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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.

Az evangelium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítia, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Kűlönős 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,
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VHággyúlöletet bírdet a keresztyénséq 1
Ne szeressétek a világot, se azokat,

amik a világban vannak. Ha valaki a világot
szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
Mert mindaz, ami a világban van. a test ki-
oánsáqa, és a szemek kívánsága, és az élet
kérkedése nem az Atyától van, hanem a vi-
lágból. (1. Ián. 2,15-16.)

lAz intelem: «Ne szeressétek a világot l» mintha csakugyan világgyűlölet-
ből fakadna. Azért kényelmetlen és a mellett elutasító érzést vált ki a mai em-
berből. úgy hat reá, mintha rég betemetett sírokból kísérteties halotti szó hang-
zanék. A nyomában kolostorok képe tolul a szemünk elé a világból menekült,
hiú szeretetét megtagadó sápadt lakóival, és halljuk a fb'ij'dalmas szisszenést,
amely, a test élnivágyását ostorozó kerbácsütések alatt az önsanyargatásban tob-
zódók összeszorított foga közül tör elő. Azután tudatunkra jutnak azok a szálak,
amelyek bennünket ehhez a világhoz fűznek, hullámo znak bennünk azok a forró
érzések, amelyek a világban való életünket átjárják és szeretetben forrasztanak
össze drága értékekkel, amelyeket a világban élvezünk: családunkkal, a hazá-
val" hívatásunkkal, a világ annyi szépségével és úgy érezzük, hogy ez' a kívánság:
«Ne szeressétek a vílágot l» - balgaság!

De más gondolatokat is ébreszt ez az intelem, Eszünkbe j utnak emberi
alkotások, fáradságos életek gyümölcsei, amelyeket mind a világ igenlése, nem
pedig a megtagadása hozott létre. Gondolunk a haladásnak eredményeire, ame-
lyek az élet minden területén formálták ezt a világot és nemcsak kényelmesebbe
tették! a benne való létet, hanem igaz javát szolgálják az emberiségnek. Szemünk
elé idézzük az orvosi tudomány fej lődését, hatalmas jóléti intézmények létre-
jöttét, technikai alkotások áldásos hatását - és úgy érezzük, hogy az apostoli
intelem egyenesen veszélyes, kárttevő, mert kultúraellenes. '

Végül úgy tetszik, hogy a józan vallásos megfontolás is ellentétbe állít
vele. Isten teremtette ezt a világot, még pedig azért, hogy éljünk vele, uralmunk
alá hajtsuk. Gyönyörű szépnek teremtetle. Maga akarta, hogy örömünk legyen
benne. Jézus maga is távol állott a komor világgyűlölettől. Meleg szeretettel be-
szél példázataiban virágról, égi madarakról, lsten világának nem egy szépsé-
ges vonásáról, Ez világosan mutatja, hogy szerette nemcsak az embert, hanem
magát a világot is. Az tehát, hogy mli ne szeressük' a világot, talán még isterr-
ellenes kívánság is!

Mégis joggal hangzik el! Mégis éppen ma, a m'ár annyira tökéletesen be-
rendezett világban kell szólnia szüntelenül, erőteljesebben és sürgetőbben, mínt
valaha, a meghallgattatás minden igényével: «Ne szeressétek a világot ls Hogy ez
az intelem nem tűr ellenmondást és megalkuvást, azt világossá teszi a megoko-
lása: «Hu valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.» Benne
van ebben a megokolásban az unszolás: «Az Istent szeressed és ne a világot ls
Benne van a kérlelhetetlen megállapítás is: «Vagy az Istent szereted, vagy a vi-
lágot. Mind a kettőhöz egyszerre nem ragaszkodhatsz.s

Hogy ez mennyire igaz, azt nem vonhatjuk kétségbe, ha megértjük, hogy
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milyen világ szeretetétől óv az Ige. Nem arról a világról van szó, amely Isten
kezéből kikerült, hanem arról amely bűnbe esett. Mert az emberek az Isten ke-
zéből kikerült világban elhomályosították, sőt széttépték azokat a kapcsolato-
kat, amelyek a teremtett világot a Teremtővel ősszefűzfék. Arról a világról van
szó, amelyet a «testnek kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése»
jellemez, illetőleg sajátított ki magának. Időszerű az apostol intelme azért, mert
ma lehetetlen a világot másnak látni, mint a test és szemek kívánsága és az élet
kérkedése megbomlott színterének.

Nagy haladást tett az emberiség, ez igaz. De ez a haladás odavezetett,
hogy ma szinte minden tÖl"'ek!v!~sa test és a szemek kívánságából fakad és
annak kielégítését célozza. Ez a körülmény kölcsönöz sátáni vona st a gépek
zsarnoksága alatt nyögő iparnak, teszi erkölcstelenné a kereskedelmet, Iertözí
meg a szellemi élet könyvtermékeít, gáncsolja el a világ- és nemzetpolitikai élet-
ben! a tiszta lés nemes törekvéseket. A test tombolja ki magát a világ életében, az
a test, amelyet tisztátalan ösztönök fűtenek, amely a kegyetlenségig menő önzés
rabszolgája. Csak a vak nem látja meg, hogy kérkedés ma az élet, amely
ebben a világban folyik, kérkedés az ember vívmányaival és teljesítmé-
nyeivel, kérkedés Istentől való íüggetlenségével, kérkedés azzal, hogy neki nem
kell az Isten!

Errő] a világról van szó, amikor az Ige int, hogy ne szeressük a világot,
arról, ami a világban Isten nélküli, istenellenes.

fA keresztyénség tehát az Isten nélküli és istenellenes világ megtagadására
szólít fel. De ez a «világgyűlölet» a világnak teljességgel való igenlése. Vallás-
tétel arról, hogy a világ Istené és meglint azzá kell lennie. Ösztönzés a világnak
Isten számára való meghódítására. Arra, hogy ám vessük bele magunkat minden
munkába, sőt minden örömbe is, amelyet nekünk családunk, hivatásunk, minden
nemes emberi eszmény nyujt, de képviseljük mindenütt és mindenkor Isten
ügyét t A magunk akarata, a test és a szemek kívánsága helyett töltse el az egész
életet, szentelje meg azt az Isten iránt érzett alázatos hála!

Budaker Oszkár.

Mi az Úr Jézus Krisztushoz és az ő igéjéhez ragaszkodunk, így nem
jutunk tévútra. És az Igét vallani fogjuk, amig szájunk nyitva lesz és
beszélni tudunk és vallást teszünk a mi Urunkról, amint ő parancsolta.
Ettől a hitvallástói sem a tűz lángja, sem éhség, sem szomjúság el nem
térithet.

Heim Károly,
tübingeni professzor.

Clarenbach Adolf,
az evangélium vértanúja Kölnben, t 1529.

Ha Jézus nem is mondotta volna ismételten, akkor is mutainá élet-
sorsa, hogy nem az volt a célja, valamiféle erkölcstan vagy filozófiai
rendszer számára szerezzen híveket. Azt akarta elérni az embereknél,
hogy ő érette mindeni elhagyjanak és őt kövessék, azaz, hogy feltétel nél-
kül felvállalják, amit Ő parancsol nekik.
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Istenes ének.

Panaszhodásimnak sok inségébiil
Kiáltok Ur Isten bűn setétségébiil
Vétkeimnek igen dohos örvénjébül,
Szabadíts kérlek meg az bűn tömlöcébül.

Terhe íme mini nyom jaj sok vétkeimnek,
Nevekedik árja az én Iélelmemneh,
Arad erős habja heserűségemneh,
Emészt szörnyű kínja bűnöm Iehélyének,

Ördög kötelével kötözött rab vagyok,
Bűnnek tömlöcéből Uram hozzád vágyok,
Jaj ne hagyj eluesznem, mert bűneim nagyok,
Lám kezed munkája és Iérgecshéd vagyok.

Keserves lelkemet a te szeni nevedért
Mosd meg bűneimbül kiontott véredért,
Ne vess kárhozatra kinos halálodért.
Értem is megholtál. bűnös szolgálódért.

Az te eltéoedeit gyenge juhocskádot
Keresd fel Úr Jézus, mutasd ió voltodat
Az te jobb kezeddel nyujtsad irgalmadat,
Jaj kétségben esni ne hadd szolgálódat.

Drágalátos Jézus, csak te néked éljek
Híven szolgáljalak, senkitől ne féljek,
Valamit te utálsz, én mindent gyűlöljek,
Minden gonoszságot nagy távul kerüljek.

Nagy sok jó voltodért legyek hálaadó,
Hittel, szeretettel te hozzád hasonló,
Bűnömet elhagyván csak téged szolgáló,
Az gonosz vétkeket mindenkor utáló.

Ily rút biineimbiil szépen kitisztulván,
Sok gonoszságimbul is meg-megújuluán
Eljek igazságban csak téged imádván,
Tiszta sziubiil az te nagy nevedet áldván.

Petrőczy Kata Szidónia
1664-1708.
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Evangélikus tanárképzés.
Evangélikus egyházunk Luther, a nagy reformátor szellemében kezdet-

től fogva különös gondot fordított az iskolaiupjre, az alapvető népművelésen
kezdve fel egészen az értelmiség kiművelésének legmagasabb fokáig. Az a sok
áldozattal járó és sok fényes eredményt felmutató munka, melyet Jegyházunk
az iskolázás terén évszázadokon át végzett, a magyar művelödéstörténet leg-
díszesebb lapjaira tartozik. Kétségtelen, hogy egyházunkat ebben a munkában
nem csupán a művelődés iránti közvetlen érdekeltség vezette, hanem mindenek-
ílölött az a lelki érdek, hogy az evangélium erőivel hassa át a 'nép összes réte-
geit és a műveltség egész területét. Csak ezen vezérlő szempont alatt válik az
iskolázás az egyház lényegszerű hivatásává, minden iskola az egyháznak egy-egy
életszeroéoé, míg ellenben, ha ez a vezérlő szempont nem (érvényesül, ha az
iskolában az evangéliumhelyett e világ szelleme válik úrrá, akkor az iskola
«egyházb jellege nem egyéb hamis cégérnél. melyet jobb, ha minél előbb eltá-
volítunk, Az egyháznak nem lehet hivatása, hogy az evangéliuni szellemétől
idegen, pusztán világi kultúra terjesztője legyen.

Ameddig egyházunk az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás összes szerveit
saját kezében, azaz lelki hatalmában tartotta, ameddig tanítóinak, tanárainak
legnagyobb része teológiai képzésben részesűlt, addig sikerült egy lényegileg'
egységes, evangéliumi szellemű kultúrát produkálnia s amit ma evangélikus
kultúrának nevezhetünk, az most is még jórészt annak a régibb időszaknak ál-
dolt hagyományaiból él.

'Evangélikus kultúránk színevesztésének és belső elerőtlenedésének egyik
főoka kétségkívül a szabadgondolkodó liberalizmusnak az a szelleme, mely egy
több emberöltőre kiterjedő szellemtörténeti kerszakon át szinte teljesen hatal-
mába kerítette.egyházunk egész iskolaügyét. Ez a szellem pozitívevangéliumi
élettartalom híján lényegileg a katolieizmussal, mínt a «maradiság» szellemé-
vel való ellentétböl és a «haladás» többé-kevésbbé radikálisari értelmezett jel-
szavának únos-untalan hangsúlyozásából élt, Ennek a szellemnek az uralma
alatt iskoláínk, különösen is középískoláink egy lényegileg szekularizált, vilá-
gias kultúra terjesztőivé lettek s velük szemben megelégedtünk, ha a nevelés
munkáját afféle felekezetközi «valláserkölcsi. szellemben végezték, mely ellen
a zsidóságnak és a szabadkőanívességnek lehetett legkevesebb kifogása. Igy
nevelődött iskoláinkban egy olyan «protestáns intelligencia», mely az egyházat
igazi lelki mivoltáért már egyáltalában nem, hanem csak mínt «kultúrintéz-
ményt» tudta méltatní,

A belső elszegényedéssei - nem minden okozati összefüggés nélkül -
karöltve járt az a külsö, anyagi elszegényedés, mely egyházunkat arra kénysze-
rítette, hogy nagykiterjedésű iskolaszervezetének fenntartása végett az állam
anyagi támogatását vegye igénybe. Ennek következménye pedig az lett, hogy!
iskolaügyünk nemcsak az igazgatás (ellenörzés), hanem a belső berendezés
(<<állami tantervs l) tekintetében is nagy mértékben az állam közvetlen befo-
lyása alá került, míg az egyházi «autonómia» ugyanolyan mértékben látszatta
üvegesedett. Igy az állam egyformaságra, sablonizálásra irányuló természetes,
hajlama érvényesül az iskolaügy terén is. Ez, a másik főoka annak, hogy iskola-
rendszerünk egyházi jellege és kultúránk evangéliumi verete kérdésessé, sőt
kétessé vált, nem is szólva arról, hogy intelligenciánk tekintélyes hányada álta-
lában nem evangélikus iskolákban nevelődik.

Egyházunknak a mai kor szellemi válságában parancsolóan szükségessé
vált magára eszmélése feltétlenül megköveteli azt is, hogy iskoláink ismét mind-
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inkább egyházunk eleven életszerveivé váljanak. Egyházunknak ebből az érdek.
bőr mindent meg kell tennie, amit az adott körülmények között megtehet. Há-
lával ismerjük el mindazt, ami ebben az irányban egyes vezető embereink,
különösen püspökeink indítására máris megtőrtént. illetve elkezdődött. De két-
ségtelen, hogy ezen a téren még sok a teendő.

'Ezeknek a gondolatoknak az összefüggésében külőnös hangsúly esik
középiskoláinkra, mert evangélikus intelligenciánk nagy része ezekből kerül
ki. De itt mindjárt kitűnik az is, hogy egjiskolarendszer csak akkor felelhet
meg a maga hivatásának, ha minden irányban ki van építve, azaz ha az egész
vonalon gondoskodás történik a nevelők neveléséről is. Ebből a nézőpontból
tekintve pedig evangélikus iskolareudszerűnket, sajnos, egy elhatározó ponton.
igen hiányosnak kell mondarrunk. Tanító- és tanítónőképzö intézeteink, hála
Istennek, még vannak és nyilvánvaló, hogy ezek fenntartásához éppen olyan
szívós és minden áldozatra kész eltökéltséggel kell ragaszkodnunk, mint népisko-
láinkéhoz, mert evangélikus népiskola nem lehet evangélikus tanítóképzés nél-
kül. Ebben a vonatkozásban tehát még igyekszünk gondoskodni a nevelők ne-
veléséről. De hogyan állunk középiskoláinkkal ? Itt már nagyon is érezhetően
megszakad a nevelők neveléséről való gondoskodás. Középiskolai tanulósere-
günk oktaló-nevelői kizárólag állami főiskolákon és egyetemeken nyerik ki-
képzésüket, melyre nézve egyházunknak úgyszólván semmi ingerenciája nincs.
Ha ennek ellenére vannak még középiskolai tanáraink, akik igazán egyházunk
szellemében igyekeznek betölteni nagy felelősséggel járó hivatásukat, ezt Isten
után kétségkívül olyan tényezőknek kőszönhetjük, melyeknek a tanárképzéssel
mint ilyennel semmi közvetlen kapcsolatuk nincs és maga ez a tényelegendől

arra, hogy középiskoláink evangélikus jellegét esetlegessé, egyházi létjogosult-
ságukat kérdésessé tegye. A hiány tehát ezen a ponton igazán tágra nyitott
szájjal kiált felénk.

.Ezt a' hiányt egyházunk már régóta érzi s az evangélikus tanárképzés
kérdése időről-időre sokat foglalkoztatta vezető köreínket. Életrevaló megoldást
találni azonban mindeddig ném sikerült. Egyetemeink valamelyikével kap-
csolatban állandó jellegű evangélikus tanárképzőintézet létesítésére azért nem
lehet gondolni, mert nincsen mód arra, hogy a tanári pályára készülő összes
evangélikus ifjainkat egy egyetem székhelyén gyüjtsük össze, még kevésbbé
lehet szó arról, hogy mind a. négy legyetemünkkel kapcsolatban Iétesítsüníe
evangélikus tanárképzőintézetet. A kérdés megoldását azonban még tovább el-
odázni most már nem lehet, annál kevésbbé, mivel az új középískolaí törvény
a hazafias és vallás-erkölcsi nevelés nyomatékos hangsúlyozásával, de külö-
nösen is vallás- és közoktatásügyí miniszterűnk bölcs belátásaról tanuskodó
azon rendelkezéseivel, melyek az iskolafenntartó autonómiáknak az eddiginélt
több lehetőséget biztosítanak a törvény keretein belül jellegzetes sajátosságaik
érvényesítésére, egyenesen felhívja egyházunkat a nevelők neveléséről való gon-
doskodásra. Maga a tanügyí kormány utat mutat a kérdés megoldására is,
amikor középiskolai tanárok számára szünidei tanfolyamokat rendez, hogy őket
a középiskolai reform követeléseinek megfelelő továbbképzésben részesítse. Vé-
leményem szerínt az evangélikus tanárképzés kérdésének az adott helyzetben
egyetlen lehetséges, de egyúttal sürgősen követelt megoldása az, hogy egyhá,-
zunk evangélikus tanárjelöltek és tanárok számára szűnidei tanfolyamokat
rendez, melyeknek munkateroébeti - bár sűrített formában - helyet talál
mindaz, amit az evangélikus tanárképzés szempontjából szükségesnek tartunk.
Ide tartozik mindenekelőtt egyházunk tanításának alapvonalaiban való ismer-
tetése, bevezetés a Szentírásba, a keresztyénség történetének áttekintése, evan-
gélikus neveléstan, evangélikus hivatás-etika, a hitvédelem fő kérdéseinek meg-
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világítása, a jelenkor szellemi harcában való tájékoztatás az evangelium new,
pontjából, a történeti «átértékelések» megvilágítása. a különböző középiskolai
szaktárgy-körök evangéliumi szellemben való feldolgozására irányítás stb., ter-
mészetesen míndez a megf~lelő szellemi színvonalon, arra hivatott előadók
beállításával.

Ezen evangélikus tanárképző szünidei tanfolyamok szervezetének és
imunkatervének részletes kidolgozása nem tartozik ide, - egyetemes egyhá-
zunknak remélhetően már legközelebb módjában lesz egy idevágó javaslattal
foglalkoznia. Itt még csak egy megjegyzésre szorítkozom.

Az ügy rendkívü li fontösságához és komolyságához mérten szükséges-
nek tartom, hogy a tanfolyamokon való részvétel ne függjön kinek-kinek sza-
bad tetszésétől, hanem bizonyos - talán közepes - kerhatárig kötelező legyen
mindazok számára, akik evangélikus kőzépiskolákhan, fiú- és leánygimnáziu-
mokban, polgári iskolákban, tanító-, illetve tanítónőképzöíntézetekben és ezen is-
kolákkal kaposolatos nevelőintézetekben mint egyházunk alkalmazottai tény-
leges szolgálatban vannak; amennyiben a tanfolyamok életbeleptetése idején
'még véglegesítve nincsenek, véglegesítésük tétessék függővé ezen tanfolyamok
elvégzésétöl, Tanárjelölteket természetesen nem lehet ilyen tanfolyam elvég-
zésére kötelezní, de pályázatok alkalmával előnyben kell részesíteni azokat,
akik önként elvégezték. De örömmel kellene űdvözölnűnk azt is, ha nemcsak
tanárok és tanárjelöltek. hanem iutelligenciánk egyéb tagjai is látogatnak eze-
ket a tanfolyamokat, melyek természetesen csak úgy érhetik el céljukat, ha
bennük igazán egyházunknak önmagára eszmélt szelleme és életereje munkál-
kodík.

D. Dr. Prőhle Károly.

Kálvin Instttutío-iának négyszázéves
jubileuma.

A reformáció megindulásának négyszázéves jubileumi évfordulója (1917)
óta majdnem minden évre esik a reformáció további eseményeivel kapcsolatos
jubileumi évforduló. Ezek legnagyobbrészt magának Luther Mártonnak a sze-
mélyévei vannak kapcsolatban s Luther ökuménikus jelentőségét mutatja, hogy
nem csupán a lutheri keresztyénség. hanem jelentőségükhöz mérten legtöbb-
ször az egész ú. n. protestáns keresztyénség kiveszi részét ezekből a j ubileumi
megemlékezésekből. A mostani év első ízben fordította ilyen jubileumi ünnep-
ség során a protestáns világ figyelmlét a svájci reformáció nagy alakja: Kálvin
János felé. Négyszáz évvel ezelőtt, 1536-ban jelent meg Baselban Kálvin leg-
nagyobb jelentőségű irodalmi alkotásának, az lnstitutio-nak (teljes címe, Instí-
tutio Religionis Christianae, magyarul: Tanítás a keresztyén vallásra) első kia-
dása, mely az addig ismeretlen nevű szerzönek a reformáció hívei között egy-
szerre nagy tekintélyt szerzett.

.Miután a nagyjelentőségű évfordulóval kapcsolatos jubileumi ünnepségek
és események nagyrészt már lezajlottak, érdemes nekünk is szemlét tartanunk
ezek felett s egy-két tanulságot levonnunk belőlük.

A nagy és nemzetközi jellegű emlékünnep ség Genfben folyt le ez év
júniusának közepén. Genf városa elsősorban saját reformációjának négyszázadik
évfordulóját ünnepelte. Ez a reformáció még Kálvin közremüködése nélkül,
'francia honfitársának: Farelnak munkásságára történt, aki azonban még
ugyanabban az évben a Genfen csak átutazó Kálvint ottmaradásra és a refor-
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máoíó munkájába való bekapcsolódásra kényszerítette. A genfi ünnepségcsen
azonban természetszerűen Kálvin személyének és az Institutio jelentőségének
méltatásán volt a hangsúly. Az érdeklődés középpontjában kétségtelenül Barth
Károly állott, aki a sánta meggyógyításáról szóló alapigéről (Csel. 3,1-10) tar-
tott nagyhatású prédikációi.

A magyarországi reformátusság talán még a svájclakat is felülmúló mó-
don ünnepelte ezt a jubileumot. Az egyetemes konvent külön ünnepi ülésen
emlékezett meg egyszerre az Institutic-ról és a gályarabok kiszabadulásáról
(260-ik évforduló). Az ünnepi beszédet Ravasz László tartotta, aki Kálvint mint
az «egykönyvű emberb jellemezte. A konvent szép emlékplakettet is vésetett
ez alkalomra. A megemlékezésnek legméltóbb és valóban nagyszabású meg-
nyilatkozásai azonban az irodalmi alkotások, Kiadták az Institutio 1536. évi első
kiadásának új magyar fordítását, amit Victor János végzett el, míg az értékes
történeti és teológiai bevezető tanulmányokat Révész Imre és Vasady Béla deb-
receni professzorok írták. A debreceni református hittudományi kar ezenkívül
külön hatalmas emlékkönyvet adott ki, mely nagyszerű külső kiállítás ával és
számos nagyértékű tanulmányával a külföldi jubileumi irodalomban is párját
ritkítja. Annál sajnálatosabb, sőt érthetetlen, hogy miért kellett egyik erdélyi
szerző teljesen tudománytalan írásának előkelő helyre állításával az Emlék-
könyv általános színvonalát érezhetően lerontani és a jelentős tudományosságot
képviselő erdélyi teológiai munkásságot is így diszkreditálni.

[Bennünket a jubileum kapcsán elsősorban Kálvinnak Lutherhoz mért
reícrmátorí jelentőségének és általában a lutheri és kálvini keresztyénség mai
viszonyának kérdése érdekel. Mindkét kérdés annyira szerteágaz6, hogy velük
itt kimerítően nem foglalkozhatunk, csak néhány megjegyzésre szorítkozhatuuk.

Kálvinnak Lutherhoz való viszonyát meghatározni nem könnyű, sőt ké-
nyes feladat. Szekták Kálvint Luther legnagyobb tanítványaként emlegetni, de
sokszor olyanformán, hogy a tanítvány túlszárnyalta mesterét. E szerint Luther
a reformáció munkájában megállott a félúton és Kálvin volt az, aki ezt' a munkát
teljes következetességgel befejezéshez juttatta. Ezt a «következetességi» szem-
pontot nagyon gyakran hangoztatják református részről, még Révész Imre is
ehhez látszik hajlani a Magyar Szemle kiadásában megjelent s a reformációt
ismertető füzetében. Sőt Ravasz László is említett ünnepi beszédében teljesen
ennek a szempontnak a var ázslatában állva mondotta: «A protestantizmus
nem egyéb, mint a keresztyénség következményeinek (!) egy adott történelmi
pillanatban való gyökeres levonása» és «Kálvin levonta a következrnényeket
reformátor társainak tanításából is».

Kálvinnak Lutherhoz való víszonyát és általában a kálvinizmus állás-
pontjáról az egész reformáció lényeget a «következetesség-, vagy «a következ-
mények levonása» kifejezésekkel meghatározni veszedelmes is és igazságtalan
is míndkét reformátorral szemben. Veszedelmes, mert ha már következetességről
van szó, akkor -bajos megállni a kálvinízmusnál, mert akkor az anabaptizmus, an-
titrinitárizmus, sőt még az ezen is túlmenő szélsőséges irányzatok következete-
sebb eknek látszanak. Tudunk példákat, éppen a magyar reformáció történeté-
ből is, hogyakövetkezetességnek szinte fanatikus hajszolása hogyan vitt egyese-
ket a lutheri keresztyénségtől a kálvinizmusori keresztül az unitárizmusig, sőt
az egészen zsidójellegű szombatosságig. Holott míndkét reformátor sokat küz-
dött és tiltakozott az ilyen és más «következmények» ellen. De igazságtalan is
ez a beállítás míndkét reformátor, különösen Kálvin szempontjából, mivel a
ténylegesnél sokkal nagyobb mértékben teszi őt Luthertól függővé.

'Bízonyos, hogy Kálvin sokat tanult Luthertól, amit ő - Zwinglitől elté-
rően - öszintén, sőt hálálkodva el is ismert. Luther Kálvinra gyakorolt nagy ha-
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tásának talán a legjelentősebb bizonysága éppen az Institutio 1536. évi első ki-
adása. Ennek mara tartalmi beosztása is világosan elárulja Luther Kis és Nagy
Kátéjának a hatását. Az Institutio ugyanis a következő hat fejezetre oszlik: 1. A
törvényről. 2. A hitről. 3. Az imádságról. 4. A sákramentumokról, 5. A hamis
sákramentumokről. 6. A keresztyén szabadságról, az egyházi hatalomról
es az állami kormányzatród. A különbség tehát annyi, hogy a keresztségről
es az úrvacsoraról szóló részeket, amiket Luther külön-külön tárgyal, Kálvin
egybefoglalja, viszont két új fejezettel bővíti munkáját. Ennél a két utolsó feje-
zetnél is felismerhető azonban Luther két másik iratának - Az egyház babyloni
fogságáról és A keresztyén ember szabadságáról - a hatása. Érdemes megem-
líteni azt az újabb megállapítást is, hogy Kálvin munkájának címét is alighanem
Luthertól vette, aki a Nagy Káté eredeti előszavában ezt szintén «ínstltutios-nak
nevezi, ami ugyanazt jelenti, amit a görög eredetű «catechísmus». '

[Messze vezetne annak a részletes kímutatása, hogy Kálvin reformátori
tanításában mennyi sok a Lutherévai megegyező. Egészen bizonyos, hogy pl;
az egyedül hit által való megigazulásról szóló tanítást Kálvin több esetben is
olyan szépen fejtette ki, hogy azt Luther hívei is csak épülésselolvashatják.

De mégis vannak olyan területek, ahol Kálvin lényegesen eltér Luther-
tól, - tehát nem egyszerűen csak hátrabban és teljesebben vonja' -le a «követ-
kezményeket». Ezt öszintén es a szemrehányás vagy éppen vádemelés szándéka
nélkül meg kell állapítanunk. Hiszen éppen az eltérés, nem pedig a megkezdett
úton való tooábbtnenés adja meg a kálvini reformációnak a lutherítól külön ..•
böző sajátos veretét. Csupán két jellegzetes és fontos mozzanatot emelünk ki,

Az egyik az, hogy Kálvin nyilvános reformátori pályáját alig 27 éves ko-
rában már szinte kiforrott tanítással, valóságos rendszerrel kezdi. Ez ll; rend-
szer az Institutio többszöri átdolgozása után teljessé és véglegessé lesz. Es ha.
eltekintünk Kálvinnak Genfben véghezvitt, de az idők folyamán sok átalakulás-
nak kitett gyakorlati reformjaítól, akkor az ő reformátori munkájának igazán
maradandó alkotása az a rendszer, amit az Institutio-ban épített fel. Nem hiába,
szekták az Institutlo-t "A keresztyén vallás rendszere» címen is emlegetni és
nagyszerű logikai felépítését a kőzépkorí skolasztikusok Summáival párhu-
zamba 'állítani. Valóban, el is kell ismerni az Instítutio-nak ezt a kíválöságát, és
hogy Luther ehhez foghatót nem alkotott. Csakhogy ez magában nem jelent a
két reformátor között fokozati különbséget, miég a tudás, vagy tudományosság
·tekintetében sem. Hiszen Luther is tudós volt, tudása juttatta őt az egyetemi ka-
tedrára. Viszont mint reformátorban háttérbe szorul a tudós az Isten kegyelmét.
közvetlenül megtapasztalt és az Ű igéjétől megragadott és űzött próféta mögött.
Kálvinnál egészen más a helyzet. Távol áll tőlünk, hogy hitében, az igazságról
való feltétlen meggyőződésében kételkedjünk. De az ő reformátori munkájáhan,
már nem a refl.exiónélküli prófétai elem, hanem a megfontolt, céltudatos akarat
és világos gondolkodás, tehát sokkal inkább emberi mozzanatok az uralkodók.
Az evangéliumi tanításnak logikailag rendszerezett formája - bármennyire
nélkülözhetetlen es fontos is az emberi tradició szempontjából - az evangélium
eredeti tisztaságában való közvetlen hirdetésének, tehát a reformáció lényegének
szemszögéből is, mégis csak másodlagos dolog. Ebben rejlik a helyes értelme
annak a sokat emlegetett, de református részről mindannyiszor visszautasított
megállapításnak, hogy Kálvin mínt reformátor, Lutherhoz képest, mégis csak
epigon, vagyis nem az eredeti, közvetlen küldetéssel bíró próféta, hanem az
utána jött, a második nemzedékhez tartozó, Talán kissé világosabbá teszi ll;

dolgot az, amit a predesztinációról szóló tanítást illetően kell még megjegyezni.
I A predesztináció Kálvin tanításának a legkiemelkedőbb jellegzetessége.
Meg kell állapítanunk, hogy ez a tanítás, illetőleg felfogás a reformáció talaján
természetes következetességgel jelentkezik. Az ember megigazulását, üdvözülését
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egyedül Isten kegyelmére visszavezető bibliai és reformátori felfogás szükségsze-
rűen jut ahhoz a gondolathoz, hQgyja kárhozatra jutás is kizárólag Isten akara-
tától, az ő döntésétől függ. Igen, csakhogy ez már logikai következtetés abból a,
Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatási tényből és igazságbóJ, hogy az em-
ber megmenekülése, üdvösségre jutása egyedül Isten kegyelméből történik. A
predesztináció tehát voltaképpen az Isten lényegének megismerésére irányuló
emberi értelem, bár vallásosan meghatározott értelem megállapítása, kővetkezts-
tése bizonyos kinyilatkoztatásí tényekből. Kálvin ugyan nem volt racionalista, de
abból nem engedett, hogy tanítása logikailag zárt rendszerré legyen. Ebbe a logi-
kai rendszerbe bele kellett illeszkednie a predesztinációnak is. De Kálvin ezzel a
tanítással nem az emberi értelmet akarta dicsőíteni, hanem a lehető. legnagyobb
mértékben kiemelni Isten abszolút fenségét, dícsőségét. A «Soli Deo Gloria. eh
Luther egész vallásos gondolkodásán is végigvonul. Csakhogy Kálvin Isten dí
csőségét leghatalmasabhan éppen a vallásosan gondolkodó emberi értelemmel
emelte ki A lutheri keresztyénségben a predesztináció csak a Krisztus nélküli
állapotban játszik szerepet, illetve jelentkezik olyan ijesztő komorsággal, mint
Kálvinnál. Luther számára is csupán kolostori lelki kűzdelmeíben okozott a
predesztináció rettentéseket és kísértéseket. Miután Krisztus keresztjében Isten
kegyelmének kínyilatkoztatását ismerte fel, ez a kérdés egészen kiszorult gon-
dolkodásából. Amíg a megfeszített Krisztuson van tekintetünk, addig a predesz-
tináció kérdése tulajdonképpen fel sem vetődhetik. Különben a predesztináció
kérdésének minden boncolgatása, éppen azért, mert az a Krisztusban lett ki-
nyilatkoztatáson kívül esik és Isten lényegének a logikusan következtető emberi
ész segítségével való felderítésére törekszik, szükségképpen skolasztikához vezet.

Luther és Kálvin tehát a tekintélyes közös reformátori kíncsen túl mégis
két külön típust jelent a reformációban. A történelem folyamán ennek a
két típusnak a hatásterületei gyakran érintkeztek. A lutheri keresztyénség vett
fel hatásokat a kálvinízmustól, amelyek olykor termékenyítőek voltak, máskor
viszont hozzájárultak a lutheri keresztyénség sajátosságainak elmosódásához,
amire a magyar evangélikusságot is példaként említhetjük De másrészt a kál-
vinizmus sem tudott legtöbbször tisztán érvényesülni. Hévész Imre mutatta ki,
hogy pl. «magyar kálvínízmus--ról sem lehel beszélni. Az ismert nevü genf'i
reícrrr.átus teológus: Keller Adolf pedig a genfi jubileumi ünnepről közölt szem-
léjében (Christliche Welt, 1936. 14. sz.) megállapítja, hogy «ma sok olyan refor-
mátus van, zwínglíánusok és kálvinisták egyaránt, akik lényeges dolgokban
Lutherhoz közelebb állanak, mint a svájci reformátorok valamelyikéhez».

A jelenre vonatkozólag a reformáció jubileumi évfordulóinak az a nagy
jelentőségük, hogy mindkét irány hívei újból komolyan kezdenek foglalkozni
magukkal a reformátorokkal. A lutheri reformáció eredeti üzenetének meg-
újulását már majdnem két évtized óta egyre fokozódó mértékben tapasztalni
lehet. A mostani Kálvin-jubileumnak is érezhető már az a hatása, hogy egyre
erősebber foglalkoznak Kálvinnal is. Nekünk evangélikusoknak nincs okunk
emiatt búslakodnunk, mert hiszen míndkét reformátori irány csak akkor tölt-
heti be hivatását napjainkban is, ha hű marad önmagához. Ezért nem lehet szó
semmiféle únióról, amit csak naiv s amolyan felemás keresztyének szeretnének
elérni. Ezt hangsúlyozta Meiser bajor püspök is, genfi beszédében, Va-
lóban, az ilyen jubileumok nem arra valók, hogy siránkozzunk a különváláson és
embe:i módon keressünk egységet, ami valamelyik, vagy mindkét részről a meg-
gyözöues megtagadásával és az igazság elárulásával járna, hanem hogy egymás
értékeit kölcsönösen megismerjük és tiszteletben tartsuk. Ezenfelül a lélek egy-
ségét csak a mindenható Lélek munkálhatja, akihez mi csak azért könyörög-
heíűnk, hogy.adjon egyetértést miközénk,

D,. Wiezidn Dezső.
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·A lipcsei misszió ma az evangélikus egyház missziója. Kezdettől fogva
nem volt az. Eredetileg sem önálló munkása, sem meghatározott hitvallási alapja
nincs, hanem: a baseli misszíót támogatja. A lutheri alapokra való helyezkedés
őntudatosan 1836. aug. 17-ién következík be, ami természetes is annak a szemé-
ben, aki ismeri az előző század vallásos fej lődését, mely anémet szabadsághar-
cok után következetesen kezdte kidomborít ani a nemzeti szempont mellett, az
egyéni vallásosságot hangsúlyozó pietizmussal szemben a hitvallási alapot. A
hitvallás hangsúlyozása következtében a külmisszíó többé nem egyéni vállalko-
zás, hanem az Egyház feladata, aminthogy azé is, szakszerű és egyetemes elgon-
dolás mellett. Ebben az irányban befolyásolta az akkor mlég Drezdá'ban székelő
Hilfsverein fej lődését D. Seheíbel, D. Rudelbach és Einsiedel, míg 1836-ban;
a kívánság határozott formában kifejezésre jutott. ,A lutheri Egyháznak lutheri
mísszíonáríusokat kell kíküldení és önálló lutheri mísszíöt kell folytatni, A kü-
Iönválás szeretetben, testvéri békében és kölcsönös megértésben történt'.

1. Az első misszionáriusok kiképzése után munkaterületet kellett keresni.
Már akkor gondoltak a keletindiai Tarnul vidékére, ahol an akkori dán-
hallei misszió munkája haldoklott, dc végül mégis a kivándorolt Kavel lel-
kész ajánlata győzött, úgyhogy az első misszionáriusok, Teihelmann és Schür-
mann, délausztráliai kolóníákba mentek. Hiába csatlakozott még 10 más misz-
szionárius, a 'munka 10 évi fáradság után megszünt, mert a területre az anglikán
Adelaide püspök tartott igényt. Ugyanígy állt meg a munka Északamerikában,
hova Löhe Vilmos kérésére küldtek ki misszionáriust.

Ezen kísérletek után újra Tamul vidéke kerül szóba. Annál is inkább,
mert az itt műkődő dán-hallei misszió munkáját beszüntette. A helyzet tanul-
mányozására, a drezdaiak Cordes Henriket kűldik ki, akit az Isten különös úton
készített elő erre a urunkára. Hivatását mint szemináriumi hallgató olyan ko-
molyan veszi, Isten annyira valóság voll a számára és olyan erős hitvallási ala}.
pon állott, hogy rá merték bízni az indiai mfu;nkatúttöresének feladatát. Rövid
időn belül Trankebarban, a dán misszió területén szép eredményhez segíti Is-
ten, majd Poreyarban 1842-ben szemináriumot nyit meg és 19 keresztyént és 9
pogányt vesz fel. 1844-ben a dán mísszíó területét az angolok vásárolják meg,
viszont a misszíó minden ingóságát, vagyonát (templomát, szemináriumát) a
dánok a drezdai míssziónak ajándékozzák. Tehát 1845-öt tekinthetjük ala-
pítási esztendőnek; ekkor három állomáshelye van a drezdai missziónak: Trau-
kebar, Poreyar és Mayavaram.

Mindezeknek az eredményeknek hátterében ott áll az első igazgató, aki
nagyban hozzájárult a tervek megvalósításához: D. Graul Károly. Szegény szö-
vőmunkások gyermeke, kit szülei a tanító és lelkész buzdítására küldenek gim-
náziumba és egyetemre. Itt olyan szigorú hitvallási alapon tesz vizsgát, hogy alj
egyházi vezetőség figyelme ráterelődik: neki juttatják szülővárosa lelkészi állá-
sát. Mint képzett tudóst és a rnisszió ügye iránt égő szeretettel viselkedő lelkészt
30 éves korában meghívják a mísszíóegyesület élére. Az ő elgondolása volt,
JIotgy a lutheri keresztyénségnek egy külmisszíója legyen. Egyúttal a tnisszíoná-
riusok szakszerű kiképzése érdekében 1848-ban keresztülvitte, hogy a misszió-
egyesület székhelye Lipcsébe, az egyetemi városba kerüljön. Graul elgondolása,
hotgy;a lipcsei misszió legyen az egyetemes lutheri külrnisszió, nem valósult meg.
Lipcse mellett más lutheri míssziók is alakultak. De megmaradt a lipcsei misz-
sziónak továbbra is az ökumenikus karaktere és az a törekvése, hogy mínden
misszionárius képzett legyen, ami azóta is értékessé teszi munkáját.
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'2. A kezdet nehézségeinek legyőzése után azonban újabbak tornyosultak
Ezek közül főként azt a ldérdést kell kiemelnünk, hogy az indiai k'asztrendszer-
rel szemben milyen álláspontot kelljen elfoglalni a keresztyén missziónak. Ez
a kérdés, melyet az egyik misszionárius mJéiga missziót támogató otthoni gyüle-
kezetekbe is bele vitt, egy ideig komolyan :lJenyegette a munkát. Graul bölcse-
sége és higgadtsága azonban legyőzte a veszélyt, amikor az 1857-i közgyülésen
kimondott határozattal irányt szabott a további munkának. E szerint a misszió
nak nem feladata a népi szociális berendezkedés ek felbontás a és széfbomlasz-
tása, sőt amennyiben ezek nincsenek egyenes ellentétben a keresztyénséggel. kö-
telessége a missziónak ezeket megőrizni és ápolní. Igyakasztrendszer tekin-
tetében is a lipcsei mísszíó azt a józan álláspontot képviseli, mely igyekszik e
szociálís rendszer értékeit megóvni és a pogány salaktól megtisztitaní.

{Graul 1861-ben kívált a mísszió munkájából, Utóda D. Hardeland lelt,
aki sikerrel folytatta elődje munkáját és szerenesés kézzel építette ki a lip-
csei misszió kapcsolatait sok bel- és külföldi misszióegylettel. Közben a Tamul-
Mldön folytatott munka annyira megérett, hogy 1887-ben meg lehetett tartani
az első tamuli evangélikus zsinatot, mely a tamul egyháznak alkotmányt adott.

A kilencvenes években a lipcsei misszió munkája új munkaterülettel
gyarapodott: megindult a keletafrikai misszió. 1893-ban indultak el az első
mísszíonáríusok a Kilimandzsáró lejtőjére, Mosi-ba, Itt, valamint Mamba-ban
hamarosan alakultak is gyülekezetek. Dc a !misszió munkájának nagy, ellenállás-
sal is kellett megküzdenie a vad törzseknél. sőt Ovir és Segenbrock misszioná-
riusok életüket is kénytelenek voltak odaáldozni az Evangéliumért. De a márti-
rok vére itt is termékenynek bizonyult. A dzsaggák szívét elsősorban a gyer-
mekeken keresztül sikerült megnyerni, majd a felállított nyomda vitte előbbre
a misszió munkáját.

3. A lipcsei missziónak ezt az egyre szélesbedő és erősbödő munkáját,
rnely a századforduló táján a női munkaerők bevonásával és az orvosi misz-
szíó kiépítésével is bővült, majdnem derékon törte a világháború. Először a
hazai szemináriumot kellett bezárni, majd megszakad az összeköttetés a mísz-
sziói munkamezőkkel, a gyülekezetek érdeklődése és támogatása is megcsappan.
Az indiai mísszionáriusokat internálják, az afrikaiakat hazaküldik és a
gyülekezetek pásztor nélkül maradnak. Már-már úgy látszott, hogy elpusztul a
szép vetés, míkor a svédek és az amerikai evangélikusok átveszik a munkát és
Isten megszégyeníti az otthoni aggodalmaskodást. Isten áldássá és aratássa tette
azt az időt is, míg a mísszíonáriusok távol voltak; nilert Tamulban 1919-ben
megalakult az önálló evangélikus egyház. Afrikában pedig annyira megerőső-
dÖ,tr a közösség, hogy Madzsaméban 2000 személy befogadására a hívek saját-
kezűleg kőtemplomot építettek. 1923·ban újra két misszionárius indulhatott In-
diába, 1925-ben pedig Afrikába mehettek vissza a régi misszíonáriusok, Távollé-
tükber. a gyülekezetek nemhogy elpusztultak, hanem megerősödtek és gyara-
podtak, ,1 " .;

Azóta is halad a munka, Indiában 1926-b=tn 11.000, 1936-ban 30.000 a
megkereszteltek száma. A keletafrikai munkának utolsó eredménve az 1930-barf
Mamba-ban megalakult keletafrikai evangélikus egyház, melynek alkotmányát,
gyülekezeti szabályzatát 15 gyülekezet állapította meg és ismerte el. Hogy ez a,
fiatal egyház valóban növekedőben van, azt két tény igazolja. Egyfelől az, hogya
fiatal tanítók mind sűrűbben jelentkeznek az egy évi pásztori kurzusra, hogy ott
a gyülekezeti lelkipásztorkodásra képesítést nyerjenek. 1934-ben avatták fel az
első keletafrikai bennszülött lelkipásztort. Másfelől, hogy maguk a bennszülöt-
tek érezn ek missziói hivatást a vad mazaí törzsekkel szemben és azok, akik vala-
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mikor halálos ellenségek voltak, mindinkább felebarátokká és lelkiközösséggé
lesznek az Úr Jézusban.

Amikor megállunk a lipcsei misszió száz éves multjánál, Pál apostol-
nak szavai j utnak eszünkbe: Mert Ö tőle, O általa és Oreá nézve VIannak min-
denek. Ové a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm. 11,35.) Az eredmények lát-
tán, az emlékünnep örömei között és a jövendő munkafeladat előtt a szívünket
Isten iránti hála tölti meg. Mert Ötőle lett e csodálatos dolog. Ezt nemcsak
azért mondjuk, mert a száz év vázlatos története fekszik előttünk, hanem azért
is, mert akik 1836. aug. 17-én a munkát elkezdték, az Ö vezetése alatt állottak.
Újból igazolódik, hogy az Üjtestámentom szellemében folytatott missziónak min-
dig szabad Isten igéretében bízni. A lipcsei misszió történetében megláthatjuk,
hogy milyen hatalmas az Isten. Ez imádatra kényszerít. Övé legyen: a dicsőség
mindörökké. Danhauser László.

Ifjuságunk nemzeti társadalmunk
újjáalakulásában.

Válságos, történelmi napokat élünk.
Ezt a gondolatot ma nagyon sokszor és nagyon sokféle fogalmazásban

hallhatjuk. Rengeteg előadás hangzik el, tömegével jelennek meg cikkek és ta-
nulmányok, amelyeknek ez az alapgondolat a tárgya.

Az aktuális kérdéseknek ez az állandó és széleskörű tárgyalása és vita-
tása gyakran már közönséges és túlhajtott divat jelenségnek tűnik fel, De érthe-
tővé, sőt indokolttá teszi az a körülmény, hogy valamilyen formában, kisebb
vagy nagyobb mértékhen minden embert kőzelről térint ez a mai összekuszált,
bonyolult életünk problémája. Mindannyian érezzük, hogy életszekerünk kátyuba
jutott és hiába próbálunk akármerre indulni, be kell látnunk, hogy az eddigi.
agyontaposott út már nem járható, új életutat kell építenünk! pe melyik legyen
ez az új út és honnan vegyük a szükséges hozzávalót?

;A hatalmas kötetekre terjedő komoly tanulmányokból, cikkekből. elő-
adásokból kitünően megismerjük az előttünk járó nemzedékek életét, gondolko-
dásmódját, politikai, társadalmi, gazdasági, kultúrális berendezkedését - és
fogyatékosságaít. A világháború előtti társadalmunk sokat hibáztatott mulasz-
tásai közűl csupán kettőt akarok kiemelni: az egyik ennek a társadalomnak a
csaknem teljes szervezetlensége, a másik az ifjúság elhanyagolása.

A világháború elötti nemzeti társadalmunkból hiányzott egy olyan ösz-
szetartó kapocs, amely a széftagolt társadalom egyes rétegeit egységes nemzetté
tudta volna összeforrasztani. A magyarság társadalmi rétegei egymástól elkülö-
nülve, egymásról mintegy tudomást sem véve, élték a maguk kűlön életét.

A számra nézve nem nagy, mégis az ország területének közel egy har-
madát birtokukban tartó főurak, mágnások a nagyhatalmi állások egyedural-
kodóí politikai, társadalmi, kultúrális téren egyaránt. Az európai viszonyokat
kitünöen ismerik, a kül:llöld társadalmi életének szokásaít a maguk körében át-
veszik, pompában, fényűzésben felül is mulják, de a hazai ügyekkel alig törőd-
nek. Akikl a közért munkálkodnak, azok is túlnyomó' részben' nem jutnak tovább
a pártpolitika kicsinyes, rövidlátó, kormányellenes akcióinál s erejük java el-
forgácsolódik a közjogi viták útvesztő rengetegében.

Nem kedvezőbb a nemzet másik szélső rétegének: a fíöldmüvelö és iparos
osztálynak: a képe sem. A parasztság szellemi irányítás a, anyagi érdekeinek fel-
karolása nem lehettek elsőrendű kérdésekke az előbb emlitett politikai párthar-

J,
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cok mellett. Igy az elszegényedett főldműves tengette tovább a maga egyszerű
életét, vagy elindult szerencsét pr-óbálni az újvilágba. A gyáripar és nagyval-
lalatok aránylag rohamos fejlődésnek indultak, tehát az ipari munkásság száma!
is tetemesen gyarapodott. Ennek egy része azonban nem magyar nemzetiségű ..
Azok pedig, akik az eke mellől kerültek a műhelybe, gyárba, elszakadtak az
ősi gyökértől: a földtől, viszont a városi lakesságba sem tudtak máról-holnapra
beilleszkedni. Igy két malomkő között őrlődve könnyen beleestek az interna,
eionalista kommunizmus hálójába, tehát nemzeti érték szempontjából elvesztek,

A nemzeti eszme fenntartására, az ellentétek kiegyenlítésére és a bajok
megszüntetésére tehát a két szélső réteg között Lévő középosztály lett volna
hivatva, ha ilyen a szó igazi értelmében lett volna. De a magyarságnak ez oa
rétege, a régi köznemesség, mintha kímerült volna abban az őrállásban, amelyet
évszázadokon át olyan kitartással teljesített az alkotmány bástyáin. Vagyona.
túlnyomó részének nem lévén, a rnegyeí és állami hivatalokat töltötte be, de
azzal a csoporttal, amely az alacsonyabb rétegek természetes feltörekvése foly-,
tán hivatala vagy vagyona révén színtén a középosztályú társadalom tagjává
lett, nem tudott diffuzionálni és egy egységes, erős nemzeti társadalmat létre-
hozni. Szociális, gazdasági, nemzetiségi és e fajta kérdések nem nyugtalanít-
ják; gondtalanul éli életét vagy dzsentri-stílű mulatozással, vagy a nyárspolgár
megelégedett, békés pípázgatásával a pártpolitika napi kérdésein kívül mivel
sem törődve.

'CA társadalmi rétegek felsorolásában meg kell még említenünk a vagyorra
révén egyre nagyobb jelentőségű zsidóságot és a nemcsak fajilág öntudatosuló,
hanem kultúrális és gazdasági téren is önállósuló nemzetiségeket.

'Kétségtelen, hogy e néhány vonással megrajzolt kép sokkal sötétebbnek
mutatj II be a világháború előtti nemzeti társadalmunkat, mint az valójában volt.
Dc a tizennyolc után bekövetkezett katasztrófa eléggé igazolta azt, hogy c társa-
dalom helytelen utakon járt s az összeomlás után csak nehezen kap 'annyi erőre,
hogy hozzáfogjon a romok eltakarításához. Az 1918-19-i események nagy csa-
pásai után első tanulságként mindenki levonhatta azt, hogy a forradalmak, az
októbrizmus, bolsevizmus rémeivel sokkal könnyebben megbirkózhatott volna
egy egységes alapokon nyugvó, jól szervezett társadalom, mint a. fentebb vázolt,
széttagolt magyarság. Éppen ezért a tizenkilenc előtti szervezetlenség természetes
reakciójaként megindul a társadalom szervezkedése. Egymás után keletkeznek
a legkülönbözőbb hazafias, vallásos, kultúrális stb. egyesületek s hogy ez l!.
szervezkedés mennyire nem a' véletlen játéka, hanem az előzmények természet-
szerű következménye, mutatja e néhány számadat : A statisztikai kímutatások
szerint a jelenleg működő társadalmi egyesületek 57 0jo-a az összeomlás óta ala-
kult. 1919 után különösen nagy az ugnás hazafias és bajtársi, valamint a val-
lásos egyesületek, ezeken belül pedig az ifjúsági egyesületek számát illetően.
Igy az 1821-'30. között létesült első bajtársi egyesülettől 1918-ig - kilencven év
alatt - 75, 1919---l32-ig- tizenhárom év alatt - pedig 853 új hazafias és baj-
társi egyesület alakult. Éppen így az 1810-20. között alapított első vallásos
egyesület után 1918-ig - 100 évig - 59, míg az ezutáni tizenhárom év alatt 98
új egyesület alakul.

De vajjon e szervezkedéssel leomlottak-e a régi társadalom rétegeit
kasztrendszer-szerűen elválasztó falak és kialakult-e az annyira hiányzó és szük-
séges nemzeti társadalom?

Társadalmi berendezkedésünk valóban megváltozott. Megszüntek a régi
kiváltságos és alsóbbrendű osztályok. Am helyükbe nem lépett egy egységes, nem-
zetfenntartó polgári társadalom. A régi rend csoportjai összekuszálódtak, s kő-
zéjük préselődött egyfelől a megszállotl területekről a csonka hazába került
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magyarság, másfelől a földművelő, iparos rétegeknek az értelmiségi pályákra tó-'
duló tömege, a természetes kiválasztódásl jóval meghaladó mértékben. Külsejé-
ben tehát új magyar társadalom alakult ki. Ennek, a Szekfű Gyulától necbarokk-
nak nevezett társadalomnak a lelki alkata azonban távolról sem olyan, hogy
képessé tenrté a mai élet nagy kérdéseinek megoldására. Pedig a szociális prob-
lémák, állásnélküliség, nemzedékek harca, felekezeti kérdés, zsidóság és kapi-
talizmus, a gazdasági válság' a maga sokrétüségével, agrárolló, kartelek, gaz-
dasági autarkia stb. stb" hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsük a megol-

, dandó kérdések közül, - állandóan fenyegető felkiáltójelekként merednek felénk,
Ezek azonban csak a közvetlenül megoldandó kérdések, mert a mai vál-

ságos időkből való teljes kibontakozás nem következhetik be az emberek benső
megváltozása nélkül. «Senki sem vélheti, hogy újabb válságot meg lehet előzni
olyan tájékozottsággal, olyan észjárással, olyan erkölcsi állapotban és olyan mér-
tékű lelki erővel, mint amilyen: a legutóbbi időket és napjainkat jellemzi.» (Im-
re S.: Hagyomány és nevelés, Szeged, 1933. 4.. 1.)

iSokat hallunk ma erről} a benső megújhodásról és arról, hogy újtipúsú
emberekre van szükség. Ezt az újjáalakulast az idősebb, a ma vezető nemzedé-
kektöl várni nem lehet. Hiszen, sajnos, az idősebb nemzedékek, ha talán nem
is egészűk, csak egyes tagjai, sok tekintetben hibásak abban, hogy idáig jutot-
tunk, mint ezt éppeni e nemzedéknek egyik tekintélyes képviselője' megállapította.

Az újtipusú embert tehát, az ifjúsdgnak kell kialakítania, valamint neki
kell az élet közvetlen kérdéseit is megoldania. «De nem úg[y és nem azáltal,
hogy erőszakos lépésre .vetemedjék, Nem úgy, hogy bárkit, bármi módon egyéni
boldogulásának lehetőségében megakadályozzon; nem is úgy, hogy aki vala-
hova szorgalma, tehetsége révén bejutott, azt onnan furkósbottal vagy másként
kiverje. Ezek a módok nem méltók művelt emberhez és nem kűlönősen keresz-
tyén ifjúhoz, akinek valIása nem azt parancsolja, hogy az embertársának a
kenyerét elvegye, hanem azt, hogy a kővel dobálót is kenyérrel dobálja vissza.

De igyekezzék az ifjúság segíteni önmagán azáltal, hogy az ifjúság tett-
erejét, az ifjúság onbizalmát, az ifjúság lendűleiét és találékonusáqái használja
f.el arra, hogy egynésit a megélhetésnek a jelenlegi nehéz viszonyok között is
új, tisztességes módjait keresi fel és találja fel; hO[JY másrészt minden iqqeke-
zeiéi arra fordítsa, hogy az emberiség tagjai, az egyes nemzetek közötti gyűlöl-
ködés, önzés és bizalmatlanság megsziinjék, hogy az emberiség uérkerinqésének
jelenlegi pangása és megkötöttsége felszabaduljon; hogy a már-már elhaló ta-
gokba az élet visszatériere s az egyéni kezdeményezés és találékonyság ezer is
ezer módjával igyekedék a kátquba jutott szekérnek helyéből kimozditását el-
lérni. De igyekezzék azt minderiek f'eletí a keresztyén erkölcs követelte úton és
eszközökkel elérni» (Polner Odön: Megnyitó beszéd az Orsz. Prot.. Diákszöv.
1934. évi kongresszusán.)

Az ifjúság feladataira és azok megoldási médjára rámutatva, azt a kér-
dést akarom megvilágítani, hogy ebben az újjáépítő munkáhan miért látom sa-
játos helyzetét és elsőrendű hivatását éppen az evangélikus ifjúságnak.

.Mindnyájan jól tudjuk, hogy a mai ember, különösen pedig a mai ifjú
élete csupa nehéz, keserves küzdelem. Küzdelem az élettel, annak ezer nagy és
apró bajával és küzdelem a saját háborgó lelkével. Vajjon ebben a küzdelem-
ben az ifjúságnak melyik része tudja leginkább megállani a helyét, ha nem ép-
pen az evangélikus? Nem volt-e a mi reformátor őseink élete is csupa nehéz,
hosszú küzdelem, nem szenvedték-e végig apáink a vértörvényszékek kínpadját
és nem ettélc-e hosszú éveken át a gályarabság keserves kenyerét?

Nem lehet véletlen az, hogy oly sorsdöntő időben, mint amilyenben ma
élünk és oly mostoha körülmények között, mint amilyen ma evangélikus egy-
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házunké, vezető állásokat az evangélikus társadalom reprezentánsai viszonylago-
san igen tekintélyes számban töltenek be. Csak az evangélium tiszta [orrása
adhat olyan lelki erőt, amely a' megpr6báltafások nehéz időszakában sem lan-
kad el kisliitűen, hanem keresztyén türelemmel hordozza terhét és megrendít-
hetetlen hittel építi jobb jövőjét saját maga, nemzete, az emberiség boldogulása
érdekében.

Az az ifjúság, amely ilyen örökséget nyert atyáitól, ilyen hagyományos
kincset őriz a lelkében, bátran szembeszállhat a mai élet 'nehéz harcaival s evan-
géliumi hite, az ősök lelkületével megerősített evangélikus öntudata erőt ad a
harc sikeres megvívásához. Nyilvánvaló azonban, hogy eredmény csak akkor
várható, ha a csekélyszámú magyar evangélikus iftjúság összefogva, egy em-
berként áll sorompóba.

Amikor ifjúságot említek, elsősorban az egyetemi és főiskolai ifjúságra
gondolok (hozzáértve azokat is, akik csak nemrég végezték be f-őiskolai tanul"
mányaikat, valamint azokat, akik egy-két év mulva kerülnek főiskolára). Nem
azért, mintha az ifjúság többi része nem volna a nemzet ép oly számot tevő,
értékes tagja, mint ez, hanem azért, mert természetszerűleg az értelmiségi pá-
lyákra készülö ifjakból kerül majd ki a társadalom vezető elemének túlnyomó
része, s ez irányítja a nemzet többi rétegéí is.

*
Az eddigiekből világos, hogy csak az olyan evangélikus ifjúsági szerve-

zetnek van létjogosultsága, amely az evangéliuni szelleméből nö ki, tehát nem-i
csak nevében, de szellemében is evangélikus. Viszont evangélikus egyházunknak
míndenkor egyik fontos jellemvonása és erőssége volt a nemzeti jelleg, sorsa
mindenkor eggyé forrott a haza sorsával. Tehát százs zúzalékosati evangélikus
és százszázalékosari magyar ifjúsági szeruezeinek kell kialakulnia.

Ezt a tisztán evangélikus vallás-erkölcsi alapon álló, magyar nemzeti
jelleget igyekeznek megvalósítani az Egyetemi Luther Szooetsécek: s ezáltal leg-
elhívatottabb szervezetei lesznek ífjúságunknak, a nem tisztán evangélikus vagy
nemzetközi jellegű, szervezetű egyesületek előtt. *) Kétségtelen, hogy a nemzetek
és felekezetek közötti béke ápolása érdekében ez utóbbiaknak is van létjogo-
sultságuk.

A vallás-erkölcsi és nemzeti kettős alap már eleve meghatározza ezen
egyesületek végső célját: evangélikus egyházunknak öntudatos, hitüket anyagi
előniJökért fel nem áldozo, tettrekész tagokat, hazánknak önzetlen, nemes esz-
-tnékért lelkesedni és dolgozni tudo munkás polgárokat kell neoelniolc. Ebből a
kettős alapból adódik az is, hogy e szövetségek munkássága elsősorban valláso SI

és hazafias irányú. * *)
Világos, hogy az evangélikus öntudatra nevelés, mint e szövetségek oél-

kitűzése nem elégedhetik meg annak az evangélikus öntudat színeivel átfestett
kultúrprotestáns ideológiának a frazeológiájával, amely ugyan még ma is elég
gyakran szerepel egyházi életünkben, de amely már régen idejét, multa és semmi-
képpen sem lehet egy ma élő és jövőért munkálkodó ifjúsági csoport vezető és

"') Ma már minden egyetemi városban van evangélikus főiskolai szervezet : a
budapesti, pécsi, szegedi és debreceni Egyetemi Luther Szővetségek, továbbá Sopronban
az Evangélikus Hittudományi Hallgatók Ifjúsági Köre sideszámíthatjuk a miskolci jog-
akadémikusok egyesületét is.

**) Vallásos téren bibliaórák, exhortatiok, evangelizáló napok, vallásos tárgyú
vitadélutánok, ilyen tárgyú pályázatok, vallásos ünnepélyek, helyben és vidéken stb.
A magyar nemzeti kultur a művelésére szolgálnak a hazafias ünnepélyek, ismeretterjesztő
előadások, tanfolyamok, könyvtár, könyvkiadás stb.
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irányító elve. Amint Váoz Elemér legutóbb e folyóirat hasábjain írta: .Az ifjú-
ságnak irány kell, mert ha nem kapja meg, kaotikus vonaglásban fogja fölemész-
teni önmagát; ... de az ifjúságnak mindenekfelett euangélium kell, mert hogyha
ezt nem kapja meg, akkor minden mást hiába kapott.» '

:Az evangéliumból kell kiáradnia annak a szellemnek, amely az igazi, az
élő evangélikus öntudatot teremti meg és amely nem marad a szószékről vagy
a biblíaórán elhangzott pusztába kiáltó szó, hanem szélterjed és rezonál város-
ban és falun, a diplomácia termeiben és a gyárak műhelyében egyaránt.

Az evangéliumból kell kiáradnia annak a szellemnek, amely mai elesett-
ségünkben is a segítő irgalmasság tetteire indít, amely kenyeret nyujt az éhe-
zőknek, gyógyító írt ad a szenvedőknek és vígasztalást a kétségbeesetteknek.

(Olyan evangéliumi öntudatra van szükség, amelynek alapja a reformá-
ció. A reformáció, amely megújítja és megeleveníti hitünket, hogy ezzel a meg-
újított. megszilárdított hittel szolgáljuk reformátori örökségünket, amellyel
apáink szolgáltak nemzetünknek.

A vallásos életre nevelésnek, az evangéliuni hirdetésének elválaszthatat-
lan és szűkségszerű kiegészítője a szeretetmunka, a szociális téren való tényke-
dés. Ebből folyik az Egyetemi Luther Szövetségek harmadik: szociális munka-
területe.***) .

Ezeknek az egyesületeknek a maguk szűk kís körében kifejtett tevékeny-
sége is jelentős az egyház és nemzet szernpontjából, De megvan bennük az a
tudat, hogy munkájuk még értékesebbé válik akkor, ha erejüket egyesítve, kö-
zösen dolgoznak a közös célokért. Az egyesülésre, az egyes szövetségek egységes
szervezetbe való tömörítésére több kísérlet történt. Miután az egyesülés óhaja
ma mái' mindenik részről megvan s iérdekében konkrét és komoly lépések tör-
téntek és történnek, reméljük, hogy ez az egység hamarosan létrejön. Egyházi
hatóságaink is bizonyára örömmel fogják támogatni ifjúságunknak ezt a fontos
szervezetét.

Amikor az Egyetemi Luther Szövetségeket evangélikus ifjúságunk haza-
fias és vallásos nevelésének legfontosabb ilynemű szerveként emIítem, távolról
sem akarom ezeket az egyesületeket, illetve azok munkásságát úgy feltűntetni,
míntha az minden tekintetben kielégitő és teljes mértékben megfelelő volna.
Inkább arra igyekeztem rámutatni, hogy milyen irányban kell működési körű-
ket és főként szelleműket fejleszteni, ha a rájuk váró hivatást úgy és olyan
mérlékben akarják teljesíteni, mint azt evangélikus egyházunk nemes érdekei'
megkívánják. Viszont a szövetségek munkájából, évi jelentéseikből a legszigorúbb
tárgyilagossággal is megállapíthatjuk azt, hogy ez az ifjúság tudatában van
annak, hegy a ma emberének még a mostaní súlyos viszonyok között is, a tel-
jes embert kívánó kenyérért folytatott, ádáz, lélekölő küzdelem mellett is ma-
radnia kell a lelkében annyi önzetlenségnek, annyi jobb, nemesebb érzésnek,
amely arra emlékeztesse, hogy állandóan munkálkodjék az új világ megterem-
tésén és - miként Kapl Béla azt kifejezte, - «életfelajánló, komoly fogadalom-
mal álljon nemzet, társadalom, emberiség elé: megváltoztatom a világot ls

DI'. Benkő Lászl6.

•••) Tandíi-, ruha-, fűtés- stb. segély, diákotthon létesítése stb. A szegedi Szövet-
ség, amelynek mintegy 150 tagja van, három éve diákotthont létesített, ahol húsz
szegénysorsú. ió előmenetelű ifjú nyer elhelyezést a legcsekélyebb ellenszolgáltatás
fejében vagy teljesen ingyen. Ezt az otthont maga az ifjúság hozta létre és tartja fenn,
intézi vezetését fizetés nélkül. E szervezetében egyetlen az egész országban. Talán nem
szűkséges bővebben fejtegetnem, hogy mit jelent ez a kis intézmény Szegeden, abban a
városban, ahol a nagyon csekélyszámú evangélikusság kedvezőtlen helyzetére nem egy
példát lehetne említeni.
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KRÓNIKA
Keresztyénség a támadások tüzében.

E folyóirat hasábjain már ismételten volt szó napjaink mind jobban tö-
mőrűlő keresztyénellenes mozgalmairól. Hol itt, holott lobog fel a nyilt harc
a keresztyénség ellen és mutatja, hogy Krisztus ma nem kevésbbé váltja ld a
világ' gyűlöletét és őrületig menő dühét, mint egykor a római császárság napjai-
ban. Ma már egyik keresztyén egyház sem ment a nyilt üldözéstől. A szovjet
az évszázadok óta kifelé merevnek látszó keleti egyházat s vele az Oroszország-
ban letelepedett kisebb felekezeteket (nem utolsó sorban az evangélikus egyhá-
zat is) immár majdnem teljesen felőrölte és a katakombákba száműzte. A balti
országokban evangélikus lelkészek hosszú sora szenvedett vértanú halált a bol-
sevista forradalom idején, Mexikóhan és Spanyolországban a katolikus egyház
ellen irányul a kommunizmus dühe, Németországban a weimari 'éra alatt a bol-
sevista agitáció szabadon hirdethette az istentelenséget s a legutóbbi években
változott előjellel, a germán vallásosság jelszava alatt a 'harc új erővel lángolt
fel. Ismeretes, hogy Németországban a «német keresztyénség- követelésével egye-
nesen belülről igyekeztek a nemzeti szocíálisták felrobbantani az egyházat s
ha ma ez a kísérlet meghiúsultnak tekinthető is, még mindig vannak, akik az
«Egy vezér! - Egy nép! - Egy Isten! - Egy birodalom! - Egy egyház l» jel-
szavát hangoztatják. Hogy hithű németországi evangélikus testvéreink e miatt
mennyí szenvedést és üldöztetést vállalt ak magukra, azt nem szükséges itt elís-
mételni, Mindezt pedig, ami ma már részben; a multé, azért kell felelevenítenünk,
mivel a spanyol polgárháború, legalább is a madridi kormánycsapatok és a
vele szövetséges kommunista-anarchista alakulatok részéről hovatovább a spa-
nyolországi katolikus egyház vad és kegyetlen űldözésévé fajul. A napilapok
hajmeresztő tudósításokat hoznak azokról a sokszor vadállati kegyetlenséggel
keresztülvitt kínzásokról, melyeknek püspökök és papok, szerzetesek és apácák
szinte megszámlálhatatlan sorban esnek áldozatul. A spanyolországi keresztyén-
ségnek a mártíriuma egész jelentőségében csak akkor világosodik meg előttünk,
ha beleállítj uk a legutolsó két évtized keresztyénüldözéseinek a sorába és meg-
látjuk benne a Krisztus-ellenes front újabb sűrűsödését és tömörülését.

'Ennek az összefüggésnek a felismerése és ennek a felismerésnek a ter-
jesztése szóban és írásban, felvilágosító munkával, ellenkező híresztelések cá-
folásával ma az igazság iránti elsőrendű kötelességünk. Van igazság abban a;
sokszor szinte frázisszerűen hangoztatott mondásban, hogy a keresztyenségre
•apokaliptikus» idők virradnak fel. «Apokaliptikus» idők a szó eredeti értelme
szerint azok, amikor Isten ítéletével és kegyelmességével szemmel láthatóan, azaz
közvetlenül felismerhető módon nyilatkozik meg., Ilyen ítélet és kegyelem az
a sors, melyet a keresztyénség Oroszországban és a balti tartományokban, Me-
xikóban és Spanyolországban, Németországban és az evangélikus egyház Auszt-
riában szenved. Kegyelem, mert az Isten újból tanukat ébreszt az evangéliumnak,
tanukat, akik ország-világ előtt életüket és mindent kockáztatva, ami drága egy
embernek, tesznek bizonyságot Istenről és a Krísztusról. Kegyelem az, hogy
ezeknek a tanuknak a bizonyságtétele nyomán megelevenednek az elhalt tete-
mek és a «megszáradt- csontok. Akinek füle van a hallásra, az hallhatja pél-
dául a németországi evangélikus egyházban a megelevenedésnek és megújho-
dásnak a csodálatos hangjait.

De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az üldözés tüzét szenvedő ke-
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resztyénség ítélet alatt áll. Ez pedig azt jelenti, hogy kitűnik a szenved'ésben, mi.
van Istentől s mi emberi cicoma, a hiúság és hatalmi vágy adta bűn, mellyel mi
emberek, az Egyház szolgái, tesszük tönkre Isten igéjét és a benne nyujtott ke-
gyelmet, holott sáfároknak kellene lennünk és Isten titkai bizattak ránk. A ke-
resztyénség ellenségei folyvást arra hivatkoznak, hogy nem Krisztus, hanem a
földi szervezetté lett, valamely társadalmi osztály vagy politikai hatalom szolgá-
latába szegődött egyház ellen harcolnak. Sokszor ebben több igazság van, mint'
ahogy azt hajlandók vagyunk elismerni, bár Krisztus ellenségei számára az egy-
ház vezetőinek bűnei csak ürügy ek. De éppen ezért kell, hogy az üldözések köze-
pette az egyház meglássa hibáit és fogyatékosságait. A «Korunk Szava» a spa-
nyolországi eseményekkel kapcsolatban legutóbb azt írta: "Tények igazolják,
így nem rejthetjük mi sem véka alá, hogya spanyol papság tekintélyes része
nem tudott a súlyosbodó helyzetnek megfelelni, szociális feladatait teljesíteni.
A nagyszámú papkívégzés, a sorra kigyulladó templomok és zárdák ennek so-
kat mondó bizonyságai. Csak így magyarázható, hogy a népszenvedélyeket oly
könnyen lehetett az Egyház ellen mozgósítani-. Ezekből a szavakból is hiányzik
azonban még az a felismerés, hogy az ítélet nemcsak egyes papoknak, vagy a
papság «tekintélyes részének» a személyes bűneit és mulasztásait tárja fel, ha-
nem az egyházéit, mint olyanét is. Talán még jellemzőbb ebből a szempontból,
amit a jezsuita Overmans legutóbbi szemléjében a németországi katolikusok te-
kintélyes folyóiratában. a «Stimrnen der Zeit» augusztusi íüzetében ir. Overmans
szerint a mai Spanyolországban előtör a «vallásos érzék» , «hangosan, bár nem
nagyon tartósan». Ennek igazolására emlékeztet a világhírű sevillai nagypén-
teki ünnepségekre, amelyek «ez évben is újból katolikus lelkesedést ébresztet-
tek, bár ez szinte inkább a kegyes lát ványosságból, mint a hit titkaiba való ko-
moly elmélyedésból látszott fakadni.» Majd így folytatja: «.Sevilla létezik még!'
telefonálta a madridi kalolikus újságnak. az El Debate-nak a tudósítója (1936.
'ápr, 11., 8226. sz.), a férfiak és asszonyok láttára, akik gyönyörű öltözékben lép-
kedtek a körmenet gyertyák tól és ezüsttől ragyogó képei mögött az illatos ta-
vaszi éjszakában, ,minden béke és öröm'. A helybeli és idegenből jött nézök
tízezrei töltötték meg az utcákat, és a rádió szétvitte a tudósítást a nagyszerű
színjátékról az egész földkerekségre. A Diario de Barcelona sevillai tudósítása
(1936. ápr. 11., 45. és köv, lap) azt írta, hogy a világszerte ismert dohánygyári

munkásnők zenés felvonulása és a Del Gran Poder hatalmas Krísztusképe mel-
lett különösen a Reménységről nevezett Miasszonyunknak a madridi hölgyek ál-
tal ajándékozott új ezüstékszerét csodálták meg. Éjjeli fél 2 órától délutáni 2
óráig hordozták végig az utcákon. Amikor San Francisco terén megakadt a
menet, ,a kép állványa alól kilépett egyike a vivőknek és kiáltotta: Kommunista
vagyok, de aki a Reménységről nevezett Miasszonyunkhoz hozzányul, azt agyon-
verem ! Ezt a vivőt szokatlanul lelkes kiáltásokkal ünnepelték.'» - Ez a rendkí-
vül tanulságos tudósítás mély bepillantást enged a katolikus kegyességbe. mely
első sorban emberi vallásos érzelmek felkeltése és ápolása az érzékeket foglal ..•
koztató látványosság által, nem pedig az evangélium által ébresztett hit. De meg-
láthatjuk benne a katolikus egyház lelki munkájának a csődjét is. A jezsuita
szerző fennakadás nélkül hajlandó a sevillai nagypénteki ünnepségek «nagy-
szerű színjátékás-ban és a «tízezrelo-nek ilyen módon történt megmozgatásá-
ban valami a hit szempontjáhól is értékeset elfogadni. Pedig ugyanezek a töme-
gek, élükön akörülhordozott Máriaszobrot védelmébe fogadó kommunistával
<lelkesedve» vesznek részt a legközelebbi kommunísta tüntetésen is, mely vér-
vőrös palástba öltözött pompáj ával érzékeit talán nem kevésbbé kápráztatja
el, mint egy ilyen majdnem félnapot igénybe vevő körrnenet. Éppen az ilyen
jelenség, mint a sevillai nagypénteki körmenet, szolgálhatna alkalmul a kato-
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likus egyháznak, hogy ne csak papjai viselkedését, hanem egyházi berendezke-
déseit, tanítását és szervezetét vegye az evangéliumból felénk hangzó isteni ige
világításánál revízió alá.

De helytelenül járnánk el, ha a spanyolországi eseményeket oly módon
akarnók kíaknázni, hogy általuk mintegy önmagunkat igazoljuk. Ne feledjük el,
hdg~ a fejsze a mi egyházunk gyökerére is vettetett, amint azt a németországi
helyzet is igazolja. Nekünk, magyar evangélikusoknak pedig bőségesen van
okunk az Isten hosszú tűrésének idejét, mellyel mindmáig még haladékot ad;
felhasználni a magunk revíziójára, egyházunk berendezkedéseínek, ígehirdetöí;
és tanítói, valamint szociális munkájának az ige és hitvallásaink világításánál
való megvizsgálására.

lEbben az összefüggésben még egy mozzanatra kell utalnunk. Az üldözés
tüze a keresztyénséget szörnyűséggel szétszaggatott állapotban éri. Egy olyan"
eseménynek, mint a spanyol polgárháborúnak a megítélése még a hazai kato-
likusok közt is alkalmas ellentétek kirobbantására, amint azt az «Új Ker-s-nak a
szinte az egyházi hatóságnál történő feljelentés jellegévei bíró támadása a «Ko-
runk Szava" ellen mutatja. Ez arra vall (s ennek igazolására lehetne még más'
jelenségekre is utalni), hogya katolikus egyház belső egysége sem olyan szi-
lárd, mint az kifelé sokszor látszik. Ismeretes az is, hogy a keleti egyházban a
bolsevizmus támadása ugyancsak súlyos belső ellentéteket támasztott. S hogy
a- protestantizmus, de még evangélikus egyházunk is nemcsak kifelé, hanem
befelé sem egységes, azt a németországi események példája eléggé igazolja. Eh-
hez a belső egyenetlenséghez járul a keresztyén felekezetek hatalmi féltékeny"
sége, egymást missziói területnek tekintő s ugyancsak hatalmi érdekekből táp-
lálkozó versengése. Nem kell sok szót vesztegetni arra, hogy a keresztyén feleke .•
zeteknek ez a magatartása semmiképpen sem az Egyháznak, 1. i. a Krisztus
Egyházának a dolga, hanem mindegyik felekezetnél egyformán és kivétel nél-
kül emberi bűn. A bűn szétrombolja és tönkreteszi az egyén életét, szétzülleszt-
het hatalmas államokat és társadalmakat, de megölheti azt az egyházi szerve-
zetet is, mely a Krisztus testét hordozza. Semmiféle hierarchia, de még hitvallá-
sokban lefektetett tiszta tanítás sem nyujt biztosítékot a bűnnek ez ellen a min-
dent, még a legszentebb dolgokat is megszentségtelenítő, romboló ereje ellen.
Ahol pedig a bűnnek ezt az erejét nem ismerik fel, ahol az egyház és.funkcioná-
rrusai kényelmes heverő párnát készítenek maguknak isteni elhivatásukból a he-
lyett, hogy félelemmel és rettegéssel kérnéle nap-nap mellett Istentől a bocsá-
natot mindazért, amit ellene és Krisztus ellen szolgálatukban vétkeznek, olL
tág teret nyernek az egyház ellenségei a támadásra. Ott a Krísztus-gyülölct
könnyen megtalálja az ürügyet és pedig a jogosnak Játszó ürügyet az egyház
'üldözésére. Ha Isten ennek ellenére is ad hitvallókat és vértanukat az egyház-
nak, mint azt a háború óta minden keresztyén felekezet s :jelenleg a katolikus
egyház is tapasztalhatja Spanyolországban, úgy ez kegyelmes ítélet, mert új-
ból felhív bűnbánatra és megtérésre. Dc hangsúlyozni kell, nemcsak egyeseket,
gyülekezeti tagokat és Ielkészeket, vagy még magasabbrangú egyházi funkcio-
náriusokat hív bűnbánatra Istennek az ítéletben is hosszútűrő kegyelme, hanem
az egyházat is.
I Ezt pedig nekünk nemcsak úgy kell kifejezésre juttatnunk, hogy azt meg-
hallják a többi keresztyén felekezetek, hanem elsősorban mi magunkra kell
alkalmaznunk.

A mostani apokaliptikus időkben bennünket így tanít s vezet Isten. «Aki-
nek füle van, hallja, mít mond a Lélek a gyülekezeteknek.s K.
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H be-rlini olimpiai játékok után.
Augusztus első felében a világ fiatalságának testi erő és ügyesség te-

rén való vetélkedése mellett eltörpült minden más esemény, A hírszolgálat
minden eszköze hallatlan propagandával dolgozta meg a közvéleményt, nem-
zeti ügynek állítva be a sikeres olimpiai szereplést és a lázban égő 'tömegek
soha nem. tapasztalt hévvel Iesték a Berlin felől érkező tudósításokat, még olya-
nok is, akik egyébként kőzömbösek a testedzés eseményei iránt.

A berlini olimpiász nagyvonalúsága és a magyar versenyzők nagyrészé-
nek minden dicséretet megérdemlő szereplése valóban méltó is volt erre a nagy:
érdeklődésre, De magában az olimpiai játékok mögött rejlő gondolatban is
van valami lenyűgöző. Ez az egyetlen eszme, amelyet az (egész világ ifjúsága
osztatlanul magáénak vall; az egyetlen nemes küzdelem, amelyet legalább el-
méletben lovagiasan vív meg egymással szín-, faj- és nyelvkülönbség nélkül min-
den nemzet ifjúságának virága, Itt az egyén nem önmagát képviseli, hanem az
őt kiküldö népet es talán ez az egyetlen alkalom, amikor a kiküldöle nem nézik
a kiválasztottak bőrszínét, koponya alkatát és nyelvét. Ezen a ponton elnémul
az amerikaiak négergyűlölete és szögre kerül a némel árjaparagrafus. Csak az
a fontos, hogy dicsőséget szerezzen az olimpikon a képviselt országnak, fel-
szökkenjen a stádion árbócára a nemzeti lobogó és felharsanjon a nemzeti
himnusz az ünneplő tömegek előtt,

Ennyi felemelő tény láttára önkénytelenűl is felvetődik az emberben a
kérdés, hogy nincs-e igaza Coubertin bárónak. a modern olimpiai játékok atyjá-
nak olimpiai szózatában, amikor boldogan hirdeti, hogy a sportoló fiatalság
békés és nemes vetélkedése egy új, boldogabb kor kezdetét jelenti.

.Van azonban az olimpiai játékoknak megvesztegetően csillogó fényük
mellett sok árnyoldala is, Ezek azt mutalják, hogy Coubertin báró optimizmusa
nem indokolt. A tömegek örjöngő érdeklődéséhen nem az új korszak utáni elemi
vágyakozás nyilvánul meg, hanem napjaink legmaibb és legártöbb hajtóereje: a
sikerhaihászás. A kollektív sikerimádat szítói és vámszedői jól tudják ezt a
tényt iés igyekeznek is kihasználni. Hogy csak egy apró, de nagyon jellemző moz-
zanatot említsünk, annak a lapnak a címlapján, ahonnan másko!' a színpad, a:
film- vagy a félvilág «beérkezettjei--nek arckép ei mosolyognak le, most az olim-
piai 'győztesek képei ékeskednek. A sikerimádat egy másik jellegzetes, valósággal
komíkus vonása jelentkezik abban a szándékban, hogy egyik olimpikonunkuak
szobrot akar állítani szülővárosa, amelynek tereiről és utcáiról pedig sok, vilá-
got betöltő magyar nagy szellem kőbe vésett emléke hiányzik.

Az olimpiai játékokat figyelemmel kísérő féktelen érdeklődésnek másik
sötét vonása a benne eltagadhatatlanul uralkodó tesikultusz. A testi erő es
ügyesség ilyen ünneplése csak fokozhatja korunk materializmus ának hatóerejét
és egyoldalúvá teszik az egész modern olimpiát, amelyben így nyoma sincs a
görög kalokagathiának. Jól látták ezt az olimpiai játékok rendezői és ezért iktat-
ták be a programmba az ú, n, szellemi olímpíászt iís. De hogy milyen ered-
ménnyel, azt a tények mutatják. Ki tudja pl. azt, hogy ki nyerte ra művészi
olimpiász díjait? De ki ne ismerné a százméteres síkfutás győztesének nevét!
Egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenünk a sportban megnyilvánuló
lelki és szellemi értékeket, sajnos, azonban ezek érdeklik a tömegeket a leg-
kevésbbé és mindenképpen alárendelt szerepet játszanak a legtöbb sportoló
életében.

Végül, sok mindent elmellőzve: az olimpiai játékok nagyon torz képet
mutatnak egy-egy népről. A testedzés egy-egy nemzet számára csak akkor lehet
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nagyjelentőségű, ha az nem, a kevesek kiváltsága, hanem a tömegeknek is van
alkalmuk és módjuk egészséges, emberi életkeretek között élve, sportolni. Az
olimpiászon az egyéneken múlik minden, a népek nagy, örök küzdelmében pedig
ma a tömegeknek fokozottan fontos jelentőségük van, Ha a magyar tömegek
mai helyzetét, az egykét, gyermekhalandóságot és a pusztító népbetegségeket
nézzük, nagyaggodalommal kell kérdeznünk, hogy a küzdők sorában a ma-
gyarságnak [ut-e nemhogy dicsőség, de egyáltalán hely is még sokáig? -,

Coubertin báró álma, mely az olimpiai játékok nemes versenyében egy
új, boldogabb kor ígéretét látja, rajongás, A testkultusz, de rnég a testkultúra
sem tudja leküzdeni azokat az ártó betegségeket. melyek ma a 0,lág kis és
nagy népeinek életerejét végzetesen sorvasztják. Coubertin báró álma sohasem
fog megvalósulni. De nekünk vigyáznunk kell, hogy józanságunkat minden ra-
jongás közepette megőrizzük. Csak így tudjuk helyesen felismerni népünk élet-
érdekeit, csak így tudjuk szolgálni népünket és gyógyítani ott, ahol gyógyí-
tani kell, - tán -

5ZÉLJEGYZETEK
Budavár uieszauéieléneh kétszázötve1lJedik évfordulóját Ülnnepeljük e napokban,

Kevés esemény van nemzetünk ezeréves történetében, melsmek jelentősége Budaoár
visszavételét meghaladja, Másfél évszázad rabsága és meg'csonkítottsága ~dxíl/'l ekkor
indult meg hazánk felszabadítása a minden magyar életet. elpusztító ide'f}en járom
alól, De nemcsak ezért gondolunk hálával arra a sok vitézre, aki életével és véréve'Z
vette vissza Budát a tÖl'öktől, hanem azért is, mert amikor a félhold aláhamyatlott
Budavár ormán, megtört Krisetus ellenségének, az iszlámnak a hatalma a Duna völ-.
gyében, Budavár visszavétele a török kezéről kétszázötven évvel ezelőtt több volt,
mint egy nemzetnek az ügye: Európa népei nylelvre és hitre való tekintet nélkül
fogtak ,össze Nyugat keresztyén népeinek közös nagy ellensége, a török ellen,

A mai szétszakadozott, ellentétektől immár majdnem felőrölt Európa 8zám'ara
éppen úgy, mint a féltékenyen egymás ellen támadó keresetuén [elekeeetelc számára
legyen Budavár visszavételének ünnepe emlékeztetés összetartozandóságukra, hog!JJ
megkeressék ismét azt a magasabb egiységet, mely nélkül a ma is fenyegető k.özös
ellenség végveszedekmbe sodorhatja Európa kereseigén nepeit,

A sondershauseni egyetemes
Luther-Akadémia

ezídén immár ötödik nemzetközi teoló-
giai konferenciáját tartotta meg aug,
2-15-ig, Sem a nemzetközi helyzet bi-
zonytalansága, sem a berlini világra-
szóló sportünnepélyek nem éreztették
hátraltató befolyásukat a konfereneía
látogatottságán, sőt az volt a benyomá-
sunk, hogy a konferencia iránti ér-
deklődés még mindig emelkedőben van,
Az előadók és a hallgatók sorában
egyaránt igen tekintélyes hányadot kép-
viseltek a kűlf'őldiek, ami örvendete-
sen domborít ja ki a konferencía egye-
temes evangélikus jellegét. Súlyát mu-
tatja az is, hogy neves tudósok mellett
nagy számmal vettek részt a külön-

böző evangélikus egyházak első veze-
tő férfiai: Marahrens, Wurm, Meiser
országos püspökök, Grünberg lett ér-
sek, Rahamaegi észt, Bonsdorff finn,
Glondys erdélyi szász evangélikus püs-
pök és mások. A sondershauseni Lu-
ther-Akadémia ma kétségkívül az egye-
temes lutheránusságnak egyik legjelen-
tősebb találkozó és munkahelye, me-
lyen magyar evangélikus egyházunk-
nak kezdettől fogva megvolt és van
szilárd és kedvező pozíciója, de ezt
[obban kellene megbecsülnie és fel-
használnia 1 Ez alkalommal magyar
részről folyóiratunk felelős szerkesz-
tője «Pál apostol helyzete az őskeresz-
tyénségben» címen tartott őszinte el-
ismeréssel kísért 3 órás előadást, míg
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e sorok írója egyházunk jelenkori hely-
zetét és munkáját ismertette. Nemcsak
a Luther-Akadémia érdemelné meg, de
egyházunknak is javára és becsüle-
tére válnék, ha egyetemes lelkészegye-
sületűrik minden évben küldene ki egy-
egy tagot a sondershauseni konferen-
ciára.

A spanyol polgárháború
egyre megdöbbentőbb tömegmészárlás-
sá fajul, és a rombolás elszabadult
szelleme uralkodik a küzdő felek mind-
egyikén. Ha a híradások nem túloz-
nak, egész nemzedéknyi ember és
évszázadok, sőt évezredek megszám-
lálhatatlan művészi és szellemi alkotá-
sa pusztul el ebben az áldatlan küzde-
lemben. Bár meglátnák és megszívlel-
nék mindenütt ennek az apokaliptikus
pusztulásnak tanulságait azok, akik
még hisznek a sablonok uralmának
állandóságában, az anyagi, szellemi és
lelki nyomorban sinylődők látszóla-
gos örök teheteLlenségében és a szágul-
dó idő megállításának Iehetőségében.

Egy könyv
kavarta fel szunnyadozó nyári közéle-
tűnket. Egy fiatal író letelepedett egyik
magyar faluban néhány hétre és meg-
figyeléseit bravúrosan megírt könyvé-
ben foglalta össze. Parázs vitát indítot-
tak meg a könyvvel kapcsolatban mind-
azok, akiknek működésére a könyvben
írottak árnyat vetettek. Különösen éle-
sen csattant fel a falu vezető értelmi-
ségének hangja és az adatok nagy ré-
szét szolgáltató tanítót máról-holnapra
megfosztották állásától. Nem ismerjük
a speciális kőrülményeket, de mind-
két oldal megnyilatkozásai alapján nem
nehéz és nem lelkiismeretlenség meg-
állapítani, hogy a tardi helyzet azonos
a magyar falvak legnagyobb részében
uralkodó viszonyokkal. A kűlönbőző
okok, elsősorban a vezetésre hivatolt
értelmiség egyoldalú életszemlélete és
-stflusa miatt magára maradt nép el-
tévedt. Amig nem vagyunk hajlandók
a bűnős alázatával meglátni a való-

ságot, addig hiába keressük a jöven-
dőt. A magyar életnek az a rákfenéje,
hogyareformkorszak óta nem volt
érkezésünk vagy bátorságunk a min-
den nemzedékváltásnal elengedhetetlen
nagy önanalizist elvégezni és magunk
Sem tudjuk, hogy hányadán állunk.
Akik ezen a nagy hiányosságon segí-
teni akarnak, nem sarat, de hálát ér-
demelnek még akkor is, vagy talán
akkor leginkább, ha magunk kerülünk
- méltán - a pellengérre.

A budapesti Pázmány-egye-
tem

katolíkus jellege az utóbbi évek folya-
mán ismételten megcsendült követel-
mény formájában közéletünkben s egy
tanári kinevezés folyományaképpen
még az elmult nyár vakációs hangula-
tát is megzavarta. Az ügyet a kul-
tuszminiszter válasza tisztázta. De egy
mozzanatra figyelmeztetnünk kell.
Nemcsak a nemzet vérző testében
gyűjti a mérgezőanyagot, de az egye-
temes keresztyénség érdekeire nézve
is kész veszedelem, ha a vallásból
politikát, vagy kultűrpolitikát, a tudo-
mányból vallást csinálnak s ha a fő-
papok pécézík ki az állások betölté-
sét. Maholnap csak többszörösen kö-
rülbástyázott felekezeti alapon lehet
kenyérhez jutni. Mennyire demoralizáJ
befelé a saját egyházban is, ha nem
az arravalóság az első szempont! A
hitfelekezethez való tartozandóságot
nem szabad árúba bocsátani, állás-
szerző-valutává megtenni. Ez a keresz-
tyén morál alapját támadja. Lejtőre
vezet, ha a ma már nagyon is gondol-
kodó és egyre önállósuló tömegek a
vallásadta lelki emelkedés helyett a
vallásban a világi tülekedést j61 tá-
mogató érvényesülési, harci eszközt
látnak. Az egyház önmaga ellen ko-
vácsol fegyvert, ha így avatkozik bele
az állásokért folyó harcba.

A vészesen kavargó vihar, melynek
dübörgéset érezzük, a templomokat
emésztő vörös láng, melynek fénye ide-
vetítődík már a láthatárunkra, a tüz,
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melynek fojtogat6 füstjét ide is elhozza
a szél, a papokat sem kímélő tömegmé-
szárlás, úgy látszik, még mindig nem
elég kemény lecke, nem elég felül-
ről küldött intő jel, nem elég nagy
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gond és felelősség arra, hogy meg-
mentsen a veszedelmes elíogultságtól,
szűklátástól és a keresztyén gondo-
latnak ártó kártevésektöl,

SZELLEMI ÉLET
Falukutatás.

Értelmiségünk egy kis töredékénel a
Ialu felé való fordulásnak beszédes bizo-
nyítékai azok az irodalmi termékek ame-
~yek s~akadatlan sorban követve egymást,
a.l~::ndoés egyre növekvő hatásu szuggesz-
tl?Ju.k alatt tartják a közvéleményt. Erek
kőzül a legegyetemesebb sikert Illyés
Gyula .ért? el Puszták népe c. munkájával.
A mal fiatal kőltönemzedók legünnepel-
tebb tagja gyermekkori visszaernlékezé-
sei keretében az uradalmi cselédség em-
berietlen sorsát írja le. Az elsőleges él-
mény közvetlensége páratlan bizonyító
e:őt. kölesönöz a könyvnek, de éppen ez
VISZItévutakra is, amikor egyéni tapasz-
talatának eredményeit egyetemes érvé-
nyű jelenségeknek állítja be. Különösen
vonatkozik ez az uradalmi cselédség val-
lásos életéről rajzolt képekre. Egyé-bként
Illyés könyve páratlan és megdöbbentő
fényképsorozat a magyarságnak a szapo-
:odás sze~pontj~ból legérintetlenebb, még-
IS a legklszolgaltatottabb és a leg:jöven-
dőtlenebb életű, tekintélyes tömegű réte-
géről. Szintén nem igényli a «tudomá-
nyos» jelzőt Szabó Zoltán sokat dicsért
és sokat támadott könyve : A tardi helyzet.
Egy bükkaljai palócközségről ad munká-
jában a falu életének minden mozzanatát
felölelő riportsorozatot. Ha ariporterek
szekásának megfelelően kiélezí is néhol a
helyzeteket, és túlságosan érvényesülni
is engedi a stílushatásokat, és ha erek
miatt mint társadalomrajz nem is ve-
hető számításba, mégis mint szemnyito-
gató agitátori munka komoly szolgálatokra
hivatott. A harmadik említésre méltó fa-
lukönyv Ujszászy Kálmán, sárospataki teo-
lógiai tanárnak A falu c. műve. Ebben út-
mutatást akar adni azoknak az intelligens
embereknek, akik falun élnek, vagy egéss
életükre oda készülnek, a falu tanulma-
nyozásához. Ügyes csoportosításban vázlat-
szerűen jelöli meg azokat a szempontokar
amelyeket a kutatásnál szem előtt keÚ
tartani. Különösen sok indítást rejt ma-
gában az a rész, amely a szerzö sz ívéhez
legközelebb van, a gyülekezeti rajz elké-
szítéséhez adott útbaigazítások sorozata.
Evangélikus egyházunk számára is sok ér-
ték szánnazna abból, ha lelkészeink és
teológusaink torgatnak ezt a f\űootet és ha-

tása alatt hozzálátnának a kutató munká-
~~ -~
Cholnoky Jenő: A Föld és élete.

A világrészek leíró földrajza jelent meg
az idén öt, díszesen kiállított, 600-700
oldala~ kötetben. Irójuk a földrajznak
~egréglbb magyar egyetemi tanára, köz-
Ismerten pompás előadó, sokat utazott és
szellemes ember. Ebben a müvében sem
tagadja meg masgát. Legtöbbnyire von-
wan és elevenen ír, szinte előszóbeli elő-
adás frisseségévei hat a munka nagy ré-
s~e. Meglátszik rajta, hogy anyagát a tu-
dos pr?fe~szor sokszor előadta hallgatói-
nak, kicsiszolt, a fontosat pompásan ki-
emelő írás. Persze van sok inkább szak-
eJ?bern~k. szóló leírás (főként geológia és
hídrográfía), de ezt is megértheti minden
középiskolát végzett olvasó, ha figyelmes
türelemmel veszi át az egész munkát. A
szerzöt egyformán érdeklik a flöldrajzi
tényezők és épp úgy azok kihatása az em-
ber~ életre. Mennyi küzdelem, mennyi em-
ben szenvedés vonul végig a figyelmes
olvasó szemei előtt! Igazat kell adnunk
az írónak, míkor a mi éghajlatuukat ál-
dottnak jnondja, pedig mennyire ócsá-
reljuk néha. Igazán részletező, pontos le-
írás ritkán akad a kötetekben. Joggal ha-
sonlítható egy gyorsan készűlt de sikerült
impresszionista festményhez. 'Sehol apró-
lékos rajzolás, inkább merészen odavetett
színfoltok. Alaposabb vizsgálat bőven ta-
lál benne elnagyolt részleteket de el kell
ismernünk, a kép összbenyo~lása több-
nyire találó. Ismerve nagyközönségünk
földrajzi tájékozatlanságát, nagy értéke
és vonzó ereje Oholnoky írásainak ez a
könnyed stílus. Az eddig megjelent hason-
ló tárgyú magyar müvek e tekintetben
nyomába sem léphetnek. A nagyszámú
kép és rajz is általában jól megválase-
tott és jellemző. A kötetekhez mellé-
kelt egy-egy térkép azonban csak első
tájékozódáara elegendő.

Az igazán megérdemelt dícséret után
kifogásainkat sem hallgathat juk el. Néhol
szembeszökő aránytalanság van az egyes
tárgyalt részek terjedelmében. Osak egy
példát! Üj-Zeeland leírásának 46 oldalt
szentel, a bennünket környező és persze
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legjobban érdeklő országokkal sajnálatos
rövidséggel végez. Aránylag igen bő a
Sarkvidékek és minden világrésznél a
felfedezések története. Sok a lebilineselö
részlet ezekben is, de a közölt nevek fele
is sok lenne a leíró rész arányában. A
kisantant országainak földrajzi jellemzé-
sénél bővebb tudományos ismertetés nyo-
mósabb lett volna, mint a közismert szó-
lamok. Szemet-sértő az író csökönyös-
ségíg következetes egyéni szókíegésaíté-
se; agresszivus, autonomikus, textilis,
extrémás stb. Pedig látható élvezettel ka-
landozik el a nyelvészkedés és történelem
mezejére, noha ott nagyon ingatag tala-
jon jár. Ha ösztönös írói készségére bízza
magát okoskodás helyett, milyen szem-
léletesen és lendületwl tud írni. Itt még!
mcrészsége sem bántó, ha a vulkánok
«dühöngenek», a szigetek «nyüzsögnek»,
vagy ha egy-egy hegy valahova «oda-
téved».

Érthetetlen egyetemi tanár részéről, ha
a protestáns szó helyett felületesen re-
formátust íro Minden gimnazista szemét.
bántja, ha azt olvassa; A finnek mind
reformátusok. Ez megbocsáthatatlan nem-
törődömség; hacsak valaki szándékosságot
nem tételez fel, ami még nagyobb bün
lenne. Részrehajlást kell abban megálla-
pítanunk, hogy a protestáns országok mü-
véltségbeli fölényét következetesen tagad-
ja a kat. országokéval szemben. Spanyol-
országnak és Portugáliának nincs pro-
testáns megfelelője l

Ezt a mondatot sem lett volna szabad
leírni magyar embernek; «Ha az erdélyi
földbirtokosok olyan műveltek lettek vol-
na mint a dunántúliak, bizony nem ve-
sz~tt volna el Erdély» (1. 25.). Ennyire
a dunántúli lokálpatriotizmus még sem
mehet! Az meg egészen a komikum biro-
dalmába utalandó, hogy «A pingvinek ta-
lán néhánv százezer év mulva intelligens
lényekké "fejlődhetnek, mint az ember».
(V. 304.)

.Ezek a csúnya szeplők bizony elmarad-
hattak volna a mű fényes tollal megra~-
zolt ábrázatáról! Mindamellett újból kö-
telességünk kijelenteni, hogy ez az öt
kötet igen-igen értékes gazdagodása a
földrajzi irodalomnak. Érdeklődéssei vár-
juk a szerző Nagymagyarországot tár-
gyaló munkáját. Dr. Koch 1.

Nyuö J6zsel = Uz Bence.
Meglepően ízléses, fehér nemezkötés-

ben hozta piacra Révai ezt a pompás
írást. Műfajára nézve lényegében novella-
gyüjtemény és pedig a javából, amelynek
azonban mind egy a főhőse; Uz Bence,
akiben csaknem szerves regénnyé kapcso-
lódik a könyv, Nyírőnek a novella az iga-
zi erőssége, itt hát szabadon bonthatta
ki legjobb képességeit. Beneéje amolyan
havasi rideg legény, csavaroseszű székely,
furfiangos vadorzó, mókás haramia, akinek
sorsa állandó ütközés a törvénnyel s aki-
nek mégis mindig pártján érzi ma;gát az
olvasó. Körülötte a hegyek drága magyar
népe küzd az élettel abetévő fala;lJért s az
olvasó egyre jobban szívébe zárja ezt a
világot, amelyről érzi, hogy a szerzö is
szíve vérével vázolja elébe. Uz Bence ro-
kona Tamási Áron Szakállas Abeljének.
különösen ahogyan az első kötetében mu-
tatja be annak havasi életét. Ez is meg
van rakva életbölcseség gel és kífogyha-
tatlan ötletességgel, s minden sorából
ugyanaz a büszkén becéző szeretet sugár-
zik paraszti fajtája relé, amely szórakoz-
tatáson és gyönyörködtetésen messze túl-
menően teszi drága ajándékká e könyvet.

s. T.

Folyóiratszemle.
A Luthertum (Lipcse, Deichert-kiadás,

előfizetési ára negyedévenként 1.13 RM)
f. é. júliusi száma Otto Richardnak egy
tanulmányát hozza a női díakoníáról,
Schomerus a «kegyelem» szó értelmével
foglalkozik. Gazdag könyv- és folyóirat-
szemle egészíti ki a füzetet. ~ Az Evan-
qelische Theologie (München, Kaiser-ki-
adás, ára negyedévenként 1.50 RM) jú-
liusi száma közli Barth egy prédikációját,
von Rad Jeremiás «konfesszióis-val fog-
lalkozik, Becker Karl-Heinz pedig az
alattvalói kötelesség értelméről értekezik.
- A Deuische Theologie (Stuttgart, Kohl-
hammer-kiadás, ára negyedévenként 1.13
RM) júniusi száma Ziegner egy prédi-
kációját közli, Kittel Gerhard Jézusnak
halálát értelmező igéit tárgyalja egy hosz-
szabb tanulmányban, végül Hirsch Emá-
nuel az «Erős vár» harmadik strófája
utolsó sorának értelmét világítja meg.

IG.

Szerkesztésért és kiadásért felelös: Lio. Dr. Karner Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.

A foly6irat elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.



töve tette. Ebben az irányban Wiczián
Dezső füzete jelentős ígéret és értékes
ajándék magyar egyházunk számára. Ad-
ja Isten, hogy ezt az ajándékot meg tud-
juk becsülni s hogy; a szerzö viszont mi-
nél hamarabb tudjon szolgálni egyhá-
zunknak egy korszerű, a reformátor élet-
művét tárgyaló munkával. K.

A gályarabok lelke.
Szemelvények Kocsi Osergő Bálint

«Narratío brevis ...ll-éből. 1676. Az «Igaz-
ság és Élet Füzetei» sorozat ból,
Ma nemcsak tudományos szempontból,

hanem a lelkészi gyakorlatban is nagy,
jelentősége van az eredeti történeti for-
rásoknak. EzJt a célt nagyon ügyesen szol-
!gálja ez a kis füzet egy, a gályarabok-
ról szóló, ezek egyikétől való mü Szel-
melvényes fordításával. A jól összeváloga-
tott szemelvényekből nem külső történe-
tet ismerünk meg elsösorban, hanem e
szemelvények a külső események fonalán
haladva, betekintést engednek a történ-
tek rugóiba, a gályarabok és ellenfe-
leik lelkébe. Éppen ebben van az értéke a
lelkészi gyakorlat számára. A könyv ol-
vasása közben elkerülhetetlen az a be-
nyomás, hogy akár mint magyarok, akár
mint a reformáció egyházához tartozók
Isten iránti hálával gondolhatunk gálya-
rabjainkra. Sz. L.

ZimmermaDJl,Bel'Dbard Haus I

Das Luthertum in Eisenstadt in Ge-
schichte und Gegenwart 1532-1932.
2. kiadás. (Évszám és hely nélkül.) 110
1. Ara 1.60 P. - Ugyanaz: Festschrift
zur Weihe der evangelísch-lutheríschen
Auferstehungskirche und des neuen
Píarrhauses in Eisenstadt, Burgenland.
Eisenstadt, 1935. 24 1. 6 képpel. Ára
40 f. _ .. Ugyanaz: Die Luiherische Kir-
che in Osterreich, Ihre Gestalt - íhre
Probleme. Erlangen, 1936. 32 1. Ára
40 Pf.
A kismartoni ev. egyház története nem-

csak a hosszú közös mult révén érdekel
minket, hanem jelenkori hivatása miatt
is figyelmünkre méltó ; a burgenlandi
evangélikusságnak ugyanis közvetítő sze-
repe van anémet és magyar lutheri egyr
ház között. Z. világos képet ad a kísmar-
toni evangélikus egyház virágzásáról a 16.
század második felében, az Esterházyak
~lt~l végzett katolikus restauráció pusz-

II

KONYVSZEMLE
1936. Szeptember. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Luther-kutatás, egyház-
történet.

Luther Martiu =
Von der Obrigkeit in Familie, Volk

und Staat. Martin Luther, Ausgewáhl-
te Werke. Herausgeg, von H. H. Bor-
cherdt und Georg Merz. 2. verarider-
te Aufl. V. Bd. München, 1936. Kaiser
Ohr. kiadása. 529 lap. Ara 5.60 RM.
Az Ú. n. münchení Luther-kiadás uj

kiadásának egyik kötete ez, mely rend-
szeresen kiválogatva, jól olvasható né-
met nyelven és magyarázatokkal ellátva
nyujtja Luther fontosabb iratait. Igen al-
kalmas a Luther gondolatvilágába való
alaposabb elmélyedésre. Jelen kötet a szo-
ciális problémákkal foglalkozó iratokait
tartalmazza, melyek közül fontosabbak a
következök : a világi Ielsöségről, egy gyü-
lekezeti közpénztár rendje, keresztyén is-
kolák állításáról, a kereskedelemről és
uzsoráról, a katonák hivatásáról, házas-
sági kérdésekről és végül a 101. zsoltár
magyarázata, a keresztyén felsőségeknek
és uralkodóknak ajánlva. - Ezt a Lu-
ther-kiadást, mint szélesebb körök szá-
mára készült legújabb válogatott kiadást,
nagyon ajánljuk olvasóinknak, akik Lu-
thert közelebbről óhajtják megismerni. A
kiadó készséggel küld részletes prospek-
tust. W. D.

Wicziáu Dezső =

Az újabb Luther-kutatás föbb irá-
nyai és eredményei. Sopron, 1936, ára
80 fillér.
Ez a kis füzet jóval nagyobb jelentő-

ségű magyar evangélikus teológiai tudo-
mányosságunk számára, mínt terjedelme
mutatja. Röviden s mégis áttekinthetően
a lehetőség szerínt teljes képét adja
a modern Luther-kutatásnak, úgyhogy
iránymutatóul szelgalhat azoknak, akik
a Luther-kutatás kérdései felöl tájékozód-
ni, abba belekapcsolódni és vele együtt
dolgozni akarnak. Magyar evangélikus
egyházunk megújhodása számára pedig
sorsdöntően fontos, hogy Luther nevével
ne csak büszkélkedjünk, ne csak a Luther-
rózsát hordjuk, hanem ismerjük is Lu-
thert s hirdessük a tiszta evangéliumon
úgy, ahogyan azt Luther felismerte és a
keresztyénség számára újból hozzáférhe-

A németországi könyveknél a nálunk is érvényes, u. n. külföldi árak vannak feltüntetve.
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tításáról és a legutóbbi 50 év alatti új-
[áéledésről. A kismartoni evangélikusság
1886-ban kezd újra szervezkedni, előbb
Sopronból gondozzák, majd Lajtanitalu-
val közös lelkészt kap. A háborúval kap-
csolatos válságok elmultával és tartomá-
nyi fővárosi jellegének kiépüléscvel meg-
erősödik, templomot és paplakot épít. A
monográfia második része a kismartoni
(illetve lajtaujfalusi) lelkészek és felügye-
lők életrajzát tartalmazza. A szerző hű
adatkutató, áttekinthetően tagolja alapos
kutatásának eredményeit és e nagy anya-
got is belehelyezi az egyetemes egyház-
történeti összefüggésbe. De a kiiiogásta-
lan történetírás érdekében arra kell tö-
rekednie, hogy az élet minden jelensé-
gét, tehát a nemzetiségi mozgalmat is,
a saját korából értse meg. A 19. század
eseményeit a 19. század gondolkodásábój
kiindulva lehet csak megérteni és híven
előadni; köztudomású, hogy akkor más
volt a felfogás az egyházról és a nem-
zetről, mint ma. Zimmermann retlexióí
annál kevésbbé menthetők, minthogy a
kismartoni evangélikusságot semmi nem-
zetiségi sérelem nem érte. Ettől eltekint-
ve is, az a felismerésünk, hogy nem sza-
bad folytatnunk azokat a hibákat, amelye-
ket az ev. egyház magáraeszmélése után
a multba visszanézve megállapítunk, nem
érintheti a történetíró tárgyilagosságált.
Zimmermann e problémakörbe vágóan a
Keresztyén Igazságra is utal, de téved,
amikor a soproni hittudományi kar fo-
lyóiratának mondja. - Az ausztriai lu-
theri egyházról szóló füzet igen ügyes
előadása e szomszéd evangélíkusság hely-
zetének. A szerző a vonatkozások kifej-
tésében Németországrá van tekíntettel,
de így is valósággal izgató észrevenni a
,párhuzamos jelenségeket a hazai és az
ausztriai egyháztörténelemben. Nekünk is
szükségünk volna arra, hogy helyzetünk-
ről hasonló rajzzal egyrészt önmagunk-
nak számot adjunk, másrészt az egyete-
mes lutheránusságot tájékoztassuk. s. J.

A szombathelyi egyházmegye törté-
nete.

Szerkesztette: Dr. Géfin Gyula. 3
kötet. Szombathely, 1929. és 1935. A
szerkesztő kiadása. 445, 526, 491 lap.
.Ez a terjedelmére nézve igen tekinté-

lyes munka nem azért érdemel figyelmet,
mintha talán az újabb magyar katolíkus
egyháztörténeti irodalomnak kimagasló ér-
tékü alkotása lenne. A modern történet-
írás követelményei szempontjából, külö-
nösen az egységes módszer, átfogó szem-
pontok es szellemtörténeti elmélyedés híá-
nya míatt egészében és részleteiben is sn",
kifogást kellene emelnünk vele szemben,
de ezt nagy alapossággal és részletesség-

gel megtette már más (1. Révész Imre bí-
rálatát a Prot. Szemle 1930. évf. 18L
skk. és 1935. évf. 482. sk. lapjain) a
ugyanazt itt is elismételni fölösleges vol-
na.

A hiányok és hibák ellenére is sok te-
kintetben dicséretet érdemel ez a munka
és különösen buzgó szerkesztöje, aki a
szombathelyi püspöki papnevelő főisko-
lán a dogmatika tanára. (Feltűnő, hogy
az egyháztörténelem tanára a munkatár-
sak közt sem szerepel l) A szombathelyí
püspökség fennállásának másfélszázados
jubileumára (a püspökséget Mária Teré-
zia 1777-ben alapította) tervezett emlék-
könyvből több kötetes nagy monográfia
lett, melynek nagyobb részét: az első
négy püspök történetet felőlelő eg'ész el-
ső kötebet s a második kötetből a Mikes
János grófról szóló részt maga a szer-
kesztö írta. Egyebekben pedig idősebb
és ifjabb munkatársak voltak segítségére
(egyik életrajz azonban már 48 évvel
kerabban Iródott !). Bizonyára jórészt a
szerkesztö érdeme, hogy ezek közül töb-
bekben felébredt a komolyabb történeti ér-
deklődés, amely alaposabb búvárkodásra
serkentette őket. A nagy szorgalommal
összegyűjtött bibliográfia, valamint gaz-
dag levéltári anyag tárgyi szempontbó]
Iőértéko a műnek. De még nagyobb jelen-
töségű az a lelkes ügyszeretet, amellyel a
szerkesztö egész sereg embert munkába
állított és ha munkájuk eredménye egye-
lőre még nem is üti meg a magasabb
mértéket, de az állandó ösztönzések ré-
vén komoly munkásságot és fejlődést le-
het remélni. A 3. kötet előszavában már
is egész sor kész, vagy készülő újabb rész-
lettanulmányról értesülünk. Nagyon ki-
vánatos volna, ha úgy katolikus, mint pro-
testáns körökben minél több ilyen kis ku-
tató és dolgozó csoport szerveződnék,
melynek aprólékos részletmunkáját azután
egy arra, hivatott, szélesebb látókörű és
módszertanilag is jól képzett történése
foglalhatná szintézisbe.

Meg kell még emliteni, hogy a 3. kö-
tet az egyházmegye eddigi mintegy 1500
papjának életrajzi lexikonát nyujtja, amit
nagy fáradsággal szintén a szerkesztö
állított össze. A munka különben ösztön-
zést adhat néhány, csak röviden emlitett
protestáns vonatkozás részletesebb és ala-
posabb felderítésére is. W: D.

Sentzkef Geert:
Die Kirche Finnlands. Göttingen,

1935. Vandenhoeck & Ruprecht kiadása.
150 lap. Ára 3.60 marka.
Nálunk az utóbbi időben élénk érdek-

lődés nyilvánul meg északi testvéreink,
a fiunek egyházi élete iránt. Akik a llinn
evangélikus egyház jelenlegi helyzetet és



életét részleteiben is meg akarják ismerni,
azoknak igen hasznos segítséget nyujt
Sentzke munkája. Szerzője a turku-i né-
met evangélikus gyülekezet lelkésze. aki-
nek évek során át bőven volt alkalma;
megismerni a finn egyházi életet. Rövid
történeti áttekintést is ad, majd a finn
nép vallásosságának főjellemvonásait eme-
li ki; ismerteti az egyház külsö formá-
ját: az államhoz való viszonyát, szerve-
zetét, ezen belül érdemes és tanulságos a
lelkészek kiképzéséről és helyzetéről szó-
ló ismertetés. A tanulmányi eredménynek
pl. nagy befolyása van a lelkészek elhe-
lyezkedésére és előmenetelére. Részletesen
szól azután a különféle ébredési mozgal-
makról, azok hatásáról és jelentőségéről.
Végül a finnországi egyház belső életét
ismerteti: a gyülekezeti és ístentíszteleaí
életet, lelkipásztori, fegyelmező, nevelő
munkát; azután az egyházi egyesületi éa
a teológiai munkát. A szerzö igen eleven
és világos képet ad a finnországi evangé-
likus egyházról, sok helyütt úgy tűnik
fel könyve, mintha riportsorozatokból vol-
na összeállítva. Olykor talán nem is ha-
tol eléggé mélyre, bár kritikai szemüve-
get is alkalmaz, de szempontja legtöbb-
ször a németországi viszonyokkal való
összehasonlítás. Mindenesetre igen hasz-
nos könyv a finnországi egyházi viszo-
nyokról való általános tájékozódáshoz.

W.D.

Thil'l'mgGusztáv:
Dr. Schwarz János Míhály életrajza

és a Schwarz nemzetség mult ja. Sop-
ron, 1935. 36 lap, 10 képpel
A kiváló statisztikus, Thirring Gusz-

táv, anyai nagyatyjának életrajzát nyujt-
ja ebben a kis füzetben. Az ilyen kis csa-
ládtörténeti munkák sokszor érdekes és
jellemző adalékokat szolgáltatnak egy-efXI
kor, város vagy gyülekezet történetéhez.
Ilyen szempontból érdekes az egyszerű, de
tisztes polgári családból kiemelkedő, kő-
szegi származású Schwarz János Mihály
alakja, aki kerek félszázadon át volt az
eperjesi evangélikus gyülekezet köztisz-
teletben álló lelkésze, mintegy húsz nyom-
tatott, németnyelvü munkát adott ki, az
elsők közt sürgette a himlő oltást, a sza-
badságharc utáni időben az uralkodóház
egyes tagjai részéről élvezett megbecsü-
lést bebörtönzött lelkészrtársai kiszabadí-
tására és az eperjesi kollégium javára,
igyekezett felhasználni. 6hajtandó, hogy
Thirring Gusztáv mintaszerünek mond-
ható családtörténeti kutatásai minél több
követöt találjanak. Sokan tehetnek ér-
tékes szelgálatot családjuk történetének
ilyen felderítésévei egyházunk, valamint
nemzeti művelödésünk története teljesebb
megismerésének. w.
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Keresztyén tanítás.
Az Egyház és a kegyelmi eszközök
napjainkban annyira égetövé vált kérdé-
seit tárgyalják az itt ismertetendö mü-
vek.

1. Winterberq G.: Die Taufe nach der
Heiligen Schrift. Bértelsmann-kiadás, Gü-
tersloh. 1934. 46 lap. Ára: 0.60 RM.

Mivel Jézusnak minden ajándékát, köz-
tük a keresztséget is, a történelem folya-
mán lelki tartalmától és értelmétől sokszo-
rosan megfosztották s ezáltal megüresítet-
ték és elvílágiasították, ezért minden em-
beri vélekedést és tanítást félretéve, ma-
.gát az Istent kérdi meg: mit ért kereszt-
ségen és mit mond róla minekünk? Az
Irás elfogulatlan vizsgálata alapján azon-
ban olyan eredményre jut, amely teljes
összhangban van hitvallásainkkal és meg-
erősít bennünket abban a hitünkben, hogy
a keresztség valóban Isten cselekedete a
mi üdvösségünkre.

2. Stoll CM.: Vom Abendmahl Christi.
Kaiser-kiadás, München, 1935, 47 lap,
ára: 0.60 RM.

Luthernek, majd hitvallásainknak, az
úrvacsorára vonatkozó tanítását tárgyalja,
de ez nem egy régi tannak puszta történe-
ti ismertetése, hanem valóban azzá lesz,
amit alcíme mond: a lutheránus egyház
jelenkori hitvallásává az úrvacsoráról.
Könyve tanulságát méltán foglalja össze
:a szerzö e szavakban: «A lutheránus egy-
háznak hitvallásai vallásában mindig új-
ra ő1"izőjévé kell lenni az úrvacsorára vo-
natkozó írásszerű tanításnak, hi1"detőjévé
az úrvacsora helyes kiszolgáltatásának és
ápolójává a hívő gyülekezet által való
méltó ünnepeltetésének, mert ezzel őrzi,
hirdeti, ápolja evangélikus egyházunk az
élő Isten kijelentésének tisztán és igazán
való hirdetését is».

3. K.öbe1"le A.: Wort, Sakrament und
Kirche im Luthertum. Bertelsmann-kia-
dás, Gütersloh, 1935. 45 lap. Ára: 1.15
RM.

. Abból a felísmerésböl indul ki, hogy
napjainkban minden azon. fordul meg"
vajjon megértjük-e az Egyház mibenlé-
tét és az ige és a szentssgek szolgálata
által eleven hatalommá tud-e lenni azJ
Egyház a mi népünk életében. Azután, a
tőle megszokott teológiai alapossággal és
mélyenlátással feltárja, hogy ez a feladat
hogyan alakul a lutheri keresztyénség
szempontjaból az ige, a szentség és az
egyház sarkalatos kérdéseire vonatkozójag.
Nem a hagyományos egyházi tant rprodu-
kálja, hanem e lényeges pontok kifejtése
közben állandóan szem előtt tartja a mín-
ket ma körülvevö, másfajtájú egyházi és
egyházon kívüli világot. A könyv való-
ban alkalmas arra, hogy benső megg,yőző-
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dést és ö"ömet nyerjünk belőle az egyhá-
zunk hitvallásában való megálláshoz, és
gyülekezeteinknek abban való megerősí-
téséhes. Gy. D.

Nebe Otto HelUÚDg:
Die Ebre als theologisches Prob-

lem. Berlin, 1936, Furehe-kiadás, 128 1.
Ára 3.60 RM.
A német nyelvhasználatban az «Ehre»

szó tágabb értelmű, mint a magyarban a
«becsület» szö és kiterjed a tisztesség és a
dicsőség fogalmára is. A szerzö ebben az
átfogó értelemben veszi vizsgálat alá az
«Eh re» fogalmát s azt szinte középpontú
jelentőségű teológiai problémává mélyítí
és szélesíti ki. Amiközben a keresztyén
tannak majdnem összes főpontjaíra ennek
a fogalomnak a reflektorával világit rá,
sok igen figyelemre méltó és értékes fel-
ismerésre vezet el. Jó, hogy ilyen mun-
ka is van, melynek az «Ehre» gondolatá-
nak hódoló mai német mentalitásra néz-
ve kűlönösen megvan a maga komoly je-
lentősége; de a teológia kétségkívül nagy
egyoldalúságba esnék, ha az «Ehre» fo-
galmát tenné meg annak a, középponti fo-
galomnak, melyröl egyetemesen akarna.
tájékozódni. P.

Althaas, Paal:
Theologie der Ordnungen. 2. böví-

tett kiadás. Gütersloh, Bertelsmann kia-
dása, 1935. 68 1. Ára 2 RM.
Lényeges tartalmát illetően az első ki-

adás ismertetésére utalunk; folyóiratunk
tavalyi évfolyamában található. Althaus
az átdolgozásnál azokat a hiányokat tölti
ki, amelyek az első kiadás Iélreértésá-
ből nyilvánvalók lettek. Azt látjuk, hogy
az Ordnung szó nemcsak a magyar olva-
sónak okoz nebézséget (rend?, rendelés?,
rendelet?); a németek is inkább valami
állandó, merev törvényszerűséget értet-
tek rajta, nem pedig, amint kellett
volna, tevékenységet, ténykedest. Egy-
részt engedelmességgel tartozunk Is-
ten rendelésének, másrészt, mivel az tör-
ténelmi emberi alakban van adva szá-
munkra, kötelességünk bírálat, vizsgálat
alá venni. Az egyház igehirdetésének
nemcsak az a dolga, hogy a «néptörvényt.
(a mi viszonyaink között : a nemzeti ön-
célúságból, nemzeti szellemböl, magyar lé-
lekből fakadó törvényt) formálisan, tehát
Isten tiszteletét tanítva, a vallásosságot
erősítve, támogassa, hanem az is, hogy
tartalmilag megmondja, mi Isten rende-
lése. E tekintetben az ev. teol. erkölcs-
tannak nagy a mulasztása, mert a leg-
utóbbi időkig inkább az egyénnel foglal-
kozott (gondoljunk vallási tankönyveink
erkölcstanának felosztására : a keresztyén
embernek Isten, önmaga és felebarátai

iránt való kötelességei !), kevésbbé maguk-
kal az isteni rendelésekkel: pl. állammal,
neveléssel, gazdasági élettel, népek viszo-
nyával. Most már látják a teológiai etika
müvelöi. mi a feladatuk. De az ev. ke-
resztyéIÍségben lelkészek es nem-lelké-
szek egyenlő mértékben és felelősséggel
küzdenek Isten akaratának megismeré-
séért. . S. J.

De Qaervaia Alfred:
Vom rechten Verstandnis der christli-

chen Freiheit. Furche Verlag, Berlin, 1935.
88 lap. 1.35 RM.

Református hitvallásokon, Kálvin és a
Biblia irat ain tájékozódva, keresi a szer-
'ző a keresztyén szabadság igazi értel-
mét, melyet a Krisztusban való lét és a
fiúság kifejezései alatt, mégis ebben a
megbatározásban foglal össze: «A sza-
badság nem spontán, teremtő tevékeny-
sége az embernek, vagy az Übermensch-
nek (olyan embernek, akinek a természete
a kegyelem által lesz teljes), hanem a
mindig ítélet alatt álló embernek, egy
halottnak egészen és osztatlanul Krisztus
kegyelméből való cselekvése».

Az Isten felségjogait bitorló, abszolút-
tá és autonómmá emelkedő földi hatal-
masságokkal szemben megmutatja a ke-
resztyén ember míndezek fölött való, mert
Istenben gyökerező szabadságát. Szabad
a keresztyén ember a világnézetek és
a tudományok közepette is, mert 'minde-
niket leszállítja relatív, eszközi [elentő-
ségükre, a benne müködő isteni kegyelem
hatalmával szemben. A kálvini jelleg Is-
ten hatalmi vonásainak egyoldalú és túl-
zó feltetszésében nyilvánvaló, mégis az
egész magyar protestantizmusnak szóló
írás, mert az egész könyvet a mai, megú]-
hodó vallásos gondolkodásunknak, az ú.
n. kultúrprotestantizmussal szembefordu-
ló, meg nem alkuvóan mindent az Is-
ten oldaláról szemlélő szelleme.v=- mond-
hatni -- éles levegője hatja áto F. t.

A keresztyénség harca.
Althaas, Paul:

Politisches Christentum. «Theologia
mílitans» 5. füzet. A. Deichert. Leip-
zig, 1935. 32 1. Ára 60 Pf.
P. Althausnak ez a röpirata a thürin-

giai «német keresztyének», főkép Leflfler
és Leutheuser teológiai és egyházi irány-
zatával száll vitába és kimutatja annak
bibliai és lutheri nézőpontból való tart-
hatatlanságát. Az elvi szempontok világos
és határozott kidomborítása révén a leg-
közelebbi vonatkozásokon túlmenő általá-
nos jelentőségre emelkedik. Melegen ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. P.



EI_rt, WerDer:
Die Herrschatt Ohristi und die Herr-

schaft von Menschen. «Theologia mi-
litans» 6. füzet. A. Deichert, Leipzig'.
1936. 24 1. 49 Pf.
A mai lutberi teológiának egyik leg-

kitünőbb képviselője ebben a tisztán tár-
gyilagos elvi fejtegetésben határozott vo-
násokkal dolgozza, ki Krisztus uralmának
sajátesságát minden emberi uralommal
szemben," melynek vonásait (parancsoló
törvénvszerü rend) éppen azért nem sza-
bad a' Krisztus uralmára átvinni úgy,
amint azt egyrészt a római hierarchia,
másrészt a kálvini teokrácia gondolatában
megtaláljuk. A krisztusí és a vilál7i ura-
lom világos újszövetségi és lutheri meg-
különböztetése teszi lehetövé azt, hogy
mindegyiknek megadjuk a magáét, feltév!'
természetesen, hogy a világi uralom nem
avatkozik a hit dolgaiba. A mesterien
kidolgozott. tanulságos röpiratot melegen
ajánljuk olvasásra. P.

Sehomerus, Haos:
Lebensfremde und Lebensnahe Weis-

heit. «Theologia militans» 7. füzet. A.
Deicbert. Leipzig. 1936. 28 1. 57 Pf.
A szerzö ebben a röpiratában főkép

Hans Heyse «Idee und Existenz» címü
müvével foglalkozik, mely a totalitás gon-
dolatával eltelt mai németség filozófial;
öneszméletének egyik legjelentősebb ter-
méke. Scbomerus rendkívül érdekes szel-
lemtörténeti és elvi fejtegetések során fel-
tárja ennek az öneszméletnek hiányait s
hibáit és az eszme és a lét egYségének
végső sorban önmagát kiüresítő, vígaszta-
lan gondolatával szembeállítja az élő Is-
tennel, mint a legfőbb személyes valóság-
gal a nekünk szóló igében való találkozás
elhatározó tényét, mely az emberi lét
problémájának egyedüli, igazi megoldása.
Az eleven szellemben megírt vitairat, a
mellett. hogy koru nk ismeretét szolgálja,
sajátszerüen értékes megvilágítása az
evangéliumnak, amint azt Luther Márton
újra megértette. P.

Die Gefii.hrduog des Chrisleotums
durch Rassenwahn und Judenverfol-
gung. Vita Nova Verlag, Luzern, 1935.
70 lap, ára 1.80 sv. fr.
Ebben a kis könyvben az európai élet-

nek néhány kiválósága mond ítéletet a
mindenfelé, de külőnösen Németországban
dúló fajőrület és zsidóüldözés felett. fí.
sokezer könyv közül, mely ezt a kér-
dést vizsgálja, ez az írás nemcsak írói:
Baltazár, Berdiajew. Inge, Mackenzie,
Radl, Scheiwiler, Undset neveiért tünik
ki, hanem az új szempont miatt is, mely
minden cikkben érvényre jut. Az új szem-
pontot az elhúnyt nagy orosz filozófus-
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nak, Szolovjownak, a könyv élére helye-
zett pár oldala adja meg. Osak egy mon-
datot hadd idézzek: "A zsidók kezdettől
fogva zsidóként viselkedtek velünk szem-
ben, mi keresztyének azonban teljesen el-
lentétesen még nem tanultuk meg, hogy a
zsidókkal szemben keresztyén magatar-
tást kell tanusítanunk.» A kőnyv igazi ke-
resztyén magatartásra nevel akkor, mikor
arra mutat rá, hogy: a ra.jőrület és a zsidó-
üldözés egyenesen veszélyezteti a keresz-
tyénséget, s képtelenne teszi a keresztyén
embert arra, hogy keresztyén legyen,

Járosi Andor

A Szenffrás.
A "Neues G3ttioger Bibelwerk"
(Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht kia-
dása) már ismertetett sorozataból két érté-
kes kötetet kell kiemelnünk.

Az egyik János evangéliumának. ma-
gyarázata Friedrich. Büchsel rostocki pro-
fesszortól, ára 4.80 RM, a másik a Ró-
mai levélé Patt! Althaus erlangeni pro-
fesszortól (ára 3.30 RM.).

Büchsel a bevezető, tájékoztató össze-
foglalások után a laikus által is köny-
nyen érthető, élvezetes és vonzó stílus-
ban és mégis az evangéliumra vonatkozó
tudományos kritika minden megbízható
eredményét összefoglaló, de önmagát se-
hol sem fitogtató tudással vezeti be ol-
vasóit az evangelium szénségeibe és mélv-
ségeibe. Az első laptói fogva érezzük,
hogy biztos vezető kezét fogjuk, akit nyu-
godtan követhetünk Iejtegetései során s
fetlárul előttünk annak a lelki dómnak le-
nvügözö nagysága, amelyet a szeretett ta-
nítvány soha el nem muló emlékként állí-
tott a' Megváltó iránt való hite elevensé-
gének és szeretete nagyságának bizony-
ságául.

A négy evangéliumnak egész könyvtár-
ra rúgó irodaimában ez a legújabb mü na-
gyon - is megérdemli a ~ele való. beható
foglalkozást. Nyomon kísérve f\e]teg-eté-
seit, megismerjük az evangélium világát,
belehelyezve az első század hullámzó szel-
lemi világába; azzal való összeütközése ~s
felette való diadala mutatja Luther szavai-
nak igazságát, amikor a negyedik evangé-
liumról azt mondja, hogy az «das einige,
zarte, rechte H auptevangelium».

Althaus kommentárját a Római levél-
hez nemcsak e .levél, hanem általában Pál
apostol megértése céljából örömmel kell
üdvözölnünk. Sokat beszéltek s írtak az
újabb időben arról, hogy Pál apostol
misztikus (A. Schweitzer), hogy vallá-
sos személyíség (Deissmann), hogy vP
szonyba kell hozni a korabeli miszté-
ríum-vallásokkal (Reitzenstein, Líetzman),
korunk vallási: általában lelki életével
'(K. Barth). E kísérletek, mint általa-
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ban a tudományos munka terén mínden
komoly törekvés, nem voltak haszon nél-
kül valók; de mégis ast a veszélyt rejtet-
ték magukban, hogy a jelzett irányokban
vizsgálva az apostolt, befejezettnek vél-
ték a róla való lelki arcképet. Holott -
és ennek éppen a Római levél a legklasz-
szikusabb bizonysága, - Pált, a teoló-
gust sem hagyhatjuk ki a sorból, sőt első
helyre kell állítanunk. Éppen e levélben
Pál apostolnak Krisztus evangéliumát át-
élő és az olvasókat is ennek átélésére
segítő teológusnak klasszikus írását ta-
láljuk, amely mutatja, hogy miben látja
az apostol az evangelium lényegét, s hoz-
zá való viszonyban az egyes embernek
feladatát. Tudjuk, hogy Luther, a refor-
mátor, a Római levél iskolájában nőtt
nagyra és a reformáció alapkérdéseire
a Római levélben az evangélium lényegJé,t
feltáró apostol adja meg a feleletet, Krisz-
tushoz az apostoion át jutunk; az apos-
tolhoz) a Római levélen áto

Minderről Althaus részletesen s hűen
tájékoztatja a teológia centrális kérdései
iránt érdeklődő hívőt a levél magya-
rázata során. A reformátori lutheri
drány e fő képviselőjének hálás köszönet-
tel tartozunk azért, amit e levél magyará-
zása révén lelki gazdagodásként az alap-
vető vallási kérdések iránt fogékony ós
mégis nagy bizonytalanságban élő ko-
runknak nyujtott. Dr. Kiss Jenő

Az Irás
eleven belevitele gyülekezeteink életébe
egyik legnagyobb és legsúlyosabb fel-
adata a jelenben nemcsak az egyháznak,
hanem az egyház szolgálatában álló teoló-
giai tudománynak is. E szempontból érté-
kesek a következö füzetek is. Schneider
Johannes berlini professzor két Vékony,
de annál tartalmasabb füzetben Jézus ta-
nításának központi igazságait eleveníti
meg. Az egyikben «Der Sinn del' Bergpre-
digt» címen (Berlin, Furche-kiadás, 48
lap, ára 0.60 RM) a Hegyi Beszéd tanítá-
sát mint a keresztyén élet alapvető rend-
jét tárj a fel. Ami a Hegyi· Beszédben
kivihetetlen -követelmény a természetes
ember számára, az a keresztyén embernek
mint természetes életrend világosodik
meg: Schneidernek ez az alapvető tétele
egyenes folytatása annak az értelmezés-
nek, melyet Luther adott a Hegyi Beszéd-
-nek s amely egyedül ragadja meg Jézus
szavának igazságtartalmát. - Egy másik
füzetben, «Die Ohristusschau des Johan-
nesevangeliums (Berlin, Furche-kiadás, 40
lap, ára 0.75 RM) Krisztust rajzolja meg
a szerző, amint János evangéliumában
lép elénk. A negyedik evangélium csodála-
tos gazdagsága, mely a teológiai tudomá-
nyosság számára a kritikai kérdések sú-

lyos volta miatt sokszor elsikkad, a fü-
zetben fénylő világossággal lép elénk.
Azok a mai ember számára idegenszerű
és értelmetlenné vált fogalmak, melyek
ezt az evangéliumot olyan nehezen meg-
közelíthetővé teszik, megvilágosodnak és
megelevenednek, úgyhogy felismerjük: a
negyedik evangélista mutatja meg leg-
jobban Krisztusban a mi Megváltónkat.
Schneider míndkét Iüzetét melegen ajánl-
juk lelkész és nem-lelkész olvasóinknak.

A 'l'imotheushoz írt első levél üzene-
tét szólaltatja meg Leo Paul «Das an-
vertraute Gut» című könyvecskéje, mely a
ininap ismertetett «Die urchristliche Bot-
schaft» sorozatban jelent meg (Berlin,
Furche-kiadás, 86 lap, ára 1.50 RM).
Helyesen hangsúlyozza, hogy éppen a
pásztori leveleknek van napjainkban a
gyülekezet építése szempontjaból igen sok
mondanivalójuk. Mert a pásztori levelek
arra törekszenek, hogy az evangelium
«ránk bízott kincsét» megőrizzék és a gyü-
lekezet által megőriztessék. A tiszta ke-
resztyén tanítás alapvető jelentősége és
a szeplőtelen erkölcsi élet elengedhetet-
len alapfeltételei ezért szólalnak meg
olyan erővel e levelekben. A szerzö há-
lára kötelez bennünket azzal, hogy éppen
ereket a mozzanatokat erőteljesen dom-
borítja ki, bár nem tudja mindig elke-
rülni azt a veszedelmet, hogy ami vi-
szonyaink tükörképéve tegye a levelet.

Ugyanebben az összefüggésben kell fel-
hívnunk olvasóink figyelmét arra a kö-
rülményre, hogy az immár több mint
száz év óta szolgáló MeJjM'-léle «Kri-
iisch-exeqetischer Kommentar über das
Neue Testament» néhány fontos köteté-
nek új kiadása indult meg. Ez a kom-
mentármunka lelkésznemzedékek hosszú
sorozatát nevelte s mindig kincsesbányája
volt a szelid, megfontolt írásmagyarázati
tradició nak. Az új kötetek füzetes foly ta-
tásokban jelennek mJeg s így megszerzé-
sük aránylag kőnnyű. Egyelőre első fű-
zetként Márk evangéliumának kb. első
három fejezetére terjedő értelmezését kap-
juk Lohmeuer tollából, és a Zsidókhoz
írt levél első hetedfél flEljeZJeténekértel-
mezését Michel Otto tollából. (Göttingen,
1936, Vandenhoeck & Ruprecht kiadása,
a 80 lapos füzetek elöfizetési ára egyen-
ként 2.25 HM). Az új kiadás igyekszik
megőrizni a régebbiek minden előnyét s
amellett az Irás értelmezését korszerűva
tenni. A kötetek részletes ismertetésére
még visszatérünk. K.

Hempe. Johaaaes:
Gott und Mensch im Alten Testa-

ment. Il. kiadás. Stuttgart, Kohlham-
mer kiadása. 1936. 80, 324 l. Ára 11.75
RM.



Jelen teológiai tanulmány a vallás két
pólusa: az Isten és ember egymáshoz va-
ló viszonyának nagy kérdését vizsgálja
az Otestámentom fényében. 'Iermészetsze-
rűleg történetileg szemlélí e kérdést, de
a könyv beosztása mégis teológiai. Két-
harmadában foglalkozik az Isten-fogalom
ótestamentomi kialakulásával, majd Isten-
nek az emberhez való viszonyával. Eb-
ben a történeti keretben tárgyalja a
«szent», a «harci», a «csodák» Istenének
fogalmi fejlödését, majd különbözö kultúr-
hatásokat és a nagy próféták egyéni ha-
tásait bontja részeire. A második rész
antropológiája elevenen állítja elénk a
«szövetség» emberét, akit teljesen az Is-
tenhez való viszonya határoz meg. Zyl.

Hellbarth Hans:
Der verheissene König Israels. Das

Christuszeugnis des Hosea. Chr. Kai-
ser-Verlag, München, 1935. 64. 1. Ára
0.90 RM.
E füzet kísérlet az Otestámentom egyes

könyveinek «szigorúan krisztológiai» ma-
gyarázatára. A nemet teológiai munkában
most uralkodó, bár több irány ú, de az
igazi kinyilatkoztatáshoz szigorúan ra-
gaszkodó gondolkodás áthatotta már az
ótestámentomí teológusokat is. E tüzet-
ben a szerzö bátran fejtegeti a nagy kér-
dést, vajjon van-é jogunk az ótestámen-
tom krisztológiai magyarázatához, és bát-
ran dönti el, hogy ez számunkra nemcsak
elméleti-teológiai, de hitkérdés is. Réf;z-
exegesíssel és bibliai teológiai kővetkez-
teteseken át mutatja meg Hoseás próféta
krisztológiai jelentöségét : Istennél van le-
hetőség a halálon és feltámadásan átve-
zetni az ő örök egyházát az új életre,

Zyl.

Egyházi munka és szolgálat.
Kierkegaard Sören:

Wie herr lich ist es Mensch zu sein
und welche Seligkeit dem Menschsein
verheissen ist. Berlin, Furche. 46 old.
Kötve 60 Pr.
A keresztyénség egykori nagy dán kri-

tikusanak művei között ma is nagy lelki
haszormai olvashatók «Keresztyén beszé-
dei.» Ereknek egyik gyöngyét adja a Furv
che-cég kis kötete kitünő német fordítás-
ban. A szerző csodálatosan éles elemzö
tehetséget, finom költői valóságszemléletét
és minden mesterkéltségtől mentes írói
mügondját teljesen az Igébe való hívő
elmélyedés szolgálatába állítja és így al-
kotja meg Máté ev. 6,24-34. alapján
a «gyakorlati írásmagyarázatnak» valósá-
gos kis remekét, mely szinte mondatrój
mondatra meglepi az olvasót gondolatok
mélységével és a meglátások .sajátossága-
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val és újszerűségével. A szerző nev~ek
ma újra felsugárzó fénye, fölöslegessé
tesz minden külön ajánlást. Csak azt em-
lítjük még meg, hogy ezt a beszédet
«elülről» egészíti ki az a másik, melYi
ugyanarról az alapigéről «Was lernen wir
von den Lilien stb.» címen ugyanabban
a sorozatban jelent meg («Furche-B ü-

cherei»). P.

Hans Asmnssen:
Das Kirchenjahr, München, 1936.

Chr. Kaiser kiadása, 1311. Ára 1.95 RM.
Elöljáróban elvi kérdéseket fejteget.

Az istentisztelet formájának kialakulását
szerinte az igehirdetés meghatározott irá-
nya szabja meg. Az ó-egyházi perikópá-
kon igyekszik az egyház Irásmagyaraza-
tát, igehirdetését kimutatní. Ez az a mon-
danivaló, aminek minden évben valami-
képpen meg kell szólalnia a gyülekezet-
ben. Az egyházi esztendő menetét az ün-
nepkörök és perikópák elemzése segít-
ségévei világítja meg s rendszerezi,

Ezután következik az egyes vasárnapok
bibliai szakaszairól homilíaszerüen meg-
írt összefoglalók sora. Minden vasárnap s
ünnepnap egy lapon, áttekinthető formá-
ban, Az evangéliumot és az epistolát
közösen tárgyalja s feltárja kapcsolatu-
kat. Minden sora művészien tömör, szinte
tételszerű, de azért sokatmondóan elevelll
is. Úgy van megfogalmazva, hogy a 'pré-
dikáció előtt vagy után fel is olvasható.

Ugyanilyen célból függelékképpen
közli a tízparancsolat rövid magyaráza-
tát. - Igehirdetőinknek hasznos seged-
munka, nemcsak az egyes vasárnapokra,
hanem általában az igehirdetésre való
készülődésükhöz. Scholz Lászl6.

GörDandt Werner :
Die rechte Kirche. Berlin, Furche-

kiadás, 1935, 62 1. Ára 1.35 RM.
A Galata-levél aktualitásának gyakor-

lati jellegét bizonyítja ennek a könyvecs-
kének a megjelenése. Érdemes elolvasni,
mert világossá teszi, hogy ez a súlyos
tartalmú páli írás milyen elevenen meg-
szólaltatható a mai ember előtt. De még
inkább érdemes tanulmányozni azért, mert
irányítást ad hosszú szakaszok, egy-egy
egész fejezet prédikációs f/Cldolgozásához!

S. L.

Spörri Theophil =

Der Herr des Alltags. 12. kiadás.
Berlin, Furche kiadás, 1935,' ára 0.90
RM.
Spörri irodalomtörténész a 'zürichi egye-

temen" s egyike azoknak az európai nevű
tudósoknak, akik nem szégyenlik Krísz-
tust. Ez a füzet, mely négy előadást tar-
talmaz (<<Krisztus és a modern embe!'»,
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«A Lélek vezetése», «Találkozás Krisztus-
sal», «Élet Isten előtt»), hatalmas bizony-
ságtétel: nem üres beszéd, hanem eleven
erő, mely megragadja a nyiltszívű em-
!bert. Erősen érezhető rajta az oxfordi
csoportmozgalom hatása, de hiányzik belő-
le mindaz, ami e: !rnozgalomnál egészség-
telen. Kevés olyan irat van, mely any-
nyira alkalmas volna az evangelizáló
munka alátámasztására és elmélyítésére,
anínt ez a füzet s azért ajándékul is
rendkívül alkalmas. K.

Foersler Fr. W.:
Ewige.s Licht und menschliche Fin-

sternis. 1935, Vita Nova Verlag, Lu-
zern. 123 old., ára 4 sv. frank.
A szerző a magyar olvasóközönség előtt

is jól ismert. .
Az egyes fejezetek elmélkedései, amint

maga is nevezi,' korszerű kérdéseket örök-
kévaló fényben világítanak meg. Valóban
a münek ez az aktualitása igen nagyfokú.
A mi modern életünk minden zűrzavarát
jól látja, benne él, a levegőben függő
hitbeli, főleg erkölcsi (társadalmi, szo-
ciálís, háború, béke, család) kérdéseket
úgy látja meg, amint azok valóban az em-
bert égetik. Nyilt szemmel járó ember
meglátásai ezek, melynél nem elégszik
meg a tényekkel, hanem refrénszerűen
mindent Krisztusra vezet vissza. Ez az ál-
landó visszatérés és egyetlen megoldás
azonban az emberen nyugszik, az em-
ber elhatározásán, akaratán, a morálpe-
dagógiának sok apró tanácsán. A rövi-
den, világosan és élvezetesen megírt fe-
jezeteken látszik, hogy a megoldásokat,
noha lelki síkon, keresztyén módon, de
igen sokszor emberi akarással igyekszik
megoldani. D. L.

Kallenbach, A. =
Der dritte Blick. Ein Beltrag zum

biblischen Menschenverstándnis. Ber-
lino Furche Verlag. 1936, 80. 97 O. 1.80
RM.
Egy idegorvos könyve. Úgy általában

az adleri individuálpszichológia, néhol vir
szont a O. G. Jung-féle analitikus pszi-
chológia tökéletes, gyakorlati birtokában,
de kristálytiszta evangéliumi hit alapján,
tárja fel az olvasó előtt a titokzatos vi-
lágot, melybe tudományos módszerekkel
a modern mély-lélektaní kutatások hatol-
tak be legelőször. A gótika felfelé, a ma-
terializmus a kiterjedés dimenziója irá-
nyába terelte a figyelmet. Korunk szeme
a szerzö szerint a harmadik irányba, a
mélységbe néz. Az értelmét, a lelkét ku-
tatja a jelenségeknek s főleg a legcsodá-

latosabb fenomenon-nak, melynek a neve:
ember. Erre azért kényszerültünk, mivel
bármennyit nY'8<l':tis a világ' a materialista.
tudomány felfedezései révén, mégis rá-
jöttünk, hogy «a Matéria hideg istennő s
az anyag a sztvünket nem melegítí Iel.»
Zsákutcába jutottunk. A gyógyulás út-
ja a rideg valóság kérlelhetetlen, ér-
zelmi szempontokra való tekintet nélküli
szemügyre vétele. Igy kegyelemből mEliB"-
tudjuk, hogy nyomorúságunk oka Istentől
való elszakadásunk, különállásunk. Bete-
geivé lettünk a félelemből származó ön-
zésnek és uralomvágynak. Istenhez te-
remtettségünket elismerni, s levonni a
konzekvenciákat, megalázkodni, Jézus
Krisztusban hit és kegyelem által meg-
találni Istent s a vele való életközössé-
get, - ez a boldogság útja.

A kis könyv az érett és kiforrott lel-
kek egyszerüségével és világosságával ve-
zetí az olvasót a lélek rejtélyes birodal-
mában. VetÓ.

Foersler, F. W.:
Alte und neue Erziehung. Luzern,

1936, Vita Nova kiadás, 187 lap, ára 5
sv. fl'.
Foerster, a nálunk is ismert kíváló

pedagógus, e legújabb könyvében a legi-
különbözöbb tapasztalatait és élményeit,
sorakoztat ja fel. Szemlélteti különféle ví-
lágnézetek, áramlatok ée hatások eredöjét,
melyeket mind a nevelés szempontjából
világít meg. Müve fejezetekre oszlík,
melyek mindegyike külön egységet al-
kot. A régi nevelés értékeit megbecsülve
számol a mai kor követelményeivel, de
nyitott szemmel nézi a mai nevelés ferde-
ségeit is és elénk tárja azokat a szaka~r
kokat, melyekbe zuhanhatunk, ha hunyt
szemmel minden újítást elfogadunk. Min-
den sorából a vallásos nevelés óriási je-
lentősége csendül ki: ezt Foerster kü-
lönösen a koráramlatokkal, bolsevizmus-
sal és.nemzeti szocializmussal szemben
hangsúlyozza. «Mindaz, - írja, - ami
a vallásos nevelést az állami drill és az
állam érdekében történö dresszúra ja-
vára elhanyagolja, kárára van az ál-
lamnak is.» Foerster biztos kézzel vellet
a sok mindenféle nevelési módszer és
rends WI' útvesztőjében. Egyes fejezetek
címe; Allam, vallás, nevelés. Modern és
régi pogányság. A tekintély hamis értel-
mezése. Gondolatszabadság. Az egyoldalú-
ságok küzdelme a modern pedagógiaban
stb.

E könyv mindazok kezébe való, kik
tudatában vannak az óriási felelősség-
nek, mellyel a jövő nemzedéknek tarto-
zunk. K. D. 1.

Nyomatott Székely éa Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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Jelen számunk munkatársai :
Dr. Benkő László, ev. reálgimnáziumi tanár, Nyiregyháza. Budaker Oszkár,

lelkész, Sopron. - Danhauser Lászlo, vallástanár, Budapest. - D. Dr. Prőhle Károly,
egyetemi tanár, Sopron. - Dr. Wiczián l)ezső, egyete.mi tanár, Sopron.

Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek .
.Jánossy Lajos: Az evangélikus gyülekezet sajátos életformái a. XVL-századbeli

rendtartások nyomán [Kűlönlenvomat}, Pécs, 1936. ára 60 f. - Aristoteles:
Metafizika, í ord. Halasy-Nagy József, Budapest, 1936. M. Tudományos Akadémia.

Meyer H. A. W.: Krit.vexegetischer Kommentar über das Neue Testament,
l. füzet: Lohmeyer Ernst: Das Markus Evangelium, 2. füzet: Michel Otto: Der
Hebraer-Bríeí, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht kiadása, ára elöfizetésben egyen-
ként 2'25 RM. - Lohmeyer Ernst: Galiláa und Jerusalem, Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht kiadása, 1936. ára 4'88 RM. --- von Campenhausen H.: Die Idee
des Martyriums in der alten Kirche, Göttingen, 1936. Vandenhoeck & Ruprecht kiadása,
ára 735 RM. - Preuss Hans: Von den Katakomben zu den Zeichen der Zeit, Erlan-
gen, 1936. Martin Luther-Verlag, ára 488 RM. - Heitmann Ludwig: Lutherisches
Bekenntnis und Gemeindegestaltung, Kassel, 1935. Neuwerk-Verlag, ára 1'05 RM. -
Siiihlin Wilhelm: Vom göttlichen Geheimnis, Kas-el, Johannes Stauda kiadása, ára
2'10 RM. - A "Bibelhilfe für die Gemeinde" c. sorozatban megjelentek: Herbst
Wilhelm: Das Johannes-Evangeli4m,~ 1936. ára 1'98 RM - Stange Erich: Der erste
Korintherbrief, 1936. ára 1'35 RM. - Le Seur Paul: Die Briefe an die Epheser,
Kolosser und an Phílemon, 1936. ára 1'98 RM. - Kroeher Jakob: Ausgewáhlte Psal-
men, 1936. ára 2'18 RM. - Herisberg Hans Wilhelm: Der erste Jesaja, 1936. ára 2'25
RM, mind Leipzig, Gustav Schlössmann kiadása. - Schade Gerhard: Lebendige Bibel-
erfassung, 2. kiad., Leipzig, G. Schlnessmann kiadása, ára 1'20 RM. - A" Welt des
Gesangbuchs" sorozatban: 1. Rade M.: Erinnerungen ein es -alten Gesangbuchchristen,
ára 0·60RM. - 2. Gennrich Paulr Der Gemeindegesang in der alten und mittelalterlichen
Kirche, ára 1'05 RM - 3. Kulp Joh.: Luthers Leben im Spiegei seiner Lieder, ára 1'18
RM. - 4. Moser HJ.: Die Melodien der LutherIieder, ára 1'48 RM. - 5. Wiesen-
hütter Alfred: Johann Heermann, ára 0'75 RM - 6. Plath Joh.t Liederdichter der
Weihnachtszeit, ára 1'39 RM. - 7-8. Michaelis Otto: Erlebtes Kirchenlied. I-II. ára
1'05 és 1'05 RM. - 9. Gabriel Paul: Das Frauenlied der Kirche, ára 1"20 RM. - 10,
Brüssau Adolf: Martin Rinkart und sein Lied: Nun danket alle Gott, ára 1'18 .RM.
- 11. Marx Rudolf: Zinzendorf und seine Lieder, ára 1 05 RM. mind G. Schloesmann
kiadása, Leipzig, 1936. - Brinhmann Bernhard: Der Ordensgedanke und die kath.
Klöster, Gotna, 1936. Klotz Leopold kiadása, ára 1'50 RM. - Adolph Heinrich: Ent-
bürgerlichung des Protestantísmus, Gotha, 1936. Klotz kiadása, ára 1'50 RM. - Born-
hamm: Der protestantische Mensch, 2. kiadj, Berlin, 1936. Töpelmann kiadása, ára-D 75
RM. - Li/je-Schmidt: Die Kirche vor der Welt, München, 1936. Kaiser kiadás; ára
0'45 RM. - Schneider Friedrich: Bildungskraíte im Katholizismus der Welt seit dem
Ende des Kreges. Freiburg, 1936. Herder-kiadás, ára 6 15 RM.

A "külföldi könyveknél a nálunk .érvényes u. n. külföldi árak vannak feltüntetve,



Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Kamer Károly:

"Máté evangéliuma"
c. könyvét, mely az evanJélium 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. 10 fl. Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó.
hivatalában, .Sopron, Várkerület 66.

••

Dr. Wiczián Dezső:

Az újabb Luther-kutatás főbb
irányai és eredményei ..

Ára so fillér.
Megrendelhető a szerzőnél (Sopron, Alsólövér-utca 12.).

_.

"Elsüllyedt falu a Dunántúlon .."
Miért hal meg egy magyar falu? Miért egykés a magyar? Hogyan

él a falun? Milyen a gazdasági kultúrái a ? Milyen a lelki élete? .
E kérdésekre adja meg e könyv a feleletet, melyet a Pro Christo

Diákok Háza falukutató munkaközösségének tagjai írtak, többek közt
folyóiratunk belső munkatársa, Dr. Hilscher Zoltán. Az előszót Gróf
Teleki Pál írta.

Ára 2'30 P, megrendelhetö a Sylvester Irodalmi és Nyomdai R-T;-
Budapest XIV., Hermina-út 27.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN,


