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A "Keresztyén .fgazság" az evangélikus egyház szolgálatában áll.
Az evangélium üzenetének korszerű tolmácsolásával törekszik segítséget
nyujtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolko- .
dásukat Krisztus igéje irányítsa. Ezért a "Keresztyén Igazság" az egy-
házi és társadalmi élet összes aktuális problémáit megvilágítja, tájékoztat
a különféle szellemi áramlatok felől, figyelemmel kíséri a teológiai kutatás
munkáját és arról közérdekű tájékoztatást ad. Különös súlyt helyez a
"Keresztyén Igazság" arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse
a modern Luther-kutatás eredményeit és egyházunk elfeledett értékeinek
feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel a "Keresztyén
Igazság" munkálja evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás-
hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megújhodását.·
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Karácsony,
Lk. 2,8-11.

Karácsony az öröm ünnepe. Igy hirdeti az evangéliuni és így ünnepeli a
világ. Mégis annyira különbözik egymástól az evangéliuru karácsonyi öröme és
a világ karácsonyi öröme, hogy nyugodtan rnondhatjuk azt is: a kettőnek, ennek
a kétféle karácsonynak semmi köze egymáshoz. Az evangéliuni karácsonyi örö-
mének egyetlen s mindent magába foglaló alapja és tartalma ez: «Született
néktek ma a Megtartó. ki az. nr Krísztns, Dávid városában», A világ az egész
bibliai karácsonyi történetet nem tekinti másnak, mint kegyes vallási roman-
tikának, primitivlelkek poézisének, ami csak arra való, hogy hangulatosan szí-
nezze az ő saját, világi tartalmú és stílusú karácsonyi örömeit. A világ' karácso-
nyi örömében sokkal többi a pogány, mint a keresztyén vonás. A kettőt 'élesen:
el kell határolnunk egymástól.

A karácsonyi történetben van valami, ami rendszerint elkerüli a figyel-
münket, legalább is abban az értelemben, hogy nem tulajdonít juk neki azt a
jelentőséget, ami van benne: a pásztorok félelme (Lukács 2,9). «Nagy félelem:'
mel megfélemlének». Itt nem csupán afféle kis ijedelemről, meghökkenésről van
szó, hanem lélekzetelállító rémületröl. Az angyal által hirdetett öröm csak azért
lehetett olyan «nagy», mert azt «nagy félelemmel megfélemléss előzte meg. A
karácsonyi örömnek ez az emberi feltétele. Mitől ijedtek meg a pásztorok? Ta,
lán az éjszaka sötétségétől féltek? Nem, mert az éjszakai vigyázás vele járt a
pásztorkodással, A pásztorok félelmének az oka az volt, hogy «az Úrnak an-
gyala hozzájok jöve és az Ornak dicsősége körülvevé őket». Karácsonyi örömöt
csak annak hirdethet az Úlrnak angyala, aki az isteni kinyiíatkoztatás fényé-
ben félelemmel és rettegéssel döbbent rá az élő Isten valóságára, mert ott látja
meg a maga elveszett és elkárhozott voltát olyan mélyen és megrendítően, hogy
nincs számára más kívezető út, nunt a félelmetes Istennek megbocsáto kegyel-
me. Mi szeretnénk meghallani, szívünkbe fogadni az evangéliuru tiszta és kará-
csonyi örömét, de az azt megelőző és előkészítő megrettenés nélkül. Miért emle-
getjük mindig csak karácsony örömét, míért nem akarjuk észrevenni, hogy kará-
csonynak nemcsak öröme, hanem rettegése is van? Van-e bennünk valami ebből
a rettegésböl ? úgy gondoljuk, hogy njincs. Pedig van. A félelmek éjszakájában
élünk, mint a pásztorok, de mi csak az éjszakát látjuk, az Úrnak benne meg-
[elenö dicsősége nélkül. Mikor jelenik meg benne az Úrnak dicsősége? Mik a mi
:liélelmeink? Az egyre jobban terjedő és erősödő kommunízmus, kenyerünket,
gyermekeink jövőjét veszélyeztető> gazdasági válság, háborús veszedelmek, bi-
zonytalanság, betegség, halál és ezeken kívül kinek-kínek a maga egyéni félel-
mei. Ime, a félelmek éjszakája, Ha a kinyilatkoztatás fénye világít bele ebbe az'
éjszakába, akkor rádöbbenünk arra, hogy mi míndezekben afélelmekben tulaj-
donképpen Istentől félünk és ezeket a félelmek et senki más meg nem szűntet=
heti, csak Isten. Életünk mínden félelme utalás az Istentől való félelemre. Akkor
jelenik meg az Újrnak angyala, akkor vesz bennunket körül az Úrrrak dicső-
sége, amikor erre a belátásra, felismerésre eljutunk. Azaz, hogy fordítva: az,
Ornak angyala és az Úrnak dicsősége segít el bennünket ennek belátására. Min-
den félelmünk csak akkor szűnik meg, amikor felülről hangzik a biztatás: «Ne
féljetek, nagy örömöt hirdetek néktek». Ugyanakkor, amikor megrettent bennün-
ket Istennek a kinyilatkoztatás fényében níegjelenő dicsősége és felsötétlik előt-
tünk elveszett és elkárhozott voltunk, ugyanakkor szólal meg egészen váratlanul
és meglepetésszerűen a karácsonyi csoda híre: «Ne félj etek, mert íme, hirdetek
néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek
ma a Megtartó, ki az nr Krísztus, a Dávid városában.»

Ez az evangélium karácsonyi öröme. Es a tied ... ? Molitórisz János.
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KINC5.EINK
Karácscnyt imádságok.

A legrégibb magyar evangélikus liturgikus imádságok-
ból közlünk itt mutatóI. Első fennmaradt szövegük Bor-
nemisza Péter prédikációinak végéről való (1573-79).
De már az 1580-as évek legelejéről ismerünk ugyancsak
Bornemisza nyomdájából egy Eoangéliumos és Epistolás
Könyvet a vasárnapokra és szentek ünnepeire, amely az
aznapi perikópákon kívül ezeket az imádságokat is közli
azzal, hogy "régen Colosvárat nyomtattak volt".

Úr Isten, mi mennyei szerelmes Szerit Atyánk,
hálát adunk mi teneked a te nagy jóvoltodért és irgalmasságo-
dért, hogy a te egyetlen egy Fiadat az Szűznek méhébe, a mi tes-
tűnkbe és emberségűnkbe tisztán és ártatlanul, Szent Léleknek
íogantatásáből felöltöztetted és mi nekünk ajánlottad, hogy minket
az mi bűneinkbél megszabadítana és mivelünk lakozó Istenünk
lenne.

Kérünk is tégedet, hogy a te Szent Lelkednek általa újíts
meg immár minket is, hogy az ó szüleinknek cselekedeti belőlünk
kitöröltetvén öltözzünk fel a mi új Urunkba, ki te veled és az
Szent Lélekkel él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes Szerit Atyánk,
hálát adunk mi teneked a te jótettedért és irgalmasságodért, hogy
a te egyetlen egy Fiadat nem kímélletted, hanem ez világra bo-
csáttad, hogy emberré legyen és minket a mi bűneinkből és az
örök haláltúl megszabadítson, akartad.

Kérünk is tégedet, világosítsd meg a mi szívünket az te Szerit
Lelkednek általa, hogy az te ilyen nagy jó tettedröl el ne feled-
kezzünk, hanem teljes szívvel rajta örvendezvén hála adók le-
gyünk és eképpen az té Szent Fiaddal a Jézus Krisztussal örökké
élhessünk. Amen,

Úr Isten, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk,
ki az angyaloknak általa a mezőn való pásztoroknak a te Szent
Fiadat az Krisztus Jézust megjelentetted, és meghagytad, hogy ne
féljenek, hanem örüljenek, miért hogy az űdvözítő Krisztus immár
született,

kérünk tégedet, hogy a te Szent Lelkednek általa végy ki a
mi szívünkböl is minden félelmet, és támaszd mi bennünk is ezt
az igaz, örökké való örömet, hogy noha mi e földön utálatosak,
nyavalyások, szegények és nyomorultak vagyunk, de azért Idvö-
zitőnk vagyon: az Úr Jézus Krisztus, a te szerelmes Szent Fiad,
ki miérettünk emberré lett, hogy minket az haláltúl és minden
veszedelemtűl megszabadítson és örök idvősségre vegyen. Ki te
veled és Szent Lélekkel él és uralkodik mind örökkön örökké.
Ámen.
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fl Goesner-féle misszió.
A Gossner alapította missziói társulat ebben az esztendőben száz eszten-

dős multra tekint vissza. Multja, jelene egyaránt méltóvá teszi arra, hogy ebből
az alkalomból megemlékezzünk róla. ,

Az első, ami szemünkbe tűník, hogy egy olyan munkával állunk szem-
ben, amely hűségesen. hálás szívvel ma is alapítója, Gossner János nevéről nevezi
ugyan magát, teljes tudatossággal vallja azonban, hogy. tőle - ha nem is az
egyetlen fundamentom, a,. Krisztus, hanem missziói célkitűzés és módszer te-
kintetében - az elmult évszázad folyamán messze eltávolodott. Azt mondnat-
nók : végigment azon a fejlődésen, amelyre magának Gossnernek, emberileg
szólva, már illem volt ideje. Gossner annak a hatalmas német ébredésnek a lelki
gyermeke, amely a mult század első évtizedeiben a német evangéliumi keresz-
tyénség szélles rétegeit elevenítette meg, sőt helyerikint átcsapott a katolieizm us'
területére is. Sailer, a későbbi regensburgi püspök, a lánglelkű Boos Mártom"
akire az osztrák protestantizmus ma is mély hálával tekint, mint egyik lelki
atyjára, ennek az evangéliumi melegséggel, olykor -, Boos a példa reá - szinte
reformátori erővel teli «katolícízmuss-nak az emberei. Boos volt az, aki Goss-
nert is «eljuttatta a Megfeszített lábaihoz». S Gossner közel három évtizeden
át töltötte be az evangélista tisztét római katolikus papi kőntősben. Ahol csaki
megfordult Németországban, mindenütt élet támadt körülötte. Egyre sűrűbben
szövődnek szálak közte és az ébredő protestantizmus k,'öz!ött, de ugyanakken
gondolhatjuk, egyre serényebben támad ellene saját egyháza gyanusítással,
gáncsvetéssol. Amikor 1. Sándor cár, akit szintén megérintett az ébredés szele"
Szentpétervárra hívta a máltai lovagok templomának plébánosául s így négy,
éven. át hirdetheti az evangéliumot az orosz fővárosban, Rómának a politikával'
szövetkező keze ide is elér: s neki ott kell hagynia a szívéhez nőtt gyülekezetet
és munkát. Oroszországból hazatér s most már színte maguktól szakadnak el
azok a vékony szálak, amelyek még a római katolíkus egyházhoz kötötték. Az
evangélikus egyházba vezető utat azonba:n nehezen találja meg. A korabels
evangélikus egyház - valamennyire érthető - inkább taszította, mint vonzotta.
Keresztyén akart lenni, semmi egyéb. Amikor épen tisztázatlan felekezeti hova-
tartozandósága miatt kiutasítják Lípcséből, keserűen állapítja meg, hogy a
keresztyénségben, úgy látszik, nem elég, ha valaki keresztyén. 1826. július 23--ám
végre mégis megteszi azt a lépést, amely lelki fejlődlésének elutasíthatatlan kö-
vetkezménye volt: belép az evangélikus egyházba, Az evangélíum szolgálata
vonzotta - hiszen ez a szolgálat volt az egyetlen lehetséges élettartalom szá-
mára -, de az emberi szűklátókörűség és bürokratízmus tőle telhetőleg meg-
nehezítette a deresedő fejű Gossner számára, hogy a Luther-kabátot magár,a
öltse. Vizsgát kellett tennie, próbaprédikáelót kellett tartania annak az ember-
nek, aki már több m;int egjYemberöltőn át Isten Lelkének erejében hirdette az
evangéliumot. De átküzdötte magát mindezen a megaláztatásen s amikor 1829
februárjában a porosz király a berlini Bethlehem-templom lelkészévé nevezi ki,
boldogan veti bele magát a munkába. Amikor mások már a nyugalom éveire
gondolnak, számárá akkor kezdődik a csodálatosan megáldott szolgálatnak az
a 34 esztendeje, amelynek igehirdetése a lelkek megszámlálhatatlan seregének
mutatta meg az élet útját s amely ugyanakkor ma is virágzó, hatalmas méretű
alkotásokkal írta be nevét a keresztyén szeretetrnunkásság és misszió történe-.
tébe. Ezeken az alkotásokon rajta van Gossnernek és annak az ébredésnek a bé-
Iyege, amely Gossner egyéniségét kialakította. Kivált a misszió terén végzett.
munkáját energiáktói duzzadó hit, hősi lendület jellemzi, de ugyanakkor jellern-



272
z:i a szubjektívizmus, a rajongásra való hajlam és a felekezeti öntudat hiánya.
is. Gossner levetette Róma igáját, de nem tudta nyakát benső megértéssel oda-
hajtani az alá az üdvös, nélkülözhetetlen és végeredményben «gyönyörűséges-
iga alá, amelyet az evangélikus egyház történelmileg kialakult életformája vel
reánk. A berlini mísszíói társulatból pl. azért lép ki, mert a székházat, a mun-
kát igazgató hivatalos apparátust hiábavaló költekezésnek minősíti és fölösleges-
nek tartja a misszionáriusok tudományos teológiai képzését. Amikor önálló
missziói munkát kezd, ennek ő maga a mindenese, egy személyben igazgatója és
kífutója s a nála missziói szolgálatra jelentkezett ifjak --- egyszerű mcsterem-
berek - «kiképzés» címén csak annyit kapnak, amit Gossner néhány hónapon át,
mialatt tovább folytattálc mesterségüket, esténkint tartott bibliaórák kereté ..
ben adhatott nekik. S hogy mennyíre mellőzhetőnek véli a mögötte levő törté-
nelmet - felekezeti tekintetben való színtelenségének ez a gyökere -, erre nézve
roppant jellemző ez a kijelentése: «Az én egész könyvtáramban míndössze öt
könyv van: azég csillagos kékje fölöttem, az Isten hangja bennem, a természet
körülöttenr, a Biblia és Krisztus keresztje mellettem és előttem. Ez a két utóbbi
a legjobb es ezek magyarázzák és tolmácsolják a többit».

Míndennek a megállapítása valahogy azt a látszatot ne keltse, míntha
nem tekintenénk őszinte tisztelettel és csodálattal Gossner missziói tevékenysé--
gére. Gossner nagy és bátor hitének jellemzésére elég ideiktatnunk az útrakelés
évével együtt azokat a területeket, ahova Gossner - saját, tulajdonképpeni misz-
sziói területén kívül - 85 éves korában bekövetkezett haláláig misszionáriu-
sokat bocsátott ki: Oceánia 1839, Észak-Amerika (német diaszpóra) 1840, Üj-
zéland 1842, Chatan 1845, Aranypart 1846, Jáva 1'851, Uj-Guinea 1852, Dél-Afrika
1854, Talau-szigetek 1857. Az Indiába, a Ganges mellékére és a kholok népe
közé küldötteket is számítva, 22 év alatt összesen 141 követe az evangéliumnak!
Ki tagadhatná, hogy ezekben a nevekben és számokban egy, az egész világot
átölelő hatalmas hit tükröződik! S tény az is, hogy ezeknek a misszionáriusok-
nak tudásbeli fölkészültsége néha nagyon gyarló lehetett ugyan, de nem voltak
a meghátrálás emberei s hitük megállta a próbát a legnehezebb körülmények
között is. Gossnernek is, nekik is megvolt az a képess-égük, hogy hit -által lát-
ták az 'emberi szem számára különben láthatatlan jövendőt. Igy érthető, hogy,
Geíssler misszionárius kitart Hollandus-Oj-Guíneában, noha vízkóros testén
soha sem gyógyulnak be az újra meg újra fölfakadó sebek, noha a földrengés
reá és éppen vajúdó feleségére rádönti a házat, noha - 14 év alatt - egyetlen-
egy pápua sem jutott el a keresztség Iölvételéig. Valamit sejtenie kellett a felől,
hogy munkája nem hiábavaló az Urban. 25 évelmultával, igaz, még csak 14
a megkeresztelt pápuák száma, de 1930-ban, 75 évelmultával, 15,000 a ke-
resztyének száma s ez a szám aZ' utóbbi éves ébredéseinek eredményeképpen
most már 52.322 lélekre emelkedett.

Ugyanezt látjuk Gossner tulajdonképpeni munkaterületén, a kholok né-
pe között. 1845. július 8-án avatja fel Gossner a 4 mísszionáríust, - közöttük
egy teológus, két tanító, egy gazda volt, - akik útra kelnek India felé s ott
Isten csodálatos vezetését követve eljutnak Közép-Indiába, Csota-Nagpurba, a
kholok közé, ahol öt éven át minden eredmény nélkül munkálkodnak. Erre
elfogja őket a csüggedés. «A kholok nem térnek meg, - írják Gossnernek. -
Minden munkánk hiábavaló. A földet felszántottuk, bevetettük, de semmi ter-
més sem mutatkozik. Más munkateret akarunk keresni.» Gossnernek míndenek
ellenére engedelmes hite megy segítségükre. «Hogya kholok megtérnek-e, vagy
sem, azzal ti ne törődjetek, - írja nekik -, - Ha nem fogadják be az igét, hall-
gassás ítéletre! Ti csak imádkozzatok és prédikáljatok tovább, mi pedig többel
fogunk imádkozni érettetek». 1850. július 9-én csakugyan meg is keresztelne-
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tik az első négy kholt, annak a hatalmas seregnek zsengéit, amelyre ma tekint-
het munkájának eredményeképpen a Gossner-féle mísszió.

Ez a küzdelmes megindulás azonban mintegy előrevetett árnyéka .!l

megpróbáltatások ama sorozatának, amelyek a misszionáriusokra itt, ezen a
területen várnak, amely a Gossner-Iéle missziónak egyik fő, a világháború
után pedig egyetlep munkatere lesz. A legelső megrázkódtatás 1857-ben, a Goss-
ner halála előtt való esztendőben az ú. n. katonai felkelés, amely egész Indiát,
lángba borítja s amelynek emléke, egy ágyúgolyó, ma is ott van a mísszíó (köz-
pontjában, Rancsiban, a gyönyörű Krisztus-templorn falában. Erre a tejlődés-
nek egy csendes évtizede következík, amikor a khol keresztyének száma 700-
ról 10.000-re emelkedik. Már-már az a reménység biztatta a misszionáríusokat,
hogy a kholok körülbelül másfélmilliót számláló népét a maga egészében meg-
nyerhetik az evangélikus egyháznak. 1868-ban ez a reménység összeomlik. A.
szükségessé vált újjászervezés kérdéseiben feszültség támad a misszió itthoni'
vezetősége és a misszionáriusok között, aminek következményeképpen hat misz-
szíonárius és velük 4000 egyháztag elszakad és az anglikán misszióhoz csatla-
kozik. Olyan szakadás, amely aligha következett volna be, ha a misszioná-
ríusokat Jé s egyháztagokat határozott felekezeti öntudat fegyelmezte volna. Te-
tézte a helyzet nehéz voltát, hogy a következő évben a római katolikus misszió-
is megveti lábát a kholok között, Rancsiban, a központban az evangélikus mísz-
szíó vezetője mellett most már ott székel az anglikán és a római katolíkus 'püs-
pök! Gossnerék munkája kiheveri mindazonáltal ezt a válságot is.

Ez érthető, ha egy pillantást vetünk azokra a mísszíonáríusokra, akik
vagy máris munkában állnak, vagy ez időtájt lépnek a Gossrier-féle mísszió
szolgálatába. A misszionáriusok kiküldésének dolgában már nemcsak Gossner
primitiv szempontjai a mérvadók. Egyes «romantikus» esetek is Jól beválnak.
A norvég Skrefsrud, aki külőnben idővel önálló munkát kezd, úgyszólván a
műhelyböl kel útra India felé, de bámulatos képességei révén, pótolván a mu-
lasztottakat, a legkiválóbb mísszíonáríusok egyike lesz. Az esetlen parasztgazl-
dát, Uffmannt Prochnow, az igazgató csak némi tétovázás után kűldi ki, de aggo-
dalmai alaptalánoknak bizonyulnak : Uffmann teremti meg Puruliáhan India
legnagyobb keresztyén menedékhelyét bélpoklosok számára. A tudományosan
képzett misszionáriusok jelentősége azonban nöttön-nő. Nottrótt letordítja a
teljes Bibliát a mundari nyelvre, Hahn a Biblia egyes részeit urau nyelvre
s így a kholok két legfőbb törzse anyanyelvén olvashatja aBibliát. 1867-ben
létrejőn Hanesiban a lelkészképző szemínáríum s így megindul a bennszülött
lelkészek képzése, ami az egyházi élet egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen
előfeltétele. Mind olyan mozzanatok, amelyek azt mutatják, hogy a vezetőség
Berlinben és a mísszionáriusok odakünn egyre határozottabban revízió alá
veszik Gossner elveit.

EZJen az úton haladnak tovább, amikor meglátják, hogy az evangéliom
hirdetésével kapcsolatban szociális feladatai is vannak a missziónak. A kor-
mány a kholok lakta területerr a föld új fölmérését rendeld el s a i.misszionáriu-
sok derekasan kiveszik részüket a nép megnyugtatás ának, felvílágosításának
nehéz munkájából, amikor az, lelkiismeretlen izgatók által félrevezettetve, bi-
zalmatlankodik és lázadozik. Ezt a nyugtalanságot akarja kihasználni Róma.
Lievens, a flamand jezsuita - a katolikus mísszió «Csota-Nagpur apostola»
névvel tisztelte meg, - tízezreket csődít maga után azzal, hogy Viktória ki,·'
rálynő reábízta a kholoknak a római katolíkus egyház számára való meg-
nyerését s hogy adó- és robotcsökkentés lesz azok jutalma, akik katoliku-
sokká lesznek. Nem rajta mult, hogya Gossrier-féle misszió ennek a rohamnak
a két esztendejében (1887-1888) csak 1295 lelket vesztett az evangélikus egyház-



tagok sorából. Sőt: az ellentétek összeütközése megpezsdítí a gyülekezetek éle-
tét,1endületet ad a misszió munkájának. Ujabb állomások alapítása két évtize-
den át majdnem teljesen szünetelt, de most új állomások egész sora keletkezik,
Ujabb meg újabb területek kerülnek az evangélium hatása alá. Behatol a mísz-
szió a Csota-Nagpurt környezö pogány Gangpur,' Jaspur, Bamra és Banai terü-
letére. Mire elérkezik a századforduló, a mísszíó is, a khol gyülekezetek is rá-
eszmélnek a diaszporával szemben való kötelezettségükre. Csota-Nagpur ked-
vezötlen földbirtokviszonyai ugyanis - a földbirtok jórészt hindu nagybirtoko-
sok kezén van -r--' arra késztetik a kholokat, hogy a Brahmaputra folyása men-
tén elterülő Asszamba vándoroljanák ki, ahol a tea-ültetvényeken jó kere-
set s ennek következtében még földszerzési lehetőség is kinálkozík számukra.
Két míssziói állomás létesűl itt s megkezdi a kívándoroltak gyülekezetekbe tö-
mörítését és a gyermekek iskolázását. Igy terjed, hódít a mísszióí munka. Egyre
tekintélyesebb méretekhen ~pül ki, a khol evangélikus egyház. 1910 táján már
94.000 lelket számlál. Kiépül mínden tagozatában az iskola is. Van már tanító-
és tanítónőképző s a középískola Ranesiban az egyetemi tanulmányokra ké-
szülő íntelltgenciát neveli. Mindez azoknak a férfiaknak a bölcseségét, céltuda-
tosságát bizonyítja, akík Gossner halála óta a munkát vezetfék és írányították,
Künn a mísszió munkamezején Nottrott, a már említett bibliaforditó emel-
kedík ki, míg itthon a vezetőség élén az ismeretes D. Büchsel generális szuper-
intendens vette át Gossner halála után annak örökét s évtizedeken át vezette a
missziót. Az igazgatók közül D. Plath munkássága tett szert a legnagyobb je-
lentőségre. Ű fektette az egész munkát, Indiában és Németorsz:ágban egyaránt.
határozoti lutheri alapra, tehát kialakította mai jellegét.

A Gossner-féle missziónak ez a határozott lutheri jellege a világhábo-
rút követő kerszakhan két jelentős mozzanatban érvényesült. Az egyik, hogy
munkája egyik mellékágának, az Ú. n. Ganges-missziónak a v~lágháború kö-
vetkeztében való elvesztéséből, ahol jóformán csakis egyeseket nyerhetett meg,
tehát egyházi közösség nem alakulhatott ki, levonta a tanulságot és megér-
tette, hogy a míssziói munka célja népegyház kiépítése, mert éppen a pogány
környezetben csakis ez nevelheti és tarthatja meg a pogányságból alighogy
kímentett keresztyéneket. Ez szakítást jelent a pietizmus missziói célkitűzésével,
amely csak az egyes lelkek megmentését látta és látja a maga feladatának. A
lutheri jelleget tükröztetö másik jelentős mozzanat a khol evangélikus egyház-
nak 1919. július Iü-én végbement ünnepélyes és az angol felsőbbség által is~
elismert önállósulása. Amikor ugyanis a világháború végeztével olyannak mu-
tatkozott a helyzet, hogy anémet mísszíonáríusok, akiket az angolok a világ-
~áború kitörésekor a mísszió fogalmának sátáni visszájaképpen remittáltak
Németországba, nem térhetnek vissza Indiába, a Csota-Nagpurban működő,
lélekszámánál fogva kisebbségnek tekinthető anglikán misszió megkísérelte a
khol evangélikus gyülekezeteknek az anglikán egyházba való átvonását. A
kholok 'egyházi öntudata azonban a leghatározottabban ellene szegült ennek.
Kijelentették, hogy «amig evangélikus egyház lesz Indiában vagy akárhol a
világon, - s az a szilárd hitük, 'hogy ilyen egyház lesz a világ 'végezetéig, -
senki sem kényszerítheti őket arra, hogy elhagyják saját, élő egyházukat, édes
anyjukat». A missziói munkának határozott lutheri irányba való fordulása
tehát ép a legnagyobb válság idején megtermette a maga gyümölcsét s ezzel
biztosította azt, hogy a khol evangélikus egyház lutheri sajátosságának meg-
őrzésével teljesítse hivatását Indiában sIndia keresztyénségéri belül. A metho-
dista dr. Mott János egy alkalommal nagy hang súllyal mutatott rá arra, hogy
az 'evangélikus egyháznak, mínt jegecesedési pontnak, egészen sajátos hiva-
tása van. Kétségtelen, hogy az evangélikus egyház tanbeli határozottságára és
az életfolytatásban nyilvánuló fegyelmezettségére gondolt.
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A khol evangélikus egyház ma. 140.000 lelket számlál. Hogy milyen ele-

ven misszióí erő lüktet benne, arra nézve jellemző a felnőtt katekhumének te-
kintélyes száma: 3152. Agyülekezeteket 71 khol lelkész gondozza, akik mellett
861 katechéta, tanító s egyéb egyházi munkás áll. A 8 misszionáríus és 9 nem-
lelkész jellegű európai missziói alkalmazott részint a tanácsadó szerepét tölti
be, részint az előőrsöle feladatát teljesítő állomásokon működík. A 183 isko-
lának kőrülbelűl 10.000 növendéke van. Az egyházat az egyháztan ács kormá-
nyozza, amelynek bennszülött lelkész az elnöke. Az első elnök Hanukh Lakra
volt, aki nagy bölcseséggel és hajlíthatatlan akanattal kormányozta egyházát 86
éves korában bekövetkezett haláláig. Hívei a «vasfejű» névvel tisztelték még.
1925 óta Topno János áll a khol egyház élén. Nagy tehetségű, kíváló teoló-
giai képzettségű lelkész. Mellette Patras Hurad áll, a főtitkár, áldnek kezében az
egyház jogi életének szálai futnak össze. Színtén a nehéz harcokban kipróbált
egyéniség.

A khol evangélikus egyház - 90 év missziói munkájának eredménye -
élő bizonysága annak, hogy az evangéliuru csakugyan Istennek hatalma: életet
formál, életet teremt. Dr. Báró Podmaniczky Pál.

fl dán evangélikus egyház.
A Skandinávia felé törekvő keresztyén misszió, melynek első nyomait

mát; a kilencedik században megtaláljuk. Dániában teljes diadalra 960 körül ju-
tott. A Lundban felállított érsekség döntő hatással volt a Svédország és Norvé-
gia területén folytatott keresztyén misszió eredményeire. Kezdetben a nemzeti
es .egyhází törekvések hosszabb ideig egy mederben haladtak és kedvező fejlő-
dés lehetőségeit biztosították Dániának mindaddig, míg 1300 körül az abszolut
egyházi uralom kerekedik felül. Az egyház főpapjai világi uralkodókká lesznek
és a reformáció kerának beköszöntéseker Dániában is ugyanazok a viszonyok
uralkodnak, mint a Legtöbb európai országban és sürgetik az egyház megre-
formálását. Szerencsésen hozzájárul ehhez még a dán népben ébredő erős val-
lási vágyakozás, mely a dán reformációnak legerősebb és legrokonszenvesebb
tényezőjévé lesz. Németország közvetlen közelében Dánia korán a wittenbergí;
neformáció hatása alá kerül. Erős, hatalmas reformátorí egyénisége támad
Tausen János (1494-1561) személyében, aki Luther tanítványa volt. A reformá-
ció mozgalma az 1536. év októberében megtartott kopenhágai országgyűlésen
jut 'diadalra, rnelynek határozata az egész országnak a lutheri reformációhoz
való csatlakozását jelentette. Bugenhagen János egyházszervező munkássága, a
'14 év mulva, III. Keresztély király uralkodása alatt megjelent teljes dán biblia]-
fordítás, valamint egy dán nyelvű énekeskönyv kiadása után a dán reformáció
már teljes befejezéshez jutott el.

Négy évszázad foLyt el azóta, Ebből 300 éven át a dán egyház volt irá-
nyítója a norvég és izlandí egyházi életnek is és részben vezetője a Grönland-
ban folytatott missziói munkának is. Az egyház történetének pedig e négy év-
század alatt a dán egyház ilyen neveket ajándékozott: a nagy reformátor: Tau-
sen János; Kingo és Brorson, az összehasonlíthatatlan jelentőségű egyházi ének-
szerző .püspökök; Kierkegaard, az európai viszonylatban is hatást gyakorolt
szellemóriás, Martensen, az evangélikus világban jól ismert rendszeres teoló-
gus, Grundtvig és Beck Vilmos.

Ismerkedjünk meg most azokkal a különböző egyházi irányzatokkal.
melyekkel a négyszázados jubileumát ünneplő dán evangélikus egyházban
ma találkozunk.
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Norvégiából érkező ébredés és a herrnhutizmus hatása alatt Dániában a
mult évszázad elején több helyen píetísztíkus-ortodox parasztébredések észlel-
hetők, melyek Grundtvig N. B. Sevenin (megh. 1872) vezetése mellett egészen
sajátos nemzeti jellegű, de mindig feltétlenül egyházi alapon álló ébredéssé ala-
kulnak át. Ez az ébredés a píetízmussal szemben hangsúlyozza az igaz keresz-
tyén és az egészséges világi élet összetartozását és kialakította azt az egyházi.
típust, melyet Dániában «örvendező keresztyénség- név alatt ismernek. Össze-
egyeztetni igyekszik ez az ébredésí irány a keresztyénség követeléseit a néppel
együttérző, hazafias lelkülettel és a politikai szabadsággal. Igy lett ez az egyházi
irányzat nagyhatalomm'á a nép míndennapí életében. Életrekeltette a felnőtt
ifjúság nevelését célzó, páratlan hatásu és az egész Európában megcsodált és
előnyösen ismert népfőiskolákat. A grundtvigi irányzatnak köszönheti a dán egy-
ház azt, hogy az 1849-hen hozott (legutóbb 1'920-ban módosított) állami alap-
törvény, - mely az egyháznak is alkotmánya, - az evangélikus egyházat Dániá-
ban nemzeti népegyháznak jelenti ki. Az állammal szokatlanul erős függőviszony-
ban álló egyház bizonyos fokú szabadságára kivívta a grundtvigiánus irányzat
azt, - az felső pillanatra talán különősnek látszó jogát, - hogy lelkészkinevezési
sérelmek eseren a gyülekezet 20 családja választhat magának külön lelkészt,
akit az egyházközség köteles másodlelkésznek elismerni, az állam pedig díjazni
tartozik, - továbbá, hogy a gyülekezeti tagoknak jogában áll a gyülekezeten
kívül álló más lelkész szolgálatait igénybe venni. (Bár ezt a jogot ma; 1272 gyü-
lekezetből csak 29 gyakorolja.) A grundtvigianizrnus mind máig egyik legjelen-
tősebb irányzata a dán egyháznak. 90 év óta működő 59 népfőiskoláján, melyek
csaknem kivétel nélkül egyházi irányítás alatt állanak, ma is a legderekabb tag-
jait neveli az egyháznak és ennek az Iránynak a hatása alatt áll az a 22 föld-
míves iskola is, melyben a dán mezőgazdasági foglalkozást űző nép szakszerű ki-
képzést nyer, Igaz, sok olyan jelet lehet ma látni, mely azt hirdeti, hogy Grundt-
vig iránya vesztett hatóerejéből és az egyházi, valamint a nemzeti életre gyako-
rolt befolyásából. Aránylag kevés azoknak a fiatal lelkészeknek a száma, akik
egészen határozottan ehhez az irányzathoz csatlakoznának. Hanyatlást mutat
a népfőiskolák látogatottsága is, bár ennek bizonnyal nagyoka a gazdasági
viszonyok súlyosbodása és a szakképzettség keresése, de valós'zínűleg oka az is,
hiogy a népfőiskolák nem tudtak egészen lépést tartani a korral és így vesztettek
hajdani vonzóerejükből. Ettől eltekintve, a grundtvígíanizmusnak nagy misz-
sziója lehet mJég a dán egyházban, ha mindjárt mélyen járó belső lelki meg-
újuláson keresztül kell is azt teljesítenie. Háttérbe kell szorulnia a túlságosan'
erősen kihangsúlyozott, sokszor romantikus nemzeti vonásnak és a keresztyén
jellegnek kell nagyobb súlyt nyernie. Feltétlenül szüksége van arra is, hogy na-
gyobb .szociálís érzékre tegyen szert.

1860 körül indul el egy eleinte nem lelkészi vezetés alatt álló ébredési
mozgalom «Belmissziá» néven, mely később legnagyobb vezérét és szervezőjét
Beck Vilmos (megh. 190'1) lelkészben nyeri. Erősen pietista alapon álló, roppan-
tul mozgékony gyakorlati keresztyéneéget követel. A grundtvigianizrnussal szem-
ben, mely ebben az összefüggésben «nevelő» keresztyénségnek nevezhető, a
Belmisszió mozgalma jellegzetesen «ébredő» keresztyénség típusát képviseli. Kü-
lönös szerencséje a dán evangélikus egyháznak, hogy ez az ébredési irányzat
is feltétlenül megmaradt az egyházban. Szinte páratlanul álló szervezőképes-
ségével elérte ez a mozgalom azt, hogy olyan önkéntes egyházi munkásság ala-
kult ki benne, melynek mását semmiféle más ébredésí mozgalomban meg nem
lelhetjük. Ha a dán egyház mindennapi, gyakorlati munkássága iránt érdek-
lődünk, csaknem minden vonalon, míndeu intézményben a Belmisszió írányáuak
szolgálatát ismerhetjük fel. Elvitathatatlanul legnagyobb érdemei közé számít
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az is, hogy az egyházközségek világi tagjait tevékenyeri tudta beállítani az egy-
házi munkába és széles körben keltette fel a keresztyén felelősségtudatot. A
gyülekezetek szeretetíntézményei jóformán mind az ő irányításuk és anyagi
támogatásuk alatt állnak. Sőt, még az állami szociális intézmények vezetését is,
- főképpen a fővárosban, - maga az állam a Belmisszió embereire bízza leg-
szívesebben. Az egész ország terület-én missziói gyülekezeteket szervezett és,
bennük felállította misszíóí házait - szám szerint 551-et - és 186 helyben lakó,
vagy utazó misszionáríusával eleven, lüktető életet visz mindenfelé a dán egy-
házba. Az egész országra kiterjedő vasárnapi iskolai munkát irányítja és az ifjú-
sági munka is bám;ulatos eredményeket ért el vezetése mellett. Kiváló ifjú-
sági lelkésze, Oltert Ricard nemcsak a d'án, hanem általában a skandináv, de
főképpen az izlandi ifjúsági mhmkát tette életelevenné. Nagy hatással volt a kül-
misszió iránti felelősség felkeltésére is.

Megvannak természetesen ennek az irányzatnak is a' maga veszedelmei.
Missziói házaival és mdsszionáriusaival sokszor úgy tetszik, mintha egyházat
alkotna az egyházban és így sokszor veszélyezteti a gyülekezetek egységét.
Aggodalomra ad okot az is, hogy vajjon az a megkövesedett forma és csalhatat-
lanoknak látszó munkaeszközök, melyeket évtizedek alatt kiterrnelt, alkalma-
sak lesznek-e arra, hogy az újabb idők új életét befogadják és szolgálják, vagy
pedig szívós akadályai lesznek-e a szükséges megújulásnak? A fiatalabb nemze-
dék között máris sokan vannak, akik a Belmissziónak kiépített szervezetét te-
hernek érzik az egyházi életen. Munkajelentésük ugyan évről-évre bámulatos.
tevékenységről számol be, de igen sokszor joggal az az érzése az embernek,
hogy csak régi híveik között folyik eZia mainka, a ma nemzedéke számára pe-
dig üzenete a Belmisszió-nak alig van. Mint ébredő irányzat kezdettől fogva
a Biblia verbális inspirációj a alapján áll és igehirdetésében erősen konzervativ
teológiát képvisel. A Belmisszió szolgálatára a jövőben is szüksége van a dán
egyháznak, de belső megúju1áson kell keresztül' jutnia. Szükséges, hogy a Jézus
mentö szerétetébe vetett bensőséges hit, - mely legértékesebb vonása a Bel.•
misszió irányzatának, - összeegyeztethető legyen benne a mai kor kutató, ke-
reső emberének minden belső vívódásával.

Természetesen mindig sokan voltak a dán egyház tagjai között olya-
nok, akik a fönt ismertetett két irányzatnak nem voltak a tagjai. Okiképezték
az úgynevezett «Centrum» táborát. Csöndesen, szinte észrevétlenül éltek évtíze-
deken keresztül. Bár úgy a grundtvigíánusok, mint a belmissziólak mirrdíg ki-
hangsúlyoztak egyházi jellegüket, mégis míndegyik kialakította a maga jellegze-
tes, az egyházon belül is különálló táborát. Az egyik a gyűlekezeti házakban és
népfőiskolákon, a másik a missziói gyülekezetekben és misszíóí házakban. A
Centrum velük szemben a templomot szeretné mínden egyházi életmegnyilvá-
nulás középpontjában látni. Lelkesítő vezér nélkül eddig ez az irányzat nem
volt átütő erejű. Az utóbbi években azonban befolyása erősen megnövekedett:
Különösen a fiatalabb nemzedék sok tagja előtt lett világossá, hogy a templom
es mindaz, ami vele összefügg, sok olyan lehetőséget rejt magában a dán egy-
ház számára, mely nincsen megadva a missziói házakban és a népfőiskolák-
ban. Hirdetik, hogy a templomnak kell mínden szellemi ébredés középpontjá-
nak lennie és azon fáradnak, hogy a templom, az egyház megint visszanyerje
régi helyét a nép életében. A sokszor túltengő és ellaposodó előadások helyébe'
a templomban megtartott liturgikus áhitatokat vezetik be. Nagy ereje írányula
népszerűsödésének az, hogy táborukból három fiatal szépíró is emelkedett ki,
akik tárgyválasztásukkal és mondanívalójuk komolyságával a dán olvasóközön-
ségneu nagy táborát nyerték már meg. Sok tekintetben gyermeknapjait éli még
ez -az irányzat, de bizonyára van hivatása a dán egyház jövőjében.
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Mindenekelőtt a Belmisszió-val ellentétben, de általában minden eddig

fennállott egyházi iránnyal szembehelyezkedve lépett fel az utóbbi években,
főképpen fiatalokból álló, de erősen növekedő tábor, melyet leginkább barthia-
nus név alatt emlegetnek, bár maguk nincsenek ettől a névtől elragadtatva.
Folyóiratuk nevéről d<'orunk»-irányzatának is nevezik. Hatása alatt áll ez az
irány Luthernek és Kierkegaardnak, bár mindenesetre Barth Károly szellemé-
ben tolmácsolva. Egyelőre inkább- a negatív kritika jellemzi. Hogy ez az irány-
zat hová fejlődik, azt ma még nagyon nehéz lenne megjósolni. Aldó hatása az
egyházra csak akkor lehet, ha a köréje gyülekező ifjúság komoly felelősséggel
állítja oda életét és munkáját Isten elé.

Furcsa talán ebben az összefüggésben, melyben a dán egyház különböző
irányzatairól van szó, a szociáldemokraiáknak az egyházban való szerepéről be-
szélni. Ma, - ez bizonyos, - még nem lehet őket külön egyházi irány képvi-
selőinek nevezni. De lehet, hogy az egyház jövő szolgálatának egészen új irányt
fog szabni az ő érkezésük az egyházba.

Régebben az egyházi választás ok alkalmával a két régi irány, - Grundt-
vigés a Belmisszió emberei, - vetekedtek egymással. Ma mind sűrűbben lép
fel egy új tényező: a szociáldemokraták. Szerepüket a dán egyházban kétféle-
:képpen lehet felfogni. Vannak, akík az egyház pusztulásának kezdő jeleit látják
érkezésükben. És bizonyos, hogy nem lehet senki sem vak a veszedelem lehe-
tőségeivel szemben. Ha tisztán csak a politikai hatalomért való viaskodás vezeti
őket az egyházba, ez a népegyház pusztulására vezethet. De igen sokan vannak
a dán egyház komoly vezető emberei között, akik fölvetik a kérdést, hogy vaj-
jon csakugyan tisztán csak politikai fogás-e ez a szociáldemokraták részéről?
A jelek azt mutatják, hogy kőzűlűk igen sokan nem kizárólag a választógyűlé-
seken foglalják el a helyüket, hanem a templomban is régi üres helyükön tele-
pednek meg. Tény az, hogy a szociáldemokraták magatartása az egyházzal szem-
ben az ország igen sok pontján gyökeresen megváltozott. Erősebben, mint azu
maga a hivatalos szociáldemokrata párt elismerné. Meg van annak a jóreménye,
hogy ez még nagyobb mértékben fog bekövetkezni a jövőben. Természetes, hogy
az egyházi életbe való visszaérkezésük nem azt jelenti, hogy elfogadják fenntar-
tás nélkül az egyház változatlan, régebben elhagyott formáit. Erősen szocíáíis
hangsúlyozású keresztyén életet követelnek az egyházban. Azt kívánják, hogy az:
egyház szociális megértést, békességet és emberszeretetet hirdessen az egész:
világon az ernberek és népek között. A kérdés inkább az, hogy a lián egyházban
az új vágyakkal jövők befogadására lesz-e hely, otthont tud-e nekik nyujtani,
vagy pedig kívülrekeszti őket? Kérdés, hogy mint keresztyének jöhetnek-e be
az egyházba, vagy pedig az egyház ellen harcolva a hatalom elnyeréséért ha-
tolnak-e be az egyházba?

Már eddig is érintettük a dán evangélikus egyház egynéhány problémá-
ját, de hozzá kell fűzni még a következőket :

A dán egyház négy évszázadon keresztül egészen páratlanul álló módon
volt államegyház. olyannyira, hogy autonómiája teljességgel hiányzott. Ezt az
örökséget különösen az újabb időben nehéz teherként hordozta. Az
egyház polgári berendezkedés, törvényeit egyedül az országgyűlés hozza. Egy
kís önrendelkezési jogot jelentett a grundtvigiánnsok által kivívott és fentebb
már emlí tett jog, mely szerínt a lelkészválasztási sérelmek esetén a gyülekezet-
nek módjában áll másodlelkészt választani. Egy lépéssei tovább ment az 1912-ben
hozott törvény, mely az egyháztanácsokat létesítette. Ezeknek a 4 évre válasz-
tott, 6-15 férfi és nőtagból álló egyháztanácsoknak a hatáskörébe utalták a
lelkészválasztásker az előterjesztés jogát. Az egyháztanács a törvény értelmé-
ben 3 lelkészt jelölhet a lelkészi állásra és ezek közűl nevez ki egyet a mínísz-.
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térium. Viszont azonban, ha az egyháztanács egyhangúlag jelöl egy lelkészt, azt'
a minisztérium köteles a gyülekezet lelkészévé kinevezni. Az egyháztanácsok
jogköre bővült 1922-ben, mert azóta a püspökválasztásuál is döntő szavuk van.
Ha valarruely püspökválasztásnál egy jelölt a kerületében levő egyháztanács-
tagok szavazatainak kétharmad részét elnyeri, akkor máris püspöke a kerület-
nek. Ha ezt a többséget megszerezni nem tudta, az összes jelöltek közül van
joga a kormánynak valamelyiket kinevezni.

Ezzel természetesen nem oldódott meg az egyház minden kérdése az ál-
lamhoz való viszonyában. Az 1928j29-iki országgyűlés egyrészt az egyház kép-
viselőiből, másrészt a korrnány és az országgyűlés tagjaiból egy bizottságót
küldött ki az állam és az egyház viszonyának rendezésére, Sok nehéz kérdéssel
vívódik a bizottság, mely összetételében nagyon külőnbőző pártállású tagok-
ból áll és így végleges javaslattal nem jött még az országgyűlés elé. Az egyháziak
részéről az a törekvés, hogy az egyház különleges belső ügyeit elválasszák az
állam befolyásától.

Az egyház autonómiájának megteremtését sok körülmény sürgeti. Ezek
közt megemlítjük a következőket. Külön egyházi iskolák Dániában nincsenek.
'Lgy a vallástanítás tekintetében az egyháznak nincs önálló rendelkezési joga, ami,
a közelmultban sok keserű küzdelemre vezetett, mert a vallástanítási órák mind-
jobban korlátozás alá estek. Ma a különböző iskolákban a vallástanitás heti
1-3 óra kőzött mozog, - Az egyházi házasságkötés és konfirmáció mellett Dá-
niában bevezettélr a polgári házasságkötést és konfirmációt is. Es az egyház-
nak nem áll semmi eszköz a kezében, mellyel tagjaitól megkövetelhetné az egy-
ház szolgálatának minden esetben való igénybevételét. - Sok gondot okozott
az egyháznak az új telepítésű helyeken új egyházközségek létesítése, megszer-
vezése, valamint a régi, megfogyatkozó lélekszámú községekben az egyházközsé-
gek összevonásának kérdése. Itt is a szabad kéz rendelkezési jogára volna szük-
sége a sokszor nehézkesen eljáró állami intézkedés helyett. - Mindezekért fe-
szült figyelemmel kísérik egyházi kőrökben a kőzeljővő évek fejlödését, hogy
meghozza-e az egyház részére legfontosabb belső kérdéseiben az önrendelke-
zési jogot?

Világítson rá a dán egyház mai helyzetére még egynéhány statisztikai
adat. Dánia 3,434,555 lakosaból a lutheri evangélikus egyház tagja: 3,364,500.
Az egyház 9 püspökségre van osztva, ezekben összesen 1272 gyülekezet van"
1526 szolgálatot teljesítő lelkésszel. Teológiai fakultása Kopenhágában van. Az.
önkéntes gyülekezeti munkások kiképzésére van 3 diakonissza és 2 diakónusi
intézete. Kopenhágában külön «Templomépítő Alaps-ja is van 1896 óta, me!y
a fővárosban önkéntes adományokból 28 új kístemplomot épített. Tengerész-
misszíója útján hajósait gondozza a világ minden táján felállított 34 tengerész-
otthonában, 7 misszionáriussal és 75 önkéntes segítőmarnkással. Élénk külrnisz-
szíói tevékenységet folytat Afrika különbözö részeiben, Indiában, Kinábarr,
az arabok és a zsidók között, Összeköttetést tart fenn állandóan különösen a
skandináv evangélikus egyházakkal, Izlanddal és Grönlanddal. Számtalan egyházi
lapot jelentet meg, közöttük egy napilapot is. Fáradhatatlan szociális munkavég-
zés jellemzi.

Mint a világon küzdő minden egyházat, úgy a dán evangélikus egyházat
is sok területen az új idők új követeléseí új szolgálatra hivogatják. Ez a meleg-
szívű, fáradhatatlan lutheri egyház, melynek a dán nép oly mérhetetlenül sokat
köszönhet, bizonnyal teljes hűséggel bocsátja magát rendelkezésre azoknak a
parancsoknak teljesítésére, melyeket az egyház Ura a jövőben ad neki.

Wolf Lajos.
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Elég gyakran elhangzó panasz volt a vegyesházasságokkal kapcsolatban
a mult század 40~es éveiben is, hogy egyes katolíkus plébánosok megtagadják az
egyházi áldást oly esetekben, amikor' a nem katolikus fél nem hajlandó reverzá-
list adni a katolikus egyház javára. Jelentős azoknak a fennmaradt panaszira-
toknak a száma, amelyek a megyéket, sőt az országos hatóságokat is foglal-
koztatták ebben a kérdésben. Egyik-másik súlyosabb eset túlnőtt a hivatalok
hatáskörén s az ország egyetemes közvéleményét is foglalkoztatta. Az alábbiak-
ban Kossuth Lajosnak a vegyesházasságoknál tapasztalt visszásságokkal kap-
csolatban tett egyik felszólalását adjuk, amely Pest vármegye közgyűlésén hang-
zott el 1840. augusztus 27-én.

Kossuth evangélikus öntudatosságának több példáját ismerjük élettör-
ténetéből. Elég felidJéznünk őt, mint a sátoraljaújhelyi egyház munkás ' és tevé-
keny ügyészét és jegyzőjét, elég egy pillantást vetnünk beszédeibe, cikkeíbe,
amelyek mind tanúskodnak egyházához való ragaszkodásáról s elég a ·szám-
kivetésbe került Kossuthra tekintenünk, aki kész volt inkább mindent, a leg-
rosszabbat is elvállalni, de evangélikus hitét semmiért sem volt hajlandó fel-
áldozni. Hogy jelen esetben, a vegyesházasságoknál tapasztalt visszásságole tár-
gyalásánál felszólalt, már magában véve is mutatja, hogy mennyire komo-
lyan vette a kérdést, hogy mennyire veszélyesnek tartotta 'azt a felekezeti béke
szempontjából. De lelkíísmeretí kötelességének érezhette egyénileg is, hogy
felszólaljon éppen ő, akinek ebben az időben kötendő házasságártál hasonló ve-
széllyd kellett szembenézni. Kossuth 1841. szeptember 9-én kötött házasságot s
amint egyik életrajzírója, Gracza, megjegyzi: «Minthogy azonban arája katho-
likus volt, a vegyesházasságra a plébános nem akarta az egyházi áldást adni,
miből országos lárma kerekedett». Hogy ez, az előző évben - 1840-ben el-
mondott felszólalásának volt-e a következménye, vagy ennek előszele késztette
Kossuthot Pest vármegye közgyűlésén véleményének nyilvánítására, ma már
eldönteni nem tudjuk. Kétségtelen, hogy Pest vármegye közgyűlése 1840 augusz-
tus 27-én a benyújtott panaszok, konkrét esetek alapján foglalkozott a vegyes-
házasságoknál tapasztalt vísszásságok, illetve reverzálísok kérdésével. A Ko&-
suth eredeti fogalmazványában, de sajnos, csak töredékben fennmaradt beszéd'
a következőképpen szól:

Tekintetes Karok és Rendek! Szűkkehlűség átka, szeretetlen önzés os-
tora feküdt volt e nemzeten századokig s a szolga láncokba fűzött termékeny
föld megtagadá tőle áldásait, hogy ötven év alatt 14 nagy szűkölkődést, 7 bor-
zasztó éhséget szenvede s az áldás tagadta föld itt munkás kéz hiánya míatt
parlagon hevert, amott nem nyujtott módot a tengődő népnek, erkölcsi s anyagi
tehetségeit kifejteni és a nép úgy a jólét kellemeit, mint a polgárosodás áldá-
sait vagy éppen nem, vagy csak gyéren ismeré, mert az elszórt falvakon, miként
korán húnyt felejthetetlen Kölcseynk mondotta: nem volt szabad ember, csak
a földesúr, meg a koldus, ki Isten nevében házait egy darabka kenyérért - és
a könyörület Istene támasztott időnként e népnek férfiakat, az ember- és pol-
gárszeretet papjait, akik azt vélték, «megbűnhödte mar e nép a multat s jöven-
dől», akik azt vélték, ki kell békülnűnk nyolcszázados vétkeinkkel. ama szűk-
keblűség vétkeivel, melynek a polgári élet terített asztalánál nem esik jÓil a gaz-
dag ebéd, ha csak fűszerül nem szolgáJ az, hogy millíókat polgárjogilag éhezni
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lát: ama szűkkeblűség vétkeivel, amely saját szabadságát mások szolgaságán
építi es nem akarja hinni, hogya józan szabadság olyan, mint a nap, melynek
sugarai ezernyi milliárd lényeknek világítanak és oly kincs, mely az osztállyal
nem veszít; sőt nől, sőt erősödik - eme szűkkeblűség ellenében a polgári sze-
retet papjai nem esküdtek össze szentségtelen kötésre, mínt a pesti plébánosok:
az áldás megtagadására, hanem csupán a szeretet es igazság szent elveiben
egyesülve békés törvényes haladás útján igyekeztek előkészíteni ama jövendőt"
melyben a Nemzet tagjai valamint Istenhez így imádkoznak: «édes Atyánk,
ki a mennyben vagy", úgy a közös hazáról míndnyájan elmondhassák. «édes
Anyánk, ki a földön vagy» - és a polgári szeretet eme papjai ellen felzúdult az
önzés, erőszak és hatalom', és vérpaddal fenyegettettek és fogság és üldözés
vala jutalmuk; és ez üldözésben egy melegebb részt senki más nem vőn, mint
éppen az a Rend, melyet törvényünk elsőnek nevez; s mely seregenként hagyá
el sok megyében az oltárt és egyházi szószéket, hogy az ember és polgári sze-
retet férfiai ellen, ök, a keresztyén szeretet papjai, tömött sorokban katonásked-
janak a politikai harctéren. önkény és szűkkeblűség zászlói alatt. - És most,
midőn hegedni kezdenének a viszálko'dás sebei, most, midőn a béke, nyuga-
lom és egyetértés Angyala reméllenünk hagyá, hogy elkövetkeznek az egyesített
erővel közcélra hatás rég óhajtott napjai, most ismét ők lépnek föl e honban
új viszályt, új szakadást ébreszteni, elszórjak a nyugtalan ingerültség magvait,
eltávolítják az egymáshoz közelítőket s midőn mindent elkövetnek, hogy m~g-
győzzenek, miként ők nem szer-etik a békét e földön, kívévén talán a sötétség
békéjét, mely a más hitűek letiprása után sírbolti csendben elkövetkeznék, aka-
ratlanul is kényszerítenek meghányn unk a kérdést, vajjon úgy kell-e annak
lenni, hogy egy egész nemzet boldogsága örökké martalékul essék egy-egy osz-
tálynak; s most külőnősen azon osztálynak, mely midőn a Magyar státusnak
legtöbb jóvoltával él, annak közős, egyetemes szent érdekeit leginkább gátolja;
azon osztálynak, mely a keresztyén szeretet nevében tegnap a polgári szeretetet
üldözé, ma pedig az emberi szeretettől tagadja meg áldását és megszaggatván a
szerétetnek szent köteleít, játszik az emberi élet boldogságával «szeretetlenül»,
sőt lelki nyugalmukat dúlja föl még azoknak js, kiket ekkorig, (mert érdekében
lenni vélte azt), nemcsak megáldott, de a megáldás jogát magának hatalommal
követelte is. - E merényeket Tekintetes Karok és Rendele s e merényeknek új
taktikáját, mely egyenesen oda van intézve, hogy törvény, alkotmány s ünne-
pélyes békekötések oltalma alá helyezett Evangélikusok vallását becstelenségbe:
hozzák, lealacsonyítsák, nevetségessé tegyék, gúnnyal, lenézéssel, mocsok kal
illessék, eltűrni nem lehet. - Nem tagadom én, hogy nem ismerek érzékenyebb
fájdalmat annál, melyet a vallásszabadság sérelmei okoznak, nem ismerek
mást, mely ingerlőbb lenne a köztanácskozási téren minden álokoskodás levívá-
sára síkra szállani; azonban a 'dolog törvényes szempontból igen világos és kü-
lőnben is nekem nem adattak a rózsaszín elméneség fegyverei, sem a lélek-
rázó szónoklat mennyköveí : azért csillapulni parancsolom a méltó ingerültséget
keblemben: s egyszerűen elmondom a teendők felől alázatos véleményemet.,.»

E beszéd elhangzása óta csaknem száz esztendő telt eL Egy század ta-
nulsága, tapasztalata és minden szenvedése is kevésnek bizonyult azonban
ahhoz, hogy e nemzet különböző keresztyén felekezeteinek fiai a «szeretet és
igazság szent elveiben egyesülve" közelebb kerüljenek egymáshoz.

Közli: Dr. Vácz Elemér.
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Tá-rsadalmi rebabílítácíő.
Ha bűneinkért nem földi hatalom, hanem az Isten keze sujt, vagy csak

lelkiismeretünk vádol, 'erről a külvilág rendszerint nem szerez tudomást. De ha
az állami törvények szerint bűncselekményt képező cselekedetért földi bírák íté-
lete szab az emberre büntetést, különösen olyat, mely a szabadság hosszabb
vagy rövidebb elvonásával jár, ezt az egész világ megtudja és nyilvántart ja.

Nem egyszer 'súlyos s a büntetés célján túlmenő következményeí vannak
a szabadságvesztésbüntetésnek.: Különösen, ha azt valami diffamáló cselekmény
miatt szabták.ki. Mert ha hosszú hónapokat tölt is valaki párviadal vétsége, eset-
leg egynémely politikai bűncselekmény miatt államfogházban vagy börtönben,
azt a társadalom szó nélkül visszafogadja, sőt az elszenvedett büntetés esetleg
még bizonyos nimbusszal is veszi őt körül. De ha valaki akár csak egy napot
is «ül».lopás miatt, az a legtöbb esetben elveszett ember a társadalom számára.
Ez pedig nem mindíg igazságos és nem méltányos.

Kétségtelen ugyan, .hogy a társadalom nem lehet közömbös a társada-
lomellenes magatartásból fakadt bűncselekményekkel s azok elkövetőivel szem-
ben, viszont azonban az ils kötelessége a társadalomnak, hogy gondoskodjék
arról, hogy akiket megbüntetett, ne szenvedjenek többet, mint amit maga a:
büntetés jelent. r

A büntetőjogi s bírói úton megvalósítandó rehabilitáció kérdésével kap-
csolatban kiváló jogászaink már régen felhívták erre a figyelmet. Dr. Szivák
Imre így ír: «A büntetés célja csak a javítás lehet. Már pedig az örökké tartá-
visszatorlás elöli a megbüntetettben a javulás érzetét, sőt az őt jogtalanul ül-
döző társadalom kibékíthetetlen ellenségévé teszí.» (Ügyvédek Lapja, 1908. évf.
'1. sz.) Dr. Magyar István ezt mondja: «A törvény, mely védi a társadalmat, el-
ismeri az időfolyás gyógyító hatását, de a társadalom igen sokszor visszataszí-
tóan gyakorolja a bosszúállást. (Ugyanott, 2. sz.)

A társadalom ellenszenve és igazságtalan ítélete ellen kellene tehát vala-
mit tentri s jelen sorok CIéljaaz, hogy felvesse a gondolatot: nem lehetne-e ezen
igazságtalanság ellen ugyancsak társadalmi úton, esetleg az egyházak bevoná-
sával is, eredményesen küzdení .

.Bizonyos, hogy vannak bűncselekmények, amelyek miatt való elítélés
esetén nehéz lenne a társadalom ellenszenvét és megvetését teljesen leküzdeni
(megrögzött bűntettesek, űzletszerűen bűnözők), de nem lesz lehetetlen és hálát-
lan a társadalom s egyházak munkája akkor, ha olyan elítéltről van szó, aki
pillanatnyi megtévelyedésből .sodródott bele a bűnbe vagy megbotlott, de egész.
életében csak egyetlen egyszer, - vagy csak egészen jelentéktelen bűnesélek-
ményt követett el.

Csak egy-két példát hozok fel az élet által produkált ilyen elítélésekre,
Falun gyakori eset, hogy a legények összeverekednek s a maguk módja

szerint valóságos párbajt vívnak. ilyenkor majdnem mindig akad olyan is, aki'
mínden gonosz indulat nélkül, esetleg éppen a barátság vagy 'rokonérzés foly-
tán sodródik .bele olyan cselekménybe, amit józan megfontolással sohasem kö-
vetett volna el. A bíróság sem jogos védelmet, sem más beszámítást kizár6 okot
megállapítani nem tud s az eredmény - fogházbüntetés.

Gyakori eset, hogy a házastársak egymás nevét előzetes megkérdezés
és engedély nélkül ráírjak a váltóra. A dolog kitudódik, fizetni kell, a házas-
társak ellenséges viszonya miatt a jogaiban sértett fél nem vállalja azt, hogy..
beleegyezett nevének a vált óra írásába, az eredmény: váltóhamisítás míatt leg-
enyhébb esetben is hat hónapi börtön.

,
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Közpénztár kezelője valamely sürgős kiadása fedezésére belenyúl a pénz-
rárba s kívesz onnan egy nem is nagy összeget azzal a komoly elhatározással,
hogy elsején visszateszi. Közbejön a hivatalvizsgálat s 'kész a hivatali sikkasz-
tás, melynek büntetése szintén szabadságveszrés.

Szacharincsempész megőrzés végett letesz a lakásomban vagy üzleternben pár
kilogramm szacharint s a nyomozók nálam megtalálják azt. Ha tudtam, hogy
a papírban nem egyedárúcsoma,golású, mesterséges édesítőszer van, bármény-
nyire is csak szívességet akartam tenni és önzetlenül jártam el, a csempészet-
ben való részesség miatt horribilis pénzbüntetésre ítélnek, amit, ha lefizetni
nem tudok, fogházba kerülök.

Az ölésí cselekménynek is számos olyan közismert változata van, me-
lyek, ha büntetést vonn ak is maguk után, emberileg érthetők, megmagyarázha-
tók, sőt bizonyos mértékben menthetők.

Ez a pár példa is mutatja, hogy nem okvetlenül mindenki kivetésre
méltó gonosz, aki börtönbe kerül. A felületesen ítélő társadalom azonban ellen-
érzéssel viseltetik mindenkivel szemben, aki bármely rövid szabadságvesztés-
büntetést töltött. Kerülik az ilyen embert, gyanakodva néznek rá, a társaságba
nem fogadják be, sőt néha valósággal kíkőzösítik onnan.

A társadalom úgy gondolkodik, hogy van ezer és ezer jóravaló ember,
akit pártfogölni kell, hát mit törődjék a rabságot viselt emberrel?

A társadalom azonban tévesen ítél, mert a rabságot viselt embernek' a lel-
ke olyan sebet kapott, hogy azt gyógyítani kell, ha azt akarjuk, hogya társad'ai
lomra ne legyen valóban ártalmas. Éppen az a rabságot viselt ember, aki szíve sze-
rint megbánta cselekedetét s megbékélt az érte elszenvedett büntetéssel, igye-
keznék jó úton maradni és hasznos tagjává lenni a társadalomnak, érzi a leg-
jobban a társadalom igazságtalan marasztaló ítéletét, valamint azt a sokszor
méltánytalan elbánást, melyben részesíti.

Az ilyen sebzett, beteg lelkeket pedig valahogyan meg kell gyógyítani.
A gyógyításnak írott szabályai nincsenek, hacsak ilyennek nem tekinthetjük az
életünk minden megnyilvánulásában zsinórmértékül szolgáló Szentírást, mely-
ben bőségesen találunk utalást arra is, hogy a megtévedt, bűnös embert nem
kell üldözni, hanem fel kell karolnli s vele szemben elnézést kell gyakorolni.
'Hiszen - az Úrtól tanult imában is azt imádkozzuk, hogy «mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek •.*)

Jézus tanításának kötelező voltát érezhette az a néhány művelt keresz-
tyén állam, melynek törvényhozása a rehabilitáció elvének törvénybe iktatá-
sával igyekezett a bíróilag elítélteknek segítségére jönni.

Fentebb. már érintettem, hogy voltak kíváló jogászaink nekünk is, .-
nemcsak az emIített kettő, - akik a magyar jo~i írodalomban már évtizedekkel
ezelőtt írtak a rehabilitációról és sürgették annak törvénybe iktatását. Ezeknek'
az indításoknak eredménye volt az a törvényjavaslat, melyet 1914-ben nyujtott
be Balogh Jenő igazs.ágügyminiszter «a büntető ítélet hátrányos jogkövetkez-
ményeinek megszüntetéséröls.

Tudjuk azt, hogy egy büntető ítéletnek nagyon sok hátrányos követ-
kezményc van. A társadalom ítéletén és megvetésén kívül sok az olyan jogi,
következmény, mely a szorosan vett bűntelésen kívül sujtja az elltéltet. Igy tör-
vény intézkedik arról, hogy nem lehet köztisztviselő, aki nyereségvágyból elkö-
vetett büntett, vagy vétség miatt elítéltetett. Sem az elítélt, sem családtagjai nem

") Kérjük olvasóinkat. hogy keressék ki és olvassák el a következő íráshelyekat
Máté 7, 1-4: Luk. 6. 37-41; 19. 10; 5. 29-32; 17. 3; Ján. 8. 7; Gal. 6. 1.
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kapnak nyugdíjat. Egyes bűncselekmények miatí elítéltek nem lehetnek végren-
deleti tanuk, esküre nem bocsáthatók, meg vannak fosztva az aktív és passzív
választói jogtól, nem lehetnek szövetkezeti igazgatósági tagok, házfelügyelők
stb. . .. Míndmegannyi hátrányes és megalázó rendelkezés!

A fentemlített törvényjavaslat szerint az ítéletnek a hátrányos jogkővet-
kezményeit - természetesen bizonyos feltételek alatt - a bíróság szüntetné
'meg s az ilyen elitéltet azután úgy kell tekintem, mintha el sem követte volna
a bűncselekrnényt. A javaslat indokolása szerínt pedig erre a {rehabilitációra
azért van szükség, mert amit az elítélttől a közhatalom vett el, azt .csak a köz-
hatalomtól nyerheti vissza. A társadalom nem lehet engesztelhetetlen azok irá-
nyában, akiket kénytelen volt egyszer megbüntetni. Neki kell nyújtania támo-
gató kezét az elítélt felé. Minden lehetőséget meg kell adni az erkölcsi megúj-
hodásra és a társadalmi életbe való visszatérésre s a bűnhődött embertől nem
szabad elvenni a reményt és a 'kilátást, hogy egykor a büntetés minden követ-
kezménye eltűnik. Nevelő, felemelő, az elzüllés posványától megszabadító erő.
van a rehabilitáció birói intézkedéséhen.

'A javaslatból a közbejött háború miatt nem lett törvény. Kérdés: lesz-e
és mikor?

De akár meglesz a birói rehabilitáció, akár nem, bizonyára üdvös lenne
ettől függetlenül vagy e mellett is gondoskodni arról, hogy a jó útra tért vagy
a megjavulás komoly jeleit mutató elítélttel szemben az elítélésnek hátrányos'
társadalmi következrnényei is megszünjenek. Mert a bíróság megszüntetheti
ugyan az elítélésnek sokszor igen nyomasztó jogi következményeít, de nem
szüntetheti meg az ezeknél mindig súlyosabb társadalmi következményeket. Eze-
ket magának a társadalomnak kell megszüntetni s ez lenne a - társadalmi re-
habilitáció

Társadalmi rehabilitáció alatt tehát azt a munkáí érteném. melyet a
társadalomnak és vele együtt - s talán első sorban - az egyházaknak is végezni
kellene avégből, hogy a bírói elítélésnek káros és sokszor igazságtalan követ-
kezményei megszüntettessenek.

Történtek is már bizonyos lépések ilyen irányban. Ide számíthatjuk
u. i. már a háború előtt alakult rabsegélyző és patronázs egyesületek munkáját,
Igaz ugyan, hogy ezeknek az egyesületeknek bizonyos hivatalos színezetükvan
s hogy bár kétségtelenül feladatuk körébe tartozik a társadalmi közöny és el-
lenőrzés leküzdése az elítéltekkel szemben, céljuk mégis inkább a társadalombas
való visszatérés anyagi feltételeinek a megteremtése. Ezért ezen egyesületek nem:
pótolhatják az egyház szeretetmunkáját, annál kevésbbé, mert nem rendelkez-
nek azokkal a spirituális energiákkal, melyekkel az egyházak rendelkeznek.

Mint némileg ide vágó s érdekes dolgot fel kell itt említeni ifj. Dombo-
váry Gézának: a Bűnügyi Szemlében (1. évf. 5. sz.) megjelent egyik eikkét, mely,
a nálunk a XVI. századtól II. József koráig divott «eklézsiakövetésts a reha-
bilitáció jellegévei bírónak mondja. Az eklézsiakövető hét napon át fekete lepel
alá borítva tartozott részt venni az istentiszteleten és pedig kiközösített voltára
való tekintettel a templom egy elkülönített helyén. A rehabilitációja a nyilvános
bűnvallás után akként történt, hogya pap őt ünnepélyesen megjavultnak nyil-
vánította. A hívek a bűneit ekként expíált bűnöst vigasztalni, oktatni, szóval
szeretettel fogadni felebaráti kötelességüknek tartottlák.

Ma természetesen nem beszélhetünk eklézsiakövetésröl, legalább ebben
a formában nem. De aki bűnéért az állam törvényei alapján a földi ig.azság-·
szolgáltatás ítélete folytán megbünhődött, azt a társadalomba visszafogadni ma
is felebaráti kötelességünk, s ebből a kötelességből a szeretetnek és megbocsá-
tásnak krisztusi követelései alapján a keresztyén egyházaknak is ki kell vennlök-
réssüket.
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Az egyház szeretetmunkájának inikéntjére szabályt alkotni alig lehet,
de nem is kell. Elég utalni arra, hog1y:a Szentírás szellemében kell azt végezni,
de kétségtelen, hogy más lesz a bánásmód egy alkalmi bűnözővel és más eg)
megrögzött bűnössel szemben. Ebből a munkából aztán kiveheti részét a szó-
szék, az iskola és mínden egyháztársadalmi egyesülés. Minden esetben Iontos,
hogy az elítélt magába szállásra, Isten előtti bűnbánatra, megjavulásra s tet-
tének a lehetőség szerint való jóvátételére figyelmeztetve legyen. Viszont ki-
látásba kell helyezni az egyház támogatását minden téren s meg is kell' tenni
míndent a társadalom megfelelő hangolására.

Az egyház ilyen irányú munkája egyfelől hivatásának betöltéséhez tar-
tozik, de bizonyára indítást és talán némi útmutatást is adna a bírói rehabilitáció
kérdésének rendezésére, - mint társadalmi rehabilitáció pedig hathatósan hoz-
zájárulna a bírói ítéletek igazságtalan társadalmi következményeinek a meg-
szüntetéséhez. Dr. Kring Jenő.

"Kibült lámpással, tÖ17tcseréppel,"
(Kosztolányi Dezső emléke.)

Ady nemzedékének egyik legegyénibb és legközismertebb tagja dőlt ki
a november hó elején elhúnyt Kosztolányi Dezsővel. Amikor a százfelé hasado-
zott magyar irodalom legkülönbözőbb csoportjainak és töredékeinek képviselői
az eltávozó után küldík mégegyszer tekintetüket, az utolsó évtizedekben igazán
páratlan egyértelműséggel fogalmazzák meg azt az értékitéletet. amely ugyaI\
már az élőnől is régen ott élt az agyakban, de szavakba csak a halál pillana-
tában öltözött. Ez az értékítélet akár könnyű bátorsággal a legkiválóbb élő író-
nak mondja Kosztolányit, akár a tárgyilagosságot megőrizni kivánó óvatos-
sággal mérsékeltebb jelzőkkel övezi, egyaránt csodálatosan ragyogó irodalmi •
jelenségnek tartja költészetét, Ezt az osztatlan és őszintének látszó elismerést a
Nyugat nagy indulásának egyetlen részese sem kapta meg.

Kevés súlyosabb, izgatóbb irodalomtörténeti és szocíológíaí feladat akad,
mínt feltární az Ady-nemzedék legkiemelkedőbb tagjainak fejlődéstörténetét,
nem annyira befeléható, mínt inkább leühsö vonatkozásokban, és ígyembe·
rek és művek pályafutásán keresztül belevilágítani a. magyar irodalmi közvéle-
ményt kialakító erők játékába. E feladat megoldása Kosztolányinál szinte em-
berf'ölöttívé válik, ha csak nem elégszünk meg nagyon józan és nagyon mate-
ríalísta magyarázatokkal. Éppen ezért ezekben a pillanatokban nagyon is elég-
nek látszik néhány idevonatkozó gondolattöredéknek és -foszlánynak minden
szerkesztésí erőfeszítést nélkülöző egymásmellé rakása.

Az Ady-nemzedék minden tagjának vagy az egész, vagy legalább egy
életszakaszban végzett irodalmi munkásságát végzetesen befolyásolta az a tár-
sadalomszemlélet, amelyet konzervatív körök szeréttek és szerétnek még ma is
a kellemetlen mellékzöngékben gazdaggá vált radikális jelzővel illetni, holott
ennek a szemléletnek lényege és a legtöbbször terminológiája is majdnem Lel-
jesen megegyezik Széchenyíével. Adyékban egyetemes küldetésként, elsődleges
élményként élt társadalmi bírálatuk és reformigényük hirdetésének szükséges-
sége. Kosztolányi volt közöttük az egyetlen, aki néhány halvány, erőtlen meg-
nyílatkozástól eltekintve, nem vállalta munkáiban ezt a programmot, aki -
amint annyiszor, elmondták róla - megmaradt tiszta, a külsö élet nagy kérdé-
seitől teljesen elvonatkozott költőnek. Nem annyira tudatos programm volt ez
nála, mint inkább alkatából folyó szükségesség. A Nyugathoz való tartozása is
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inkább esetleges ség, illetve egészen külsőleges okok eredménye volt. Ezt a kap-
csolatot néhány évvel ezelőtt az irodalmi nyilvánosság előtt is likvidálta, ami-
kor Ady átértékelése körülí vitában a kollektiv élet színeit és valóságait magá-
ban hordozó költészettel oly mereven szembehelyezkedett. Kétségkívül ez a tár-
sadalmi és politikai semlegesség, de egyáltalán mindeníéle harctól és vitától
való elzárkózása tette Kosztolányit, Adyval ellentétben, olyan rokonszenvessé az
Ú. n. konzervatív körök előtt.

A másik vonal, amely a legélesebben elválasztja Kosztolányit Adytói,
vagy Babitstól, az az Ürhoz metiekűlés, az istenkereső lárma, vagy az amor
sanctus ténye; röviden, az igazi vallásos elemnek a költészetéből való teljes
hiánya. Fiatal korában nyiltan hitet vall a Bal lator, a jéggé fagyott dac, a
szótlan óriás által képviselt bűn mellett. Abűrmek e rendíthetetlen hőse inkább
meghal a szégyenfán, de nem hajol meg a gyáva kínnak: «Nyilthomlokú bűn,
hősi, kemény, igaz, erénytpirít6, tisztalelkű gonosz - te hallgattál kővé mered-
ten, míg az erény nyavalyogva koldult.» Egy szavára várt csak a kegyúr, de
ő efélrelőkte nyomorult jutalmát». A baloldali lator magánessága és töretlen bű-
nössége azonban számára sokszor elviselhetetlen volt. Az első istenes versében
megrendülten fohászkodik: «Nézd, istenem, milyen magam vagyok, mily egye-
dül e roppant földgolyón. Úgy járok itt, mint az eltévedett.» Az «Isten és ember
nélküli. élet eltévelyedett je néha tükörszobába jut és míkor száz alakban má-
solja halvány képét a fény, rettenetes erővel tör ki belőle: «Hogy gyűlölöm ma-
gam. Mindig csak En l» Máshol: «Nem gyűlöli úgy arab tömlöcét, hol örökös a
végtelen sötét, s magába rogyva ordít társtalan: .. mint ahogy én utálom ön-
magam.» Amikor aztán ötvenéves korában visszanéz amúgy is csak visszafelé
való tekíntgetésre beidegzett szemével, megvilágosodó öntudattal eszmél a való-
ságra: «Úgy érzern én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök között
botoltam, mégis csak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam».

Amint ebben a néhány sorban sok-sok mai ember vallásos életének tör-
ténete rajzolódik ki, Kosztolányi a maga egész lényévei és sokszor a pőreségig
őszinte költészetével jelképe is és prototípusa is a mai humanista emberfajta-
nak. A magánya «mély monostorában», a magányos ember rnindenbe életet,
az önmaga életét beleképzelő. lobogó, egyoldalú fantáziájával, titkolt hitetlen-
ségével szemlélődiM.'.Szeretne «szebb sziget felé vítetni», de csak az emberi kol-
lektívításban felolvadni tudó, vagy pedig a nem az önmaga kicsinyes egyéni
életét élő embernek van jövőtlátó szeme. A magányos embert minduntalan meg-
állítja a kétség: «Megállni, menni, mondd, mi célja van? Nézz jobbra, balra,
minden céltalan» _ és gondolatának csak egy útja van: visszafelé!

Kosztolányi egész irodalmi munkásságának, mind költészetének, mind
prózájának ez az örök mult járás a legjellemzőbb vonása. Időnként, «rnint aki a
sínek közé esett», csodálatos hipernméziában megeleveníti a multat. Legdön-
tőbb sikerű és legmélyebb munkáínak : «A szegény kisgyermek panaszai»-l1ak,
«A bús férfi panaszab>-nak, a «Swmadás»-nak, az «Esti Kornél»-nak ez a retro-
spektiv kalandozás a magva. '

A mult értelmezésében is a magános ember tulajdonságai ábrázolódnak
ki; kis dolgoknak tulajdonít nagy jelentőséget, baljóslatú jeleket lát mindenfelé
és az egészet átszövi valami lebírhatatlan fájás: «a lelkem csupa jaj és seb», és
a végső tanulság csak ez lehet: «ki él, az mind reménytelen •.

A jövendőből csak egyetlen kérdés izgatja: a halál közeledése. Alig lép
bele az életbe, már is arra figyelmezteti önmagát és embertársait, hogy kérlel-
hetetlenül közeledík a holtak oonat]a, és alig jut túl az első emberöltőn, amikor
annyira örök jelenvalóvá lesz számán a halál, hogy már ki sem' meri ejteni a
nevét. Ez nem Adynak, a «halál rokonának», az életnek az elmu1ásban végletekig
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felfokozott szépségimádata, hanem a szegény kisgyermeknek és a bús férfinak
a végső eltévelyedéstől való ideges, zaklat.ó félelme.

A magános humanista szüntelen önmaga felé való nézésével veszi tudo-
másul, pontosabban : érzi meg, azokat a kűlső tényeket. amelyek nem tartják
tiszteletben a belső körre visszavonult ember kívánságait és betörnek hozzá,
eszmélésre kényszerítik. Kosztolányit is megdöbbenti az emberi nyomorúság
mérhetetlensége és ébredezni kezd lelkében valami felelősségérzet-féle: «Sok-
szor úgy érzem, szinte-szinte vétek, hogy csöndben élek, nem nézek felétek s
az álmok lenge fodrát fodrozom», de ez csak pillanatnyi öntudatra ébredés, és
éppen olyan gyorsan hamvába hal, mint ahogy keletkezett. Szíven találja őt a
háború is, felkavarja egész énjét valami keserű érzés, de ez sem az emberi kö-
zösség egyetemes szerencsétlenségében való részvétel, hanem csak egyéni szé-,
gyenérzet. hogy idáig süllyedhetett az ember. Megragadja a magyarság kataszt-
rófája is, de ebben is csak a költők tragikus végzetér tudja átérezni igazán.
«Mi lesz szívünkkel és mí lesz szavunkkal ?»

Ebből a rövid felsorolásból nem maradhat ki még egy vonás: a huma-
nista lelkek csendes passzivitása. Az egyik versében, a Szeritbeszédben elmondja,
jóságának bizonyítékait; csupa meg nem tett rossz minden jósága. Prédikáció-
jának csak annyi pozitív tartalmat tud adni: «emberek, könnyezzetek !»

Ennek a csodálatosan bensőséges, szinte gyermeki világnak azonban a
felületek alatt lényeges alkatrésze a Biedermeíer-kornak sajátságos nyárspolgári
életszemlélete és -hangulata. Nem hiába emlegeti olyan gyakran Kosztolányr
a Biedermeiert, indulása elején egész nyiltan, később pedig jó mélyen beágyaz-
va, költészetének ez legállandóbb szólama. Es itt tátong a legmélyebb szakadék
közte és a 'vérbeli nyngatos írók között. Kosztolányi a Lovik-, Krudy-féle multba
néző, multban élő, fáradt, hitetlen és reménytelen Írói csoport képviselője, axí
«kihűlt lámpával, tört cseréppel» imbolygot! ebben az életben, Adyék pedig egy-
szerre az «Antikrisztus útját» járó és a «Sion hegy alatt» várakozó, jövendőt
áhító és jövendőt vágó típu st jelentik.

Dr. Hilscher Zoltán.

flz egyházi díakőníárő 1.
1. A diokánia görög szó és szolgálatot jelent, Az egyházi diakónia az

isteni szeretet szolgálata, amelyet a keresztyén gyülekezet az élő hit megnyi-
latkozásaként, hálából és örömmel végez Krisztusért, az Ű kicsinyein (Máté
evang 25, 35-36. 40; Jakab 1, 22 és kk., 2, 1~ 17). Ezt a lelkeken segítő testvéri
szolgálatot - amely az isteni eredetű, Krisztustól alapított lelkipásztori hivatal
szolgálatának a mindennapí élet különféle viszonyai között való folytatása, --
a gyülekezetbe plántált és az egyes hívekben életre hívott kegyelmi ajándékok-,
nak megfelelően önkéntesség és egyéniség jellemzi, a nélkül azonban, hogy
szem elől tévesztené hivatását: míndenben és mindennel az egynek, az egész-
nek - az eg!}.háznak - szolgálni, hogy az mínt a Krísztusban hívők gyülekezete
mínden tagjában valóban a Krisztus testeként élhessen.

II. Az egyházi diakónia egyik, igen jelentős munka-területet felölelő ágá-
nak: a női diakoniának a protestantizmus területén való újjászületésére emlé-
keztet ez a végére siető esztendő. 1836-ban alapította meg Pliedner kaísers-
werth-i lelkész az ottani evangélikus diakonissza-intézetet és ezzel emberi in-o
dító-eszköze lett annak az áldott diakóniának, amelyet ma pl. egyedül Német-
országban kb. 25.000 diakonissza végez szerte a gyülekezetekben és egyházi inté-
zetekben.
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Amikor azonban mí is - Isten iránti hálával - elismerjük Fliedner szol-

gálatának jelentőségét, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az újtestá-
mentorni értelemben való (Ap. Csel. 6,7. és 21. fejezet, azután Róm. 16, L és
I. Tim. '3,8-13) egyházi diakonia a középkorban is megvolt és ha a kelosto-
rok .falai közé visszahúzódva és onnan szétáradva is, a magja módja szerint
mégis csak végezte munkáját. Azután azt sem szabad elfelednünk, hogy a lu-
theri reformáció első, hitbuzgó nemzedékeinek az életében ugyancsak otthon
volt az isteni szeretet szolgálata és a korabelí viszonyoknak megfelelő módon.
és eszközökkel naponként megújuló valósággá lett az igazság, hogy az egyház-
nak az ige és a szentségek használatán felépülő élete belső szükségszerűséggel -
diakónia-élet is (v. Ö. e sorok írójának «Az evangélikus gyülekezet sajátos élet-
formáz XVI. századbeli rendtartások nyomán» c. értekezésében a 16. és kk.) .
.Végül pedig azt a tényt is szemünk előtt kell tartanunk, hogy amikor mí az egy-
ház szellemében való női diakóniának egyhází-gyülekezeti életünkbe való be-
plántálását - az apostoli kor és a középkor értékeinek megelevenítésévei -
Löhe Vilmos nevéhez és neuendettelsau-i munkájához fűzzük, tudatában vagyunk
annak, hogy ez az áldott munka sem volt valami egészen újnak a kezdése, hi-
szen csendben, feltünés nélkül még akkor is folyt több evangélíkussá lett nöí,
kolostorban (pl. Kloster Maríenberg) ez a szent egyházi diakónía, amelyhez
a XIX. századbeli megújhodás kapcsolódhatott.

.IU. Egyrészt az egyház hanyagsága és elvilágiasodása, másrészt pedig.
a pietizmus közösségi keresztyénségének térhódítása következtében és az Ú. n.
belső missziós mozgalmak megerősödésévei kapcsolatban az egyházi díakóniá-
ból ígen sok helyen egyesületi diakónia lett, amely egyszer a «hivatalos egyház>
lelkipásztori munkája helyébe igyekezett lépni, másszor pedig magát a diakó-
niái olyan színben tüntette fel, mintha az egyes kegyes lelkeknek a keresztyén
életben jelentkező munka-többlete, szinte -érdemszerző jócselekedete volna"
amely jó, hogyha valahol a gyülekezeti életben megvan, de ha valahol hiány-
zik, az sem olyan nagy baj.

Az egyMzi diakonia azonban nem «magánügy", nem is egyesületi tevé-
kenység, hanem az egyház életének organikus megnyilatkozása, amely intézmé-
nyesen beletartozik az egyház életrendjébe. Az egyházi diakónia akkor telje-
síti hivatását a Krisztus testének életében, ha nem akar önmagában «valami»'
lenni, hanem megmarad az egyházi hivatal vezetése alatt igazi «szolgáló--nak,
- a testté lett Igéről, az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhírt az emberi élet
míndenféle és mindig változó viszonyai közé elvívő segítségnek, a lelki édes-
anya ajándékozásra-segítésre kinyujtott kezének.

Az egyházi diakónia munkájának a területe szinte beláthatatlan ul nagy,
átöleli az egész keresztyén életet. Egyházi jellegének egyik legfőbb vonása és
ismertető jele, hogy a gyülekezetekben végzett munkájának is saját centrútnai-
ban (anya házi diakóniaf) van az erőforrása, ahol nemcsak az egyházi díakó-
niára egész életüket odaszentelő munkásainak (diakónusok és diakonisszák)
kiképzése és állandó lelki felszerelése folyik, hanem ahol (különböző intézmé-
nyeiben) egyházi szolgálatának egy-egy nagyobb, átfogóbb feladatát is - éppen
mint az egyház organizmusának egyik tagja - az egész érdekében teljesíti.

Mivel il mi magyar evangélikus értelmíségünk körében - papok és lai-
kusok között egyaránt - ugyancsak nagy szükség van a diakónía egyházi jel-
legének hangsúlyozására, nem lesz talán felesleges,ha az Egyház tényleges éle-
tében rámutatunk az igazi evangélikus-lutheránus diakóníának napjainkban két-
ségtelenül legnagyszerűbb megvalósulására, amint ez elénk tárul a svéd egy-
házi diakóniáhan.

IV, A svédországi egyházban a diakónia valóban teljesen egyházi intéz-
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ményként végzi hivatását; szerve : «A svéd' egyház diak6niájánaIc vezet6sége»
- «Suenska Kyrkans Diakonisturelse». Ezt az egyházi intézményt 191O-ben ala-
pította a püspöki kar és szervezeti szabályzatának királyi megerősítése után
még ugyanebben az évben megkezdte áldott munkáját, amely így most már
negyedszázadnál is nagyobb időre tekinthet vissza. Az alapító-levél szerint a
diakónia célja és feladata, hogy «papok és laikusok kőzreműkődésével a paró-
chiális gyülekezetekben és a püspöki megyékben egyrészt az egyház hitéletének
minél gazdagabb és teljesebb kibontakozását szolgálja az egyházra bízott
tiszta evangélium hatalmas erejével, másrészt pedig ugyanennek az evangélium-
nak az erejével az isteni szeretetet szolgálva, egyházi szeretet-munkát végezzen».

A svéd egyházi díakónia élén a mindenkori érsek-prímás áll; a vezetőség
12 tagja közűl 6 pap és 6 laikus. Ez a központí vezetőség irányítja tör-
vényes egyházi megbízatás alapján az egész országban a kb. 6 és fél millió
svéd evangélikust felölelő egyházi diakóniát. A központi vezetőség irányítása
szerint dolgoznak az egyházi diakonia különíéle részlet-feladatainak minél ered-
ményesebb megoldásában: 1. az intézeti diakónia-bizottság, 2. az általános egy-
házi karitász és szociális bizottság, 3. az egyházi ifjúsági szövetségi és csérkész-
mozgalmi bizottság, 4. az egyházművészeti bizottság, 5. az egyházi sajtóbizott-
ság, 6. a rádió-bizottság, 7. a diaszpóra-bizottság, 8. az egyházi propaganda-
bizottság. 9. a gazdasági bizottság és 10. az 1922-ben Sigluna-ban létesített «Lai-
kusok iskolája>' ügyeit intéző bizottság. - Az ezekből a címekből is nyilván-
valóan gazdagon és tárgyszerűen tagolt díakónía-programmnak az egyházi
életben való decentralizált elágaztatásat és végrehajtását szolgálja minden püs-
pökségben az egyházmegyei diak6nia-uezelőség és minden paróchiális egyház-
községben a gyülekezeti diak6nia-bizollság. _

A svéd egyházi diakónia vezetősége gondoskodik arról, hogy az intézeti
(anyaházi) diakónia az egyház szükségleteinek megfelelően teljesíthesse hiva-
tását. - A térti-diakónia anyaháza Stora Sköndal-ban van, kötelékébe a növen-
dékeken kívül kb. 200 felszentelt diakónus tartozik Ezek a diakónusok az anya-
házzal kapcsolatos kórházon és epilepsziás embereket ápoló 3 otthonon kívül
a gyülekezetekben mínt templomi diakónusok (oltárszolgák), szegény- és beteg-
gondozök teljesítenek szolgálatot. -- Ezek közül a diakónusok közül az evangé-
liumnak a lelki betegekhez való minél közvetlenebb elvitele érdekében nem egy,
az orvosi diplomát is megszerezte. - A női diakónia 4 nagy anyaház körül CSQ-

porto sul : Stockholm-Ersta, U'ppsala-Samariierhemmet, Harnösand és Göleborg
az isteni szeretet szolgálóinak egy-egy hegyen épített városa. A négy diakonissza-
anyaház kötelékébe a növendékeken kívül kb. 1:000 felszentelt diakonissza
tartozik, akik az anyaházakon és velük kapcsolatos nagy szeretet-intézménye-
ken (kórházakon, nevelőintézeteken) kívül mintegy 200 gyülekezeti állomáson
szolgálnak mint gyülekezeti gyermek-gondozók, leányínternátusok és leányegye-
sületek vezetői, szegénygondozök és betegápolók. -A öt diakónia-intézrnény
vagyona kb. 10,000.000 pengőnek felel meg.

A diakónía vezetősége gondoskodik arról, hogy minden gyülekezetben,
ott is, ahol még nincsenek jelenleg diakónusok vagy diakonisszák, az egyházi.
karitász gondjaiba vegye az Úr kicsinyeit és senki se maradjon a svédországi
egyházban, aki testi-lelki ínségben meg 'ne tapasztalhatná a krisztusi, hittestvéri
szeretet megsegítő erejét. - Egyre több lesz azoknak a híveknek a száma, akik
nem az «egyháztanácss-ban, vagy éppen az Ú. n. egyháztársadalmi egyesületek-
ben akarnak «szerepelni», hanem akik készek az egyházi diakónia bármilyen
jelentéktelennek vagy éppen «megalázó s-nak látszó munkáját szíves-örörnest
végezni.

A diakónia vezetősége gondoskodik arról, hogy irányítása mellett minél
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kiterjeszkedőbb munkát végezhessenek az egyes gyülekezeti szervezetekben élő
es egyházmegyei (püspökségi) ifjúsági szövetségekbe tömörült egyházi (férfi-
és leányo) ifjúsági egyesületek. A kb. 1500 gyülekezeti szervezetben kőzel 60.000
megkonfirmált fiút és leányt gondoz teljesen az egyház hitvallásos szellemében
az egyházi diakóniának ez a munka-ága, amely püspökségenkint 1-1 papi
jellegű utazó-titkárt alkalmaz az ifjúsági munka közvetlen irányítására. Évente
kb. 70-re tehető azokrrak a konferenciáknak a száma, amelyeknek feladata az
egyházi ifjúsági egyesületekben odaadással dolgozni óhajtó vezető-tagoknak a
kiképzése, illetve állandó továbbképzése, míg a míndkétnemheli ifjúság számára
évente - különösen a nyári hónapokban táborszerűen - tartott konferencíák
es csendes hetek száma a 700-at is 'megközelíti. 1935-ben 100.000-nél több 14-24
éves korban levő fiú és leány vett részt az egyházmegyei ifjúsági szövetségek
nyári konferencíáin. Az egyházi diakónia ifjúsági munkájának egyik jelentős
eredménye, hogy egymásután alakulnak meg keretében a kifej-ezetten egyhÓ'zi
cserkészcsapatok, amelyek sokkal többet jelentenek az egész ifjúság lelkületéne],
alakítása szernpontjából, rnínt az "általános keresztyén» szellemmel megelégcdő
ifjúsági, illetve cserkész-szervezetek,

A svéd egyházi dia kónia egyik legsajátosabb munkaterülete folyik az
egyházművészeti bizottság legfőbb irányításával a stockholmi «Libraria-Liciutn»
egyházművészeti intézetben, ahol a liturgikus művészetek nálunk nem is sej-
tett gazdagságával (oltárterítők, antependíumok, feszületek. gyertyatartók, szent-
edények, liturgikus könyvjelzők, perselyek, szobrok, képek, papi öltönyök, egy-
házi zászlók, stb.) látják el az ország 4000 templomát és kápolnáját, Az egyházi
diakóniának ez a szentek-szentjébe felérő munkaterülete egész sereg kiváló.
művészt foglalkoztat és állít az Ige megtestesülésének szolgálatába.

A diakónia vezetősége nem hiába szervezte meg az egyházi sajtóbizott-
ságot sem, 1;g1Oóta külön eqijházi könyvkiad6uállalata van üzemben, mely az
elmult 25 év alatt kb.:1.>300teológiai, egyházi építő és szépírodalmí művet adott
ki, azonkívül, hogy nála jelennek meg a Biblia, az énekeskönyv, az imádságos
könyvek, az egyházi szertartási könyvek kűlőnböző kiadásai, valamint a leg-
nagyobb egyházi lapok is. Az egyházi lapok példányszámait nem számítva, az
utóbbi időben már átlagosan évi 1,000.000 darab kiadvány (könyv és traktátus)
megy ki innen a svéd gyülekezetekbe, a svéd evangélikus családokba. Az itt
megjelenő 3 hetilap példányszáma kb. 170.000 (évente: kb. 8,800.000!).

A svéd diakónia magáénak vallja és teljesíti a diaszpora-gondozást is,
A leglutheránusabb ország helyzetének megfelelően ezt a diaszpora-munkát
egyrészt az idegenben tengert járó nagyszámú hajós között végzi (sjömansvard),
másrészt pedig a külföldön élő svédek részére szervezett gyülekezetekben, amely
gyülekezetek közvetlenül az uppsalai érsek főhatósága alá tartoznak.

Végül még a svéd diakónia loegifjabb hajtásáról, a sígtunaí Laikusok
iskolája nevű intézménynek a munkájáról tegyünk említést. A Laikusok iskolája
a lelkipásztorkodó papságot kivánja ellátni a gyülekezetekben olyan önkéntes,
segitő munkaerőkkel, akik mint vasárnapi iskolai és ifjúsági egyesületi, valamint
biblia-köri vezetők, iratterjesztök, vagy pedig a templomtól távoleső tanyá-
kon mint önkéntes leviták szolgálnak. ALlagosan 3-4 'hónapig tartó kurzusokon
képezik ki az egyházi diakoniának erre a munkaterületére vállalkozó fiatal fér-
fiakat és nőket, akik éppen mínt önkéntes, segítő munkaerőIk megmaradnak
polgári élethivatásukban és abból tartják fenn magukat. Milyen nagy öröm
az egyháznak, ha láthatja, hogy orvosok, ügyvédek, mérnökök, tanítók, tanárok
bankigazgatók, bírák, állami tisztviselők, gyári munkások, katonatisztek. iparo-
sok, kereskedők, földbirtokosok - férfiak és nők - az evangéliumért hálás
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szolgálatkészséggel jelentkeznek évente erre a «laikus apostolkodáss-ra való
felkészítésre!

V. A diakonia nálunk, Magyarországon, sem lehet egyéni kedvtelés és nem
maradhat kísebb-nagyobb közösségek egyesületi izoláltságában, hanem az egy-
ház éldének organikus megnyílatkozásaként kell megújulnia. Ennek az útja
pedig nem más, mint az egyházra bízott kegyelmi javakkal való hű sáfárkodás,
az egész magyar evangélikus keresztyénséget a régi evangéliummal áttogó és
megragadó egyházi megújhodás! Dr. Jánossy Lajo •.

KRÓNIKA
"H templomalap javára."

Ezúttal nem a címben megjelölt célra rendezett táncmulatság alkalmából
kell a vészharangot kongatnunk, hanem egy levelezőlap miatt, amely egy épí-
tendő evangélikus templom gipszmodelljéről készült.

A templom négyzetes alapon hatalmas kupola, két magas, meg két ala-
csonyabb saroktoronnyal, s bejáratát, amelyhez széles lépcsőzet vezet, tágas
oszlopcsarnok teszi méltóságteljessé. Stílusa klasszicizáló, bár a tornyok nem
tagadható rokonságot mutatnak a modern vasbeton formanyelvével. A modell
építészeti szempontból sem különös gyönyörűséget, sem kül önös visszatetszést
nem ébreszt s mégis meg kell mellette - a vészharangot kongatva - állanunk,
Mert az van alá írva: A r:,~iúj evangélikus templom! Kupola, négy torony, osz-
lopcsarnok - valóságos székesegyházparódia egy párezres lélekszámú kicsit
még falu, kicsit már kűlváros jellegű, pestkörnyéki gyülekezetünk számára.

Bárcsak kiderülne, hogy az egész felelőtlen propaganda egy építőmester
részéről, vagy szélhámosnak könyöradománygyüjtési-módszere «a templom-
alap- helyett saját zsebének javára! A háború ó'ta azonban annyi izléstelen
vagy célját tévesztett templom épült már Magyarországon és különösen a mi
tájunkon, hogy nem lehetünk eléggé gyanakvóak kósza templomtervekkel szem-
ben. P.-n pl. még befejezetlen két óriási tornyával az új református templom s
szecesszíóba oltott «franciás barokk» stílusegyvelege jóvátehetetlenül évszá-
zadokra 'fogja hirdetni, hogy ízlésnélküli egyházi vezetők hogyan akartak neo-
barokk mentalitásukban versenyre kelni a helybeli, ugyancsak kéttornyú plébá-
niatemplom méreteivel, amely Fellner Jakab művészetéből és Esterházy Károly
püspök bők,ezűségéb,ől' a XVIII. századbeli magyarországi templomok egyik
kiválósága. Vagy nézzük a d.-i templomunk borzasztó öntöttvas gótikáját, ame-
lyet hihetetlen áldozatkészségből ez a legnomádabb jellegű szegény, vidéki
gyülekezetünk emelt egy pallér tervei szerint, mert hogy az illető igen hűséges
presbiter volt. Ha az államhatalom a betegek érdekében üldözi a kuruzslókat,
úgy az egyháznak gyülekezeteink érdekében minden eszközzel üldőznie kellene;
a kontármunkát, izléstelenséget a templomépítések és mindennemű egyházi jel-
legű építkezések terén. Azonfelül pedig oda kellene felsőbb szerveínek hatnia,
hogy csak az evangélikus templom céljának és liturgikus szükségleteinek meg-
felelő műoészi és korszerű alkotásokra fordíttassék a híveknek adója vagy ál-
dozatkészsége. Jó izlésű építkezés nem jelent drágább építkezést (erre az éppen
említett d.-i eset lehetne jó példa, ahol a reformátusok ugyanakkor hasonló kőlt-
séggel egy evangélikus építésszel egészen csinos istenházát emeltek). Másrészt
nem szabad kivételes pénzbőség (?) esetéri sem túlméretezett és célszerűtien
(kupolás, tehát rossz akusztíkájú, négy tornyú) alkotásokkal nevetségessé válni
és botránkozást kelteni azokban, akik ma az egyház főfeladatát teljes joggal
nem abban látják, hogy luxustemplomokat állítson. S. T.
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5ZcLJEGYZETEK
Nagy hullámokat vert
közéletünkben Sztranyavszky Sándor
dunáninneni egyházkerületi felügyelő-
nek az a beszéde, melyet az egyházi
tisztviselők könnyelmű reverzálisadá-
sával szemben némi védelmet biztosí-
tani akaró törvényjavaslat tárgyalása
során tartott az evangélikus zsinaton.
Sokféle fontos érdekünk kívánja azt,
hogy a hullámok mielőbb elüljenek;
Ezt a célt akarta szolgálni elsősorban
az elnökségnek az a magyarázó nyi-
latkozata, melyet a felszólaló lojáli-
san, a zsinat egyértelmtien magáévá
lett. De egyébként is hangzottak el
egyes vezető embereink részéről olyan
békítő nyilatkozatok, melyeket a ka-
tolikus egyház úgy könyvelhetett el,
mint a legmesszebb menő elismerést,
mely protestáns oldalról érhette. Nor-
mális körülmények között ennek elég-
nek kellett volna Tennie arra, hogy az
egész ügyet kölcsönösen elintézettnek
nyIlváníthassuk. Ha ettől, amint lát-
szik, még míndig távol vagyunk; ha
a kedélyek «odaát» még míndig há-
borognak, mert némelyek lecsillapui-
ni nem engedik, akkor ez csak annak
sajnálatos bizonysága, hogy azok a
«némelyek» ezt az esetet csupán al-
kalmlll akarják felhasználni oly cé-
lok elérésére, melyek messze túlmen-
nek azon, amire az evangélikus zsi-
naton elhangzott s oly túlbuzgón in-
kriminált beszéd, pláne a lojális ma-
gyarázat után, okot adhatott. Az efféle
tendenciákat, sajnos, vajmi ritkán tud-
ja leszerelni a józan felvilágosítás. Pe-
dig nyilvánvaló, hogy társadalmi éle-
tünk tartó szerkezete ma sokkal gyen-
gébb, semhogy egy kultúrharc teher-
próbáját kibírhatná. Videant consu-
les ... ! - Egyébként pedig a rever-
zálisügy kínos problémájára nézve a
következőket tartjuk szükségesnek meg-
jegyezni. 1. A baj nem ott van, hogy
az állami törvény bizonyos formálé
betartása mellett általában megengedi
és így törvényesíti a reverzálisadást,

- hiszen kétségtelenül van abban egy
egészséges gondolat, hogy ha már a
szülök különbözö vallásúak, legalább
a gyermekek legyenek egy valláson,
természetesen a szűlők önkéntes, sza-
bad megegyezése szerint. Hanem ott·
van a reverzállsokkal kapcsolatos sok
bajnak és nyugtalanságnak a forrása,
hogya róm. kat. kánonjogi törvény
törvénytelennek mínősítí a nem kato-
likus pap előtt kötött katolikus ér-
dekű vegyesházasságot s ezzel együtt
amennyire a papság hatalma kiter-
jed, kikényszeríti a reverzáliskövete-
lést. Nyilvánvaló, hogy ez a kánon-
jogi rendelkezés egyfelől éles ellen-
tétben van a magyal" állam törvényé-
vel, mely a felekezeti hovatartozásra
való tekintet nélkül állapítja meg a tör-
vényes házasságkötés feltételeit; más-
felől szankcionálja azt a könyörtelen
lelki kényszert, melynek nyomása alatt
sokszor lelkek törnek össze és boldog
remények semmisülnek meg. Ennek a
megállapításnak az igazsága teljesen
elsíkkadt a nagy felháborodásban. 2.
A reverzállsharcban szenvedett vesz-
teségeink tulajdonképpeni oka nem
számbeli kisebbségűnkben rejlik, mini
ilyenben, hanem belső gyöngeségünk-
ben. Veszteségcink mindaddig lesznek,
amíg a magyar evangélikusság nem
válik bensőleg megújult, a tiszta evan-
gélium erejével hódító hatalommá. EI
indítson bennünket bensőbb, mélyebb
öneszméletre.

A zsinat
munkájáról és jelentőségéről érdemi-
leg majd csak annak befejezése után
emlékezhetünk meg. Egyelőre csak egy
pontot akarunk szóvá tenni, melynek
aktái még nincsenek egészen lezárva. A
zsinaton és a bizottsági üléseken ísmé-
telten szóba került az egyetemes egy-
házi ikerelnökség hatáskörének kérdé-
se, - annak a kívánalomnak a kap-
csán, hogy az egyetemes felügyelő püs-
pök-elnöktársának az egyház vezetése-



ben és irányításában az eddiginél na-
gyobb jogköre legyen. Ez a kivánalom
több félreértésre adott alkalmat és oly-
kor úgy látszott, mintha a «kyriar-
chia» és a «hierarchia» köztí régi harc
akarna újra felelevenední. De akik így
állitják be a kérdést, azok teljesem
félreértik, hogy itt miről van szó. Hogy
a kérdés felvetése egyáltalában nem
érinti az egyetemes felügyelő míndnyá-
junktól nagyrabecsült személyét, az
magától értödik, De nincsen sző az
egyetemes felügyelő eddigi jogköré-
nek bárminemű megszorításáról sem,
hanem egyesegyedül egy nagyon is
érezhető hiánynak a pótlásáról, mely
magyarországi evangélikus egyházunk-
nak, rnint egésznek, az eddiginél ha-
tékonyabb, egységes spirituális veze-
tését óhajtana biztosítani. Ennek szük-
ségét tagadni alig lehet s egy kis jó-
akarattal és kellő jogi hozzáértéssel
bizonyára meg lehetne találni a mód-
ját annak, hogy a hatékonyabb, egysé-
ges spirituális vezetés az egyetemes
felügyelő jogkörének sérelme nélkül
formát ölthessen. Jó volna, ha a meg-
állapítandó végleges formulák legalább
nyitva hagynák az ily irányú tovább-
fejlődés útját, mert kétségtelen, hogy
az egyház életszükséglete, fejlődési ten-
denciája, a jövőt képviselő összes ko-
molyabb fiatal erők törekvése ebbe az
irányba utal, és nem az egyházkerüle-
tek további fokozott elzárkózása felé.
Ennek több értelme volt még akkor,
amikor úgyszólván minden egyházlee-
rületnek megvoll a maga teológiai aka-
dérniája, de mindenesetre kevesebb le-
het most, amikor egyházunk összes
jövendőbeli lelkész ei egy alma maten
kebelén, egy átfogó közösségben ne-
velkednek. _. Persze, itt is, mint mín-
denütt, nem a puszta formaalkotáson
fordul meg az egyház igazi érdeke, ha-
nem azon, hogyaformakeretekbe, a
hatáskörökbe oda tudj uk-e állítani az
igazán megfelelő személyes erőket.

A gyülések végére
írt utohangok néhány mondatát szíve-
sen közöljük az Evangélikus Életből,
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mert folyóiratunk véleményét híven
tükrözik, «Rengeteg jóindulat, egyház-
szeretet és áldozatkészség nyilvánul
meg a mi gyűléseink alkalmával. Ta-
lán senki se veszi zokon, ha be
merjük vallani, hogy gyűléseínk ered-
ménye csak igen ritkán közelítí meg
a sok fáradságot, költséget és ügysze-
retetet, amelyet igénybe vesz. Ritkán'
vannak a gyűléseínknek olyan tárgyai,
amelyek közérdeklödést váltanak ki,
amelyek valóban egyházunk életbevá-
gó érdekeit szolgálják. Néha olyan tár-
gyakat látunk kitűzve, amelyek egész
egyszerű íntézkedéssel, elnöki hatás-
körben is megoldhatók. Amostanj;
gyűlésen olyan tárgy is ki volt tűzve,
amelyet egy egyházközségi gyűlésen
se tárgyaltatnék... Többről nem kí-
vánok megemlékezni, de nem lehet el-
hallgatni, amiről sok szóesett, hogy
nem volt olyan egyetemes, életbevágó
kérdés a napirenden, ami növelhelte
volna a közfigyelmet. Ha ez azt mu-
tatná, hogy nincsenek problémáink,
akkor se volna rendjén a dolog,
mert ahol nincsenek problémák, ott
élet sincs, de inkább arra vall ez, hogy
nem tudunk, vagy nem akarunk élet-
kérdéseinkkel foglalkozni». Hogy
mennyire vannak problémáink, ennek
igazolásául megint csak az Evangélikus
Elet két mostanában megjelent cik-
kére utalunk. Az egyik «az igehirdető
Luther mai mondanivalóját» tolmácsol-
ja, a másik «Feladataink és a zsinat»
címmel azokat a teendőket tárgyalja,
amelyek egyházunk nagy kárára nem
foglalkoztatják kellőképpen, vagy se-
hogysem' a most folyó zsinatot. E sür-
gős feladatok egyetemes gyűlésünknek
is tárgyai lehettek volna, legfeljebb
azzal az indokolással maradhattak vol-
na el, hogy a zsinat gyökeresebben in-
tézi el. Az igehirdetés helyzete azonban
feltétlenül tárgya kellene hogy legyen
mínden egyházi gyűlésúnknek, mert hi-
szen van-e fontosabb ügye egyházunk-
nak, mint az evangéliuni hirdetéséé ?
Gyűléseínk elüresedése párhuzamba ál-
lítható a demokratikus parlamenti
rendszer csődjével, de ez nem változ-
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tat számadó összejöveteleinknek azona legmagasztosabb teendőjén, hogy az
egyház legsajátosabb munkájának, az
igehirdetésnek az ügyét előbbre vigye.

Akolduskérdést
igyekezett a belügyminiszter Budapes-
ten megnyugtató módon rendezni. A
társadalmi jótékonyság megszervezésé-
vel támogatott hatósági segélyezést a
híressé vált egri norma alkalmazásá-
val próbálják olyan hathatóssá tenni,
hogy ne szoruljon többé senki kö-
nyöradományok kéregetésére. Bár-
mennyire helyeseljük is a szándékot, a
kivitelt nem tartjuk szerencsésnel s.
Nem akarunk ezúttal az egri norma,
szervezeti gyengeségeivel foglalkozni;
aki elolvassa egyik társadalomtudomá-
nyi folyóiratban Eger város szociá-
lis munkájáról nemrég megjelent be-
számolót, annak az ott közölt adatok
és módszerek eleget mondanak. Kari-
tásszal a kolduskérdést megoldani nem
lehet. A hatóságnak nem az a felada-
ta, hogy megszervezze és irányítsa a
könyöradományozást, hanem az, hogy
urunkaalkalmak teremtésévei és megfe-
lelő szociális neveléssel visszasegítse
a dolgozni tudókat az emberi élet
színvonalára, a munkaképteleneket és
elagottakat pedig, amint ezt a ma-
gyar törvények előírják, megfelelően
berendezett és vezetett otthonokba he-
lyezze el. A kitartottság tudata a leg-
lélekrombolóbb erő és egy társadalom
halálraítéltségét semmi sem bizonyítj a
jobban, mintha az eltartást igénye-
lők száma olyan rohamosan szaporo-
dik, mint a mai magyar falvakban és
városokban. A keresztyén szerétetnek
és a hatósági felelősségnek össze kell
fognia, hogy pozitív erejű és hatású
intézkedésekkel kiemélje a kitartott-
ság emberhez méltatlan állapotából a
nyomorgó tömegeket.

"Az angol gyermek
nem akar templomba járni». Az egyik
napilap kezdte így tudósítását, amely-
ben idézi is egy angol szakember je-
lentését az angol középiskolákha járó

gyermekek egyre hanyatló vallásossá-
gáról. Érdemes lenne megállni a mel-
lett a tény mellett is, hogy egy éppen
nem keresztyén érdekeltségű bulvár-
lap mílyen előkelő helyet adott ennek
a közleménynek. De érdemesebb fel-
hívni a figyelmet arra az önként tár-
suló kérdésre, hogy vajjon a magyar
tanulők akarnak-e templomba járni?
Nálunk ez a kérdés az év nagyobbik
részében nem eleven, mert a tanulök
magától értődő, iskolai kötelessége a
templombajárás. Ne higgyük azonban,
hogy nálunk felesleges lenne a tanuló-
ifjúság vallásossága felől való vizs-
gálódás. Ha csak azt nézzük, hogy
a szűnidőben mennyire megcsappan
az istentiszteleten résztvevő tanulők
száma, máris fel kell ismernünk a kér-
dés komolyságát. Pedig a templom-
járás csak egyik megnyilvánulása az
Egyházhoz való szerves tartozásnak.
Persze egyidejűleg azt is meg kell lát-
nunk, hogy az ifjúság templomláto-
gatása nem valami magában álló do-
log, hanem szorosan összefügg a fel-
nőttek, elsősorban a szülök magatar-
tásával. Azon az értekezleten, amely
előtt a fent említett jelentés elhang-
zott, szóbakerült, nem lehetne-e kény-
szeríteni a gyermekeket a vasárnapi
templombajárásra ? Ennek a megfonto-
lásánál vigyáznunk kell nagyon, mert
a mutatkozó bajt nem ismerjük fel
gyökerében, ha a gyermekek kény-
szerítését, illetve szabadságát tesszük
a vtzsgálódás középpontjába. Legalább
is ennyire fontos kérdés, hogyan ál-
lunk általában az egyház tagjainals
idevágó kötelességéveI. És ezen túl-
menően revizió alá kell vonnunk a
gyakorlat, a valóság szempontjából
magát az istentiszteletet, főleg a pré-
dikációt. Például, ha azt kellene lát-
nunk, hogy a prédikáció sok helyen
alig különbözík erkölcsi buzdítástói és
emberi tetszést kereső stílusgyakorlat-
tóI, akkor itt kellene elkezdenünk az
orvoslást. Az istentiszteletnek olyas va-
lamit kell nyujtania, amit sehol sem
tud adni e világ. A prédikációban'
olyasminek kell történnie, ami másutt



nem történik meg. A probléma másik
része a vasárnap megtartására vonat-
kozik. Egyházi gyűléseínk sokat fog-
lalkoznak a vasárnapi munkaszünet és
piactilalom kivánalmával. Helyesen. De
lássuk meg végre, hogy ha az állam
teljessé tenn é a munkaszünetet és a
piactilalmat, ezzel még távolról sem
oldódnék meg a vasárnap teljes meg-
tartásának feladata, Mindinkább szo-
kássá válik, hogy a vasárnap délelőt-
töt gyűlésekre, felvonulásokra, előadá-
sokra használják fel, és teszik ezt azzal
a sokszor jóhiszemű, még gyakrabban
rosszhiszemű magyarázattai, hogy a
koraí istentiszteleteken mindenki tel-
jesítheti vallásos kötelességét. Ebben
a tévedésben mindenesetre mi va...,
gyunk elsősorban hibásak, mert elo;
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felej tettük hangsúlyozni a gyülekezet
fontosságát, és az igével való táplálj
kozás nélkülözhetetlenségét, A mostani
kedvezőtlen viszonyok között aligha
várhatjuk az államhatalomtól, hogy se-
gítségünkre lesz legalább a vasárnap!
délelőtt szabaddá tételében, pedig
könnyen megtehetné ezt azáltal, hogy
nem engedélyez semmiféle előadást,
gyűlést, felvonulást. Kár volna a legki-
sebb erőt is ilyen irány ú kérésre vesz-
tegetni. Különösen addig, amíg egyházi
közéletűnkben szereplő emberek is
rendeznek a gyülekezeti. istentisztelet
ideje alatt előadásokat. Az az első,
teendőnk, hogy egyházunk öntudatos
tagjai se aktíve, se passzíve ne támo-
gassák az igehallgatás szent idejének
megzavarását.

SZELLEMI ÉLET
Két pályadíjnyertes regény
iránt keltette fel mostanában a közérdek-
lődést a mesterien megszervezett kiadói
reklámozás. Az egyik Réz Bálintnak Sába
királynője c. műve, amely a Palladis pá-
lyázatán nyert ötezer pengös díjat és a
Pengös Regény-sorozatnak századik kötete-
ként jelent meg. Ez a regénysorozat ma a ma-
gyar olvasótábornak legelterjedtebb olvas-
mánya lett, és keresve sem lehet a mai
közizlésre jellemzőbb munkát találni, mint
amelyet a jó üzleti érzékkel megáldott ki-
adó a "legkiválóbbnak" fémjelzett. A szerző
már nyert ugyancsak egy Salamon-regény-
nyel az Abisággal ugyanennél a kiadőnál
pályadíjat, és most Salamon második
"szerelmi regényét" igyekszik inkább a
közismert opera szövegkőnyve, mint a Ki-
rályok, illetve a Krónikák Könyve alapján
életre kelteni. Naiv és olcsó moziromantika
árad a regény minden lapjáról. Álmélységek
a kalandregények szokványos izgalmaival
és sokat sejtető erotikus célzásaival alapo-
san megkeverve pótolják az igazi művésze-
tet. Pedig egy·két mozzanatból arra lehet
következtetni, hogy az írónak, ha sohasem
jut is el a "shakespeari magasságig", - amit
pedig a bírálók határozottan állítanak, -
van tehetsége.

Kevésbbé lehet ezt állítani a másik meg-
koszorúzott és szinte világhírre szert tett
regény, A halászó macska utcáján ak író-
járól, Földes Jolánról. Szinte értetlenül áll
szemben az ember annak a két bizottság-
nak ítéletével, amelyben pedig igazi művé-

szek is helyet foglaltak és mégis ennek a
nagyon szürke regénynek juttatta a hihe-
tetlenül nagy pályadíjat. A választott téma,
a munkanélkűliség és a politika emígrán-
sainak bemutatása kitűnő, és vérbeli mű-
vész kezében csodálatos remekművé for-
málödhatnék, Az örök hontalanság, a
mindenütt, még a régi otthonban is eleve-
nen kínzó nosztalgia megrázó tragikumként
emészti ezer és ezer ember életét. Szá-
munkra, magyarokra nézve pedig, akik
oktalan pazarséggal ömlesztettük át a
magunk életéhez is elengedhetetlenül szűk-
séges vérünket más nemzetek testébe, egyik
legfélelmetesebb kérdés. Eötvösi szolgálat
lett volna ezt a témát önmagához méltó
formába önteni. Ar. írónő fakó stílusa,
pepecselő elbeszélőmodora, 'cukrozott élet-
szemlélete és csak a felülete, en boklászó
látása még elíogadhatót sem tudott produ-
kálni. Szomorú képet nyujt olvasóközön-
ségünkről az a tény, hogy ha csak hetekre
is, mégis könyvsikerré lehetett ez a vér-
szegény írás, másrészt pedig mindennél
jobban bizonyítja az ügyes kiadói reklá-
mozás mindenhatóságát. Ha rövidesen erő-
teljes, céltudatos, nemes könyvpolitika nem
indul meg, egész értelmiségünk kiszabadít-
hatatlan rabjává válík annak az elszintele-
nítö, üres, felületes életszemléletnek, amelyet
ma a szellemi élet vámszedöf színházban,
moziban, újságban, könyvben terjesztenek.

-no

A iélpengös irodalom.
Az általános olvasási kedv, amelynek
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hatóköre egyre nagyobbra nő, soha nem
látott könyv özönt teremtett. Nemcsak a
napról-napra szaporodó könyvkereskedé-
sek és kölcsőnkőnvvtárak százai terjesztik
a nyomtatott betüt, de a könyvek ellepík
az utcák minden használható zúgát is, a
hírlapárusítók állványaitól kezdve a kapu-
aljakban meghúzódó böngészdék ládáiig. A
~iadók végeláthatatlan könyvrengeteggel
19yekeznek ezt a nagy olvasási éhséget
kielégíteni és a nyomott gazdasági hely-
zetnek megfelelően bámulatosan olcsó
könyvsorozatokat dobnak piacra. A ma-
gyar kőzízlés felemelkedésének soha visz-
sza nem térő alkalmait kell látnunk ezek-
ben a jelenségekben, és bölcs, csak vala-
mennyire is önzetlen könyvpolitikával nagy
átíogó népi kultúrának alapjait lehetne
lerakni. Sajnos azonban ilyenféle törekvé-
seknek még a nyomait sem lehet felfe-
dezni. Legnagyobb kiadóink is egyszerűen
beálltak ennek a nagy konjunkturának ki-
használói közé, és feladva minden nevelési
~zemponto.t, a pillanatnyi nagyon alacsony
19ények kielégítésében igyekeznek űzletei-
ket minél jobban realizálni, eljátszva ön-
maguk számára is mai obulusokért a jö-
vendő aranybányáit és elismerését.

Legnagyobbrészt mutatós, felszinesen
moderneskedő külsöben, hevenyészett for-
dításban a négy legolvasottabb regényfaj-
tát : a kaland-, a detektív-, a fantasztikus
és a szentimentalizmussal kevert moziro-
mantika és a ~~árspolgári erotika egyve-
legét, a szerelrni regényt árasztják a könyv-
piacra. Botorság lenne azt állítani, hogy. a
Brand-, Gregory-, Kastner- stb. regények
valami szörnyű erkölcsi hatással lennének
az olvasókra, a gyengébb idegzetűeket és
a kűlönböző defektusokat magukban hor-
dozókat kivéve, de az tény, hogy olcsó
felületességgel, naiv Iantasztikumok hal-
mazásával, hazug romantíkájukkal kétség,
beejtően alacsony szellemi színvonalhoz
szoktatják aJ. olvasásra most reáizesedő
tömegeket. Altat ja magát az, aki 'a szín-
vonal emelkedésében reménykedik. A leg-
nagyobb baj azonban az, hogy iskolázott
rétegeluk is rákaptak az ilyen fércművek
olvasására és kikerülhetetlennek látszik az
általános szellemi nívón ak nagy mértékben
való sül.lyedése. Nincs tehát sürgősebb fel-
adat, mint minél előbb hozzálátni az igazi
irodalmi értékek olcsó és szép alakban
való kiadásához, közreműködni ilyenek te-
remtésében és határozott kézzel bele-
nyulni a magyar könyvpolitika irányítá-
sába. Szép példát mutatott erre a Iőváros,
amikor nagyösszegű pályadíjat tűzött ki
irodalmi értékű, a tömegek érdeklődését
felkeltő regény számára. Csak követni kel-
lene a jó példát -' elsősorban egyházi
kiadóvállalatainknak. r.

Egyházi zenénk
olyan örökséget jelent számunkra, amit gon~
dos ápolással fenntartani és továbbfejlesz-
teni szép kötelesség. Egyházi énekeink dal-
lamai mellett a többszólamú karének is
értékes eszközt jelent a vallas szolgálatában.
A németországi zenei barokk-korszak vi
rágzó egyházi karének-irodalma természet-
~zerűleg főként a szülőföldjén Örvend ma
lS kedveltségnek. Hazánkban ellenben csak
kevés he.ly van, ahol a szokásos évi néhány
templomi hangversenyen és a nagy ünne-
pek istentiszteletein. kívűl is rendszeresen
ápolják a többszólamú karéneklést. Dilet-
táns izlésnélkűliség, néha pedig öntelt mű-
vészkedés a két véglet,' amelyek között
imitt-amott megvillan az arany középut ke-
resésének egy-egy szikrája, Ilyen értelem-
ben örömmel fogadjuk Kapi-Králík Jenő
"Ünnepi karok háromszólamű egynemű
karra" címmel a "Korál" sorozatban (1. évf.
5_ sz.] megjelent négy karénekét. A "Kará-
csonyi ének", "Husvéti ének" és a Ne
szállj perbe énvelem ..." a XVII. szá~'adi
énekszerzőink magvas beszédét ••, Óh jer,
Sion, zengj énekeL" pedig Payr Sándor
választékosan csiszolt költeményét öltöz-
teti zenei köntösbe. A "Karácsonyi ének"
és a "Ne szállj perbe ... " karokban a
szövegeu kívűl a vezérrnelódia is magyar
eredetű dallam. Az egynemű karra való
elgondolás bizonyára elő fogja segíteni a
kiadvány széleskörű elterjedését.

Gdrdonyi.
Folyóiralszemle.

A .Luthertum" (Lipcse, Deichert-kiadás)
októberi számában Dedo Müller egy
tanulmányt hoz a teológia naturalis je-
lentőségéről az etika alapvetése számára,
Schomerus Hans pedig a konfesszionaliz-
musról ír egy ami viszonyaink számára is
tanulságos tanulmányt. Ugyan ezen folyó-
irat novemberi számában Schomerus Hilho
Wíardo a dán-hallei missziö jelentőségéröl
közöl egy tanulmányt. Széljegyzetek, vala-
mint gazdag könyvszemle egészítik ki eze-
ket a számokat.
. Az .Eoangelische Theologie" (Kaiser-
kiadás, .('v1ünchen)októberi füzetében Wolf
Hans Walter elmélkedést, Gutbrod Walter
Pál apostol korinthusi müködéséről, Faure
Sándor az "egyházfejedelem eszméjéről"
Schleiermachernál címen tanulmányokat
közölnek, Golluritzer Helmut és Bonhoeffer
Dietrich pedig az egyházi közősség kér-
dését tárgyalják.

A .Deutsche Theologie" (Stuttgart, Kohl-
hammer-kiadás) szeptemberi számában
Würchwein, Viseher ismert könyve nyomán
az Ótestámentomnak a Krísztusról szóló
bizonyságtételévei foglalkozik, Haenchen
pedig egy hosszabb tanulmányt kezd Kier-
kegaardról. . K.

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

A folyóirat elfogadása előfizetési kötelezettséggel lár,
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KONYYSZEMLE
1936. De~ember. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Luther-kuiatás és a keresz-
tyénség története.

Thiel RudoU:
Martin Luthers grosser Krieg ums

Abendmahl. München, 1935. Kaiser
Chr.-kiadása. 49 1. Ára 0.90 RM.
A szerzö -- aki hivatása szerínt ter-

mészettudós - a kőzelmultban nagy fel-
tünést keltett kítünöen megírt kétkötetlaSl
Luther-életrajzával. Ennek egy részletet,
kissé átdolgozott formában, tartalmazza
ez a füzet: Luther és Zwingli elkesere-
dett küzdelmét az úrvacsora értelme kö-
rül, Ezen a ponton Luthert még ma is
szeretík merev hajthatatlansággal, igaz-
talan szűkkeblűséggel vádolni. Thiel azt
akarja megértetni, hogy Luther nem cse-
lekedhetett máskép, ha hü akart maradni
önmagához. - Ez a részlet izelítőt ad
mindenekelőtt a szerzö nagyszerű írói
készségéből. Luther és Zwingli ellentétét
ügyes idézetekkel és illusztrációkkal va-
lóban drámai teszültségüve fokozza. Aki
ezt a fűzetet elolvassa, bizonyára ked-
vet kap a szerzö nagy Luther-életrajzá-
hoz is. w. D.

Mü11erChrista:
Luthers Lieder. Theologische Aus-

legungen. Göttingen, 1936. Vanden-
hoeck & Ruprecht. (95 1. Ára 2.10 RM.
E tanulmány célja: egyfelől Lu-

ther vallásos, teológiai gondolatait igyek-
szik megszólaltatní annak a meg'wőző-
désnek alapján, hogy Luther énekei ma-
gukban foglalják egész teológiáját. De
még inkább elevenné igyekszik tenni Lu-
ther énekeit a jelen, leülönösen a német-
országi «hitvalló» gyülekezetek számára,
amelyekben Luther énekeit ma különö sen
sokat énekelik. Ez az utóbbi szempont két-

- ségtelenül fokozza a sokszor igen komoly
elmélyedésre valló fejtegetések időszerű-
ségét. Számunkra pedig még külön fi-
gyelmeztetést is tartalmaznak: Luther
énekeinek a mi gyülekezeteinkben is sok-
kal nagyobb mértékben kell megszólal-
niuk, Aki Müller Christa könyvét elol-
vassa, annak rá kell döbbennie a mi gyü-
lekezeti éneklésünk (és tegyük hozzá,
mint ennek főokát: énekeskönyvünk)
egyik legnagyobb hiányosságára.

W. D.

Kálvin é. a kálYÍDizmus.
Tanulmányok. Az Institutio négyszáza-

dik évfordulójára írták a debreceni m.
kir. Tisza István-tudományegyetem refor-
mátus hittudományi karának tanárai és
doktorai. Debrecen, 1936. 461 lexikon-
oldal.

E díszes emlékkönyv általános jellem-
zését illetöen utalunk folyóiratunk folyó
évi 9. számában, Wiczián Dezsőnek az
Institutio jubileumára írt cikkére. Az:
emlékkönyv legfontosabb tanulmányai:
Lang hallei professzor: Az 1536-i Insti-
tutio forrásai, Révész: Méliusz és Kálvin,
Soós Béla: Kálvin és Zwingli, Vasady:
Isten megismerésének kérdése Kálvin In-
stitutiója alapján, stb. Payr Sándor:
«Testvéri közösség protestáns énekesköny-
veinkben» c. tanulmányában közísmert
alapossággal vizsgálja négy évszázad tör-
ténetében a közösen használt evangélikus
és református eredetű énekeket. A mai két
új (ev. részről a dunántúli) énekesköny-
vet nézve, testvéri közösség 37 énekben
található. Ez az alacsony szám és az át-
vétel gyakran érthetetlen módja azt mu-
tatja, hogy a megértés egymás kincsei
iránt kölcsönösen csekély, «magyar pro-
testantizmusról» beszélni közel áll az ön-
áltatáshoz. S. J.

Liplak HeiDrich:
Das evangelische Oesterreich.Laa ci.

d. Thaya. Szerzö kiadása. 185 lap és
1 térkép. Ára 9 o. Schilling.
Ez a kötet igen hasznos segédeszköa

az ausztriai evangélikus egyház mai kül-
ső helyzetének megismeréséhez. Egyházi
névtárat ad és röviden ismerteti a főbb
egyházi vonatkozású állami törvényeket,
valamint az érvényben levő és az új, de
még jóvá nem hagyott eg'yházi alkot-
mányt. Az ausztriai 125 anyagyülekezet
három ágostai hitvallású és egy helvét
hitvallású szuperintendenciára oszlík, utób-
bihoz mindössze 6 gyülekezet tartozik.
Legsűrűbb az evangélikusság az elsza-
kított Nyugatmagyarországon (<<Burgen-
land»). Ezenkívül ismerteti még az evan-
gélikus szeretetintézményeket, egyesüle-
teket, iskolákat és a sajtót. W. D.

A svéd egyház története.
Szerkeszti Holmquist Hjalmar és Plei-

jel Hilding. Régen szükségét érezw már
a svéd egyház egy részletes nemzeti e,W-
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háztörténet kiadásának. Eddig az egyház-
történeti anyag csak iskolai tankönyvek-
ben volt feldolgozva, nagyobb tanulmá-
nyok pedig csak egy-egy kernak a törté-
netét tárgyaltak. Holmquist, a kiváló lun-
di egyháztörténész-professzor lelkesítése
hozta össze azt az írógárdát, akik hatal-
masra méretezett 9 kötetben írják meg a
svéd egyház történetet, a keresztyénség
megalapításától napjainkig. - Elsönek
Holmquist .kötete jelent meg, mely a re-
formációt tárgyalja. Széles forráskutatás
alapján lebilineselö képet ad a svéd re-
formáció küzdelméröl ée teljes győzelmé-
~ ~L
Dúda egyháztörténete.

Danmarks Kirkehistorie. Af L. P.
Fabricius. 1. Binds 1. Halvbind. Ind-
til 1241. O. Lohse. 1934. - 1. Binds
II. Halvbind fra 1241 til Kong Hans
Dod. O. Lohse, 1935.
Kevéssel azután, hogy a svéd teoló-

gusok tömörültek egy részletes, modern
svéd egyháztörténet megírására, Dániának
egyik egyszerű, de komoly tudós gyakor-
ló lelkésze. Fabricius L. P. gislevi lelki-
pásztor vállalkozott arra a hatalmas mun-
kára, hogy hiánypótló. részletes történe-
tet adjon a dán egyházról. Hat kötetre
tervezett egyháztörténetéből két kötet, -
a misszió korától a reformációig - már
meg is jelent. Ez a mű' a mellett, hogy a
tudományos bírálat ítélete előtt nyugod-
tan megállhat, bizonnyal nagyon ked-
ves olvasmánya lesz Dánia egyháza egy-
szerü tagjainak is és nagyban hozzá fog:'
járulni ahhoz, hogya dán nép újra nagy
szerétettel és támogató lelkesedéssel for-
duljon annyi áldást osztó egyháza felé.
Alighanem ez a legnagyszerűbb ajándék,
melyet a dán egyház reformáció jának
400-ados évfordulója alkalmából népének
ad. W. L.

Scbmid Lothar:
Paul de Lagardes Kritik an Kír-

che, Theologie und Christentum. Stutt-
gart, 1935. Kohlhammer W. XII, 173
lap. Ára 5.63 márka.
Lagarde a mai Németország bizonyos

köreiben nagy tekintélynek örvend. Akik
ma az Ú. n. «nérnet vallásosságot», «nemet
egyházat» követelik, azok jórészt Lagarde
programmját elevenítik fel. Ez a kö-
rülmény készteti a teológusokat, hogy La-
garde gondolatait alaposan megrvízsgál-
ják és krítikájával.szemben az evangélium
és a keresztyénség lényegének helyes
megértését biztosítsák. Ilyen szempont ve-
zette a jelen könyv szerzőjét is. Világos
vonalvezetéssel, igen bő idézetillusztrá-
ciókkal fejti ki Lagarde kemény kríti-
kájának kialakulását, ennek okait, amik

jórészt egyéniségiében .!! a korabeli pro-
testantizmuson szerzett rossz tapasztala-
taiban rejlenek. De világosan emeli ki
Lagarde kritikájának és felfogásának elvi
alapjait is, nevezetesen a zsidó-farizeus
Pál apostollal és Lutherral való ellentétet,
amiért a reformációt nem tudta megérte-
ni. A könyv ami számunkra is sok ér-
tékes tanulságot nyujt, hisren a keresz-
tyénség nemzeti formába öltöztetésének
gondolata nálunk sem ismeretlen.

W.D.

Magyar történet és élet.
Gr61Apponyi Albert:

Emlékiratai. Második kötet. 1899-
1906. Kiadja a Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, 1934. 212 1.
Az emlékiratok második kötetét - Ap-

ponyi elhalálozván - a Magy. Tud. Aka-
démia adta ki s az Akadémia megbízásá-
ból Nagy Miklós, a képviselőházi könyv-
tár igazgatója rendezte sajtó alá. A kötet
egy csonka idöszak, az 1899-1906-08 évek
eseményeit ismerteti 8 így, sajnos, éppen
a legérdekesebb időkre, a világháborút
megelőző évekre vonatkozó anyagot nél-
külözzük, Apponyi a katonai kérdés mel-
lett, amelynek tárgyalása az egész mun-
kán végig vonul, főkép a 67-es éra ha-
nyatlási folyamatában «Iélekzetvételi szü-
netet» [elentö Széll Kálmán-kormányzat
jellemzésével foglalkozik sokat. Az akkor
még «lappangó erők», a nemzetiségi és
szociális kérdés tekintetében, saját beval-
lása szerint is «álláspontja nem emelke-
dett az átlagfelfugás fölé». A po-
litikai élet eseményeinek ismertetése köz-
ben lépten-nyomon találkozunk a szerzö-
vel, aki felhasznál minden alkalmat, hogy
saját cselekedeteiről és politikájáról el-
mondja, - most már jelentős történeti
távlatból. - hol helytelenítő, hol azon-
ban önigazoló, tárgyilagos véleményét.
Bár Apponyi felfogása 80K tekintetban
teljesen egyéni, és megállapításait sok-
szor nem fogadhatjuk el, emlékiratainak
második kötete mégis nélkülözhetetlen
forrásul szolgál e század első évtizedének:
magyal' történetéhez. Dr. Vác.• Elemir.

A béc:si Gr.Klebelsber Kua6 magyar
törlénetkutat6 iatézet évköayvei.
Ezekből a kiadványokból 1934·ben 3.

IV., tavaly pedig az V. évfolyam jelent
meg. Túlnyomó részben magyar nyelvü
értekezéseket tartalmaznak, erek ,önálló
levéltári kutatások alapján készültek. Fel-
hívjuk folyóiratunk olvasóinak figyelmét
a többnyire hazai, történeti tárgyú dol-
gozatokra. Olvasótnkat e két kötetböl leg-
inkább két cikk érdekelheti : Váczy Péter:
Stephan der heilige als papstlicher Le-



gat és Salacz Gábor: A vatikáni zsinat
és a placetum. Mind a kettő a Hóman
Bálintnak dedikált IV. kötetben van.

K. t.
Székely Oklevéltár. 1219-1776.

Közzéteszi : Barabás Samu. Buda-
pest, 1934. 8-r. XXXIII+490 1. M.
Tud. Akadémia.
A közel ötven éven át gyüjtött okle-

vélpuhlikáció csaknem kizárólag a jog-,
társadalom- és gazdaságtörténet mezejé-
nek megmunkálására hoz új anyagot.
Bár a modern szempontú egyháztör-
ténetírás ennek is jó hasznát vehe-
ti, különösebb érdeklődéssei mégis
azon darabok felé fordul, melyek egyene-
sen az egyházzal kapcsolatos tényeket fog-
lalják Irásba, A 164. szám alatt II. .Iáncs
király (János Zsigmond) kiváltságlevelét .
olvashatjuk, melyben Telegdi Mihálynak,
Székely támadt vára kapitányának meg-
hagyja, hogy az udvarhelyszéki protes-
táns lelkészek et javaikkal együtt véd-
jék meg a jogtalanul háborgatokkal szem-
ben. A 184. számú oklevél a Sepei-szék
esperesének és társainak (egyházmegyei
törvényszék) egy eljegyzést felbontó íté-
letét tartalmazza 1604-ből, részletes meg-
okolással.

Valahányszor oklevéltárakat, aktapub-
likációkat lapozunk s bennük egyházi vo-
natkozásokra bukkanunk, igen-igen élén-
.ken érezzük egy rendszeres evangélikus
egyháztörténeti kiadványsorozatnak, afféle
Monumenta Historiam Evangelicorum
Hunoariae Illustromtia hiányát. A magyar
történetírásnak pillanatnyilag erősen egy-
oldalú világnézeti beállítottsága kétsze-
resen fontossá tenne a szisztematikus egy-
háztörténeti, levéltári anyaggyüjtés meg-
szervezését és megindítását. Az igazság.
akkor is igazság ugyan, ha az emberek
mit sem tudnak róla, de elvet, meggyő-
ződést, világnézetet e földön néma igaz-
ságok diadalra sohasem visznek!

Dr. Xrinll Mikl6 ••

Keresztyén tanítás.
Barth K'roly =

Die kirkliche Dogmatik. 1. Band:
Die Lehre vom Worth Gottes. 1. Halb-
band, Chr. Kaiser Verlag. München,
1932. 544 lap. 8.63 RM. Kötve 9.75.
Barth Károly, a jelenkor leghírneve-

sebb protestáns teológusa, aki első nagy
munkájával, a Római levélhez írt ma-
gyarázatával új utat tört a protestáns
teológiai eszmélkedes számára és a régi
liberális protestantizmus széles köreit té-
rítette vissza a pozítív bibliai alapra, -
még 1927-ben adta ki dogmatikájának;
első, alapvető részét, mely érthetően nagy
érdeklödést keltett mindenfelé. Még mí-
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előtt azonban a. munka folytatásara került
~olna a sor, 1932-ben szélesebb alapon in-
dította meg a mű második kiadását az
alapvető rész külön nagy kötetté bővült
első felének közrebocsátáaával. A terv
szerint, ha a munka befejezése sikerül,
ez lesz a 17. század nagy orthodox rend-
szerei után a protestáns dogmatikai iro-
dalom legnagyobb alkotása.
. A szóbanforgó kötet két förészre oszlik.
Az első szól Isten igéjéről, mint a dog-
matika kritériumáról, a második az isteni
kinyilatkoztatásról, a szentháromság-hit-
tel való szerves összefüggése szerint.

Az összes idevágó problémák tárgya-
lása egyrészt a tárgyi anyag behatöbb
részletezése, másrészt a biblia-teológiai,
dogma- és teológiatörténeti anyag terje-
delmesebb felvétele révén nemcsak tete-
mesen kibővült, hanem sok tekintetben
ki is mélyült, úgyhogy a mü ebben IL
formában a dogmatika beható tanulma-
mányezásának .valóban nagyszabású esz-
közévé készül kiteljesedni. A nagy ter-
jedelemnek és a messzemenö Jlrobléma.-
részletezésnek kétségkívül megvannak IL
maga árnyoldalai és ezekkel szemben bi-
zonyos előnyt jelentett volna, ha a szerzö
az eqése dogmatikát ennek az egy kötet-
nek a terjedelmében dolgozta volna ki.
De el kell ismernünk, hogy a szerzönek
kitünöen sikerült a rengeteg anyaget
alapgondolatainakbelső erejével átvilá-
gítania és elrendeznie, ami rendszeralko-
tó képességének ékes bizonysága. A mü
részletesebb ismertetésébe és jellemzésé-
be itt nem bocsátkozhatunk. Hogy Barth
teológiája, bár lutheri motívumokat is
vett fel magába, egészben véve mégis in-
kább a kálvini tradició szellemi alapján
áll és annak folytatója, az ismeretes
tény; de ez nem tarthat vissza bennün-
ket attól, hogy erre a nagy ígéretü mun-
kájára az első kötet megjelenése után 4
évvel is fel ne hívjuk a frigyelmet.

P.K.

Tbeologlscbe Aulsátze.
(Emlékkönyv Barth Károly 50. szü-

letésnapja alkalmából.) Kaiser-cég ki-
adása, München, 1936. 622 1. Ára 11.75
RM.
Különféle felfogású és értékü cikkeket

és érdekes beszámolókat több ország teo-
lógiai helyzetéről tartalmas; a gyűjtemény.
Számunkra, evangélikusok számára sok
eszméltető és elsőrangúan fontos tisz~zó
cikkel találkozunk benne. Az egész mü
nagyjából egységes alapvető magatartá-
sát mindjárt az első és legjobban sikerült
cikk rajzolja meg. A Szentíráshoz való
kötöttségben nyerünk csak szabadságot a
tanítványságra. A Biblia előtt nem ál-
lunk magunkban, hanem elődeinkkel. tár-
sainkkal együtt. A nyitott Biblia meg-
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értéséért kérdezősködnünk, beszélgetnünk
kell. Csak az ad tekintélyt, ami egyezik
az Irással. Egyház csak ott van, ahol az
Ige igazi megértése van, ahol tanítványok
és tanítók vannak, ahol eleven, mozgal-
mas, közös keresés és kérdezősködés van.

A tanulmányok közül csak a számunk-
ra legfontosabbakat emeljük ki. Ilyen
Diem tanulmánya, amelyben magyarázza
az Ágostai Hitvallás egyházfogalmát. Mé-
lyenszántó, megssívlelendö. Kiemelke-
dőbb tételei: csak a hirdetett Szentírás-
ban jön hozzánk Krisztus, Krisztus je-
lenlétét a hitvallásban való egyetértés,
consensus jelzi. Ahol nem tartják üdvös-
ségbevágóan fontosnak az igehirdetés
tisztét, ott megtagadják a hit által való
megigazítást és cselekedetek által akar-
nak üdvözülni.

Igen szép Ellwein tanulmánya, amely-
ben kifejti Luther theologia crucís-át,
Annyira nagyszerű, hogy csak olvasásra
ajánlhatjuk. Lehetetlen idézeteket kira-
gadnunk belőle. Tanulságos Fausei cikke
Luther es Melanchthon ellentétéről az
ágostai gyűlés közben. Luther Krisztus
győzelmét vallja, azért nem fél az ellen-
ség politikai hatalmától, azért nem haj-
landó az igazság rovására egyezkedni.

Sok eredménye van ennek a kőtetnek,
amit tudomásul kell vennünk, de amiért
nekünk is hálát kell adnunk. Ahol más
értelemre jutunk is, ott is sokat köszön-
hetünk neki. u.

Keusseu RudoH:
Die Willensfreiheit als religiöses und

philosophisches Grundproblem. Berlin,
1935. Furche-kiadás, 225 lap, ára 4.45
RM.
Az akarat szabadsá:gának a kérdése

nem lehet érdektelen a keresztyén ember
számára. Fontosságának a meglátásához
elég arra a kétezer éves problémára gon-
dolnunk, hogy vajjon Isten kegyelméből
ingyen üdvözülünk-é, vagy pedig az aka-
rati tevékenység eredménye, a jócseleke-
det is nélkülözhetetlen hozzá?

A szerzö nagy léptekkel végigvezet a
gondolkodás történelmének főbb állomá-
sain és elénktárja azokat a megoldási le-
hetőségeket, amelyek a különbözö filozó-
fiai és teológiai irányok tolmácsolásában
nagyrészt ma is élnek. Mély történeti ér-
zékkel eleveníti' fel különösen Luther és
Erasmus nagy harcát, amelyben nemcsak
egy kor két reprezentánsa küzd egymás
ellen, hanem ezen problémával szemben
való két alapvető felfogás hordozója, a
bomo christianus és a homo humanus
méri össze szellemi fegyvereit. - A ke-
resztyén ember a megoldást Istenhez va-
ló viszonyában találja meg. A teremtő és
a teremtmény viszonyában a természeti-
fiziológiai, biológiai, pszichológiai törvé-

nyek nem játszhatnak döntő szerepet. Kü-
lőnben is az ember mint személyiség áll
szemben Istennel és a személyiség mint
az egyéni élet megvalósulási formája ;J,

természet törvényei alapján nem alakul-
hat ki. Az is kétségtelen tény, hogy «sen-
ki sem él önmagának». A hívő ember éle-
tének alapvonása az Istennel szemben
való felelősségérzet. Ez a kötöttség jelen-
ti viszont a világgal szemben a legtel-
jesebb szabadságot.

A könyv nemcsak ismeretterjesztő mü,
hanem építő is. Stílusa könnyű és érdekes
gondolatmenete leköti az olvasó figyelmét.

R.
SchliDk, Edmund:

Der Mensch in der Verkündigung
der Kirche. Kaiser kiadása, Müncherr,
1936. ,3311. Ára 4.73 RM.
Rendkívül figyelemreméltó tanulmány-

ban tisztázza a szerzö az ember tevé-
kenységének szerepét az igehirdetésben és
az ige hallgatásában.

Az ember nem tudja magától megérteni
Isten igéjét, hanem okvetlenül félreérti.
Nem tudja éppen ezért hirdetni sem.
Egyedül Isten adhatja igéjét és egyedül
Isten adja a hallást is. De nem hagyja
tétlenül az embert, hanem parancsot ad
neki arra, hogy keresse a Szent írás igazi
megértését és hirdesse azt, amit megér-
tett belőle. De akármennyi erőfeszítést'
követel Isten mind az Irás magyarázása-
ban, mind a hallgatókhoz közelhozásában,
magunktól sohasem tudjuk elérni, hogy
emberi szavaink igévé váljanak. Kétség-
beejtö volna az igehirdető, de az ige.-
hallgató helyzete is, ha nem szólana az
evangélíum : Isten igéretet ad, hogy az
igehirdetés emberi szavaiban ö maga szó-
lal meg és minden önteltségünk ellenére
igéjének meghallását adja.

Kevés könyv ad annyi indítást és oku-
lást az egyház központjáról, az igehir-
detésről, mint ez a könyv. Minél több
kézbe kellene eljutnia. u.
Kreck, Walter:

Die Lehre von der Heiligung bei
H. F. Kohlbrűgge. Kaiser kiadása.
München, ,1936. 183 1. Ára 2.70 RM.
Kohlbrügge, a nagyhírű elberfeldi re-

formátus lelkész (megh. 1875) szigorú
kálvini teológiájával ma ismét erősan
hat. Igy érthető, hogy müveit me;gtjelen-
tetik s hogy e könyv vele foglalkozik.
Kohlbrügge szerint a megszeetelödés a ke-
gyelem uralma a hívő ember életében. A
megigazítás és a megszentelödés együt-
tes ajándéka Istennek egész életünkben.
Ebben lehet röviden összefoglalni a szer-
ző eredményét. Meglátszik ugyan minde-
nütt jellegzetesen református szelleme, kü-
Iönösen a törvény és az evangelium vi-
szonyában, de I:\Z is bizonyos, hogy nagy:



haszonnal forgathatja minden gyakorló
evangélikus lelkész is, mind Kohlbrügge
írásait, mind ezt a könyvet. o.

Szentírástudományok.
Az Ótestámentom
üzenete és bizonyságtétele az utolsó em-
beröltők .folyamán igen nagy mértékben
elvestlett lelkészcink és gyülekezeteink
számára. A teológiai kritika mindent
szétmállasztó szkepszisével régtől fogva
egyengette az útját annak a harcnak',
mely manapság az Otestámentom körül
éppen azért tombol, mivel a keresztyén-
ségen belül sokan és pedig még lelkészek
is 'nem tudnak vele mit kezdeni, E hely-
tletben égető szükség van olyan köny-
vekre, amelyek korszerűen és mégis ke-
resztyén hitünk alapján tárják fel ar.
Ötestámentom kinyilatkoztatástartalmát.
A 'lipcsei Gustav Schlossmann (Gustav
Fick) kiadóvállalat sorozata: «Bibelhilfe
für die Gemeinde» ezen a szükségen akar
segíteni. A sorozat alapos és mégis köz-
érthető, lelkészek és bibliaköri vezetők,
vaJIástanítók ·és értelmes \ bibliaolvasók
által egyaránt használható írásmagyara-
zati .műveket foglal magában, melyek
közül .ez alkalommal külőnösen két kötet-
re -hívjuk fel olvasóink ftigyelmét. Al'l
egyikben Kroeker Jakob «Ausgewahlte
Psalmen» címen (1936. 166 lap, ára 2.10
RM)tizenöt zsoltár értelmezését adja.
Kroeker egyike a legáldottabb mai gya-
kor lati ,bibliamagyarázóknak : ez a köte-
te is meglep gaedagságával. A zsoltár-
költök .hite új színekben tárul fel előt-
tünk. A másik kötetben Hertzberq Hans
Wilhelm: «Der erste Jesaja» címen Ezsa-
jás .prófétával ismertet meg bennünket,
E könyvben a teológiai kritika is kény-
telen a hit swlgálatába állani. Ily mó-
don .Ezsajás próf'éciája rendkívül eleve-
nen áll az olvasó elé, aki állandóan érzd
benne Istennek hozzánk is szóló igéjét.
- E sorozat kiegészítéseként jelent meg
immár 2. kiadásban ugyanannál a kia-
dónál Sehosie Gerhard «Lebendige Bí-
belerf'assung» c. kötete (1936, 110 lap, ára
1.20 RM). Ügyes összefoglalás első beve-
zetésül a Bibliát olvasó értelmiség szá-
mára, amely nemcsak a Szentírás és az
egyes iratok keletkezéséről tájékoztat rö-
viden, hanem megvilágítja azokat a leg-
fontosabb .kérdéseket is, melyek miatt a
Bibliát állandóan támadják. Különösen ki
kell emelnünk azt a fejezetet, melyben
a szerzö igyekszik elhárítani olvasóinak
az -útjából a Biblia hamis olvasására ve-
zető veszedelmeket. K.

Leipoldt Johannes:
Jesus und Paulus - Jesus oder Pau-

lus? Leipzig 1936, Dörtfjíng & Franke
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kiadása, 94 lap, ára 2.85 RM.
Pál apostol állítólagos «zsidó» gondol-

kodása és teológiai fogalmai miatt Né-
metországban állandó céltáblája az új-
pogány támadásoknak. Ezért Leipoldt igen
fontos feladatra vállalkozott, mikor Jézus
és Pál apostol viszonyát igyekszik tisz-
tázni oly értelemben, hogy Jézus és Pál
egymással összhangban van, amennyire
csak mester és tanítvány, üdvözítő es
megváltott általában összehasonlítható.
Ezt a tételt a szerző rendkívül gazdag,
sokszor új szempontokat adó bizonyítás-
sal igyekszik alátámasztani, mely nem-
csak az Újszövetségnek, hanem az ókori
vallástörténetnek is szuverén ismeretéről
tanuskodik. Ahogyan a szerző Jézust és
Pált, mindegyiket saját átéléséből, kőr-
nyező világukból és az előttük álló fel-
adatokból megérteni és megértetni 'tőrek-
szik, mindenképpen tanulságos, még ak-
kor is, ha az olvasó éppen Leipoldt fej-
tegetéseinek hatása alatt arra a meggyő-
ződésre jut, hogy a könyvében tárgyalt
kérdések a vallástörténeti vizsgálódás esz-
közeivel tulajdonképpen nem közelíthetők
meg, mert gyökerük sokkal mélyebben, a
hit számára világosodik csak meg. K.

Jesus Christus
im Zeugnis der Hl. Schrift und ker
Kirehe. München, 1.936, Kaiser-kiadás,
253 lap, ára 4.50 RM.
Ez a gyűjteményes kötet elénk tárja a

Krisztus-hit és a Krisztusról szóló ta-
nítás legfontosabb kiformálódásait.
Schmidt Karl Ludwig, Bultmann és Gaug-
ler az Újtestámentom krisztológiájának
három legfontosabb problémakomplexumát
tárják: .fel s ha fejtegetéseik nem is min-
denütt elégítik ki az olvasót (különösen
Schmidt és Bultmann), mindenütt tanul-
ságosak, ügyesen foglalják össze az újabb
kutatásban 'érvényesülő szempontokat s
azoknak .egyéni színt adnak. A figyelmes
olvasó hamar észreveheti. hogy annak a
teológiai kritikának az ideje, amely az
újtestámentomí -Krisztus-hrtet szembeállí-
totta 'Jézus evangéliumával s az utóbbit.
modern kereszmék befolyása alatt kri-
tikailag megrövidítette, végleg lejárt.
Gilg egy na@yszabású tanulmánya az;
ó-egyházi krisztológia kialakulását és je-
lentőségét igyekszik kidolgozni, Wol!
Luther 'Krisstus-prédikációjáról ír egy
rendkívül gazdag tartalmú tanulmányt,
Dominicé pedig Kálvin krisztológiíájáz
vázolja fel. Újra meg újra meglepi az,
olvasót e kötet tanulmányozása közben
Luther Krisztus prédikációjának elevensé-
ge, mely őt közvetlenül az Újtestámentom
bizonyságtétele mellé állítja. K.
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Lelkészi szolgálat.
Segédeszközök a lelkészi szolgálat-

hoz.
A mind sokoldalúbbá váló lelkészi szol-

gálathoz mind sürűbben jelennek meg ko-
moly, jóakaratú segítséget tartalmazé
könyvek. Nagyrészben magyar nyelvűek
is. - A Kálvin-könyvtár 12-14. számá-
ban megjelentek a református egyházr
1935. évi rádióprédikációi: «Lélekben ée
Igazságban» címen. (Ára 1.80 P.) Sokol-
dalú, változatos prédikációs kötet azért.
is, mert 8 reí'. igehirdető szólal meg ben-
ne, de azért is, mert a ma égető problé-
mákat állítja az Ige világosság'ába. -
Földmívesnépünk lelkéhez akarja közel-
vinni az evangelium komoly üzenetet
Ecsedy Aladár prédikációgyüjteménye:
«Kriseius az eke nyomában». (Tahitótfa-
lu,1936. Ára 2 P.) Meleghangú igehirdeté-
sek. - Rövid elmélkedéseket tartalmaz dr.
Kuyper Ábrahám: «Szeresd az Urat» c:
könyve. (Ford.: dr. Horváth László. Dom-
bóvár,1935.) Hollandia egykori miniszter-
elnöke, az egyház hűséges munkása egész-
séges útmutatásokat ad bennük egy beteg-
ségéből menekülést kereső világnak. -
Mély meggyőződés hangja jellemzi Békefi
Benő második kiadást ért öt bizonyságtételt
tartalmazó: «Én Uram és én Istenem» c.
könyvét. (Debrecen, 1935. Ára: 60 fillér.)
- Akinek szenvedök között, kórházban
van szolgálata, gazdagodással olvassa el
Hoffmann de Visme Zsuzsánna: «Isten
tudja, miért ...» c., levelekből es napló-
jegyzetekből álló könyvét. (özv. Fiens
Elekné fordítása. Kálvin-könyvtár 15. sz.
Ára: 1.- P.) - Az «Igazság és Élet»
füzeteinek 4. száma (Városi nyomda, Deb-
recen) dr. Vasady Bélának egy különös
című konferenciai előadását adja: «A re-
formátus pogány». Ostorozza benne a pad-
~Ol'!, a paphoa.: a naphoz, a laphoz, a ke-
resztlevélhez, az ajánlólevélhez, az ok-
levélhez, az útlevélhez kötött, félelem-,
szégyenlem-, kényelem-vallásosságot.

A németországi egyházi helyzet kér-
déseivel is minduntalan foglalkoznia kell
a gyakorló lelkésznek. Dr. Hoier Hans-
nak az Allgemeine Lutherische Kirchen-
zeitungban közölt : Zweite Iieiormation,
oder Vollendung del' Reiormations» c. bö-
vített tanulmánya szembeszáll azokkal,
akik úgy az egyháaiitan, mint az e'f!)y-
házszervezet kérdésében második reformá-
ciót követelnek és a lutheri reformáció
helyes megvilágításával hangsúlyozza,
hogy a reformáció beteljesítésére van
szükség. (Dörffíling : & Franke, Leipzig,
0.60 RM.) - 4-11 számú folytatása jelent
meg Althaus Pál: «Der Herr der Kirche»
című füzetekben kiadott prédikációinak.
Mindegyik hatalmas szózat a jobb jövőt
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kereső egyetemi ifjúsághoz. (Bertelsmann
kiadása, 1935-36. Fűzeténként 0.45 RM.
Elöfizetés egy évre 1.50 RM.) - Ugyan-
csak folytatja 7-18. sz. f;üzeteiben Sam-
metreuther J.: «Bekenntnisprediqten» c.
sorozatát. (München, Kaiser-kiadás. Fü-
zetje 0.34 RM.) Althausnak, valamint a
Sammetreuiher gyüjteményében megszó-
laló, hitvallásos alapon álló lelkészeknek
az igehirdetése nemcsak írásszerűség, ha-
nem a gyakorlati élettel való kapcsolat
tekintetében is igen sok megsztvlelésre
való útbaigazítást adhat igehirdetőinknek.
-- Olvasóink figyelmébe ajánljuk továbbá
a következö két munkát: Der 23.
Psalm, Luthernek 1536-ból származó zsol-
tármagyarázata, irodalmi német nyelvre
átültette Przybylski Lothar (Dörfüling
& Franke, Leipzig. Ára: 0.90 RM.) -
Taglicher Dank címen Brockhausen, Hei-
de és Köller asszonyok írtak az év min-
den napjára szolgáló néhány mondatos
hálafohászt. (Bertelsmann kiadás, Güters-
loh.) W. L.

Viktor Gabriella:
Engedjétek hozzám jönni It .gyermeke-

ket. (Bibliai történetek gyermekek számá-
ra.) Kecskemét, 1935.

Ahol vallástanítók, vagy vasárnapi is-
kolák vezetői a mai pedagógia eszközei-
vel dolgoznak, alig nélkülözhetnek egy
olyan segédkönyvet, amely a bibliai tör-
ténetek színes, a gyermekek számára va-
ló feldolgozását adja. Ezen a hiányon
akar segíteni a szerző.

A bibliai történeteket valláserkölcsi
igazságok szemléltetőiül fogja fel. Már-
most a szemléltetési eszközt, - tehát a
történetet - úgy formálja, hogy amit
szemléltet, minél inkább kidomborodjék,
Aki a bibliai történetek ily feldolgozá-
sára vállalkozik, könnyen abba a veszély-
be jut, hogy az írói fantázia és a peda-
gógia fegyverzete alatt' elvész az Isten
Igéje, Itt azonban minden az ige szol-
gálatában áll. Már az Oszövetség törté-
netei mog'ött ott van az üdvtörténeti
szempont, már ott megszólalnak újszö-
vetségi gondolatok. A szerző könyvét
«gyermekbiblíának» szánja, éppen ezért,
bár csak 20-20 történetet közöl az 0-
és Újszövetségből, mindenütt feltünteti az
összefüggéseket is.

A könyvet melegen ajánljuk lelké-
szeínk és tanítóink, sőt híveink figyelmé-
be. Szab6 Lajos.

B. Galldy Lász16 I

Házassági káté evangélikus hívek
számára. Budapest, 1936. Kiadja az Or-
szágos Luther Szövetség. Ára 10 fil-
lér. 30 oldal.
Egy ilyen füzet kiadása azt mutatja,

hogy az Országos Luther Szövetség tisz-



tában van feladatával: válóban szükség
van arra, hogy híveink könnyen hozzá-
férhető formában tájékoztatót kapjanak a
házasság kérdései felől. örvendetes, hogy
a Luther Szövetség vállalkozott ilyen,
széles olvasókörnek szánt, olcsó «káté»
kibocsátására. De annál sajnálatosabb,
hogy ez az irat a legegyszerűbb problé-
mákat válasz nélkül hagyja. Foglalko-
zik ugyan azzal, hogy mi a Iházasság, de
csak Luther felfogását védi röviden. Nem
fejti ki a házasság rendjét, holott ez egy
népszerű iratban is nélkülözhetetlen vol-
na. Ennek megfelelően az állam jogairól
sem szól elvi alapon. Nem feladatunk;
hogya részletekre kiterjedően megvizs-
fgáljuk a füzet minden fejezetet, de külön-
ben is meg kell látnunk, hogy a tál'g'lY-
nak itt tapasztalt polémikus és hangulatos
kezelése szoros összefüggésben van azzal
a határozatlansággal, amely egyházunk
részéről hazánkban a házasság terén ve-
szedelmesen rnutatkozík. Égetően szük-
séges, hogy sok mással együtt ezt a kér-
déskomplexumot is revizíó alá vegyük,
a régi frazeológiával leszámoljunk és a
teológia segítség'ével ellenállóképes fele-
lettel lépjünk a világ elé. mi,

Katolikus egyház.
Ohlemüller G.:

Politischer Katholizismus. Berlin,
1936. Az Evangelischer Bund kiadása.
63 lap. Ára 0.45 RM.
A szerzö elvi szempontból is foglalkozik

a politikai katolicizrnussal, ezerinte ezt
a vallásos katolicizmustól elválasztani nem
lehet, de elsősorban azt vizsgálja, mi-
képpen viselkedett a németországi katoli-
cizmus a «második birodalomban» és mi-
lyen magatartást tanusít a «harmadikbaái»,
A katolicizmus nemzetköziségénél és ál-
landó uralmi vágyánál fogva a könyv ta-
nulságai minket, magyarországi evangé-
likusokat is érintenek. s. J.

Kleiaeidam Erich-Kass Otto:
Die Kirche in der Zeitenwende. Salz-

burg, 1936, Anton Pustet kiadása, 404
lap, ára 12.96 o. Schilling.
Ez a gyüjteményes kötet katolíkua

szempontból -világítja meg a keresztyén-
ség mai harcának égető kérdéseit. Első
sorban a nemzeti szocíalísta Németor-
szág világnézeti és egyházi politikája
által felidézett világnézeti kér~ekről
van benne szó. Igy az ótestámentom,
Jézus és Pál apostol bibliai arca, a ger-
mán vallás, Eckehart kérdései kerülnek
elő, -de megvilágítást nyernek pl. az eg<y-
háztört~netének «emberi» {azaz erősen
támadhato ) :vonásai, a nevelés, a totális
állam, fajiság és házasság kérdései is
(utóbbi a «Oasti connubii» enciklika alap-
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ján) stb. A hitehagyott Bauhefer az evan-
gélikus egyházról ír: a német egyházi
harc alapvető kérdését az Egyház lénye-
gének és valóságának a kérdésében igyek-
szik feltárni. - Természetes, hogy a ta-
nulmányok különféle értékűek s azon
sem csodálkozhatunk, ha akad bennük
olyasmi is, amit mi protestánsok idegen-
kedéssel olvasunk. Azonban így is sokat
tanulhatunk .abból, hogy hogyan ragadja
meg a katolikus egyház teológiai mun-
kája a modern kerkérdéseket és hogyan
igyekszikazokra a maga nézőpontjából fe-
leletet adni. Ez a felelet számunkra azén
is tanulságos, mert mi katolikus többség
közt élünk: e kötet nagyon alkalmas ar-
ra, hogya modern katolicizmussal, apo-
logetikus és propagandisztikus munkájá-
val megismertessen. r,

Schaeider Friedrich:
Bíldungskrafte im Katholizismus

der Welt seit dem Ende des Kríeges.
Herder kiadása, Freiburg, 1936, XXII
és 404 lap, ára kötve 6.15 RM.
Ez a könyv a legmodernebb kateli-

cizmussal, a háború utáni katolikus egy-
házzal ismertet meg. Azt tárja fel, hogy
katolikus szakférfiak megítélése szerint
minő kultúrális erő rejlik ,<1 katolikus
egyházban. Evégből nemcsak a katolikus
pedagógiai törekvéseket (és részben a ka-
tolikus iskolaügyet is) ismerteti orszá-
gonként (sajnálatos, hogy e sorból Ma-
gyarország teljesen kimaradt), hanem a
katolicizmus kultúrális munkáját és kul-
túrálís hatalmát is részletes egyes tanul-
mányok formájában. A tanulmányok álta-
lában szakavatott l\.ézből származnak és
tanulságosak. Ma, amikor az egyház kul-
túrális munkájának az értékét a keresz-
tyénellenes irányzatok erősen támadják,
(el')a könyv igen jó szelgálatot tesz a ka-
tolicizmusnak s vele együtt az egész ke-
resztyénségnek. Milyen kár, hogy nincs
hasonló természetű munka evangélikus
részröl l") r;

Filozófia.
Barl6k Gy6rgy:

A középkori és újkori filozóf,ill, tör-
ténete. A Református Egyházi Könyv-
tár XVIII. kötete. Budapest, 1935.
E:z;t a müvet örömmel és hálával veszi

a kezébe mindenki, aki tisztelettel tekint
Böhm Károlyra és iskolájára. Filozófiai,

*) A freiburgi Herder-cég rendkivül ügyes és ak-
tív könyvpolitikájának legújabb terméke ••Am Bü-
chertiseh" c. folyóirata is, melyben rendszeresen táj é-
koztat elsősorban szépirodalmi és a nagyközönségnek
szánt kiadványairól. A cég ezt a rendklvUl tanulságos
tájékoztatót ingyen küldi meg az érdeklődóknek. So-
kat tanui hat belőle az, aki a keresztyén széplrodaiom
iránt érdeklődik, valamint az is, aki az evangélikus
kBnyvpolitika kérdéseivel íogtatkostk.



filozófdatörténeti irodalmunknak jelenté-
keny gazdagodását jelenti ez a munka,
amely ennek az iskolának a szemszögéböl
tekint végig a filozóftia fejlődésén. S két-
ségtelen az is, hogy a kiváló szerzöt tu-
dása és írói készsége egyenest predeszti-
nálta ennek a feladatnak a vállalására.
Ez ~ filozófiatörténet mégis fájdalmas
csalódás számunkra. Mert - nyilván a
kiadó szükmarkúságából - Horváth J ó-
zsef több mint két évtizede félbenma-
radt, azóta elavult filozófíatörténetének
a «folytatását» kapjuk, holott Bartók
György az az ember, akire rá lehetett vol-
na bízni a Iilozófdatörténet egészének a
meg írását.

Hasonlóképen a kiadói szükmarkúság le-
het csupán a magyarázata annak is, hogy
Bartók egy kötet ugyancsak ezerény ke-
retei között kénytelen beszámolni' a kö- Jaeger WerDer:
zépkorí, újkori és legújabbkori filozófia Paideia. Die Formung des griechí-
történetérül s így kénytelen elhagyni, schen Menschen, 1. kötet, 2. kiadás,
vagy nagyon rövidre fogni olyan fejeze- Berlin, 1936. W. de Gruyter kiadása,
teket is, amelyek ép ennek a filozófiatör- 513 lap, ára 6 RM.
tenetnek első sorban teológiai érdeklő- Jaeger, a berlini egyetem nagyhírű
désü olvasóközönsége számára fontosak. klasszika-filológia professzora ezen rö-
A Baaderről szóló legújabb irodalom bi- vid idő alatt 2. kiadást ért nll.g!Ysoo.bású
zonysága annak, hogy ennek a gondolko- munkájában rendkívül szemleletesen és
dónak ép számunkra van mondanivalója s vonzóan megírt görőg kultúrtörténetet ad,
a mai teológiai helyzet különösképpen vagy .pontosabban, arra a kérdésre keresi
Kierkegaard részletes tárgyalását tette vol- történeti tájékozódással a feleletet, hogy
na szükségessé, Sajnálatos az is, hogy a a «görög ember» mint eszmény és mint
magyar Iilozófíaí irodalomról a Böhrn valóság hogyan formálódott ki. A görög
Károlyról szóló fejezeten kívül csak szór- lélek mindig egyik legfőbb feladatának
ványos adatokat kapunk, Pauler Ákos- ismerte az embernevelést és emberfor-
nak, már mint Böhm Károly pendantjá- málást.Hiszen ami mint életformáló esz-
nak is meg kellett volna kapnia az öt mény ma a szemünk előtt lebeg, az nagy-
megillető helyet. Talán remélhetjük, hogy részt még mindig a görögök örökségé-
Bartók György - kedvezőbb körülmé- ből itáplálkozik. Ezért Jaeger fejtegetései,
nyek között - megajándékozza írodal- melyek egészen újszerü szempontokat szó-
munkat egy teljes Iilozófdatörténettel, laltatnak -meg, a modern életeszmény s
amelyben elmondhatja mindazt, amit most különös en a modern nevelési törekvések
félre kellett tennie. Amit most adhatott, szempontjaból is jelentősek. Jaeger mü-
azért mindenesetre hálás köszönet illeti vének ezen első kötete: a görög művelödés
meg. p. P. történetet egészen az «attikai szellern
Thielieke HeliDut: csúcspontjáig -és kriziséig» tárja fel. Igy,

sajnos, éppen ott szakad meg a fonal, ahol
Vernunft und Offenbarung. Eine érdeklödésünk a legmagasabbra feszül, a

Studie über die Religionsphilosophie nagy attikai tragédiaköltőknél, Aristo-
Lessíngs, Bertelsmann, Gütersloh. Ára phanesnél és 'I'hukydidesnél, Sokrates éS
5.10 RM. Platon -tárgyalása már egy új kötetre
A vallásfilozófriai kérdést Lessingre vo- marad.' Bárcsak hamarosan megjelenne

natkozólag a kővetkezőképpen állítja fel: e fontos mü további folytatása is! K.
ha észen nemcsak szellemünk eg,y funk-
cióját, hanem összes szellemi képességein- PolDer ÖdÖD:
ket magába foglaló gyüjtöfogalmat értünk, Az államelmélet néhány főbb kérdé-
akkor az ész képes arra, hogy ismereteink se. Budapest, 1935. A Magyar Tudomá-
fölé egy bizonyos ideologikus felépítményt, nyes Akadémia kiadása. 73 lap.
mítoszt, világnézetet is· teremjen, pusztán Eszékfoglaló értekezes három főrész-
a saját önkifejtése által s a kinyílatkoz- ben az állam alkotó részeivel, az állami
tatás ilyenformán a maga történetiségeben szervezet belső ezerkezetével és az állami
egy egyszeri, kerhoz kötött s immanens hatalom megnyilvánulásaival 'foglalkozik.
terméke az emberi ész misztíkus, intui- Az alapvető fogalmaknak ilyen, a tiszta
ciós önkifejtésének, vagy a kinyilatkoz- tudományossággal végzet tisztázása hálá-
tatás az emberi szellem körét meghaladó, ra kötelező szolgálat eszméktől zavaros
Istennek bennünket egy valóságos létál- időnkben, a felületes és felelőtlen politi-
lapotban érintő cselekménye s mint ilyen zálás aranykorszakában. s. J.

Nyomatott Székely és Társa könyvnvomdájában Sopron, Várkerület 66,
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aktuálisan transzcendens.
Lessing szerint az emberi nem és szel-

lem fejlődese abban áll, hogy a kinyílat-
koztatás igazságai lassan észigazságokká
lesznek. Vajjon ez a teljes ész-autonómia'
vagy az aktuálisan transzcendens kinyi-
latkoztatás észbeli és ész általi tükröző-
dése értelmében veendő-e ?

Thielicke szerint Lessing kinyilat-
koztatási fogalma ,- bár jellemző gondol-
kodásbeli dualizmusát fenntartva - az
aktuális transzcendencia irány vonalába
lesik s ezzel a felvilágosodás Lessing-ké-
pétől eltéröen egy egészen új, korunkban
is nagyon időszerű Lessing-kép körvona-
lai bontakoznak ki. F. 1.

Vegyesek.



Levelesláda ..
Az idei reformációi ünnepléssel kapcsolatban két kérdés érkezett

szerkesztőségünkhöz:
1. Igaz-e az, hogy az evangélíum a legmagasabbrendű élet-

eszmény, amint arról az egyik ünnepi szónok beszélt?
'2. Nem csinálunk-e bálványt Lutherből akkor, ha úgy írunk és

beszélünk" róla, ahogyan sajtóban és előadásokban ma tenni szoktunk '1
Nem tudjuk, kire gondolt a kérdező, de nem is kérdezzük.

Tisztelettel adózunk az előadónak, akárki volt is, de azt őszintén meg
kell állapítanunk, hogy egy múlóbanlevő világ félreértése szólalt meg
szavaiban. Ez az itélet azonban minket is ér. Vizsgáljuk csak meg a
mi szavainkat! Amikor az evangéliumról, mint életeszményről beszélt,
az idealista vallásosság szószólója volt. Ez pedig teljesen kiforgatja az
evangélíumot mivoltából. Isten cselekvéséből emberi követelményt csi-
nál, Isten ajándékából kételességet. Az evangelium örömhír arról, hogy
Isten eljön, mint király. Az idealista vallásosság pedig az ember érzű-
letének megváltozását, felelősségének felébredését követeli. Történetileg
érthető, - hitben elitélendő is, - hogy a háború előtti materializmus-
sal szemben az idealizmus szővetségét kereste a bensőleg megrokkant
keresztyénség. Legnagyobb alakja ennek a törekvésnek éppen Prohászka
volt. Csakhogy ami illik a római katolicizmushoz, az nem mindig fér
meg az evangéliummal. Azóta kiderűlt, hogy az idealizmus nem kisebb
ellensége a keresztyénségnek. mint á materializmus.

Lutherfől éppen azt kell első sorban megtanulnunk, hogy ne az
embert magasztaljuk, még a hívő, hitében hősies embert sem, hanem
az élő Istent. Szakítanunk kell azzal a vallásossággal, amely pusztán a
romantikus szellem feléledéséveI jár együtt, amely teljesen az ember
körül forog. Holott ez érvényesül egyházunkban majdnem teljesen.
Isten valóban Isten! Ezt kell kíméletlenül hírdetnünk és vallanunk.
Különben minden gyönyörű ünneplésünk ellenére elveszünk.

M. S. Bp. Teljesen igaza van, amikor azt tartja, hogy Szkhárosi Horvát András-
nak éneke eredeti alakjában, amint azt novemberi számunkban közöljük, sokkal különb
min t az énekeskönyvünk 258; száma alatt található "javított" kiadás. "Nyelvének dara-
bosséga, rímeinek négyes ismétlődése, a reformáció századának hitét, erejét, elszánt-
ságát sokkal jobban tükrözi, mint az átdolgozott agyonsimftott alak, amelynek alig van
már köze Szkhárosi-hoz. - Sajnos a többi régi magyar énekünkkel is csaknem ugyan·
az az eset. Ha a jövőben" Isten segítségé vel megszületik egy új egyházi énekeskönyvünk,
abba régi magyar énekeinket eredeti alakjukban kell felvenni. Ezt megkívánja már a
'saját multunk megbecsülése is, - De ez nem csak a szövegekre áll, hanem adalla·
mokra is. Szkhárosi énekének pl. van saját régi magyar dallama és semmi szüksége,
hogy arra a busongó "kuruc" (?) dallamra énekeljük, amelynek szelleme homlokegyenest
ellenkezik a szöveg hitvalló szellemével. Az eredeti dallam most már könnyen hozzá-
férhető, mert helyet kapott az idén megjelent "Konferenciai énekeskönyvben" (ára 40
fillér). Értesülésünk szerint az idei reformációi emlékünnepen a budapesti ev. gimná'
ziumban eredeti szőveggel és" dallammal előadták ezt az éneket s igen nagy tetszést
arattak vele.

H. L. R.-ligeL Sorait érdeklődéssei és meleg rokonérzéssel olvastuk. Mélysége-
sen együtt érzünk panaszával nemzetünk és társadalmunk szetszakadozottsága miatt és
átérezzük annak. a felhívásnak a jelentöségét, mellyel létünk végső feltételeinek meg-
világításával mindazokat összefogásra és közös munkára hívja, akiktől el lehet várni,
hogy létünk feltételeit világosan felismerik. Sajnos úgy van azonban, hogy társadalmunk
szétszakadozottséga olyan nagy és mélyreható, hogy az ilyen jóindulatú figyelmeztetések
siket fülekre találnak. Javulás emberi elgondolásoktói nem is várható, mert létfeltéte-
leinket mi nem tudjuk megváltoztatní, Segítség csak abban van, ha megtanulunk ismét
Isten akaratára és "igéjére figyelni.
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Hitvallási irataink
Az Agostai Hitvallás. Fordította Prőhle Károly. 1930. 50. f.
Az Agostai Hitvallás. Fordította Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile kiadás. 2 P.
Ul!yanaz, a Luther Társaság kiadásában. 40 f. .•
Doktor Luther Mát<lon Nagy Kéteja. 1930. 1 P.

Luthertől
Művei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. I-VI. kötet. 1904-1917.

Fűzve 60 P, kötve 80 P. A IV- Vl. kötet egyenként: fűzve 8 P.
kötve 10 P. .

A keresztyén ember szabadságáról. 1927. 1'50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) a 30 f.

Lutherről
Prőhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929. 80 f.
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. 80 f.
Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. 1936. 80 f,
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Szabó József: A nagy reformátor. 1936. 50 f.
Walther Vilmos: Luther jelleme. Karácsonyi ára 1'50 P.
Walter.János: Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése. Karácsonyi ára 10 f.

Az ige és az imádság szolgálatában
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megüjhodása. 1932. 8 P.
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935. Elöfizetöinknek kíadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3'80 P, kötve 4'80 p, másutt 5 P, ill. 6'20 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-től.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3'50 P.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiuk. 3'50 P.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936. 1'50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 30 f.
Fébé Naptár az 1937. évre. Könyvalakban 1'60 P, tömbalakban 1'40 P.
Magyar keresztyének naptára 1937·re. Könyvalakban 1'60 P, 'tömbalakban

1'20, fali táblával 1'60 P. \.
\

Építő könyvek
Kapi Béla : Isten hárfá sa. 2 P
Oravala Agoston: A parasztpróféta. 6 P.
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Reményik Sándor: Kenyér helyett. 2 P.

" ! 'i Ugyanaz: Romon virág. 4'SO P.
.,i E könyvek legegyszercibben az evangélikus könyvkereskedések útján szeréz-

" .helők be. Ilyenek pl. : Luther-társaság könyvesbolt ja, Budapest VIlI.. Ullöi-út 24. Fébé
'-;''''.'' . könyvkereskedés, Budapest VII., Damjanich-utca 2S/a.
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December elejére megjelenik:

SZTEHLO GABÓR és URBAN ERNŐ:

ISTENÉ VAGYOK.
Az Egyhái tanítása kérdésekben és feleletekben.

E könyvecske nagy szűkséget elégít ki, mert röviden, de mégis az egész ke-
resztyénséget felölelve nyujtja Jézus Krisztus Egyházának a tanítását. Ara az általános.
szükségletre való tekintettel 30 fillér. Kapható az evangélikus könyvkereskedésekben.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN.


