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A "Keresztyén Igazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll:

Az evangéliuru üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk müvelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko-
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől. figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-katatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
IgtU8ág" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűsélI alapján való tömörítését és egyházi életünk megújhodását,
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fl diadalmas élet titka.
Fil. 4,10-13.

Sokszor láthatjuk, hogy kis előzményeknek .mílyen súlyos következmé-
nyei lehetnek az egyéni, családi, 'társadalmi és nemzeti életben egyaránt. Élet-
sorsok összeomlása,' egyléni és társadalmi katasztrófák, nemzeti szerencsétlen-
ségek, világtragédiák sokszor kicsinyes ellentétekböl, 'máskor le nem győzött,
emberi bűnök, Isten szine elé .nem vitt és meg nem tisztult emberiönresek íor-
rásából törtek elő. Bizonyságá:ul annak, hogy a valóságban is, mint Madách;
mesterművlében, az ember a sátán 'vezetése mellett próbál szerencsét és bukik
nemzediékről-nemzedékre egyre mélyehben. Sohasem volt 'aktuálisahb a nem-
rég meghalt filozófusnak szomorú jövendölése a nyugati kultúra pusztulásáról,
mint éppen napjainkban. 'Látjuk végighúzódni .az emberiség életén azt a fekete
vonalat, amelyről a háború utáni 'idők egyik sokat emlegetett teológusa szól.
Csupa árnyék fény nélkül, próbálkozás eredmény nélkül, küzdés siker nélkül.
Ennek a magára maradt, vagy inkább magára szorítkozó, hajótörött emberi-
ségnek, amely alig tért magához avilágháborúból és már is, ki tudja, milyem
új szörnyűségek felé bukdácsol, jellemzésére 'oda lehetne írni a középkor nagy
vallásos költőjének szavait: Hagyjatok fel minden reménységgel!

De hát vajjon ez nem! a vég-e? Nem kell-e ekkor csakugyan remény tele-
nül abbahagyni mínden fáradozást, ami a jelent elviselhetőbbé, a jövendőt'
reményteljesebbé tehetné?

Mint ostromlott várban a felmentő sereg kürtzengése, hangzik e szomorú
reménytelenségben az apostol bizonyságtevése szentleckénkben. Régen elvíhar-
zott már a történelem, a kis filippi-beli gyülekezet felett, mégis árad a hozzá-o
intézett szavakból az élet, a 'lélek, a verőfény, kilép a sorok kö2!;ÜImaga Pál
apostol, amint nékünk, nagy nyugtalanságokközött élő embereknek mondja:
TUdok megaláztatni, tudok bővelkedni ... mindenre van erőm a Krisztus által,
aki engem megerősít! -

Az apostol szavai a Krisztusban testi-lelki békességet megtalált, az élet
harcában diadalmasan megálló hívő embernek lelki tükörképe. Viszonzásul a
gyülekezet szeretetadományára írja ezen egyik legszebb levelét - íme, kis ha-
tások nagy következménye az evangélium 'világában, - és miközben a maga;
szívét tárja fel, a keresztyén ember képét mintáz za meg; Mínden szavával tel-
jesebb lesz a kép, míg végül előttünk áll a nagykorú keresztyén ember lelki
arcképe: Mindenre van erőm a Krisztus által, aki engem megerősít.

Ez a diadalmas élet titka.
Nem akarok, nem bírom, nem .tudok, hangzik egyfelől a világ türelmet-

len lázongása. Megtanultam, ismerős vagyok,tudok, hangzik másfelől az apostol
bizonyságtevése.

Megvádoltak a keresztyéneéget azzal, hogy-teljesíthetetlen követelésekkel
áll elő, elérhetetlen eszményt rajzol az emberek elé. Pál apostol példája mutatja;
hogyha Krisztus kezét fogjuk, szinte .észrevétlenül jutunk a magasba, győzzük,
le a legyőzhetetlennek vélt nehézségeket, 'diadalmaskodunk az életen. Míndenre'
van erőm a Krísztus által, aki engem megerősít. Igen, ez a diadalmas élet titka,
ellentétben a katasztrófák és vereségek világával. Az élet igazi hősei, a hitnek
igazi harco sai a halk léptű, imádkozó életű Krisztus keret fogó keresztyének,
akiket Krisztus vezet. '

A reformáció hónapja különösen figyelmeztessen bennünket arra, hogy
nekünk is ezeknek a sorában .van a helyünk. Pál apostol mellett legvilágosab-
ban Luther mutatta meg életével és tanításával szent igénk igazságát: Mindenre,
van erőm a Krisztus által, .akí engem megerősít I Dr, Kiss Jen6.
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Orvosság a halál ellen.
Azmiképpen hogy semmi szörnyebb ez életben nem eshetik em-

beren az halálnál: így semmi gonddal nem fáradoztatták elméjeket az
eszes és értelmes emberek inkább, mint azzal, tudniillik az haláltól
való félelmet magokban mivel könnyebbíthessék és annak rettenetes-
sége ellen magokat állandóképpen mivel vigasztalhassák. Ebből lett,
hogy a jobb értelmű pogány bölcsek, embernek egész életét, halálra
való biztatásnak tartották. Ebből lett, hogy ugyanazonok sok orvossá-
gokat gondoltanak, kiket az haláltól való félelem ellen vetnének. Ennek
némelyikét vették az emberi természetnek halandó áIlapotjáról, és ez'
miatt halálra való kőtelességéröl. Némelyikét az tisztességesen et'töItött
életnek emlékezetiből. Némelyikét jó hír és név hagyásból. ki még az
halál által is megmarad és meghalni nem tud. De mind gyarló, erőtlen
és veszett vigasztalások ezek, kikben az Isten igéjében kijelentett meny-
nyei bölcseségnek csak egy szikrája sincs: és az kik nem csak nem
csöndesitik az halál félelmét, hanem inkább öregbítik és ezt az jelen
való életet kivántatják. Mert ki volna aki jóságáért, ezzel nyert [ö-
híréjért, nevéjért nem akarna inkább az életben tisztelkedni, hogy sem
mint az halálban annak semmi izit érezni. Holott az mi ió hírünkkel,
nevünkkel holtunk után nem annyira mi, hanem, mennyire az mi ma-
radékink, tisztelkedünk. Boldogok azért azok, kiknek nem az filozófu-
sok vizeinek sáros és zavarosfolyásiból, hanem az Izraelnek tiszta
kutfejeiből adatott megérteniele mind az sok nyavalyáknak és az halál-
nak is okait, s mind pedig megísmemíek ugy az Jézus Krisztust élet
és halál urának lenni, hogy valóságosan elhíhetík, hogy ez az testi halál
nem halál, hanem életre való menetel, és ez romlandó sátorból az
mennyei örök életnek dicsőséges palotáiba való kedves költözködés
légyen mindeneknek, kik az Jézus Krisztusban hisznek.

Egy XVII. századbeli predikációs könyvből.
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ft retormácíö üzenete ma.
Az utolsó emberöltőben örvendetes külső ,és belső változást látunk a

magyar evangélikusság életében. Azonban mindez csak megindulás. A teljes,
gyökeres megújhodás, ami szükséges, még hátra van. Ehhez azonban ~ refor-
máció üzenetének erőteljes és messzehangzó hirdetésére és meghallására van
szükség. Sokat kell ezért tanulnunk es alaposan kell figyelnünk a külföldí evan-
gélikusság ígehirdetésére.

Napjainkban első sorban Luther tanításának igazabb megértésében
kell keresnünk a reformáció üzenetét. Hosszú emberöltők éltek abban a hie-
delemben, hogy ők jó evangélikusok, ismerik Luthert. Szentül meg voltak győ-
ződve .arról, hogy egyházi életük hítvallásaina alapján folyik. Annyira, hogy,
Luthert is alig olvasták. Rábízták tudósokra és tanárokra. Míg egyszer csak
egy német egyháztörténész, Holl Károly .ki nem derítette, hogy hiába hivatt
keztak gyakorta Lutherra és hiába tartották nagyra, -ég és föld különbség
van a reformáció és az ő gondolkozásuk meg életük között.

Holl Károlyon kívül Seeberg Erichnek és tanítványaiknak köszönhetünk
sokat Luther igazi megértésében. Jelszavak és sokszor kevésbbé hiteles idézetek
emlegetése helyett magát Luthert akarták újra szóhoz juttatni, mint az egyház
legnagyobb tanítomesterét. Sokat. jelentett azután ebben egy régebbi, kiváló
teológus, Harnack Theodosius művének új kiadása, amelyet máig sem tudott
jobbal pótolni a tudomány.

L Akkor értjük meg Luthert, .ha meglátjuk, hogy őt csak egy ügy moz-
gatta egész életében: Isten ügye. Minden gondja arra írányult, hogyan szolgál-
hatja az élő Istent. Találó, amikor kolostori kérdésével jellemzik egész refor-
mátori művét : ,ffiogyan találom metg a kegyelmes Istent t!» Sokan félreértették
ugyan Luthernak ezt a legfőbb gondját, mintha számára a boldogsága, az üd-
vössége lett volna egyedül fontos és Istent is csak ezért kereste volna. Luther
azcnban nem a maga érdekében .keresí Istent, hanem Istenért magáért. A fel-
séges Úristen előtt állott, egész t~letét az ő szelgalatára szentelte és esze ágába
se jutott, hogy Istent merészelje 'boldogsága szolgálatába fogni. Isten Isten
volt Luther életében és nem Ibálvány, akinek más dolga sincs, mint tisztelői-
nek kívánságaít teljesítgetni. Luther az élő Istent kereste, Istent maqá: és nem
valamilyen istenképet vagy isten eszmét. Szélnek eresztette minden elképzeléséti
Istenről, mert Isten kírályí uralmátakarta megtapasztalni életében. Egysze-
rűen azért, mert nem tudott az' Isten valósága nélkül élni. Akár kárhozatha
taszítja, akár üdvösséggel ajándékozza meg, Isten jelenlétére áhítozott,

Luther halálosan komolyan vette az .Isten-kérdést és ezáltal lett refor-
mátorrá. De nála nem az általános filozófiai kérdés hangzik fel, hogy milyerr
az igazi istenfogalom és milyen az Istennek az emberhez való viszonya. Luther
a Szentírás alapján tudatában volt annak, hogy bűnös ember. Híáha válik ki;
társai közűl ragyogó erkölcsi életével, -tudta, hogy az Isten szemében elveszett
és elkárhozott ember. Éppen ezért. tudta azt is, hogy ha Istennel találkozik, Isten
haragjával találkozik. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni! Ez a pusztulás,
a kárhozat halála. Ezért életkérdés számára, hogy a kegyelmes Istennel talál-
kozzék. Nem, akit ő kegyelmesnek gondol vagy hisz, hanem, aki csakugyan;
a valóságban kegyelmes hozzá. Ezt a kegyelmes Istent pedig Jézus Krisztusbon
találta meg. Krisztuson kioűl mindenütt .csak a haragvó Istennel találja szembe>
magát, akinek szentsége elemészti a bűnöst. Csak Krisztushan hivogat és édesgeti
minket magához; a kegyelmes Isten. .Krísztuson kívül jaj nekünk, ha az élő Isten
színe elé merészkedünk. Csak Krisztusban .van nyitva az út a kegyelem királyí
székéhez.
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Luther ezzel rátalált a Biblia 'nyitjára. Felnyilt előtte, hogy a teljes

Szeritírás Krisztusról tesz bizonyságot. Meglátta, hogy Isten kínyílatkoztatásának
kezdete, közepe és vége Krísztus. Ez a felism erés a keresztyén ség szíve, Ettől
szakadt el a modern vallásosság.. Az igazi keresztyén ség azzal a hitvallással áll
vagy esik, hogy a kegyelmes Istent csak a Krisziusban találhat juk meg. Merb
Isten kegyelmét csak őbenne adja. 'A modern keresztyénség pedig azzal sza-
kadt el az evangéliumtói, hogy -hallaní sem akart Isten haragjáról. A «jó Is-
tenb pedig nemcsak Krisztusban, de másutt is, sőt itt sokszor még jobban;
vélte megtalálni. A termiészet, a történelem, az ember lelkiismerete lett a mo-
dern ember Bibliája. Történetfilozófiából, a természet esztétikai benyomásai-
ból, egy szépen kiépített erkölcsi világrendből, a lélek megrendüléseíböl vezetlek
le valamiféle istenképet és abba a hicdelembe ringatták magukat, hogy Isten-
nel találkoztak. Ennek az eltévelyedésnek a következménye az Egyház megrom-
lása. Hosszú ideig csak lappang ez. A külső mozgalmassag eltereli róla a fi-
gyelmet. De egy ;zép napon nyiltan kitör. Ez történt a mai német egyházi vál-
ságban is. Amelyik egyházb,an nem' vonnak éles határvonalat Isten kitujilatkoz-
tatása és emberi elgondolások között, 'ott felt.étlenül bekövetkezik az egyházi:
élet összeomlása.

Megnehezíti számunkra a kinyilatkoztatás megértését az is, hogy még
ma is lépten-nyomon a modern vallásosság tévedését halljuk. Luther is hir-
deti, hogyne hirdetné, hogy az 'egész világ Isten teremtménye. De uigyanal{KOr
hirdeti azt is, hogy az eqész világ elfordult Istentő,lt a bűnesetben. De ha elfor-
dult is, mégsem szakadhat el -Tőle. Mégis Isten kezében van minden, a termé-
szet is. Nélküle semmi sincsen fa történelemben sem. Minden nagy és apró
esemény mögött Isten áll. Lelkünket -ís Isten adta, testünkkel együtt. Mindezt
Isten akarata tartja fönn és ,- mégsem találhat juk meg mindezekben Istent.
Mert Isten elrejtőzött. Magától, eszével, .szívével senki fel nem fedezheti Istent.
Azért rejtőzik el Isten mindenben, -mert nem akarja mindent elsöprő haragját
megmutatni. Mert Isten hosszútűrő. Persze, hogy Isten jelen van a történelem-
ben, a lelkiismeretben, de mint haragvó Isten. Jaj nekünk, ha itt, ezekben lép
ki elrejtettségéből és ezekben nyilatkoztatja ki magát. A kárhozat halála zúdul
nyakunkba, mert bűnösök vagyunk, akik 'Isten haragjában meg nem állhatunk.

Az ember nem bírja ki 'ezt az állapotot. Jól tudja, hogy minden kínzó
kérdésének, minden nyomorúságának gyökere az, -hogy Istentől messze van.
A.z ember maga akar magának szabadulást szerezni. Valamiféle isten-képet ál-
modís meg és azt hiszi, -hogy már véget ért romlása. Amikor ez nem: használ,
cserélgeti isten-képét. Micsoda találékony az ember, amikor a bőrére megy a
dolog! Végül istentelenségbe veti magát. -De mind hiába. Hasztalan takargatja
nyomorúságát vallásossággal, vagy akár hitetlenséggel,' az egyre csak nő.

Az ember magától semmilyen úton-raódon el nem tud jutni az élő Is-
tenhez. Akármit tegyen is, csak 'nőttön-nő az Istentől való távolsága. Ebben a
kétségbeejtő helyzetben hangtik fel az .eoanqélium: Isten eljött hozzánk!
Előttünk az Istenhez vezető út, amelyiken Isten maga ereszkedik hozzánk: Jézus.
Ez a kínyilatkoztatás csodája: 'a mindenb író felséges Atyaúristen egy ember-
ben, a názáreti Jézusban van közöttünk l Ebben a koldusszegény, egyszerű em-
berben lép a világok Ura elibénk. ÉS ez a meghökkentő ellentét csak egyre
fokozódik. Mint istenkáromlót, lázadót 'bítófán kívégzík, Amikor ott függ a
keresztfa gyalázatában, kínjaiban, ugyan ikinek juthatna eszébe, hogy Isten ép-
pen itt tárja fel atyai szívjét. Éppen itten' és így töri meg bűnünket és szerezl
nekünk, elveszetteknek, megváltást. Ez az evangéliura : Isten a megfeszített Jé-
susbau ad nekünk életet.

isten kinyilatkoztatása mindig ilyen rejtetteti történik. Nemcsak harag-
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ját, dc kegyelmet is 'elrejtve nyilatkoztatja ki. A kereszt alá rejtLEzt hirdeti L.J.-
ther szűnös-szüntelen. Ezért nem 'Iehet teológiájának keresve sem találóbb ne-
vet adni, mínt a :kereszt teol6giója. Egető kérdésekre kapunk benne feleleteti
Miről ismerhetem fel Isten 'akaratát? Mi tesz bizonyossá, hogy nem képzelődöm,
hanem igazában az istennel találkoztam? Isten mindig úgy cselekszik, mint itt
a kereszten. Szolgai alakban, 'úgy, hogy senki sem tartaná Istennek. A látszat-
nak ellentmondva. A közönséges 'tapasztalás nem vesz észre semmi istenit.
Isten ilyen nyomorúságos formába 'öltözve, álruhában száll síkra. Emberi, Iöldi'
dolgokba elrejtőzve nyilatkoztatja ki magát. --

De miért olyan szívügye Luthernak a kereszt hirdetése? Azért, mert e
nélkül soha hit nem 'támadhat. Ahol a megfeszített Jézusról hallgatnak és úgy
beszélnek Istenről, ott legfeljebb valamilyen hiszékenység támad, de nem hit'.
·Csak a KeresztrefeszítettrőJ szóló 'bizonyságtevés eszközölhet hitet. Mert itt
senki emberfia nem boldogul 'az eszével, nem tudja megérteni, sőt megbot-
ránkozik. Hitet csak ennek :a botránkozásnak legyőzésében kaphatunk Istentől.
Szükséges. hogy botránkozás legyen, [rnert mi bűnösök természettől fogva esküdt
ellenségei vagyunk Istennek. Csak' a megbotránkozásban törünk össze. Ahol
megkerüljük az ige botrányát,· az Istent is elkerüljük. Aki még soha me~ nem,
botránkezott a kereszten, az csak egy maga-szötte isten-képet imád és még nem'
találkozott az egy igaz Istennel.

Nem kevesebb, mint minden ezen fordul meg. Hiszen a keresztyénség
nem vallásos igazságoknak és eszményeknek a kínyilatkoztatása, amire magunk-
tól is rájöhetnének, hanem az élő Istennel val6 közösség. Isten pedig' a megfe-
szített es feltámadott Jézus Krisztusban keres meg és talál meg minket. Aho1
nem akarnak megállani vallásos -élményeknél és ú. n. keresztyén vílágnézetnél,
hanem Isten kegyelmes uralkodása 'alatt akarnak élni, ott a Krisztusról szóló
bizcnyságtevésnek kell megszólalnia.

2. Luther másik üzenete az előbbinek a folytatása: Isten megigazítja a
bűnösöket Erisztusban. Amit a kinyilatkoztatásban érettünk -cselekedett, a meg-
igazításban rajtunk viszi véghez. Amli egyszer megtörtént az ember Jézus éle-
tében és halálában, annak k'ell naponta megismétlődnie a mi életünkben, szá-
munkra jelenvalóvá, sajátunkká válnia.' A hit által való megigazítás nem vallásos
gondolat, amit elég megtannlnunk lés éreznünk, hanem esemény. Akkor kö-
vétkezik be, ha az élő Isten szeme elé kerülünk mezitelenül. Lehull mínden ál-
arcunk. Isten kezébe esünk. lA megigazítás nem emberi tanftás, hanem Isten
Igéje, amil Isten maga unond nekem és amiben Ö cselekszik velern. A meg-
igazításban valami rendkivüli történik életünkben: Isten eltörli bünösségün-
ket és cserébe kapjuk 'a legnagyobbat, az igazságot. Ezután már Isten köze-
lében élhetünk. Mindebben nekünk 'semmi részünk. Ingyen ajándék ez. Isten
magától adja, jókedvéből. Egyedül rannak alapján, amit a Krisztusban szerzett.

Mi történik a megigazításban velünk? Isten igazzá és ugyanakkor bű-
nössé tesz. Egyszerre bűnösnek lés igaznak ítél. Csak így lehet a megigazításl
az ő királyi teremtése. -Mert Isten nem folytatja a meglévőt, hanem semmivé.
teszi, lerontja. Meröben újat kezd el életünkben. Nem kapcsolódik ahhoz, amil
jónak tartunk magunkban. Bűnösnek .ítél és ezért haragja megöl, megsemmisít.
De egyszersmind igaznak ítél es ezért kegyelme életet ad. Gyermekévé leszünk.

Isten kezében «simul iustus, 'simul peccator», egyszerre leszünk igazak
meg bűnösök. Ha magunkra nézünk, csak bűnt vehetünk észre. De amint Krisz-
tusra tekintünk, aki a .bűnösőkért halt meg, akkor bátran igazaknak vallhatjuk
magunkat. Nem azért, mert .erős akarattal söpörgetjük a bűnt és gyakoroljuk
magunkat a jóban. Nem 'az a fontos, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten
cselekszik. Isten pedig (1rísten, .aki nem tűr maga mellett senkit j aki egymaga
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akarja véghez vinni üdvösségünket. Mindent Ű akar adni. Azért töri össze mínd-
azt, amink már vall. Új életet ad. Azért taszít hitványságunkkal, értékeinkkel a
halálba. A megigazításban az történik, hogy Isten elkezd működní bennünk,
mihelyt üressé és semmivé 'tesz. Bűnbánat és töredelem nélkül nincsen ezért.
megigazítás. Nekünk mindegyre alább kell szállnunk, hogy Ű megnövekedjék
életünkben. Azért tör szét, Ihogy eszközzé teremtsen és szolgálatába szegődtessen.
Azért adja kegyelmét mindig 'ítéletben, az igazságot kétségbeesésben, hogy
egyedül övé legyen a dicsőség. Nekünk semmi" a legcsekélyebb okunk sem ma-
rad a dicsekedésre.

Egy kicsinyke szó a nyitja a megigazítás megértésének: egyszerre. Bű-
nünk és igazságunk együtt ivan. Egyszerre leszünk bűnősőkké és igazakká. Ugyan-
akkor vagyunk teljesen bűnösök és teljesen igazak. Ha úgy vélekedünk, hogy
bűnös voltam, de azután 'igaz lettem; ha egymásutánt csinálunk ebből, akkor
megrontjuk az evangéliumot. Sőt 'akkor is tévedünk, ha felfelé fejlődő ívelést
tanítunk. Nem igaz az, ihogy naponkint fogy a bűnöm és gyarapszik az' igaz-
ságom. Minden .percben megigazított bűnösök vagyunk és azok is maradunk
életünk végéig. Minél mélyebbre 'ju,ll\unk -a keresztyénségben, annál jobban
megnő a Ibűnösségünk, 'de annál hálásabban valljuk, hogy Istenéi vagyunk. Nem
leszünk soha itt a földön igazzá, míndíg arra szorulunk rá, hogy Isten maga
igaznak tekintsen minket. A 'megigazítás nemcsak kezdete a keresztyén életnek.
Az egész keresztyén élet 'a megigazít.ásban folyik. Istennel csak ebben van kap-
csolatunk. Ezért köti lelkűnkre.Luther, hqgy a keresztyén ember egész élete bűn-
bánat és megtérés. Csak 'ha kitartunk alázatosan a megtérésben, akkor nyerjük
el újra meg újra 'a Krísztus igazságát. .

.Minél inkább meglátjuk, hogy a megigazítás Istennek jelenval6 cselek-
vése, annál kevésbbé tartjuk természetesnek. Csoda a lmegigazítás. Teljesen Is-
ten szabadságában áll. Hiszen Isten törvényében bűnünket olvassa fejünkre
és elkárhoztat. Csoda, hogy 'Isten ennek ellenére Krisztus igazságát számítja be
nekünk, hogy el ne-vesszünk. Szerétetének csodája. De nem kevésbbé meglepöl
az sem, hogy Isten nemcsak adja nekünk, hanem minket halottakat feltámaszt
arra, hogy el is fogadjuk tőie. Isten csodája, hogy őnhittségünk ellenére elís-
merjük kárhoztató ítéletét. Csoda az, hogy akik mindig' a maguk feje után jár-
nak, Isten parancsára egyszer csak elindulnak engedelmeskedni. De éppen
azért, mert mindez csoda, sohasem fogjuk a megigazítást megérteni. Bőven talá-
lunk benne ellenmondást. Hát hogyan tudnánk megokolni azt, hogy mi soha,
de soha nem hivatkozhatunk .Isten előtt arra, amit már eddig kaptunk tőle. Min-
dig botránkozás eszünknek. hogy' mi csak koldusok vagyunk és semmi egyebek
és teljesen arra szorulunk Irá, hogy minden pillanatban mindent újra kapjunk,

.végül meg kell hallanunk, hogy mit tanít Luther a hitről. Hiszen a hit
által való megigazításról van rszó. A liit a nem látott dolgokról val6 meggyőződés.
Ami szembetűnő, látható, ahhoz 'édes-kevés köze van a hitnek. A hit mindíg
ellene mond a látszatnak. Ha a látszat után indulunkés az önvizsgálatra, vagy
akár alélekelemzésre alapozzuk vélekedésünket, biztos, hogy sem bünösségün-
ket, sem igazságunkat nem látjuk úgy, ahogyan Isten látja. Amit mi rossznak tar-
tunk, az csak amolyan' «baba-bűn» a bűn halálos valóságához képest. Hason-
lóan, amit hajlandók vagyunk 'jónak feltüntetni magunkban, az Isten szemé-
ben sokszor utálatosság. Csak 'a hitben vesszük tudomásul bűnösségünket és
Krísztus igazságát. Igazságomat és -bűnömet egyaránt csak hihetem. Nem fe-
dezhetem fel magamban. Nem -ísmerhetem meg, mint életem többi tényét.
Csak elismerni tudom, amikor -Isten egyenesen nekem mondja. Csak az ige
hallatára válok bűnössé, meg .ígazzá egyszerre. Amikor ezt meglátjuk és igazat
adunk ennek, amikor elfogadjuk+a kegyelmet, akkor adunk dicsőséget Istennek.

. I
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Luther nem saját szellemes gondolatait adta ezekben, hanem egysze-
rűen a Biblia teljességet szélaltatta meg. Isten kinyilatkoztatása a Krísztusban
és a megigazítás a Biblia szíve. Ezt kell hírdetnünk és ezt kell szorgalmasan
hallgatnunk. Akkor megújhodik egyházunk. De csak így. Semmiféle más re-
form erre nem képes. Urbán Em6.

Egybáziasság.
Az egyháziasság is azok közé a fogalmak közé tartozik, amelyek a

közhasználatban elkoptak és jelentőségük súlyából sokat vesztettek. Nem emeli;
jelentőségét, ha pártjelszóvá tesszük, mert itt nem pártról van szó, hanem egye-
temes értékű dologról. Sokan a felekezetíeskedést látják benne s ezért idegen-
kednek tőle, holott az egyháziasság éppen az ellenkezője a felekezetieskedésnek,
Sokan a vallásosságot állitják az egyháziasság helyébe. A kettő nem egy, ső~
sokszor éppen a vallásosság hangoztatói foglalnak állást az egyháziassággal
szemben. Azért nem lesz talán időszerűtlen és felesleges dolog, ha az egyhá-
ziasságot közelebbi vizsgálat tárgyává tesszük.

Egyháziasságról nem szólhatunk Egyház nélkül. Ha tisztában vagyunk
az Egyházzal, akkor megtaláltuk az egyháziasságnak helyes fogalmát, valamint
azt, hogyan kell azt életünkben megvalósítani.

Legrégibb hitvallásunkra, az Apostoli Hitvallásra megyünk vissza. Itt
valljuk a 3. hitágazatban: «Hiszek egy k;özönséges keresztyén Anyaszentegy-
házat, szenteknek egyességét.» Ime, tehát: az Egyház a szentek egyessége. A
szentek újtestámentomi értelemben a Krisztusban hivők, a Szeritlélek hatása
alatt álló emberek. Ezzel tökéletesen megegyez az Ágostai Hitvallás meghatáro-
zása. (Art. VII. Est autem ecclesia congregatio sanctorum ... Art. VIlI. congre-
gatio sanctorum et vere credentiurn'). Ez a többi ~tvallási iratunk tanítása is.
Eszerint az Egyház a Krisztusban hívők közössége. Aki tehát hisz a Krísztus-
ban, az tagja ennek az EWh.ázn;,akl.Ez az Egyház nem valami elvont: eszme, ha-
hem reális, a világban élő, ható, munkálkodó közösség. Nem emberek alkotása,
hanem Isten műve, aki Szentlelke által hívja, gyüjti, megvilágosítja, megszenteli'
s a Krisztusban való hitben megtartja a. lelkeket. Ez az Egyház csak egy; mert
csak egy üdvözítője van az egész emberiségnek: Jézus Krisztus. El' az örök,
egyetlen fundamentum, melyen kívül más alapot senki sem vethet. Ez az Egy-
ház «közönséges», azaz egyetemes, vagy görög szóval, ahogy először hangzott a
keresztyénség szájából: katholikosz, mert nyelvi, nemzeti, faji, társadalmi kü-
lőnhség nélkül magában foglalja az egész föld kerekségén mindazokat, akik a
Krisztusban hisznek, nemcsak azokat, akik most élnek, hanem azokat is, akik
a hitben elköltöztek a hosszú századok alatt s akik még h:ilendők lesznek! az
idők végezetéig. Ez az Egyh'áz szent. Nem azért, mivel a tagjai már a tökéletes
szentség állapotában vannak, hanem azért, mert az Egyház feje,i a Krisztus
szent és azért, mert Szentlelke műkődik közöttünk, hogy naponta megszente-
lődjünk, míg végre eljutunk a célhoz.

Igy hisszük, így valljuk mi az Egyházat. Ezzel a hitünkkel élő, hálás
közösségben- vagyunk az apostoli egyházzal. Ott állunk, ahol az apostolok, ott
ahol az a háromezer lélek állott, akik az első nagy pünkösd ünnepén a Krisz-
tus nevére tnegkeresztelkedtek, s akikről az Irás azt mondja, hogy szívük-
lelkük egy vala, - az úTr pedig naponta szaporítja vala a gyülekezetet azok-
ból, akik az üdvösségre hivatalosak valának.

Tehát a mi ágostai hitvallású evangélikus egyházunk nem új egyház,
hanem annak az apostoli, igazi katolikus (egyetemes) Egyháznak szerves foly-
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jatása, amelyet az Úr maga épített bele az emberiségbe és ~a:1-t fenn mind a
mai napig.

Ezért a mí Egyházunk története nem; is a reformacíőval kezdődik, hanem
az első pünkösd ünnepével s az Apostolok Cselekedeteinek könyve a mi Egy-
házunk történetének is az első, alapvető fejezete. Ami azután következik, az
színtén a mí Egyházunk története. Alkotásai, fejlődése, emelkedése, süllyedése,
tévedése, üldöztetése és új életre támadása - mind-mind a mienk. Híthősei,
vértan ui. egyházatyái, tanítói és tudósai - mínd a mieínk is. Ami nagyot al-
kotott az egyház, azért hálásak vagy!unk, amfben tévedett, az a mí tévedé-
sünk és azért nemi a keserű vád a feladatunk, hanem az őszinte fájdalom, és
a jobb belátás. .

Közbevetőleg említjük meg, hogy milyen szép és hézagpótló, szükséges'
feladat volna, ha egy arra Hivatott történészünk ilyen szempontból és ilyen
szellemben írná meg az egyHáz történetét az apostolok korától fogva a leg~
újabb korig. Mert nem tagadhatjuk, hogy nemcsak római katolikus részről
nagy az elfogultság, mikor a reformációban deformácíót lát és így az azóta
megindult történetet igazán értékelni sem tudja, hanem elfogultság protestáns
részről is, ha a reformáció előtti korban csak tévelygéseket látunk; s a törté-,
nelem tárgyalása úgyszólván csak a polémiában merül ki, az igazi protestálás
rovására, amely valamiért, valami mellett (pro l) való bizonyságtételt jelent.

Igy értette Luther is, ez az igazán gondviselésszerű, hivatott reformátor.
Rogy csüngött ő az évezredes egyház hagyományán, s csak ott vetette el a ha-
gyományt, ahol az Ige ellene szólt. Nemi ö az Egyház egységének megbontója ;
mert hiszen ő inkább ezért az egységért, az egy közönséges, keresztyén anya-
szentegyháznak isteni alapon nyugvó egységéért küzdött és imádkozott. Az egy-
séget azok bontották meg, akik az isteni alapon nyugvó egység helyébe az em-
beri intézménynek, a szervezetnek egységét állították, s ezért az egyház leg:hf.•
vebb fiát, mint eretneket, kiközösítették.

Érthető, hogy az a küzdelem, amelyet ez a két álláspont felidézett, lj

amelyért mindi a két oldalról őszinte meggyőződéssel s az egyház és a lelkek
javát aggódva féltő buzgósággal küzdöttek: az ellentéteket állította előtérbe
s kevésbbé engedte látni azokat a nagy, közös igazságokat, amelyekben ta).á1.
kozniok kellett volna. Megható, m\ily hűséges, az igazság erejére támaszkodo
hittel állítjak össze apáink - köztük elsősorban Luther és Melanchthon - a:l;
ágostai birodalmi wűlésre szánt hítvallásukat. Ebben csakugyan ott lüktet
elejétől végig a közös nagly igazság, a keresztyénség ősi hite. Elfogulatlan hall-
gatók kénytelenek azt mondani: Ez az igaz keresztyén hit, amit a hivő Egyház
mindenkor hitt és vallott. Vagy csak vegyük a mí áldott Kis Káténkat. Luthe-
rünknek ezt a megbecsülhetetlen drágagyöngyét. amellyel Egyházunkat meg~
ajándékozta. Hol van ebben egyetlen szó, egyetlen kifejezés, amelyet az igazán
Krisztust kereső s igaz keresztyén életre vágyó lélek örömmel ne mondhatna a
maga legbensőbb gondolatának és hitvallásának '1

, Világos tehát, hogy mikor a reformáció alapján állunk, ugyanakkor az
apostoli kortól fogva mindl a ,m.ai napig élő, ható, egyetemes (igazi értelemben
katolikus) Egyház alapján állunk; s Ihisszük az egy közönséges keresztyén Anya.
szentegyházat, a szenteknek egyességet,

De nem kell-e attól tartanunk, hogy az itt vázolt felfogás gyengíti saját
evangélikus egyházunkhoz való öntudatos ragaszkodásunkat? Csak az gon
dolhatja ezt, aki az elmondottakkal nincs tisztában. Hiszen éppen at a legna-
gyobb biztosítéka egyházunkhoz való hű ragaszkodásunknak, hogy itt látjuk
II földön legtökéletesebben biztositva a Krisztus egyedüli megváltói dicsőségét;
itt van meg az apostoli egyházzal való szerves és benső kapcsolat az lsten

l
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Igéje és az Igében elrendelt szeatségek alapján; itt van meg a lehetősége annak,
hOjgy a megfelelő biztos alapon iállva, elfogulatlanul tudjuk szemlélní más egy-
házi közösségek életét, munkáját, irányát s méltányolní azt, ami bennük lU,

örök alappal megegyez és az 'örök igaz forrásból származik. Éppen mivel ei
a mi áldott evangélikus egyházunk tanít meg bennünket arra, hogy mi az Egyház
s emel fel bennünket arra a tiszta magaslatra, ahol eltörpül a felekezetieskedés,
akár jobbról, akár balról kísért, s csak egyre utal, az örök Megváltóra a,;tért
szerelem, azért vallom magam szívvel-lélekkel tagjának, azért dolgozom, s áldo-
zok érte. Igy válik az az egyház, amelyr. e földön az «ágostai hitvallású evangé-
likus. nevet viseli, az üdvöt kereső lélek igazi otthonává. De így lesz, ha a
rábízott adományokkal híven sáfárkodik, egyúttal útmutatójává az emberiség-
nek igaz rendeltetése útján.

Mit jelent tehát az' egyháziasság és mit követel? Az egyháziasság hálás
hűség az ős apostoli egyetemes Egyházhoz, amelynek alapja a Krisztus s mely
mindenkor és mindenütt csak egy volt és egy marad. Osszetartója a Szentlélek
ajándékaképpen az Ige és a Szentségek által létrehozott hit.

Egyháziasság tehát továbbá az Isten 'igéjének és a szentségeknek hűsé
ges használata hitünk ápolására. Mivel pedig ezekkel az eszközökkel az Egyház
szolgál a lelkeknek, azért az egyháziasság egyúttal hálás belehelyezkedés az
Egyház közösségébe abban a gyülekezetben, amelyhez tartozunk; vele és érte
való munkálkodás,

Egyháziasság a saját, személyes lelki életünknek ápolása, hogy ne csak
a gyülekezet lajstromaiban szerepeljen a nevünx, hanem valóban élő keresztyén:
személyiségek legyünk, akiket a kettős alapvonás jellemez: őszinte bűnbánat és
valódi hit, amely meghozza gyümölcsét az új erkölcsi életben, különösen a
testvéri szerétetben.

Egyháziasság tehát vallásosság a sz6 legigazabb értelmében. Nem az
az elmosódott vallásosság, amelynek törvényét kénye-kedve szerínt alkotja
meg magának az ember s ezért -'- ha komoly lelkiismereti kérdés elé állitják,
mindig megtalálja a kibúvót és még vallásosságára hivatkozik; de éppen ezért
nem is ad neki ez a «vallásosság» igazi lelki táplálékot és lelki erőt a megpro-
baltatás idején és biztos reményt az örökkévalósággal szemben.

Az egyháziasság egészen más, mint a felekezetieskedés. A felekezetles-
kedég emberi érdekeket és szempontokat állít előtérbe, az egyháziasság az
isteni alapot néz] s annak igyekszik érvényt szerezni. A felekezetieskedés tana-
tikus és azért nem épít, hanem. rombol; az egyháziasság imádkozva dolgoziíd
azon, hogy a korlátokon át is kezet nyújtsanak egymásnak, akik a Krisztust
vallják Uruknak. A felekezetieskedés a világi élet pártszenvedélyét viszi bele
az Egyházba, az egyháziasság a meggyőződéses hit és a hiten alapuló szeretet
szellemével tompítja a pártszenvedély romboló hatását.

Ezért kell azon lennünk, hogy a helyesen értett egyháziasság hassa át
egyházunk minden tagját s érvényesüljön minden megnyilatkozásában, minden
munkájában és intézményében az egyháziasság és ne a színtelen salapjában!
véve ürességet leplező ú. n. vallásosság, se a felekezetieskedés, amely sem hinni.
sem szeretni, sem áldásosan munkálkodni nem tud.

Az igazi egyháziasság hassa át igehírdetésünket. Mert a prédikátor nem
az általános vallásosság hirdetője, hanem az Anyaszentegyház szolgája s ~
örök isteni Igének bizonyságtevője. Ez hassa át vallástanításunkat, mert egyrészt
realitásokra van szüksége az ifjú léleknek s érezni akarja azt a közösséget,
amelynek mult ja, története van s amely áldásával most is körűlveszí, másrészt
csakis valóban egyházias tanítás és nevelés biztosítja jövőnket abban az ifjúság-
ban, amely a jövő munkáját és küzdelmét lesz hivatva magára venni, amí
semmi esetre sem ICiZ könnyebb, mint amit eddig tapasztaltunk.
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Egyháziasság! Ez óvjon meg bennünket a római katolikus egyház után
zásától, amire - sajnos - nem egy tekintetben hajlandóságot látunk. Az után-
zásban mindig szégyent fogunk vallani. Maradjunk azok, amik vagyunk, tartsuk
meg, amink van, hogy senki el ne, vegye a rní keronánkat. Tanulhalunk a rómaji
katolikus egyháztól: tanulj uk meg buzgóságát, amellyel saját házát védi s ko-
runk viharai közepette mínden irányban útmutatója akar lenni a lelkeknek.
Tanuljunk tőle, de ne utánozzuk a külsőségekben, a fény, a hatalom és ural-
kodás vágyában. Szolgálatra vagyunk hivatva, szolgálatával bizonyítja be a ~
egyházunk a maga, Istentől nyert karizmáját, életerejét és létjogosultságát.

Az egyháziasság ne legyen gyűlölködő polémia. A polémia a tagadást,
a negatívumot állítja előtérbe; .pedig negatívumokból nem élünk megj; a keresz-
tyénség, az Evangélíuru, s az Egyház a legreálisabb és legtermékenyebb pozi-
tívum.

Az egyháziasság szentelje meg honpolgári hűségünket. Hiszen csak az
adja meg a császárnak, - azaz a világi rendnek és felsőségnek .- ami meg-
illeti, aki megadja Istennek, ami az Istené. Ezen az alapon találjuk meg a he-
lyes viszonyt polgártársainkkal is. A nemzeti hovatartozás nem esetleges, ha-
nem Isten gondviselésén alapuló adottság és adomány. Az egyháziasan gondol-
kodóemberre éppen azért természetes a nemzetéhez, népéhez való ragaszko-,
dás, a nemzet közösségének, kultúrkincseinek megbecsülése; de éppen olyan
természetes az is, hogy ami ránézve becses kincs, azt annál is elismeri, aki
nemzetség és nyelv tekintetében más emlőn táplálkozott. Oh, míly szolgálatot
tehet éppen a mí evangélikus egyházunk a népek békés együttélés ének meg-
valósítására egy közös haza határain belül, ha ezt a természetes emberi jogot
az Evangéliuni szellemétől áthatva tiszteli és gyakorolja!

Ne legyen tehát az egyháziasság kongó frázis és üres jelszó, vagy párt-
cégér és tartalmatlan felekezetieskedés, hanem új hit, új bizonyságtétel, ú]
élet a Krisztussal és az apostolok korától fogva a századokon át ható, élő s a
reformációban megtisztult egy, közönséges, keresztyén Anyaszentegyházzal való
közösségben, és bizonyítsa be ki-ki ezt az egyháziassagát abban a gyülekezet-
ben, amelynek közvetlen tagja s mindenkí abban az állásban, ahová: az isteni
gondviselés és az egyház bizalma állította.

D. Pl'óhle Henrik.

Család és vaUástanítás.
A oallástanitás az Egyház tevékenysége, Ezt azért kell megállapítanunk,

mert a vallástanítás ma hazánkban annyira beletartozik az iskola munkájába,
hogy egyházi jellege elmosódik. A magyar állam kötelezővé teszi minden tanuló
számára a vallásoktatásban való .részvételt, többnyire maga fizeti végzőit, helyet
és időt ad nekik. A m'i viszonyaink között nem nehéz igazolni a vallástanítás jo-
gosultságát és ilyen mértékű biztosítását. Mindez azonban elhomályosítja a val-
lástanítás eredeti értelmét, sőt nagy a veszély, hogy maga az Egyház is elfeled-
kezík a vallástanítás sajátosan egyházi jellegéről, a, kultúra körébe utalja. Ezért
kell hangsúlyozni, hogya vallástanítás az Egyház tevékenysége. Az Egyház azért
végzi, mert Krisztus Jézus rendelkezésének egy bizonyos irányban így tehet
eleget. Azért végzi, mert hirdetnie kell az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan
időben, mindenkinek, az embernek mínden korban, mindíg az adott körülrné-
nyek között, tehát -, a tanulóifjúságnak is. A tanulóifjúsággal a mi viszonyaink
között az igehirdetés mellett így közölhetí az evangéliumot legalkalmasabb mó-
don, Az Egyház feladata ugyanaz maradna akkor is, hla a -vallástanitás jelenlegi
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lehetősége megváltoznék. Érdemes volna tehát egyszer komolyan számba venni!
az állam és a vallástanítás viszonyát. Ez annál sürgősebb, mert szoktak ugyan
vele foglalkozni, de csak azt vizsgálják, hogy mennyihen támogatja anyagilag és
«erkölcsileg» az állam egyházunkat a vallástanításban. Ez pedig csak felületi
probléma,

Hosszas vizsgálódás nélkül is könnyü azonban annyit megállapítanunk,
hogy a vallástanítás semmiképpen sem az állam tevékenysége.

Miért foglalkozunk ezzel, ha a család és a oallástaniiás viszonyáról van
szó? Azért, mert a közfelfogás teljesen összekavarja a család, aa állam ésez,
Egyház tevékenységét, nem tud különbséget tenni munkájuk között, és csak!
egyféle ítéletet képes alkotni .róluk. Ha valamilyen véleményt alkotnak magukr-
nak az emberek az államról. rögtön átviszik azt a családra is, mintha nem
lenne alapvető különbség közöttük.

A vallástanítás kérdésében is egészen más a család és más az állam!
'Viszonya az Egyházhoz. Amíg ugyanis az állam míndig idegen tényező marad
a vallástanításban, - legyen bármilyen nagy mértékű és tiszteletreméltó a tá.-
mogatása, - addig a családnak benső ügye az Egyháznak ez a tevékenysége.
A család önmagában is alkothat 'keresztyén gyülekezetet, ennélfogva azt a fel-
adatot is kaphatja, hogy az új nemzedéknek hirdesse az evangéliumot. Sajnos,
csak lehetőségekről beszélhetünk itt, holott keresztyénekből álló családokról
magától értefödönek kellene venni, hogy keresztyén gyülekezetek és kapják
a, megbízást az Egyház Urától az ige tovább közlésére. De az élet távol áll ettől.
Hány szülő különíti el a vallástanítást a többi tantárgy tói úgy, ahogy kellene?'
Hány szülő tudja magáról, hogy neki ugyanaz a feladata van ezen a téren, mínt
azoknak a személyeknek, akik az iskolában végzik a vallástanítást? A vallásta-
nítás tehát az Egyháznak olyan tevékenysége, amelyet a osalád teljes egészében
magáévá tehet, sőt 'köteles azzá ttenní. Ezt a kettősséget kell következetesen
szem előtt tartani, azt, hogy az Egyháznak akkor is feladata a vallástanítás, ha a
család nem támogatja, viszont mégis akkor van a dolog rendben, ha a család
a maga ügyévé teszi és végzőét a maga megbízottjainak tekinti.

Mi az oka, hogy ez a helyes viszony alig mutatkozik? Többek között és
nem utolsó sorban az, hogy a magyar állam kötelezővé teszi a va~lásoklatásban
való részvételt, így a szülők többsége nem! érzi magát érintve a vallástanítástól,
nem kényszerül állást foglalni vele szemben. Más lenne a helyzet akkor, ha, a~
szülők döntésétől függne, részesül-e benne gyermeke. Ott, ahol a vallásóra dél-
után van, s nem' a délelőtti, intézeti munka keretében. a délutánból kell kisza-
kítani rá az időt, messze van a lakástól, ott a mostaní rend mellett is kitünik,
mennyire támogatja a szülő az Egyház munkáját. Egyházunk szórványjellegéből
következik, hogy ez igen gyakori eset, tehát ugyancsak megérzi hatását. Egy-
házunk tehát, a többségi felekezeteket megelőzve, már is krízis, válság alá ke-
rült; kénytelen nézni a szűlők felelötlenségét, rosszindulatát, viszont Isten
iránti hálával láthatja a szülők hűséges segítségének szép példáit, Azonban ell

a próbatétel még mindig könnyen elviselhető az említett lehetőséghez képest,
amikor az állam megvonja támogatását, sőt esetleg akadályozza az Egyház ifjú-
sági munkáját.

IMindezért nálunk a szülők magatartása főleg érzésben nyilatkozik meg,
nem lévén lehetősége és szüksége a döntésnek, A szülő szimpátiával, közömbösen
vagy antipátiával kezeli a vallástanítást. Ezt pedig elsősorban a gyermek érzi:
meg, sokkal gyorsabban és biztosabban megsejti, mint általában gondolják. A
képmutatás ugyan ebben az irányban igen gyakor-i: a szülők úgy beszélnek gyer-
mekük előtt a vallástanításról, mintha szívűk szent ügye lenne, de itt nem elkülö-
níthető érzésről van szó, hanem olyanról, amely más vonatkozásban is, köny-
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nyen ellenőrizhető módon megnyilvánul. A gyermek igen könnyen észreveszi,
hogy szülei igazán fontosnak tartják-e a vallásőrát, vagy csak áltatják őt, hi-
szen közelről figyeli, járnak-e istentiszteletre, ímádkoznak-e, olvassák-é a Szent-
írást'!

Felesleges is bizonyítani, mennyíre szükséges lenne, hogya szülők ke-
resztyénsége valóságos legyen. Ez a legjobb támogatás a család részéről a val-o
lástanítás javára. Imádkozás a 'vallástanításért, ez a leghatékonyabb érdeklődés
iránta.

,'Mi a legszokásosabb mind ehelyett? Jó vallástani jegy követelése. A
szülők meggyökeresedett szokásból elvárják gyermeküktől, hogy legalább val-
lástanból jó osztályzatot szerézzen. A legbutabb gyereknek is szégyen elég-
ségest kapnia, mintha például' az egyháztörténelem tanulásához kevesebb ér-
telem kellene, mint egyéb 'tárgyéhoz. - Az érdeklődés legritkábban mutatkozík'
a vallástanítás anyaga, inkább 'a hitoktató személye iránt. «Kedves-e? Ha az,
akkor minden rendben van. :Ha nem, akkor újabb alkalom nyílik aZ Egyház
fölötti kritikára. Az ideál 'a jószívű, nyájas vallástanár; különösen a feladat ki.•
kérdezésében és az istentiszteleten való részvétel és figyelem számonkérésében.
ne legyen szigorú. Igy jelentkezik a keresztyénségről való téves közfelfogás egy
konkrét esetben, az a 'felfogás t. i., amely! a keresztyéneéget valami lágy" erőt-
len, légies képződménynek véli, 'a prédikációban csak a megnyugtatást gondolja
rennjénvalónak, rendelkezésről és ítéletről 'hallani sem akar.

A téves közfelfogáson és megnyilvánulásain messze túlmenő hatása van
éppen annak, hogy a 'család maga sem akar tudni isteni rendelkezésről; hatá-
rozottságról, elkötelezettségről és mindennek megfelelően szigorú nevelésről.
Igen nagy kerülőt tennénk, meig, ha a szétzüllött családok és a vallástanitás vi-
szonyáról is beszélnénk. Elégmeglátnunk a bajokat ott, ahol emberi szemmel
nézve családokkal van dolgunk. 'Bár igazán kérdéses, hogy lehet-e még család-
ról beszélni, ha két személy csupán a maga boldogsága érdekében, de a csa-
ládalkotás felelőssége nélkül «összeházasodík», ha két, sőt már egy gyereken'
túl az Ú. n. .család voltaképpen a családi élet ellen védekezik.

A vallástanítás eredményének első, közvetlenül adott próbatere a család
- lenne, ha igazán alkalmas volna erre. Hogyan növekedjék a gyermek a ke-
resztségben, .: a 'családon, kívül? Viszont mi módon értse meg' a tanuló a Szent-
írás nyelvét, ha nagyon ritkán, vagy egyáltalában nem találkozik otthon a sze-
rető apa szigorúságával, dorgálásával, a fáradhatatlan anya melengető jósá-
gával? Szerető tartó szülők, kártyaszenvedélyes :mamák még akkor is legnagyobb
ellenségei a vallástanításnak, ha a gyermek nem érzi meg a családi élet fonák-
ságát. Hát mlég ha tufdatában van? A családi élet kőréből vett kifejezések:
«atya», «testvér» igen sok 'gyermek számára éppen annyira elvont, üres, ért el-
metlen és élettelen szavak, mint az «élet», «üdvösség», mert az apja nem visel-
kedik atyaként és a' gyermek testvértelen. A gyermekneki a családon belül kel-
lene átélnie legelőször Isten parancsolatainak szentségét, a Krisztus által szer-i
zett bocsánat édességét ; e nélkül a vallástanítás légüres térben mozog.

, : Nagy hátrányára van a -vallástanításnak a, vegyes vallású család is. Vagy
a surlódások, lekicsinylés ek, v;agy pedig az elhidegülés, elszíntelenedés míatt,
Sok evangélikus gyermek kerül ki olyan családból, amelyben a szülők meg-
egyezéséből lettek egy vallásúak a gyermekek. Itt többnyire az történik, hogy
az evangélikus fél erőlteti a gyermelq «evangélikus vallásosságát», ami nem
szolgál mindenkor egy úttal a naponként megtérő keresztyénség javára. Ha
katolikus apának evangélikus a fia, akkor a leggyakrabban keserű szájízzel:
ejti ki a ternplombaküldés szavát, és ez előbb-utóbb meghozza visszás hatását.

Sok irányban lehetne még így jellemezni a család jelentőségét, de min-

1



=

233

denképpen arra az eredményre jutunk, hogy ma, sajnos, általában "éve nem
számíthat az Egyház a család támogatására. ügy kell tehát berendezkednie a
vallástanításban, hogya [mai viszonyok között is híven végezze e feladatát.

Mindenekelőtt meg kell erősödnie hivatástudatában. Joga van a gyer-
mekekhez a keresztség alapján. Kötelessége az ige közlése akkor is, ha a szülők
visszatartják tőle gyermekeiket, Nem a szülők tetszéséhez, ízléséhez, kívánsá-
gaihoz kell alkalmazkodnia, hanem :egyedül Krisztus rendelkezéséhez.

Nem építhet többé arra,amit a gyermcs hazulról hoz magával. Még jő
is lesz, hogy nem fog többé a gyermek vallásos élményeire támaszkodni, hanem
egyedül Isten igéjére. A vallástanár nem fog abból kiindulni, hogy miképpen
szoktak otthon imádkozni, hanem megbeszéli velük Isten jótéteményeit és nir-
deti nekik Isten ígéreteit, ezzel «tanítja. őket imádkozni. A fővárosi vallásórá-
kon előfordul, hogy a tanulók fele nem rlég'i evangélikus családok sarja; itt .
nyilvánvaló, hogy nem mondhatja a vallástanár : ragaszkodjatok őseitek hité-
hez. De ez az eset mintegy szimb6luma annak, hogy egyáltalában nem tanácsos
az elődök hithűségére. áldozatkészségére, röviden: keresztyénségére támasz-
kodni. Mindig mindent újra .kell kezdeni, rnínden erőt az ige élő forrásából
kell meríteni, a hitet .míndenestöl Isten frissen hangzó szavával kell felkelteni.

Ez a szükséglet önmagától ítélet alá vonja vallástanítási tantervünket és
módszerünket. Ha annak idején úgy állapítottak meg a tantervet, hogy ma már
nem áll az Egyház hű szolgálatában, akkor sürgősen meg kell változtatnl. A;
középfokú iskolák vallástanítási terve amúgy is huszonöt éves; a gyors ütemű
20. században csoda lenne,ha máig jó maradt volna. De még inkább megerőső-
dünk a reform kívánásában, .ha vizsgálódásunk során azt kell meglátnunk. hogy
ez a tanterv csupán a saját korának édes szülötte, ellenben nem az Egyház ősi,
eredeti hivatásaból indult ki.

A tanterv és módszer helyes reformjának aztán visszahatása is lesz a.
családra. Amennyiben Isten igéje, az evangélium megelevenedett üzenete lesz a
vallástanítás veleje, a gyermeken :keresztül a család is venni fogja az ítélet és
a kegyelem szavát. Azlige kovásza a gyermek közvetítésével majd átjárja a cSa.-
ládot is. Mindig is súlyos .mulasztás volt az örökös mssszlonálás parancsának
figyelmen kívűl hagyása, de 'ma végzetes vétek lenne, ha nem tennők a misszíó
eszközévé a vallásórát. És' ha úgy látnék, hogy egy család már nem szorul misz-
szíóra, - vajjon van-e jogunk erre a munkátlanságra? - akkor is lesz' annyi'
feladata a vallásórának, hogy tanusítani fogja a korábbi nemzedékek előtt: a.
keresztyénségnek mindig van mondanivalója 'e világ számára, az Egyház ele-
ven, Krisztus változatlanul Úrmennyen és földön.

Természetes, hogy a reformálás a szakemberek feladata. Azonban egy-
házunk vezető rétegének ugyancsak szívén kell viselnie vallástanításunk ügyét.
Az evangélikus intelligencia jó szolgálatot tehet neki, ha nem csupán megér-
téssel és imádkozó szeretettel .figyeli, hanem kívánja, sürgeti és segíti átalakulá-
sát. A család és vallástanítás viszonyában egyébként is megvan a lehetőség,
hogy egyoldalúan is lehet 'helyessé tenni. Még több család összefogására sincs
szükség, egyetlenegy család is megvalósíthatja a maga hatáskőrében, amit az.
Egyház ebben a tekintetben :megkíván tőle. Mindegyik család - zsinati törvény
és egyesületesdi nélkül - ilehet keresztyén gyülekezet, lehet hordozója az evan-
gélium fáklyájának. Dr. Sólyom Jenő.
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KRÓNIKA
Buda visszavételének 250. évfordulőia,

Szeptember első napjaiban felemelő ünnepségeknek voltak tanui Buda-
wára vén falai. A másfélszázados rabságból megszabadított magyar főváros
népe az egész országgal s a külföld képviselőivel együtt áldozott a hősök em-
lékének, akiknek véréből új élet fakadt a visszafoglalt város romjain. Az ünnep-.
Lés, a kegyeletes megemlékezés nemcsak a hősök emlékének szólt, hanem min-
denekfelett magának a korszakalkotó eseménynek, melyet előzményei, lefo-
lyása, következményei egy város, egy nemzet, sőt egész Európa újkori törté-
netében sorsdöntő eseménnyé avattak.

'Buda történetében valamennyi között a legnevezetesebb fordulópont
1686. szeptember 2-a, mert hosszú török rabságnak vetett véget és páratlanul
nagyvonalú fejlődésnek lett kiindulópontjává. Mátyás király büszke fővárosa
Európa-szerte megbámult palo táj ával együtt a török prédája, ellenkirályok
játékszere 1ett, míg II. Szolimán véglegesen birtokába nem vette. Ettől fogva,
másfélszázados homály borul a város tengődő életére, melybe csak nagy rit-
kán világít bele egy-egy utazó leírása. A fényes királyi palota fegyvertárrá sűly-
lyed, benne a világhírű Corvinák figyelemre sem méltatott lomként haladnak a
rohamos megsemmisülés felé, kívül-belül lassankint veszendőbe megy a ma-
gyar királyok hajdani rezjdenoiájának mánden ékessége. Hanyatlásnak indul
maga a város is, melynek Icsinosításáért Zsigmond és Mátyás annyit tett: a
magyar főurak büszke palotáiba török katonák költözködnek, tatarozásukra
senkinek sincs gondja, tetejükön besüt a nap, beesik az eső, ablakaikat szal-
mával tömik be. Mindenütt nyomot hagy a török hanyag nemtörödömsége, há-
zakon, utcákon egyaránt; csak a mecsetek karcsú minaretjei s a fürdők kupo-
lái tanuskodnak az elmélyedő moharnedán vallásosságról. A lakosságban a
török katonaelem jut túlsúlyra, mellettük csak a zsidók és a rácok képviselik
a város régi, fejlett iparát lés kereskedelmét. míg a régi magyar népesség meg.'
fogyott maradékai földművelésből,' bortermelésből, vagy éppen rabsorsban
tengetik életüket.

Teljes 145 esztendeig tartott Buda életének ez a legsötétebb szakasza.
Otször is megpróbálkeztak vele közben keresztyén seregek, hogy visszahódítsák
a török katonai és közigazgatási középponttá süllyedt magyar fővárost a nyu-
gati kultúra számára, de meg-megújuló ostromuk mindannyiszor kudarccal
végződött. Legutoljára 1684-ben tört meg a császári hadak három és félhónapí'
erőfeszítése a védők szivós ellenállásán: nagyon is kevésre becsülték Buda el-
avult védelmi berendezéscit s ezért a sereg jelentékeny részének pusztulásával
lakolt ak. Keserves árat kellett fizetni azért a tanulságért, hogy a vár fa~ain s
a török makacs védekezéséri csak tekintélyes számú, élelemmel és lőszerrel
jól felszerelt sereg, idejekorán meginduló, rendszeres ostrom vehet erőt. ne
az 1684-i tapasztalatok végül is megtermették gyümölcsüket: hála Lotharín-
giai Károly buzgólkodásának, sikerült 1686-ra míntegy 70.000 főnyi sereget
összegyüjteni s ennek élén a lotharíngiaí herceg és Miksa Emm'ánuel bajor
választófejedelem már [június második felében megindulhatott Buda ostromára.
Abdurrahman vezir-basával az élén mintegy 14.000 fegyverfogható ember nézett
farkasszemet a jól felszerelt vár öreg, de mégis erős falairól a körőskőrűl fél-
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körben elhelyezkedett ostromló sereggel. Észak felől Lotharingiai Károly kato-
nái a Viziváros elfoglalása után július 27-én véres rohammal birtokukba vet-
ték a vár külső falát; délről ugyanekkor a bajor választófejedelem csapatai is
eljutottak a királyi palota védőfaláig, de egy újabb általános roham megtörött
a várbeliek szivós ellenállasán. Közben már egyre-másra érkeztek a hírek a
60.000 főnyi felmentő török sereg közeledéséről, a megfogyott ostromló tábor-
nak kifelé védősáncot kellett húznia minden megsegítő szándék ellen. Augusztus
közepén meg is jelentek Szolimán nagyvezér hadai, de nem mertek támadásba
kezdeni, segítségnyújtási kísérleteik pedig háromszor is kudarccal végzödtek.
Most már hozzá lehetett fogni a végső, döntő rohamhoz : 77 napi véres küzde-
lem után, mely mindkét részről az összes rendelkezésre álló eszközök felhasz-
nálásával, ágyuk, mozsarak, aknák, ostromárkok segítségével a végsőkig folyt,
szeptember másodikán Lotharingiai Károly csapatai benyomultak a vár észak-
nyugati rondellaján s hatalmukba kerítették a várat; Míksa Emmánuel embe-
rei csak órákkal később lettek úrrá a rommá lőtt palota védőinek elkeseredett
ellenállasán. Abdurrahman basa ott esett el leghűbb katonáinak élén a végső;
küzdelemben, sok vitéz janicsárjaval ; a lakosság egy része is a győzelemittas-
ostromlók bosszújának esett áldozatul, a többi foglyul esett. A vezérek szabad:
prédára engedték át a várat katonáiknak, közben tűz ütött ki a házakban s
kevés' kivétellel a lángok martalékává lett mindaz, amit az ostromlók golyód
és hombáf s a török lőporraktár felrobbanása épségben hagytak a középkorí
magyar királyok pusztuló székvárosából és ·fényes palotájából. Szinte egy csa-
pással a multé lett szarnos magyar és török generáció alkotása, hogy Buda 3\
teljes megsemmisülésből főnikszként éledjen újjá, lendüljön egyre magasabbra
ívelő fejlődésbe.

De nemcsak az öreg Buda ereibe hozott friss vérpezsdülést 1686 szep-
tember 2-a, hanem az egész ország életében új életnek, új fejlődésnek lett mér-
földkövévé. A felszabadító háború, melyet Bécs 1683-i ostroma robbantott kl,
Buda visszafoglalásában érte el első döntő eredményét. A török veresége Bécs;
alatt, Esztergom és Ersekújvár bevétele lehetett önmagában bármilyen fontos!
hadísíker, Buda visszahódítása, ez a sorsot íormáló, egy nemzet életére kiható
esemény toronyként magasodott ki közülük, Vele egy másfélszázadon át három
részre szakított nemzettest egyesült újra s visszavonhatatlanul; középpontjának
elvesztésévei a török hatalmának végleg healkonyult Magyarországon s a hó-
doltság pusztain új élet termékeny magvetése szökkent sudárba.

Ezért, de önmagában véve is nevezetes határkő Európa történetében:
Buda megszabadítása. Az újjáépülő Magyarország új erőt kölcsönzött a Habs-
burg-háznak, európai nagyhatalommá avatta azt, miután a 30 éves háborútól
fogva állásának eredeti tartóoszlopa, a német császárság árnyékhatalornmá
süllyedt. Nyugat védőbástyája, mely már-már széttöredezett s részben az ellen-
ség kezére került a törökkel vívott százados küzdelemben, megtisztítva és meg-
erősödvc tovább őrködhetett az európai kultúra legszélső délkeleti végvidékén.
Mintha a döntő pillanatban átérezte volna a művelt Nyugat, hogy kötelessége
talpraállítani ezt a nemzetet, mely annyi időn át vérzett egész Európa nyugal-
ma és békés fejlődése .védelmében. Amikor- a nagy Szolimán merész vállalkozása
után másfél századdal, 1683-ban újra török és tatár hadak szorongatták Bécset,
a nyugati kultúra egyik középpontját, egyszerre felébredt és eleven erővé lelt
Europa népeiben a rég szunnyadó keresztyén szolidaritás eszméje. XI. Ince
pápa és fáradhatatlan nunoíusa, Buonvisi bíboros pénzzel és buzdítással mun-
.kálkcdott a keresztyén ügy síkerén. messze Angliából, Franeia-, Spanyol-,
Olasz- és Németországból az önkéntesek százai siettek Buda falai alá, hogy
vérüket ontsák felszabadításáért; Frigyes Vilmos, a brandenburgi nagy választó-
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fejedelem 8000, János György szász választó 4000, Miksa Emmánuel 8000, a
sváb é.; frank kerület 4000, Illetőleg 3000 embert küldött a nagy cél sikere érde-
kében a mintegy 22.'000 főnyi császári sereg támogatására. De bármennyire
európai vállalkozás volt is Buda ostroma, bármennyire az egész művelt világ
osztatlan érdeklődése és ünneplése kísérte is a nagy küzdelem lefolyását és
eredményét, nagy része volt a közös diadalban a magyaroknak is. Századokon,
át színte magukra hagyatva eleven gátként tartották fel az ozmán hódításí vágy'
szakadatlan nyomását s viselték az utolsó esztendőkben is erejükön felül a fel-
szabadító háborút végigharcoló seregek -eltartásának roppant terhét. S ott vol-
tak, vitézül verekedtek Buda .falai alatt is Eszterházy János, Batthyány Adám,
Koháry István, Petneházy Dávid, ,Barkóczy Ferenc, Csáky László és vitézeik,
összesen valamí 1;5.000 huszár és hajdú, labancok és volt kurucok egyaránt.
Amtóta a török fogságra vetette Thökölyt, volt hívei egymásután tértek át a ki-
rály hűségére, hogy bosszút álljanak a hitszegő törökön s csak a bécsi kor-
mány bizalmatlanságán ak tudható be, hogy kellő megértés és támogatás híján
nagy részük, éhezve és vlérongyolódva, szétszóródott s nem jelenhetett meg
Buda alatt. De azokkal, .akík ott küzdhettek a külföldiekkel együtt a magyar
főváros felszabadításán, a magyar föld nem vallott szégyent: hőstetteikkel ala;
posan rácáfoltak a bécsi miniszterek gyanakvására s jórészben nekik köszöni
a hálás utókor, hogy .Buda visszavételének s a háromfelé szakított ország egye-
sülésének mai sorsunkban szimbólikus jelentőségű jubileumát ünnepelheti.

Figyel6.

-Hz egyházi reformok fontossága
, .. ,,, ., .es surqosseqe.«

Ezen a oímen a «Magyar Kálvinizmus» legutóbbi füzete fIetessy Kálmán
kecskeméti lelkésztől egy tanulmányt közölt, melyre érdemes folyóiratunk olva-
sóközönségének is felfigyelni. A 'tanulmányra megjelenése óta ismételten hivat-
koztak református egyházi lapok.. Hetessy Kálmán nyilván a reformátusság igen
tekintélyes -részének véleményét és .meggyözödését szólaltatja meg, s ígyarnilt
Ir, fontos a testvér református egyház ismerete céljából. De ezen felül a tanul-
mány olvasása közben hamarosan ,az az érzésünk, hogy a szerző olyan kérdé-
seket szólaltat meg, melyek evangélikus egyházunknak is fontos kérdései, sür-
gős megoldásra váró, részben halaszthatatlan sorsdöntő feladatai.

Hetessy Féja Gézának egy a magyar helyzettel foglalkozó tanulmányát
veszi kiindulópontul. Eszerint «am'agyar tragédia egyik oka vagy főoka a
magyar társadalomnak évszázadok óta megdermedt szerkezete, amelyhez nem
mer hozzányúlni, ped'ig e .nélkül semmiféle reform új életet a magyar társada-
lomba belevinni nem tud .• Ez a dermedtség a gyarmatok sajátsága, s gyar-
mat volt Magyarország is a 16. század óta. Ugyanez jellemzi a reformátusságot is
Hetessy szerint. A magyar reformáció óriási szelgálatot tett, hogy a magyar-
ság fennmaradjon. Die a .magyar kálvinizmus elhagyta ezt a nemzetmentő mun-
kát. «Erösebbé Lett rajta a gyarmati lélek az evangéliumi lelkület nél. Talán egy
ment ség van, vagy jobban mondva volt, hogy mindezt nem vette észre. Ú;rrá
lett rajta a gyarmati jelszó: minden változás veszélyt jelent. Es századokon ke-
resztül egy-egy helyzet által adott viszonyokat megmerevített és az a nagy
lelki mozgalom, amely a változások, a reformok által formálta újjá az egész
világot, olyan mereven zárkózott el később a kor parancsolta minden szükséges
változás és reform elől, vele ellentétben a merev római katolicizmus olyan
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hajlékonnyá, halad óvá, reformok ínánt érzékennyé, minden modern eszközt
azonnal felhasználóvá lett, hogy végül a TTOC1.[fyarreformátus egyMz zörgő sze-
kere mellett száguldó tempóban rohant el a katolicizmus gyorsvonata.» A kő-
vetkezökben Hetessy keresi az okokat, melyek miatt a jelenlegi helyzet előállott
s megállapítja: «A lényeg hullotti ki a mi református lceresztuénséqűnkből»
«Hogy a változásokban lehet veszély? .Lehet, De legnagyobb veszedelem mégis
az a jelszó, hogy minden változás veszélyt jelent. Ebben a veszedelemben lá-
tom én a magyar református egyházat, ebből magyarázom meg bajunkat, ez
az oka alámerülésünknek. Tragikus heluzet a magyar református egyház re-
form nélkül».

A továbbiak során Hetessy.néhány konkrét kérdést világit meg. A néhány
évvel ezelőtt megalkotott új egyházi törvénykönyvről azt írja, hogy úgYIalkot-
ták meg, mintha 1880-at írnánk. .Ezlért én nem találok fontosabb feladatot, mint
meggyőzni a ref. közvéleményt a reformok szükségességéről s igy előkészíteni a
talajt az új egyházi törvények szárnára.» A lelkészválasztási rendszerről azt
mondja, hogy mérhetetlen pusztulás jár a nyomában. «Lelkemben legmélyebb.
nyomol egy tolnai kurátornak a szava hagyott: .Szabadítsanak meg bennün-
ket a lelkészválasztástól, sohasem lesz velünk semmi baj!' Hogy tudja megítéluf
a hitében közőnyössé vált, az egyházzal szemben anyagi érdekeit védő tömeg;
hogy ki való az ő lelki vezetésére ~. .. Micsoda óriási előnye származnék' a re-
formátus lelkiéletnek abból, ha minden helyre zökkenő nélkül az az erő jutna;
aki oda legjobban megfelel! Es micsoda áldás származnék abból a Ielkípász-i
tori testületre, annak tekintélyére, nivójára !» - Reformokat sürget az egyháZi'
adózá~ tekintetében is: «Hogy lehet az, hogy egy;ik református ember fizet 150
0/0 egyházi adót egy évben,' s a másik csak 20-at? .. Hogy van az, hogy olyan
eltérő javadalmazások 'van~ak egymáshoz teljesen hasonló gyülekezetekben is~.
Mit jelentene az egységes egyházi adó, amely egy országos központba folyna
be? S mit jelentene, ha a lelkipásztor nem volna függővé téve fizetés szempont-
jából a gyülekezet tagjaitól, ha ezek az egymástól eltávolodásra alkalmas, el-
avult tények kiselejteztetnének egyházunk közéletéböl ?» Röviden érintve még
az iskolapolitika kérdését, hangsúlyozza a lelkész- és tonitoneuelés «egészen
gyökeres átszervezésév-nek szükségét. «Egy világ alakul át körülöttűnk s mi
nem tudunk belelátni a mélyébe s nem tudj uk külőn-külön megtalálni a helyes
állásfoglalást, mert hiányzik a .közös szűrö, amelyen át mienk lehet a közös és
tiszta álláspont>

Részletesebben ismertettük ezt a tanulmányt, mert ha vannak is fogyat-
kozásai, sok olyan igazságot szólaltat meg, melyet jó nekünk evangélikusoknak
meghallani s rnelyet meg .kell fontolnia egyházunk vezetőinek. Az egyházi refor-
mokat nem lehet állandókövetelményként az egyház elé állítani. Az idők, korok
és korszellernek mind;ig változnak. ,Az egyháznak azonban nem az a feladata,
hogy első sorban az -idők változásainak nyisson utat, mert akkor a változó
korszellem hatalmába kerül és -elvilágiasodik, a helyett, hogy szolgálna né-
pünknek azzal, ami néki .kíncsül adatott. Az Egyháznak egyetlen feladata, hogy
az Evangéliummal és pedig 'a teljes és tiszta, hamisitatlan Evangéliummal szol-
(lá/jon. Ehhez kell alkalmazkodnia minden berendezkedésének, ezt a célt kell
szolgálnia minden intézménynek. Akkor van szükség reformokra, ha kítüník,
hogy valamilyen egyházi berendezkedés .vagy szervezetének valamely. intézkedése
hátráltat ja az Egyháznak ezt a szolgálatát vagy éppenséggel akadályozza. Re-
formokés pedig helyes reformok csakis az Egyháznak önmagára eszméléséből
szárm azhatnak. De ha ez, az eszmélés bekövetkezik, akkor azután nem is szabad
semmiféle emberi szempontnak vagy érdeknek, megszokott kedves jelszavaknak
vagy világnézeteknek, legyen az akár konzervatrvízmus akár liberalizmus, akár
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demokrácia akár vezérü elv, a reformot megakadályozni. Kiilönben ezek az
izmusok uralkodnak az Egyházban snem az Evangéliuru.

iMa evangélikus egyházunkban mind szélesebb rétegek érzik a reformok
szükségét: oda kell hatnunk, hogy minden reformtörekvés irányítój a az egy-
ház önmagára eszméléséből táplálkozzék, Most ülésező zsinátunkra való tekin-
tettel ennek a hangsúlyozása ikülőnösen is fontos. Egyházunk nem tudta rá'-
szánni magát arra, hogy gyökeresen megújítsa egyházi törvénykönyvünket és
csak novelláris változtatásokat készül eszközölni. Ez fokozott mértékben jir
azzal a veszéllyel, hogy 'az új zsinati. törvény nem tud kapcsolatot teremteni.
sem a jelen élettel, sem pedig, - am'i a legveszedelmesebb, - egyházunknak
nálunk is mind erősebben érezhető önmagára eszmélésévei. Ami a zsinat mun-
kálataiból eddig nyilvánosságra jutott, 'sajnos, nem győz meg arról, hogy a:
tervezett törvények ezt a 'veszélyt minden vonatkozásban el tudják kerülni.
Mindenki tudja azt is, hogy a lelkészválasztás és az egyházi adófizetés nálunk is
égetően súlyos problémák. rgennagy szolgálatot tenne egyházunknak az a
zsinat, amely nagy bölcseséggel .és mégis bátor kézzel, gyökeres reformok alko-
tásával tudna hozzányúlni ezekhez a kérdésekhez. Enélkül mínden még oly
jóakaratú intézkedés tüneti kezelés marad, mely a bajokat meggyógyítani nem'
tudju. Hogy iskolaügyünk, a tanító- és lelkészképzés nálunk is messzemenő re-
formokra szorulnak, az részben már kifejezésre jutott folyóiratunk hasábjaínj
részben pedig előkészület alatt levő tanulmányok tárgya lesz.

Reformokra a mi egyházunkban is szükség van, sőt azok legnagyobb-
reszt égetően sürgősek. De vigyázzunk arra, hogy azok valóban az Egyház szol-
gálatában álljanaki s kifejezői legyenek az Egyház megújhodásának. Enélkül
minden reform csak emberi alkotás és emberi érdek keridőzése. Csak az Egy-
Mz meqúihodásában gyökereM re/ormok építik egyMzunkat és szolqáliák
Kriszius ügy,ét K.

Ralasy-Nagy Józsefnek hetne dönteni szavazással!- 3.• A lét
«Korunk szelleme» c, könyvéből, me sohasem volt problématikusabb, mint
Ilyet a «Szellemi élet» rovatában ismer- napjainkban.» 4. «Kétségtelen, hogy
tetünk, idézünk néhány helyet: 1. «A ebből a tragikushelyzetből - a mai
gyári tucatáruk körében élő ember kor emberét - valami olyan hit emel-
maga is tucatlélekké lett, akinek már heti ki, amely a valóságnal magasabb
kedve sincsen az élet lázas aktivitása<· értékeket fog vele megláttatni. Minden-
közben, hogy megszerezze magának azt '.~' ki érzi ma egy ilyen hit szükségessé-
a benső termékeny csendet, ahol' a [lé- rt gét, ,,» 5. Ne feledjük el, hogy kis nem-
lek újra találkozhatnék önmagával>, - f: zetek míndíg- alkalmasabbak a fák-o
és - tegyük hozzá: Istenével. Keres-" lyahordás nemes feladatára, mínt a
sük a csöndet! 2. A demokrácia «a nagy és hatalmas államok népei. Oket
legkülönfélébb felfogásokat egyenlő ér- nem szédít heti el a hatalom mámora
tékűnek és jogúnak tartja, tehát tűrel- s nem ringathatja illúzióba helyzetük.
mes mindegyikkel szemben, minthogy Nem igen lehetnek kezdeményezők a
lényegében egyikben sem hisz. A he- népek verseriyében, de hivatva vannak
lyes és helytelen tárgyában a többség az eszmények őrzésére, mert ezek nél-
véleménye előtt hajol meg, mintha hi- kül el kellene a hatalmasok harcában
zony a szép, jó és igaz kérdésében le- pusztulniole. A magyar nemzetet sorsa
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ma erre a szerepre szinte predeszti-
nálja.» - Hála és köszönet a szerző-
nek, hogy ezeket a sorokat elgondolta
és leírta. Figyelmeztessenek újra min-
ket is, magyar evangélikusokat, hogy
mi éppen mint euanqélikusok mivel
tartozunk magyar nemzetünknek, hogy
ne csak el ne pusztuljon a hatalma-
sok harcaiban, hanem hogy a fáklya-
hordás nemes feladatát is minél iobban
betölthesse a népek közösségében.

A főváros iskoláiban
az ebben a tanévben beiratkozott gyer-
mekek száma ijesztő csőkkenést mutat
a multtal összehasonlítva. Ennek a
ténynek kialakulásában bizonyosan
döntő része van a háború utáni gaz-
dasági nyomorúságnak is, de nagy mér-
tékben okozója a mind egyetemeseb-
ben gyermekellenes magatartássá fajuló
gyermektől való félelem. Ma már nem-
csak az egykés vidékek jómódú pa-
rasztasszonyai között válik megveteUé,
«erkölcstelen» hírűvé a kettőnél több
gyermeket világrahozó anya, de az ú.
n. «intelligens» körökben is gúny tár-
gyává lesz az ilyen «kőnnyelmű» asz-
szony. Az élet bizonyos pontján pedig
már valósággal üldözést kell elszen-
vednie a több gyermekes családok-
nak. Az ilyen pl. nem kaphat házmes-
terséget és hogy csak a másik végle-
tet említsük, a háztartási alkalmazot-
tak is messze elkerülik az ilyen helyet.
Sőt maga az állam, amelynek legfőbb
kötelessége lenne a több gyermekes
családok pártolása, a családi pótlék
csökkentésével beállt a gyermek el-
lenségei közé, Szölamokkal, egy-egy
esztendőben egyszeri bő díszítés sel el-
látott j utalmazgatással nem lehet né-
pesedési politikát csinálni. Olyan ha-
tározott, gyorsütemű fizetési, család-
védelmi, szolgálati pragmatikai, föld-
birtokpolitikai stb. reformokra van
szükség, amelyeknek gyújtópontjában
a gyermek szerétetének és tiszteletének
helyreállítására irányuló törekvés mun-
kál. Ugyanakkor a külsö intézkedések-
kel párhuzamosan az egyházaknak is
latba kellene vetnlök minden erejüket
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a rothadá kőzvélemény megváltozta-
tására. Annál is inkább, mert emberi
szempontból ettől a szolgálattól az
életük is függ.

A titkos választójog
kérdése megint előtérbe került. Nem
szokásunk, hogy a napi politika ese-
ményeibe beleszóljunk. de ez az ügy
túlemelkedik a pártok viszálykodásán.
Kötelességünk rámutatni a kérdés né-
hány oldalára. Szó esik arról, hogy
vajjon elég érett-e népünk a titkos V3-
lasztójogra. Nem mondjuk, hogy az,
sőt ellenkezőleg azt kérdezzük, vajjon
azok, akik mint városi lakosok eddig
is megkapták, valóban érettek voltak-e
gyakorlására. Hol van nemcsak né-
pünk, hanem intelligenciánk politikai
iskolázottsága ? Külőn választj uk
ugyanis a pártbaszervezést a politi-
kai nagykorúsítástól. Meg is lehet for-
dítani a dolgot, vajjon a nyilt sza-
vazáshoz elég a kevesebb politikai
érettség? Vagy a nyilt szavazási rend-
szer csak tessék-lássék formája a de-
mokráciának? Mindennek a megfonto-
lásnak pedig az a .veleje, hogy nem-
zetünk sorsa nem a titkos választó jog
függvénye, még akkor sem, ha a leg-
ideálisabb módon valósul meg, vi-
szont azzal sincs biztosítva az állam
élete, ha kiskorúságban marad a nép.
Egy nemzet élete végeredményül nem
a politikai rendszertől függ, hanem at-

.tól az erőtől, amely áthatja. Demokrá-
cia és diktatúra egyaránt lehet hasz-
nára és kárára. Mind a kettő vissza-
élhet hatalmával. Mind a kettőnél az
a kérdés, van-e a hatalom hordozói-
ban felelősség az iránt, akitől azt végső
fokon nyerték, felelősek-e t. i. az Is.
tennek. A titkos választójog ügye sem-
miképpen sem a jobboldaliság vagy
baloldaliság kérdése, hasonlóképpen
nem világnézeti probléma, hanem azon
kell megfordulnia, mennyire ismerjük
el a teremtő Isten rendelkezését a po-
litikában.
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A nemzeti szekulárizmusról

jelent meg nemrég tanulságos cikk a
Gusztáv Adolf Egylet «Dieevangelische
Diaspora» (Az evangélikus szórvány)
című folyóiratában. A nemzeti, vagy
másképpen népi szekulárizmus kife-
jezése legtöbb olvasónk előtt érthetet-
len, és az is igaz, hogy a cikk írója
elsősorban a némelségre volt figye-
lemmel. De mindjárt megérezzük,
mennyire reánk tartozik, sőt mennyire
életkérdés egyházurikra nézve, ha pl.
ezeket a mondatokat megszívleljük: .A
népi szekulárizmus a vallást és az egy-
házat a népiség egyik életműködésének
tartja. Ezért semmit sem tud arról,
hogy az egyház valami más dimenzió-
ból ered és valami más dimenzióba
nyúlik, mint a nép. Az egészen szeku-
láris ember csak az egyik dimenzió-
ban él, Határozottan elzárkózik attól
az igazságtól, hogy több is van, mint
ez a világ és,hogy talán éppen a döntő
nem ebből a világból való. A hítben
valami «ídeologiai felépítményt» lát,
amely egyesek magánszórakozása, de
éppen úgy el is maradhat, a valóság
megváltozása nélkül. Az egyházat szük-
ségképpen csak a szociológiai, társa-
dalmi, politikai jelenségek síkján néz-
heti. Es ha szekulárizmusa «népi», ak-
kor - megint szükségképpen - az
egyházat annak egészen más fajta tel.
jességi (totalitás) igényével együtt (ez
az Isten mentő akaratának teljességi
igénye a bűn totalitása ellenében) tö-
kéletesen félre kell értenie, és az egy-
házat a nemzet konkurrenciájának,
vagy éppen politikai ellenképződrné-
nyének kell tekintenie.» Ez a népi sze-
kuJárizmus a mi köreinkben jelenleg
abban a népszerű formában mutatko
zik, amely az egyházi életet pusztán a
nemzeti Iét egyik megnyilvánulásának
tekinti, az egyházban való munkálko
dást a nemzeti kultúráért vállalt szol-
gálatnak veszi, az egyházak állami tá-
mogatását és közéletí megbecsülését a
nemzeti érdekkel igazolja. A mí egy-
házunkban annál fontosabb ezt a felfo-
gást számon tartani, minthogy több

nyelvű; a nemzeti nyelv érvényesülé-
séért folytatott küzdelem nálunk ki-
váltképpen veszélyezteti az Egyháznak
önmagából és önmagáért való meg-
értését. Mindent összevetve, amennyi.
re kívánatos, hogy egyházunk tagjai
híven éljenek a népi közösség szolgá-
latában, éppen annyira ártalmas, ha
egyházunk tisztségviselői, pl. a fel-
ügyelők, nem; a Jézus Krisztus evangé-
liumáért, hanem szekuláris, evilági
érdek kedvéért vállalják szerepüket.

A kártyadzsungel
kiirtását minden jóérzésű ember öröm-
'mel üdvözli. Kívánjuk, hogy a rend
hatóságal tovább is töretlen erővel har-
coljanak a kártyaszenvedély és az eb-
ből élő üzleti világ hétfejű sárkány a
ellen. Úgy látszik, végre a rendőrség
is rájött arra, amit az evangélikus eti-
ka bizonyos vonatkozásban már ré-
gen vallott, hogy nem elég a bűn hi-
neteinek kezelése, hanem gyökerestől
kell kiirtani a gonoszt. Most is félő,
hogy anagy buzgalmat fölváltja az
elernyedés, az újra feltápászkodó kár-
tya- és rulett-világ nem fog találkozni
az üldözés mostani erélyével. Szerin-
tünk akkor lenne tökéletes a tisztító
munka, ha az állam általában revízió
lllá venné a gazdasági életnek azt a
részét, amely az emberek szenvedé-
Iyéből táplálkozik. Az államháztartás
nehézségei látszólag lehetetlenné teszik
41. kérdés felvetését, mégsem szabad
elkerülnünk azt a problémát, hogy,
vajjon igazán kifizetődik-e az államnak
az a haszon, amelyet a dohány mono-
poliumából, vagy még inkább a szesz-
adóból nyer. Kétségtelen, hogy az ál-
lam nagyobb erkölcsi súllyal' tudna
küzdeni polgárainak testi és anyagi ér-
dekében, ha maga is jó példával járna
elől. Rettenetes rágondolni arra a le-
hetőségre, amelynek már a sajtóban is
hangot adtak, hogy az állam monopo-
liumává teszi a szerencsejátékokat. Ez
lenne a legszégyenletesebb vége a mos-
tani örvendetes akciónak.



A finn iskolákban

e tanévtől kezdve nem lesz lecke hét-
~őre. A rövid újsághírből nem tűník
ki, mi a hivatalos indokolása e ren-
delkezésnek, és azt sem tudhat juk, mit
szólt hozzá a régebbi nemzedék. De
könnyen elgondolhatj uk, mi vezette er-
re az illetékeseket. Bizonyosan az a tö·
rekvés, hogy a vasárnap valóban va-
sárnappa lehessen a finn ifjúság szá-
mára. Az is valószínű.. hogy a finn ta-
nítókés tanárok meg fogják találni a
módot a látszólagos veszteség elkerü-
lésére. Amikor országunkban is új
munkaévbe lépett az iskola, érdemes
nekünk is elgondolkozni, hogy való-
ban nem kötelessége-e az iskolának az
értelmi nevelésen felül az ifjúság egész
mivoltát szem előtt tartani. Világos,
hogy a magyar tanítási rendszer meg-
változtatását nem volna szabad a finn
példa lemásolásával kezdeni. Ellenben
igenis szükséges lenne az iskola értel-
mi nevelésének arányosítása az egész-
ségfejlesztéssel. N álunk annál inkább
kellene a nevelési feladatok . kiegyen-
lítése, mert sokféle vérmérsékletű ta-
nulók kerülnek ugyanabba az isko-
lába, nem lehet remélni a természetes
szelekciót, céltudatosan, megszervezve
kell gondoskodni az új magyar nem-
zedék kifejlődésérőL A zsidók hamar
érnek, értelmük gyorsan fejlődik, a
többi tanuló pedig - legyen akár ma-
gyar, akár német, akár tót, vagy más-
milyen származású, - lassabban fejti
ki képességeit. A városi és falusi tanu-
ló is különböző fokon mutatja meg,
mi szunnyad benne. Ugy kell tehát be-
rendezkednie az iskolának, hogy a las-
sabban érő, de talán értékesebb erejű
tanuló ne kerüljön hátrányba a gyors
eszű, nagyobb helyzeti energiával ren-
delkező, de hanyatló fajtájú társával
szemben. A mai magyar iskolai rend-
szer az utóbbiakra nézve kedvező. De
ezen a bajon nem lehet olyan módon
segíteni, ahogy az új középiskolai tan-
terv próbálja, h~y: t. i. a jellemes em-
ber eszményét tüzí ki célul, A nevelő
egész magatartását kell kicserélni.
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Olyan rendszerre van nekünk is szük-
ségünk, amely nem .önmagában nézi a
hétfői leckékből eredő tudásbeli hasz-
not, hanem tekintetbe veszi az előző
nappal való összefüggését, azt, hogy
miképpen tölti a tanuló a vasárnapot,
jól sáfárkodik-e vele, megszenteli-e az
ige hallgatásával és rendbehozza-e tes-
ti erejét a következő .hét fáradságára.

A franciaországi sztrájkok
legközvetlenebbül azért érdekelnek
bennünket, mert Franciaország forron-
gása, új életformát kereső mozgalmas-
sága nem elszigetelt jelensége Eu-
rópának, ami annál nyílvánvalóhb,
minthogy márís világosak internacio-
nális összefüggései. Nem nézhetjük
Nyugat véresen és zajosan :kavargó éle-
tét kényelmes - vagy ha úgy tetszik:
bombamentes - páholybóL Jól tud-
juk, hogy azok a sztrájkok reánk is
tartoznak, minket is érintenek. Hogy
azonban valóságosan mikor fognak
elj utni hozzánk a hullámgyűrűk, sen-
ki sem láthatja bizonyosan. Atcsap-e
országunkra is a forradalom árja, vagy
szárazon megmenekülünk egy közeli
próbatételtől, ezt legfeljebb számítgat-
hat juk, de meg nem jósolhatjuk. Egye-
lőre elég lenne, ha mindnyájan, akik
gondolkodé értelmet és valamelyes fe-
lelősségérzetet kaptak hazánkban Is-
tentől, eszmélkedni kezdenének. Érde-
mes például azon elgondolkodni, hány
sztrájkot élünk át mí is, a nélkül, hogy
az újságok kiabáló című riportokat
közölnének róluk. Hány sztrájkja van
t. i. a tőkének! Mindannyiszor, ami-
kor a tőke birtokosa kivonja pénzét a
gazdasági életből, mert nagyobb pro-
fitot követel a munkától, sztrájkot
kezd. A munkások és a tőkések sztrájk-
ja a keresztyén etikában ugyanabba a
fejezetbe tartozik. Az államnak 'is
egyenlő magatartást kell tanusítania
velük szemben. Nincs rendjén, hogy
a tőke jövedelme döntse el a köz-
szükségletí cikkek árát és a munkából
élő emberek - magyar testvéreink!
- sorsát. Nem lehet, 'hogya minden-
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napi kenyér felett is a tőke uralkod-
jék. Igaz, hogy a tőke diktatúrájánál
semmivel sem jobb a munka uralma,
mert hiszen az ember mind a tökénél,
mind a munkánál több, nem is szól-
va arról, hogy a gazdasági életnek is
teremtő és parancsoló ura az élő Is-
ten. Az államnak pedig az a hivatása,
hogy Isten törvényét érvényesítse az
önző ember gonoszsága ellenében. Is-
teni rendeltetésétől, tekintélyétől foszt-
ja meg magát az az állam, amely akár
a pénz, akár a munkaerő pártjára áll,
vagy éppen maga is a tőkés szerepébe
lép.

Antibolsevista
frontba kívánja tömöríteni a világ, el-
sősorban a magyar nemzet ifjúságát
az egyik egyetemi diákszövetség. «A
bolsevizmus elleni leghathatósabb belső
védekezést a különböző keresztyén
egyházak testvéri, szeretetteljes össze-
fogásában látja. Éppen ezért felhívja
saját ifjúságát is, hogy az egyházak,
nemzeti és valláserkölcsi munkájából
ki-ki személyesen is vegye ki a részét.»
A különbözö irány ú tömörülések ide-
jén örömmel kell fogadnunk az egye-
temi ifjúságnak azt a vagyát, hogy bi-
zonyos veszedelmekkel szemben közös
harcvonalba állítsa a különböző val-
lású magyar diákságot. Szomorú dolog,
ha már a diákság is eltávolodik egy-
mástól felekezeti okokból, még szomo-
rúbb, ha a felekezeti alapon való egye-
sülés a jövőbeli érvényesülés érdeké-
ben történik. Ha egy felekezeti alapon
műkődö diákegyesület dominusai (vé-'
nei) kötelességüknek tartják, hogy ha-
táskörükben mindenképpen támogas-
sák a saját egyesületükbeli ifjakat, ak-
kor a nemzet egysége jut veszedelem-
be. Hatalmi, uralmi, érvényesülési tö-
rekvések nem is méltók egy társulás-
hoz, ha az Egyház védelme alatt é1.
A bolsevizmus elleni harc sem szolgál-
hat alapul arra, hogy egyik vagy másik
felekezeti diákegyesület érdemet ková-
csoljon belőle. Ezért helyeseljük az
idézett törekvést. Azonban vigyázni
kell, nehogy úgy képzeljék ezt az

együttműködést, mint amilyen a kom-
munizmus utáni keresztyén kurzus volt.
Az ifjúság pedig akkor veszi ki egy-
háza munkájábóllegkiválóbban a ré-
szét, ha engedi, örömmel fogadja, hogy
az Egyház munkálkodjék közte az ige
erejével.

Halálos ágyán
visszatért zsidó vallására az ismert
nevu fiatal báró. Távol áll tőlünk, hogy
magával az esettel foglalkozzunk, ezért
nem választottuk azt a kifejezést, hogy
«elhagyta keresztyén hitét», vagy, ami
még hangzatosabb: «megtagadta Krisz-
tust». Az őskeresztyénségben feltétle-
nül ezt az utóbbi ítéletet alkalmazták
volna, de ma - vallj uk be öszíntén
- nem merjük ezt a nagy szót hasz-
nálni. Úgy érezzük, hogy a Krisztus
megtagadása, a hitehagyás kifejezései
csak akkor nem lennének csupán örö-
költ és már megüresedett szavak, ha
ugyanakkor a Krisztushoz való hű-
ség, a hitvallás, a mártíromság szép
példáiról is tudnánk beszélni. A mai
keresztyénségnek. evangélikus egyhá-
zunknak is, ezt a visszatérési esetet Is-
ten feddéseként kell fogadnia, ítéletül
azért a lanyhaságért, felelőtlenségért,
amellyel a hit dolgait kezeljük. Nem
elég elintézni az ügyet azzal, - amint
ezt egy napilap tette, - hogy felszólít-
j ulc a keresztyénné lett zsidókat a nyílt
színvallásra, és hogy megszigorítjuk,
vagy éppen megakadályozzuk a zsidók
megkeresztelkedését. Meg kell látnunk,
hogy keresztyénségünkben a zsidókér-
déstől függetlenül is nagy bajok van-
nak. Vajjon nem kéllene-e minden ke-
resztyénnek egyaránt színvallónak len-
nie? Ki győzné megszámlálni azokat,
akik csak azért tartoznak az Egyház-
hoz, mert «beleszülettek» ? Nyilvánva-
ló, hogy könnyebb lenne a többieket
számbavenni, azokat, akik boldogok"
hogy megkeresztelték őket és boldo-
gan tesznek vallást Krisztus Jézusról,
mint Szabadítójukról és Urukról. Evan-
gélikus egyházunk is akkor lenne erős,
ha tagjai, különösen a vezetörétegböl
valók, .a Krísztus evangéliumára hivat-
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koznának, amikor hitünk fundamentu-
máról van szó, nem pedig őseik vallá-
sára. .A Szentlélek hívott el engem»,
- írta Luther a Kis Kátéban. Még fel-
ügyelők ajkán is hányszor hangzik el
e helyett olyan nyilatkozat, hogy ök
őseik iránti kegyeletből. a szabadel-
vűbb, igazabb valláshoz való vonzó-
dásból «jó. evangélikusok. Nemcsoda
aztán, hogy a kísértések között olyan
sokan gyengéknek és hűteleneknek mu-
tatkoznak. Mindent lelkiismeretesen
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megvizsgálva, be kell látnunk, hogya
zsidómisszíó helyességének kérdése je-
lentéktelen ahhoz a feladathoz képest,
hogy az Egyháznak a statisztika sze-
rint keresztyének között is állandóan
missziót kell végeznie. Misszióra van
szükség mindenütt, ahol nem a Szent-
lélek, hanem emberi meggyőződés, val-
lásos hangulat, örökölt kegyesség, csa-
ládi hagyomány az «evangélikus keresz-
tyén hit. forrása.

5ZELLEMI ÉLET
"Korunk szelleme"

Ezzel a cfmmel (Budapest, Dante kiadás.
200 1.) adta ki Ha la sy-Nagy József, a pécsi
egyetem kíváló bölcsészprofesszora, akinek
már sok értékes és szép munkát köszönhet
a magyar filozófiai irodalom, a legutóbbi
években különböző bölcsészeti tárgyakról
készült tanulmányait. Nem olyan munká-
ról van itt tehát szó, mely koru nk szellemi
fiziognőmíáiát rendszeresen összefüggő rajz-
ban akarná bemutatni. A különíéle tárgyú
tanulmányok mindamellett nem jogtalanul
viselik a nagy igényűnek lát szó közös cí-
met, mert összefüggésükben mégis igen je-
lentékenyen járulnak hozzá korunk szellemi
ábrázatának megísmerésébez, még pedig
nemcsak a bennük foglalt kor kritika révén,
hanem azzal a pozitív állásfoglalással is,
melyet képviselnek. Egy sokat tanult, éles-
látású, fínom megkülönböztetésekre és nagy
elmélyedésre képes filozófiai elme tükröz-
teti bennük korunk szellemének fővoná-
sait, a változásokat, fordulatokal, melyek
a válság bélyegét nyomják jelenünkre, .a
szükségleteket és lehetőségeket, melyek
mintha a kibontakozás útját is mutatnák.
A korszemléletnek erre a filozófiai magas-
latára emelkedik akkor is, ha. életrajzi
alapon indul és példáu] Pauler Akos filo-
zófiáját vagy Weszely Odön pedagógiai tö-
rekvéseit ismerteti. Meglátásai, ítéletei sok-
szor egyeznek azzal, amit korunk megis-
merése tekintetében folyóiratunk is érvé-
nyesíteni törekszik, bár a véglegesen döntő
helyen a tud a tos a n evangélikus hit ál-
lásfoglalása természetesen más lesz, mint
az autonóm filozófiáé. De örülnünk kell,
ha egy vérbeli filozófusnál a vallás és a
keresztyénség bensőbb sajátságai iránt any-
nyi megértést találunk, mint a szerzönél.
Ez mindenesetre örvendetes jele az idők
fordulásának, mert kevesebb mint egy em-
berőltővel ezelőtt ilyen hangokat még alig
[ehetett hallani a magyar tudományosság

berkeiben. Amellett a szerző véleményei
kétségkívül figyelemreméltók és jelentősek
akkor is, ha vitatkoznunk kell vele. Nem
utolsó érdeme a szerző ezen és egyéb
könyveinek, hogy arra is példát adnak,
miként lehet és kell a filozófia legsaiáto-
sabb és legnehezebb kérdéseiről is világos,
szabatos, jó magyarsággal beszélni. Mind-
ezért a könyvet malegen ajánljuk olvasóink
figyelmébe. L. a "Széljegyzeteket. " P.

Két kiállítás.
Az ünnepélyes évfordulók jelentőségének

legszuggesztívebb megérzékeltetői a jubi-
leumokkal kapcsolatban rendezett kiállítá-
sok. Ezek tudják a leggyorsabban és leg-
maradandóbban megrögzíteni az utókorban
a megértést és a megbecsülést. A mostani
évfordulók közül a leginkább kiemelkedöle-
höz tartozik Buda visszavételének és Liszt
Ferenc születésének, illetve halálának jubi-
leuma, és a fentebbiek alapján méltóbb
ünneplést el sem lehet képzelni, mint ki-
állítások rendezését. Mindkét kiállítás
anyaga komoly értéket képvisel és minden-
képen alkalmas arra, hogy a rendezők a
kivánt célt elérjék. A rendezés szempontjai
is méltók a rendelkezésre álló anyaghoz.
csak az a sajnálatos, hogy ezek a szem-
pontok csak a katalógusban. illetve az azok
elé írt hosszabb, a kiállítások helyszinén
semmiképen el nem olvasható bevezetések-
ből derül nek ki, pedig ezeknek mindenki
által könnyen megérthetően és ellenállha-
tatlan szuggesztivitással magából a kiállí-
tásból kellene kiáradniok. Ennek hiányában
bizony a legtöbb látogató unatkozva tén-
fereg a helyiségekben és apró, teljesen
jelentéktelen mozzanatokban igyekszik némi
érdekességet felfedezni. Amit a Liset-kiállí-
tás rendezője annyira hangsúlyozni akart,
Liszt Ferenc magyarsága - megfelelő pedig
gógiai eszközök és fogások nélkül - alig
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alig emelkedik ki. A fejlődési vonalnak az
a nagyszerűsége, amelyet a kiállít ás be
akart mutatni, bizony teljesen elsikkadt.
Nagyon érdekeltek volna bennünket az
öregedő Liszt vallásos életének a kiállítot-
taknál jellegzetesebb dokumentumai.

Még kevésbbé érvényesülnek a rendezés
szempontjai a Buda visszavételének emlé-
kére rendezett kiáliításon. Ez sokszor,
minden értéke ellenére is, zsufolt raktár-
ként hat. A kor és az esemény megérzéki-
tését szolgálni akaró tárgyak véletlenül vagy
sztíkségböl odakerült dolgoknak látszanak
és semmiképen sem revelálják a keretet
és a tartalmat. Ezen a kiállításon is. mint
az évforduló megünnepelésének minden
mozzanatán bizonyos elrajzolások mutat-
koznak a pápa és az idegen vezérek,
javára és a tüneményes vitézségü magyar
református hajdúk rovására. -no

Barokk szobrászalDOk legnagyobb ré-
szében egyházi jellegü. A magyar művészet-
történeti kutatás jövő feladata a helyi rnes-
terek és iskolák jelentőségének tisztázása
a 18. századi szobrászatunkban. Széles körü
és gondos levéltári kutatásra van itt szűkség,
Nemcsak fáradságos munka vár itt a kutatók-
ra, hanem más nehézséggel is meg kell kűzde-
niök.A cél a sajátos nemzeti jelleg, a helyi szi-
nek megállapítása. Viszont a magyaroszági
barokk beletartozik a kelet-középeurópai
barokk kultura közösségébe. Eddig hazai
kör ökben is el volt terjedve az a felfogás,
hogya magyarországi barokk művészet az
osztrák barokknak csak szegényes függvé-
nye, vidéki változata. Kutatóinknak be kell
bizonyítaniok, hogy a mi emlékanyagunk-
ban is vannak bőven egészen elsőrangú al-
kotások, amelyek révén külön fejezet illeti
meg a mi barokksaobrászatunkat a művé-
szeUörténetben. Ennek a megállapítására
Hek/er Antal egyetemi professzornak egy
"A magyarországi barokk szobrászat euró-
pai helyzete" címen az Akadémia kiadásá-
ban megjelent tanulmánya ad alkalmat.
<Téves az a felfogás, mintha a barokk
művészeti stílus minden hazai előkészület
nélkül a török hódoltság utáni időben tel-
jesen kiforott alakban iutott volna el hoz-
zánk. A történeti előzmények a török ál-
tal meg nem szállt Felvidék és Nyugat-Ma-
gyarország emlék anyagában nagy számmal
szerepelnek. A 18. századi barokk szobrá-
szat irányát hazánkban Donner Ráfael adta

meg, aki életének legtermékenyebb tiz esz-
tendejét Pozsonyban Eszterházy Imre her-
cegprimás szolgálatábaa töltötte. A fejlődés
irányának rokonsága mellett fontos az el-
térés a szomszédos területek szobrászatától.
Ez a szélsőséges festőiséggel s a világias
ro kokó szellemmel szemben tanusított ősz-
tönös tartózkodás. E művészeink Madonna-
eszménye a rokokó világias, kacér átfogal-
mazásának mindvégig ellenállott s megőrizte
a méltóságtudatot. Vizsgálatának ezeket az
eredményeit Hekler a pesti Angolkisasszo-
nyok 1747-1755-ben készült oltárának
fényképfölvételekben is közölt szobraival
és a pesti belvárosi plébániatemplom egyik
mellékoltárán felállított Kálvária-csoporttal
igazolja. Ez utóbbiról először ő közöl fény-
képfölvételeket. Az emlitett példák a ro-
kontémájú osztrák műveket az érzés erejé-
ben és őszinteségében messzire felülmulják.

Jdno••y ldvd",

Folyóiratszemle.
A Luthertum (Lipcse, Deichert-kiadás) szep-
temberi füzetét a szerkesztőség ünnepi
számként adta ki s D. Dr. Preuss János
erlangeni professzornak, az ismert Luther-
kutatónak ajánlja 60. születésnapja alkal-
mából. A közlemények során Proekseh er-
langeni professzor Pál apostol vértanusá-
gának évét 62-ben igyekszik megállapítani,
Althaus a liturgia értelméről. Elert Brenz
Jánosnak egy ujonnan felfedezett kommen-
tárjáról, Bergdoli az "Erős várunk" eredeti
értelméről, Sasse pedig az egyház apostoli
jellegéről íro Az .Eoongelische Theologie"
(München, Kaiser-kiadás) au~usztusi füzetét
Kálvin lnstitutiojának a jubileuma határozza
meg: Obendiek az Institutioról, mint az
evangelium hitvallásáról ir, Ntesel pedig
az egyház lényegéről és formájáról ir Kál-
vin szerint. Azonkivül Hesse közöl benne
egy prédikációt. A .Deuische Theologie"
(Stuttgart, Kohlhammer-kiadás) július-au-
gusztusi kettős számában Hempel az imád-
ságról Ir, Gogarten Isten igéjének és az
Irásnak a viszonyát tárgyalja, Gerber a te-
remtési rend és az állam rendjének keresz-
tyén értelmét világit ja meg, Bornkamm be-
fejezi az Eckhart kutatással foglalkozó ta-
nulmányát, Vogelsang pedig Luther néhány
a Coburgról irt levelének értelmével fog-
lalkozik. K.



Levelesláda ..
Jelen számunkh~z csekklapot mellékelűnk, A kiadóhivatal

egyídejü1eg küld hátralékos előfizetőinknek kimutatást hátra1ékuk-
ról: kérjük őket, hogy hátralékukat sürgősen fizessék be. Folyó-
iratunk kizárólag előfizetőire támaszkodhatik és szolgálatát csak
úgy végezheti el, ha minden előfizetője pontosan bekü1di az elő-
fizetési díjat. .

Azokat az előfizetőket, akilt előfizetésüket a folyó évre már
rendezték, kérjük, hogy a melIékeIt csekklapottekintsék tárgy-
talannak. Kőszőnjük nekik, hogy eddig is híven kitartottak a
~,Keresztyén Igazság" mellett és kérjük továbbra is hűséges
támogatásukat!

** *
Jelen szám -munkatársai:
Dr. I(;ss Jenő, egyetemi tanár, Sopron. D. Prőhle Henrik, lelkész, Pozsony,

- Dr. Sólyom Jenő, vallástanár, Budapest. - Urbán Ernő, lelkész, Budapest.

--
Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:
RIvész Imre~Segesváry Lajos: Az egyháztörténelem alapvonalai. Debrecen,

1936. - Barth Károly: Hiszek, fordította: Vasady Béla. Debrecen, 1936. Ára 350 P.
- Theologische Aufséitze Karl Barth zum 50. Geburtstag, München, Kaiser-kiadás,
1936. ára 11'25 RM. - Frör Kurl: Recht und Auftrag chirstlicher Erziehung. MüncheB,
Kaiser-kiadás, 1936. ára 0'45 RM.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. A németországi könyveknél a nálunk
is érvényes u. n. külföldi 'árak vannak 'feltüntetve. '
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Olvasóinknak ajánljuk

Lic. Dr. Kamer Károly:

uMáté evangéliuma"
c. könyvét, meI-y az evangélíum új fordítását és részletes ~ágyarázatát
tartalmazza.

Ára fűzve 5'- P,kötve 6'29 P, .
A "Keresztyén- Igazság" elöfizetőinek fűzve 3'80 P, kötve 4'SO P'

(portó 20, ill, 40 f], Megrendelhetö a "Keresztyén IgazS'ág" kiadó.
hivatalában, Sopron, Várkerület 66,

Dr. Wiczián Dezső:

Az újabb Luther-kutatás főbb
irányai és eredményei ..

ha 80 fillér,
Megrendellretö '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 kultúrája? Milyen a lelki élete?

E kérdésekre adja meg e könyv a feleletet, melyet a Pro Christo
Diákok Háza falukutató munkakőzösségének tagjai irt ak, többek közt
folyőíratunk belső munkatársa, Dr, .Hílscher Zoltán, Az előszót Gróf
Teleki Pál ir ta.

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