században ettől fogva rendszertelenül váltakozva
találkozunk a keresztyén és keresztényalakokkal. Még Pázrnány állandóan ke.-
resztuén.: ír, prédikációinak azon az ismert helyén is, ahol a szót a kereszt
szóból származtatja (<<a' Christus keresztitűl keresztyén nevet viselűnk» ). Vi-
szont a 18. század közepe táján kaíolikus teológusok, mint Padányi Biró Márton
vagy Gusztini János tudják, hogy «a' mi láthatatlan fejünktűl a Kristustúl ke-
resztényeknek neveztetünk» (1. «Magyar Nyelv», 1934, 197. lap). A 18. század
végén azonban egyszerre felekezeti kérdés Lesz a kétféle alakból, mely addig
békésen megfért 'egymással. Kazinczy írja 1790_ben Orpheusában, hogy e sz6
írásába «bele avatta» magát «a Religiobeli idegenség». Ugyanő panaszkodik
egyik levelében, hogy Bacsányi szernrehányást tett neki a keresztyén alak
használata miatt, mintha a keresztény alakot azért kerülné, hogy ldlérjen a
kereszt elől, mely kálvinisták számára oly botránkoztató (<<Magyar Nyelv»,
'1934, 67. lap). Itt tűnik fel - úgy látszik - először a két szóalak elkülönülésa
felekezetek szerínt, Ennek ellenére a 19. században protestáns irók még elégj
sokszor használták a keresztény alakot, sőt akadt ilyen még a 20. század elei-
jén is. A közfeltevést azonban Jókai fejezte ki «Egetvivó asszonyszív» c. regé-
nyében, e szavakkal: «A pápisták és görög hitűele úgy írják a christianus magyar
elnevezését, hogy «Keresztény» .. i' e szótól származtatvan azt «Kereszt», a kál,
vínisták ellenben «Keresztyén s.nek írják ... christianusból származtatvas (.M.a~
gyar Nyelv», 1934, 68. lap). Ez az érvelés azóta átment a protestáns köztudatba
s a protestánsok körében majdnem teljesen kiszorította a keresztény alakot.
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Annyi tehát ennek a révén máris megállapítható, hogy a protestánsok

nem «tűutetéssvhöl használják azt. Ellenben ki akarják vele fejezni a Krísz-
tushoz tartozásnkat abban a véleményben, hogy a keresztény alak közelebbí
kapcsolatban van a kereszt szóval s a kereszt hitünknek csak szimbóluma
(melyet persze magyar református testvéreink nem szoktak használni), míg
Krisztus hitünknek a feje. Az a feltevés azonban, melynek alapján a nem is
olyan nagyon régmultban a protestánsok a keresztény alakot kiküszöbölték,
helyteleu és tévedés az is, hogy a keresztény alak katolíkus teológusok köréböl
származó szándékolt elváltoztatás lenne.

A «Magyar Nyelvs-ben megjelent közlernények hatása alatt foglalkozott a
kérdéssel Réuész Imre debreceni professzor a «Református ÉLet» 1934. novern-
ber ,3-i számában. Cikkén enősen énezhető a reformátusok ellenszenve a ~e~
resztény alak iránt, amit megokol szerinte a mult tapasztalata: «Az üldözés
és az elnyomás, amelyben annyiszor és oly szerencsétlenül szerepelt az üldöző
és 'elnyomó testvérek részéről a kereszt jele, mint egy egyház, a magát egyedü]
igaznak valló egyház számára kisajátított jelvény, a magyar reformátusságban
egészen megérthető ellenérzést támasztott nemcsak a kereszt jelvénye iránt,
hanem a «keresztény» szóalak i ránt is, amelyet a Pázmány-utódok azzal vertek
a fejéhez mínduntalan, hogy az az eretnek, aki a kereszt jelét nem becsüli,
magát a «keresztény» nevet sem érdemli meg». Ez a színte ösztönősnek mondí
ható, beidegződött ellenszenv érteti meg Hévész merev állásfoglalását a kér-
désben. Említi, hogy saját tapasztalata szerint is reformátusok körében terjed
a keresztény alak s ő maga is eredménytelennek érzi a küzdelmet ellene.
Viszont nem hajlandó elismerni, amit Horger már két évvel ezelőtt is hang-
súlyozott, hogy t. i. a «keresztény magyarság egysége érdekében» helyesebb"
vagy inkább bölcsebb volna a protestánsoknak is áttérni a keresztény alakra.
Inkább rábízza a dolgot «az élőnyelv titokzatos műhelyére, ahogyan rábízzuk
száz más szónak a vagylagos írását vagy ejtését», - megfeledkezve arról,
hogy az utóbbi esetekben a kétféle alakból senki sem csinál felekezeti kérdést,

E sorok írója úgy véti, hogy a magyar protestantizmus vezetői bölcsen
cselekednének, ha számolva a nyelvészeti kutatás eredményeível es legyőzve
a mult tapasztalataiból táplálkozó, de mégis a változott viszonyok közt indo-
kolatlan ellenszenvet a keresztény alak iránt, «áldozat» árán is elfogadnák a:
magyar nyelvközősség túlnyomó löbbségétől használt alakot. Sokat a «keresz-
tény magyarság egysége érdekében» ugyan nem várhatunk ettől a változástól,
mert a keresztyén egység más tényezőktől függ. Azonban a Hévész által is em-
Legetett «zugpolémía» kezéből egy fegyvert kíütnénk vagy 'annak a használatát
legalább is megnehezítenők, ha nem lehetne többé elhatárolni egymástól a
e keresztényeket» és «keresztyéneket». És vajjon nem könnyítenénk,e meg az
együttélést katolikus magyar testvéreinkkel saját híveinknek is, köztük külö-
nösen azoknak, akik katolikus környezetben élnek? Aki ismeri a mai helyzetet,
alig felelhet erre a kérdésre nem.mel.

Ha az a felismerés, melyet itt kifejtettünk, helyes, úgy nyilván csak a
magyar protestáns egyházak 'vezetőinek egységes eljárásától lehet jó ered-
ményt várni. Azért nem lehetnek egyesek a kezdeményezők. Kívánatos volna,
hogy a két protestáns 'egyház vezetői higgadtan, menten a multból kísértö
ellenszenvtől, megfontolnák a kérdést. K.

Senki sem él Krisztusban a gyülekezet nélkül; nincs gyüle~ezet az
Egyház nélkül, aminthogy egyik sem lehet meg Krisztus nélkül és Ö általa
is csak az isteni ige alapján létezik.

Schöll~l Simon v. hamburgi püspök.
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5ZÉLJEGYZETEK
Panamák
hírétől visszhangzik az ország. Ha el-
csitul valamelyik város botrányának
zaja, akkor ez csak azért történik,
mert más «lélekemelő» tudósítások kő-
tik le az érdeklődést. Már félő, hogy
beleszokunk a visszaélések világába.
Örülnünk kell, hogy még botrány jel-
Lege van a panamák feltárásának, Ret-
tenetes Lenne, ha az élet berendezése-
hez számítartók a közpénzek «pátríár,
kális» kezelését, és ha természetessé
válna előttünk a «kéz kezet mos» elve.
Hogy az ilyen megszokás, belefásulás
nem lehe tetlen. arra eléggé közismert,
szornorú bizonyság, hogyaproteli.
ciót nemcsak befogadta a közélet, ha-
nem egyenesen szentesítette ; ugyan ld
botránkozik meg ma a protekción ?
(Az, hogy a Máv. eltiltotta, egyelőre
csak azt bizonyítja, hogy van.) Van
tehát jó oldala a botránkozásnak. De
az, hogy sopánkodunk, szörnyülkö-
dűnk a panamák hírén, nyilván Im-
rántsem szünteti meg a bajt. A bob-
ránkozással ugyanis ki akarjuk ma-
gunkat vonni a felelősség alól; mín,
den szörnyülködés menekülés a vád
elől; minden sápítozás - mosakodás,
Pedig a panamák megszünésének az is
feltétele, hogy a vád felénk mutató új-
ját észrevegyük. Ha kártyaszenvedély
vitt valakit síkkasztásba, akkor bűn-
társa mínden partnere. Ha «élénk tár-
sadalmi élet» sodort valakit a köny-
nyelműségbe, akkor részes mulasztásá,
ban, (egy vele a vétekben mindenki, aki
őt azokba a «társadalmi kötelezettsé,
gekbe» belerántotta. Sőt, tovább kell
mennünk ebben az egyáltalán nem di-
csőséges szolídaritásban: nemcsak azok
felelősek egymásért, akik azonos mó-
don gazdagabbnak, előkelőbbnek akar-
nak látszani, mint amennyire futja,
hanem velük együtt azok is hibásak,
akik okosabbaknak és jobbnak akar.
nak látszani, mint amilyenek. Többnek
ünutatkozni, mint ami vagyok. Ez az

alaphiba. Ez is csalás, akár a panama.
- A belügyminiszter vasseprűt ígért,
Jól tette. De tudvalevőleg kevés a sep-
ríí a nagytakarításhoz. A sepergetés
sokszor csak felkavarja a port, de nem
távolítja el a szemetet. Aki teljes tisz-
:taságol akar a szobában, elrnozdít min-
dent a helyéből és felsúrolja a pad-
lót. Ilyen alapos tisztogatásra van
szükség. Ha nem lehet máskép bizto-
sítani az állandó tisztaságot, ki kell
dobni a hasoontalan holmikat, por-
gyüjtő függönyöket, és új rendbe kell
rakni a bútorokat. Ha a nagy takarítás
hasonlatát magukra értenék az asszo,
nyok, 'akkor érné el igazán a célját.
Mert hogy az asszonyokon sok mulha-
tik a panamákban, ahhoz kétség sem
fér.

A gyógyszerpanamáról

is lenne mondanivalónk, de inkább
hallgatunk, mert a hosszú lejáratú
vizsgálat után még ki fog derülni, hogy
szó sincs panamáról, sőt némelyik tab-
Ietta több gyógyszert tartalmazott a
kelleténél, tehát gáncs helyett dícséret
illeti az érdekelteket, - és akkor mi
kerülünk bajba rágalmazásért. Várunk
és nem beszélünk arról a csodálatos
emberi találmányról, amely úgy gyógy-
szer, hogy még sem gyógyszer. Any-
nyit azonban már is furcsállunk, hogy
felelős állásban levő ernberek hallani
sem akarnak felelősségről, a maguké-
'r.61semmiesetre ísem, legfeljebb a mái-
séról, Milyen megnyugtató lett volna,
ha az érdekeltek felelősségük vállalá,
sával kezdik nyilatkozataikat és csak
azután térnek rá a tényállás tisztázá-
sára. Igaz, hogy a felelőtlen, tehát II

felelősségérzettel szemben értelmetlen
nagyközönséget is meg kellene változ-
tatní, a sajtónak pedig éppen újjá kel~
lene születníe, hogy se a közönség,
se a sajtó ne szímatoljon mindjárt hi-
bát ott is, ahol csak a kornoly, ön-
emésztő felelősségtudat szólal meg.
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Nem az első eset
a diósgyör.vasgyári gyülekezeté, hogy
t. i. a templomépítésre fillérekből ősz-
szegyült pénz elsikkad hűtlen kerek kö,
zött. Most is az történt, hogy feltétle-
nül megbíztak vaLakiben. Arnilyen nagy
volt a bizalom, olyan nagy lett a csa-
lódás. Nem vált tehát be, hogy a lYJ.-
zalorn becsületességet kamatozik. Ideje
volna vizsgálat alá venni az emberek.
ben való bízás értékét, van.e valóban
világmegváltó szerepe, vagy talán egy
hamis eszmevilág szülötte, Rövid vizs-
gálat után is észrevennők, hogy a bi!-
zalom tömjénező dícsérete abból a
világnézetböl táplálkozik, amely az em-
bert jónak, romlás nélkül valónak
mondja. Egy~egy sikkasztasi eset meg-
hökkenti az ernbereket és kiábrándít ja
az ídeálízmus csalóka elveiből, d.erend-
szerínt muló a hatás; ha az ember
romlottságáról szóló keresztyén taní-
tást hallják, újra csak ellenállnak j

hogyne tennék, amikor még a kateli-
kus vallás sem meri megvallani a szo-
morú valóságot! Egyházunk életében
tehát egyrészt igen hasznos lenne, ha
az álhumanizmus félretételével a szigo.
rú ellenőrzést minden vonalon alkal-
maznánk, másrészt ez megfelelne az
emberről szóló tanításunknak is. Hit-
vallásaink semmibevevéséért, lám, úgy
büntet meg minket az Isten, hogy egy
gyülekezet megint évekíg várhat, amíg
hajlékot építhet az igének és a szerit-
ségeknek.
Az új élet
iratlan törvényeit emlegeti ifj. Horváth
Pál a budapesti Nemzeti Színház új
darabjában. Új gazdasági rend kör,
vonalai ütnek át a színfalakon. Amit
ma még tilt az állam törvénye, holnap
már megengedi j - ahogyan ma a tő-
két védi a törvény, úgy fogja védeni
holnap az embert és a kenyeret. Ez
lenne a gyökérproblémája a darabi-
nak, tehát sokkal súlyosabb annál a
régi etikai kérdésnél. hogy szabad-é
a jó cél érdekében a törvényt meg-
szegni. De, sajnos, a darab még így,
egyszerűbb formában sem fogja meg
méltó módon a problémát, nemhogy
éreztetni tudná az alapkérdés [elentő-
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ségét. Igy csak az marad elismerésre-
méltó, hogy egy állami színház végre
elő mer adni egy ennyire is merész
hangú darabot. Kár, hogya szerzö kéz,
zelíogható hatásvadászata, a főhős
nyeglesége, az igazságnak közhelyekbe
történt csomagolása hitelrontó a való-
ban közeledö új gazdasági rendre. A
mérleghamisítás annyira ellenszen-
v-esen van beállítva, mintha igazán
minden rendben volna a mai gazda,
sági életben, Hiába, «Ifj. Horváth Pál»
szerzője sem tud próféta (Isten hirnö-
ke) és tapsarató író lenni egyszerre. Az
a büntetése, hogy csak világűrben el-
vesző tapsot kap, irodalmi babért el-
lenben egy 1evélnyit sem.

"A nagy német nemzeti ébre-
dés

a nérriet evangélikus egyházat a ke-
resztyén tanítás ismerete nélkül ta-
lálta! Az egyház tiszta és világos taní-
tása az elmult évtizedek alatt össze-
keveredett mindenféle más emberi gon-
dolattal. A Bibliából csak azt ismerték
el igaznak és lehetönek, amit a 19.
vagy 20. század bölcs tudású embere
elfogadhatónak tartott. Oseik és atyáik
hitvallását csak sárguló papirosnak !tel-
kintették, melyek rég elavultak. Igy
nem csoda, hogy amikor néhány év-
vel ezelőtt súlyos tévtanítások ütötték
fel a Iejüket, nagy tömegek estek oda
áldozatul, mert hiányzott velük szem-
ben a meghamisítatlan, biztos isme-
ret és határozott állásfoglalás, Ezért
kell most az Istentől meghagyott szent
maradéknak, azoknak a keveseknek.
akik tudják, hogy mícsoda az Irás
tiszta tanítása, küzdelmes haroot vív,
níok és életveszedelmek közt hirdet-
niök: ismerjétek meg a hitvallásainkat,
rnert amit az apostolok és a reformá-
torok tanítottak, az az egyetlen igaz-
ság, a Biblia és Krisztus igazságab
A Harangszó e mondatai folyóiratunk
olvasóit is kérdőre vonják: hogyan
állnak a hitvall 6 keresztyénséggel
Hogy egyházunkban az igehirdetőknek
a Szentírás és hitvallásaink alapján
kell állaniok, ezt ma már senki sem
vonja kétségbe. De a Iegközelebbi szük-
séglet az, hogy legalább Ielügyelőink
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és a többi tisztviselők helyezkedjének
hitvallásos alapra. Elnöki megnyitóile-
ban és egyéb megnyilatkozásaikban bő-
ségesen ad nekik Isten alkalmat a ko,
moly «vallástételres hitvallásaink szel-
lemében.

A Budai Manrézában
a közelmulthan 37 tagú protestáns cso,
portnak tartottak 3-4 napos lelkigya-
kerlatot. Nem láttuk a résztvevők név-
sorát, a hírt is csak szavahihető kato,
likus barátunk tudósításából vettűk,
akinek a páterek maguk mondták, mi'-
kor lelke csendességet keresve nem
sokkal később maga is bevonult hozzé-
juk. De sokkal valószínűbb, hogy a
hír igaz, mint hogy befolyásuknak és
vonzóerejüknek fitogtatására hazugság-
ba keveredtek volna a Jézus-társasági
atyák. -- Lehetséges, hogy mind a
37 vegyesházasságú, gyermekei vallá-
sát rég elkótyavetyélt álprotestáns volt,
aki ezzel építette a hidat a végleges
átpártolásra, Azonban sokkal valószí-
nűbb, hogy volt kőztük egyház árulás
külsö cselekedeteivel eddig még meg
nem terhelt lélek is, aki kielégítetlen
keresésében, kiváncsiságában ezt is
megpróbálta.

Bizonyosak lehetünk a felől, hogy
e 3-'1 nap alatt nem sokat traktálták
őket pl. a Máría.kultusz, vagy a szen,
tek tiszteletének szubtilitásaival, bizo,
nyára nem szídalmazták a protestan-
tizmust. Talán még Hesseni Fülöp
ominózus kettősházasságát és Luther
szerepét 'ez ügyben sem emlegették
(bár ez utóbbit mostanában szeretik
megint idézni katolíkus folyóiratok).
Feltehetjük, hogy egyetlen áttérési tel,
szólítás sem hangzott el az egész idő
filatt s általában roppant medernek és
felvilágosodottak lehettek az atyák. A
csend, a Zúgliget erdős Iankái, a me-
ditációk, 's néhány ügyes, elegáns vi-
lágné.zetielőadás pedig jó emlékeket
szerzett a résztvevöknek, úgyhogy a
barátságos «Jöjjön máskor is és hoz-
za el barátját» nem igen tévesztette el
a szándékolt hatást.

Az idők változnak s velük a mód-
szerek is. A jezsuítáknak pedig meg

kell adni, hogy módszereikben most
is korszerűek. A cél viszont a régi
maradt: kiirtani mindent, ami eret-
nekség és hatalomma tenni Rómát
test és lélek, állam és nemzet fölött.
- Számunkra a tanulságos kortünet,
ből csak egy fojtókérdés marad: mit
teszünk mi a magunk elmélyülést és
Isten elötti csendességet kereső mü-
veltjeínk különleges gondozásáért.

Telepítsünk Argentiniába,
írja Nyisztor Zoltán a «Nemzeti Uj-
ságv.ban «Föld a láthatáron» címmel.
Újra az amerikai föld és arany szi-
rénhangjai 1 Szimbólumnak kitűnő ez
a cím. A magyarság ma olyan, mint
a tenger viharában szárazat, földet
kémlelő, kétség és remény közt hányó-
dó hajósnép. Es elhisszük a cikkírónak :
igaz, amit beismer, hogy a telepítés ér-
demi részéhez nem ért. Mi sem vagyunk
birtokpolitikai szakemberek, de az bizo-
nyos: «A nagy világon e kívül nincsen
számodra hely». Annyit hozzáértés nél,
kül is feltétlenül tudunk, hogy ama
Közép-Európájáhan a magyarság jővö,
jét sem képmutatással, sem pepecselés-
sel, sem Argentiniába való telepítés-
sel nem lehel biztosítani. Elég volt
már a magyarság szélnek eresztésé-
ből s idegenek telepítéséből. Hiszen
legnagyobb panaszunk, hogy nincs elég
magyar a Dunamedencében! Nyisztor
Zoltán járt Argentiniában. Könyvében
az ottani 200.000 magyarról úgy ír,
lmint hazátlanokról. Ez a szervezet,
keret és pásztor nélküli «nyáj» «hallga-
tagon, búnak eresztett fejjel, a hon-
vágy és hazátlanság sárkányával vias-
kodva ődöng, lézeng, hozzácsapódva
vagy elvérve idegen falkáktól». «Laza,
széthulló tömeg». «Titkos, rejtett só-
haj tásaiktói vagy kétségbeesett, hara-
gos hődűléseiktől hangos az amerikai
ég, de a nyájbaterelés és pásztorállítás
még el sem indult», Argentiníába ezek
szerint - bármennyi föld legyen is
ott - nem újabh hazátlan, ődöngő,
sóhajbozó és bődülő magyar nyáj kell,
(hanem Nyisztor szerint is: pásztor.
Most tehát pásztorok kítelepedésén le~
\lle a sor.
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SZELLEMI ÉLET
Három felvidéki regény_

Szépirodalmi életünk súlypontja a há-
ború után Erdélybe tolödott. Költőink,
regény és novellairóink legjobbjai vagy
odakint élnek, vagy onnan származtak
a csonkaországba. Az ország maga hozzá-
juk mérten szinte csak másodrendűt pro-
dukált, az ötfelé szakadt magyarság többi
része pedig a felvidéki Mécs Lászlótól el-
tekintve szóba se jöhetett. Annál nagyobb
meglepetést jelentett a karácsonyi könyv-
piacon a Franklin Társulatnak nyolc fel-
vidéki irót bemutató regénysorozata. Amit
nyujtanak, az jobbára nemes termés és jól
megállja helyét az erdélyiek mellett. Ta-
más Mihály, Darkó István és Szombathy
Viktor a háború utáni társadalom életét
rajzolják, amint az az új impérium alatt
kialakult. Érezni rajtuk, hogy valamivel
szabadabb levegőben rnozognak, mint az
erdélyiek. Nem kell a multba menekülniök,
sem Szakálas Abelek viszontagságaiban
szimbolizálniok sorsukat. Eléggé nyiltan
megírják azt, ami a szívükön van és tol-
lukra kivánkozik. Küzdelmük is más, amely-
ben állanak. Több az érintkezési felületük
az uralkodó nemzetiséggel. már amennyire
a tótot annak lehet tekinteni, mint az er-
délyieknek a románnal.

A most szóban forgó három regény kő-
zül Szombathyé a legkönnyebb. ("Zöld he-
gyek balladája.") Kedves, nem nagy igényű
mese keretében mutatja valamelyik magyar
kisvárosnak, többé-kevésbé Rimaszombat-
nak új arcát: a régi kasztoknak lazulását
és összefogását, vándorszínészek Pestre és
Hollywoodba sóvárgását, a fiatalságnak küz-
ködését, szétszóródását és ragaszkodását
a zöld hegyekhez. - Darkó az "E:gő csipke-
bokor"-ban egy nagyravágyó fiatal paraszt-
nak elszánt erőfeszítéseit rajzolja az uri
sorba, tekintélybe, hatalomba emelkedésért.
Falujába végül is perzselt szárnyakkal visz-
sza hulló Bódi Gyurija ugyancsak leköti az
olvasó figyelmét, rokonszenvét, de nem ke-
vésbbé érdekes a feltáruló felvidéki társa-
dalom képe a töt-magyar határvonal bizony-
t alanságaival. Tamás Mihály regénye: "Két
part közt fut a víz egyenest", ezt a prob-
lémát tárgyalja. Pesten és Beregszászban
játszik a kommün utáni években. Höse, a
szláv származású Bodák István lelkes és
áldozatos magyar, aki a csehek ellen több
ízben viszi vásárra a bőrét, ostoba dzsentri-
gőgtől mégis gúnyt, lenézést arat. A haza-
fiságból hasznot élvező, másokat koncul
dobó világunk, az eskütétel vagy menekű-
lés kínzó dilemmája, a magyar pártpolitika
balíogásaí, a nemzeti hovatartozás proble-
mái meglepö nyiltsággal tárulnak benne
elénk.

E regények alkalmasak arra irodalmi ér-
tékeik mellett, hogy készítsék az utat ma-
gyar és szlovák között, s megérdemlik mind-
azoknak különös érdeklődését, akiket belső
szálak kötnek a Felvidékhez. S. T,

Az építő szépirodalom
javához tartozik Br. Podmaniczky Pál: Nagy
Sámuel próbája (Győr, 1935 J c. elbeszélése,
amely egy csizmadiamester megkisértetése
történetének színes mozaikdarabjaiból for-
málódik ki. A műben az erkölcsi alapgondo-
lat, hogy megpróbálja az Ur azokat, akiket
szeret, és senki sem kísértetik meg erején
felül, nem mindenütt kirívó és mesterségesen
odabiggyesztettnek látszó elem, hanem épen
az írásra késztető élmény magja. Viszont
az elbeszélő rész sem hat úgy, mintha az
erkölcsi gondolat illusztrációja lenne, hanem
a keltő művészi egységgé olvad. A munka
építő jellege ezáltal csak nő, mert az igazi
szépség felemelő szuggesztiója hat az olva-
sóra. Az író az elbeszélésnek érdekes
keretet rajzol a Mária Terézia alatti protes-
tánsüldözések és a kemenesaljai népélet
megjelenítésével. Kűlönösen szépek a nagy
odaadással és szeretettel készült, finom
miniatürökként ható jellemzések. Az Ó
Graduálból vett énekidézetek szinte rnelo-
dramatikusan szövik át a munkát. Komoly
értéke az elbeszélésnek az is, hogy minden-
féle társadalmi osztályú és műveltségű olvasó
megtalálja benne önmapa számára a szép-
séget és érdekességet. H.
Magyarország - R6ma szemüvegén át.

A magyar történelemnek és egyháztörté-
nelemnek egyaránt fontos fejezetét alkotják
Magyarország és a pápai udvar kapcsolatai.
Igaz, hogya 16. század óta, amikor a magyar
királyok egyúttal a német-római szent biro-
dalom császárai voltak, ezek a kapcsolatok
jórészt csak közvetettck. A pápa egyházi
és politikai képviselői: a nunciusok Bécs-
ben székeltek s Magyarország az ő szeműk-
ben csak egy része volt a nagy birodalom-
nak, habár olykor felismerték, hogy ennek
az országnak a helyzete s viszonyai egyházi
s politikai tekintetben is mások, mint a
birodalom bármely részéé. A nunciusoknak
Rómába küldött jelentései s az onnan,
többnyire a pápai államtitkártói kapott
utasításaik rendkívül becses történeti doku-
mentumok, amelyek nem egyszer a kulisszák
mögőtt lefolyt számos és egyébként nem,
vagy csak kevéssé ismert tényről rántják
le a leplet. A porosz és osztrák történelmi
társulatok és római történeti intézetek a
mult század utolsó évtizede óta nagy
gonddal és rendszerességgel adják ki ezeket
a nunciusi jelentéseket, de természetesen
ezekben a kiadványokban a magyar vonat-
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kozások alig jutnak szóhoz. Igy nagyon is
szűkséges ennek az óriási anyagnak magyar
vonatkozású részét is kellőképen ismere-
tessé és felhasználhatóvá tenni. Ez éppen
a római Magyar Történeti Intézet legfon-
tosabb feladata s örömmel látjuk, hogy
Fraknói régebbi kutatásainak folytatásaként
meg is indult ez a munka a vatikáni levél-
tárban. Ennek a kutatómunkának gyümöl-
cseként két kiadvány fekszik előttünk. Az
egyik Vanyó Tihamér pannonhalmi főiskolai
tanár munkája: A bécsi nunciusok jelen-
téseiMagyarországróI1666-1683. (Pannon-
halma 1935. 108 lap jára 3 pengő), - a
másik Meszlényi Antal egyetemi m. tanár:
A jozefinizmus kora Magyarországon
(1780-1846) című nagyobb terjedelmű
könyve (Budapest 1934. Stephaneum : 454 1.).

Vanyó, nagyon helyesen, a Iorráspublí-
kációnak tudományosan megkivánt módját
választotta s csupán az a kár, hogy a nagy
anyagból túlságosan keveset szólaltat meg
közvetlenül, túlnyomó részét csak egészen
rövid tartalmi kivon a tok ban [regeszták]
ismerteti. Viszont bevezető tanulmányában
ügyesen és világosan foglalja össze a jelen-
tések fökérdéselt s utal egyes tisztázandó
problémákra. Tőrténetszemléletében észre-
vehetően komoly higgadtság vezeti. Az
ismertetett anyag a mi szempontunkból
különösen azért érdekes, mert ez az idő-
szak a magyar protestantizmus legszomorúbb
korszaka. Éppen ezért némileg meglepő,
hogy a Lipót-féle protestánsüldözésekről
aránylag kevesebbet találunk ezekben a
jelentésekben, mint amennyit várnánk.

Meszlényi, kevésbbé szerencsésen, az át-
tanulmányozott anyagat önálló feldolgo-
zásban nyujtja. Igaz, hogy amit nyujt,
az igy is sok érdekességet tartalmaz,
de éppen a szerző ki nem elégítő fel-
dolgozási módja károsan befolyásolja a
nunciusi jelentések anyagának világos át-
tekinthetőségét és felhasználhatóságát. A
mellett még katolikus szempontból is túl-
ságosan egyoldalú és fogyatékos a jozefi-
nizmus magyarországi történetét majdnem
kizárólag a nunciusi jelentések alapján elő-
adni. Igy nagyon is hiányos a jozefinizmus
kialakulásának ismertetése s gyenge ment-
ség az arra való utalás, hogy a II. József
korára vonatkozó vatikáni anyagót más
gyűjtötte össze. Éppen Vanyó utal arra,
hogy a jozefinizmus gyökereit már 1. Lipót
egyházpolitikájában kell keresni (26. 1.) A
reformországgyűlések vallásügyi. vitáinak.
sőt még a protestánsok egyenjogúsági tő-
rekvéseinek katolikus szempontú megvilá-
gitása ellen nem lehet ugyan kifogásunk,
de igenis az ilyen ferde és naiv beállitás
ellen: "A 300 éves protestantizmus 40 év
leforgása alatt akarta elérni azt a magas-
latot, aminek a 800 éves katolicizmus a
birtokában volt" (354. 1.), vagy az 1790-
91.-i vallásdgyi törvénynek olyan beállitása

ellen, hogy az "a hitehagyás szabadságá-
nak a törvénye" (107. 1,).

A magyar protestáns egyháztörténetírás
is érdeklődéssei várja a vatikáni levéltar
magyar vonatkozású anyagának minél tel-
jesebb közzétételét s ha ez a feladat első-
sorban természetesen a katolikus tőrténé-
szekre hárul is, a látás és a szempontok
gazdagodása érdekében csak hasznos lenne,
ha közben egy-egy protestáns kutató is
részt vehetne ebben a munkában. W. D.

Régi magyar imádságok.
Örvendetes jelenség az egyre növek-

vő érdeklődés a magyar mult szellemi
öröksége iránt, amely eddig sokszor szinte
hozzáférhetetlenül szunnyadt valamely
könyvtár poros unicum példányában s most
lelkes és kockázat ol is vállalni merő ku-
tatók jóvoltából újból napvilágot lát. Kű-
lönösen érdekelhet bennünket az egyházi
örökség: a XVI. és XVII. századnak val-
lásos és kegyességi irodalma, amely bibli-
kusságában shittartalmában nagyobbrészt
messze felülmulja a közelmultnak, de még
a jelennek is ily nemü irodalom-infIációját.
E jó ügyet szolgálja Incze Gábor Szöllősi
Mihály 1676-ból való bújdosó és kesergö
kurucok imádságait tartalmazó könyvecs-
kéjének kiadásával ("Az Urért és hazá-
jokért elszéledett és számkivetett Bujdosó
Magyarok Füstölgő Csepiije"}. Érdekesen
tükrözi korának nyomorúságát (Szelepcsé-
nyi primás és a gályarabok világa ez 1) s a
nemzeti és istenes dolgoknak azt a sajátos
keveredését, amely utóbb a magyar. pro-
testantizmusra annyira jellemző lesz. Őszin-
teség dolgában sem ennyire sem állanak
ezek' az imádságok a XVI. század na~y
imádságai mögött, de hittartalmi szempont-
ból mintha már magukban hordoznák a
későbbi megüresedés csiráit. A rövidebb
második rész azonban talán régebbi imád-
ságanyagot tartalmaz, amelyet jó Szőllösi
Mihály uram éppen tartalmi gazdagságánál
és szépségénél fogva sorolt a maga bús
fohászkodásaihoz. Különösen a "Bűnbo-
csánatért való rövid óhajtás" párját ritkító
gyöngye a magyar Imádságirodalomnak és
helyet érdemel minden ágendéban, amely
érdemes arra, hogy egyházi legyen.

Schalek Tibor.

Az "EvaDgelischeTheologieU (Kaiser
kiadás, München, megjelenik havonta, elő-
fizetési ára külföldön évi 6 RM) a hitvallá-
sos alapon álló, Barth szellemében dolgozó
teológusok szócsöve. A m. é. 10. számában
egy japán vallásfilozofus, Takizawa Kaisumi
a hit lehetőségéről közöl egy a német prot.
teológia problematikájában mozgó tanul-
mányt, azonkivül Eberhard egy prédikáció-
ját, Diemnek pedig egy rövid, a kereszt-
séggel foglalkozó írását hozza még az
érdekes füzet. K.

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

A folyóirat elfogadása előfizetési köfelezettséggel jár.



Levelesláda ..
A "lélek halhatatlanságá"-ra vonatkozó igen elterjedt s szél-

tében keresztyénnek tartott tanítás eredete iránt intézett kérdést egy
olvasónk szerkesztőségűnkhőz. A kérdés oly fontos, hogy legközelebb
külön tanulmányban térünk rá vissza. De addig is megállapítható, hogy
a lélek halhatatlanságáról a Biblia nem tud, hanem ez a fogalom a görög
Wozófiai gondolkodásból származik (v. ö. Platon Phaidon-át !). Az Uj-
szővetség feltámadásról és örök életről- beszél, ami egészen más és
sokkal több, mint a lélek halhatatlanságának színtelen fogalma. Isme-
retes, hogy Luther Márton keserűen fakadt ki az 1517-i vatikáni zsinat
ellen, mely a halhatatlanságról szóló filozófiai tanítást keresztyén dog-
mának minősítette. "Akik a filozófusok közt a legkiválóbbak voltak, -
írja Luther nagy Genesis-kommentárjában - úgy gondolták, hogy a
halál eloldja és kiszabadítja a lelket a testből: miután pedig testének
lakásából eltávozott, az istenek társaságához csatlakozik és szabad
mindenféle testi sanyarúságtól. Ilyen halhatatlanságról a filozófusok
álmadoztak, jóllehet azt kielégítöen sem megalapozni, sem megvédeni
nem tudták. A Szentírás ellenben egészen másként, t. i. a feltámadásról
és örök életről tanít és ennek reménységét oly módon tárja fel előt-
tünk, hogy abban nem kételkedhetünk." (Luther művei, erlangeni kiadás,
op. lat. 2, 83.)

"F:ájdalmasmegdöbbenését" fejezi ki egyik olvasónk a "Refor-
mátus Elet" ezévi első számának "Augustus császár és Antal király"
című közleménye fölött. Valóban fájdalmas az az általánosítás, mellyel
a kiváló egyháztörténész szerző egy nyomdai szedőnek a baklövését
az egész lutheranizmusnak rója fel s úgy véli, hogy ~ez a parányi eset
nagyon pompásan belevilágít a német lutheránus államegyházi gondol:-
kozásba" s még hozzáteszi, hogy ez a gondolkozás éledt újra "a német
protestánsok egy jórészénél" és "okozza a valódi evangéliumi keresz-
tyénség üldőztetését." Pedig a szerző is tudja, - maga is mondja, --
hogy az inkriminált nyomdahibás énekeskőnyvet "nem engedték forga-
lomba kerülni", nyilván t. i, a lutheránus egyházi főhatóság képviselői.
azok, akiknek az államegyházi gondolkozását a szerző szerint ez az
eset jellemzi! S ha az a következtetés, melyet a szerző itt levon, egy-
szerűen a levegőben lóg, még felelőtlen ebb dolog ezt a mondvacsinált
••német lutheránus államegyházi gondolkozást" megvádolni avval, hogy
••ez okozza a valódi evangéliumi keresztyénség üldöztetését." Bizantiniz-
mus és szervilizmus volt máskor is az egyházon kívűl és belül és van ma
is. Ha példákat keresünk rá, sem a szerzőnek, sem másnak nem kell
idegenbe menni, de legyünk annyira komolyak, még akkor is, ha könnyű
lélekzetü "tüköreserepet" írunk olvasóinknak szórakoztatásul, hogy ne
vádoljuk a másik egyházat felületesen. Ha a mai súlyos helyzet gyö-
kereit keressük, van mindegyik egyháznak elég oka önmagát vádolni
s legtöbbet az tesz a javítás érdekében, aki a saját házatáját tartja
rendben. V. ö. Máté 7, 3-5.

Pap Benedekről, .akinek az én~két a Kincseink rovatban közöl-
jük, többet sem tudunk. mint hogya 16. század közepén kassai polgár
volt, a reformált keresztyénség hívei közé tartozott. Ez az éneke
Bornemisza Péter énekeskönyvéből való.



Jelen számunk
D. Dr. Prőhle

Sopron. - Wolf Laj
VII. Vilma kiráyné-ú'

l{atársai:
,ly. egyetemi tanár, Sopron. -'Dr. Kiss J~
-lkész, Cegléd. - Dr. Vermes Miklós, !liml
-19. - ifj. Prőhle Károly, s. lelkész Kéty.

te. tanár,
,B. apest,

Szerkesztöségünx .z beküldött könyvek:
Hoffmann de ViS_ile Zsuzsánna:' Isten tudja miér t ... ford. ö i'iers Elekné,

Kálvin Könyvtár, Budapest, 1935, ára 1 P. - 1. Kr.- Velőssy-Elek. ! orosz titok.
Budapest, 1935, Pázmánv Péter Irod. Társ., ára 1 P. - Piper Otto: Sin, ld Geheimnis
der Geschlechter, Berlin, Furche-kiadás, 2'S5, kötve 3'60 RM. - Göma' '1: Die rechte
Kirche, Berlin, 1935, Fur che-kiadás, 1'50, kötve 2'10 RM. - Trillhaas:! "hers Kleiner
Katechismus, BerJin, 1935, Furche-kiadás, 1'35 RM. - Pauls: Erziehung ur.d Unterricht
in Luthers Theologie, Berlin, 1935, Furche-kiadás, 295 RM. - Schnei ler Johs: Die
Christusschau des .Iohannesevangeliums, Berlin, 1935, Furche-kiadás, 0'75 RM. -
Keussen: WilIensfreiheit, Berlin, 1935, 4'35' RM. - Schick Erich: Heiliger Dienst,
Berlin, 1935, Furche-kiadás, 3'60, kötve 4'35 RM. - Spoerri: Der Herr des Alltags,
11. kiadás, Berlin, Furche-kiadás, 1935,090 RM. - Quervain: Vom rechten Verstandnis
der christlichen Freiheit, Berlin, 1935, Furche-kiadás, 1'45 RM. .; Leipoldt: Jesus oder
Paulus, Leipzig, 1936, Dörfílíng & Francke kiadás, 2'95 RM. - Stoll Christian: Interírn I
München, Chr. Kaiser-kiadás, 1936, 0'60 RM .. - Sommetreuther Bekenntnispredigten,
9. füzet, München, 1936, Kaiser-kiadás, 0'34 RM. - Gurian w.: Der Kampf um die
Kirche im dritten Reich, Luzern. 1936, Vita Nova-kiadás, 3'75 sv. fr. - Foerster F. w.~:
Ewiges Licht und m.enschliche Finsternis, Luzern, 1936, Vita Nova' kiadás, 4 sv. fr. -
Claudel P. :,Gedanken und Gespráche, Luzern, 1936, Vita Nova-kiadás, 6'25 sv. fr. -
Müller. Chr.: Luthers Lieder, Göttingen, 1935. Vandenhoeck & Ruprecht kiadása,
2'10 RM. - Zimmermann Bernhard Hans: Das Luthertum in E'senstadt, 2. kiadás.
Evangelíscher Presseverband für Österreich, 1'60 P. Ugyanaz: Festschrift zur Weihe
der evangelisch-Iutherischen Auferstehungskirche und des neuen Pfarrhauses in Eisen-
stadt, Burgenland, 1935, Eisenstadt. Ugyanaz: Die Lutherische Kirche in Osterreich,
1936, Martin Luther-Verlag in Erlangen. 40 Pfg.

A beküldött könyvek ismertetésére még visszatérünk. A németországi könyveknél
a nálunk érvényes, u. n. "külföldi árak" vannak feltüntetve ....

Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Karner Károly:

"Máté evangéliuma"
c. könyvét, mely az evangéliura 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 I], Megrendelhetö a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, Sopron, Várkerület 66.

--
Megjelent az

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

Ára S'- pengő.
Megrendelhetö az Evang. Hittudományi Kar Dékáni Hivatalá-

nál Sopronban.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


