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Szabadság - a kereszt alatt.
Gal 5,1 és 11.

Valóban, az evangéliuni .népe asz a bad s á g nép e! Nem a szolga-
ságé . '. De tovább kell mennünk az apostollal. Szerinte a szabadság népe egy-,
szersmínd a ker esz t nép e! Nemde: különös gondolatmenet?! Ezen a pon-
ton ismét nyilvánvalóvá .lesz, hogy az emberi szabadság-eszme .és az evan-.
qéliumi szabadság két -kűlőnbőzö dolog! Ha az ember szabadságról álmodik,
akkor ezt a szabadságot úgy álmodja meg, hogy laz teljes függetlenség legyen,
Úgy szeretnék és akarok szabad lenni, hogy magam parancsolj ak magamnak,
senkihez egy pókhálószállal se 'legyek odakötözve, magamban és magamért él-
hessek. Az evangélium ilyen szabadságot nem ismer. Krisztus megszabadítoU
bennünket a törvény átkától, de nem szabadít fel ebben a világban a kereszt
alól! A keresztyén ember szabadsága nem lehet a kereszttől való szabadság.
A mi szabadságlevelünk oda van kötözve a Krisztus keresztjére. Annak, hogy
mi szabadok legyünk mínden törvénytől, emberi szokásoktól, ceremóniáktód,
az az ára, hogy oda legyünk kötözve a .Krisztus keresztjéhez. Az evangéliuni
szerint az ember akkor szabad, ha a Krisztus rabja, ha nem tágit a Krisztus
keresztf'ájától, ha ott gyökeret 'ver a lilla és szüntelenül azt hirdeti: Krisztus
halála szerzett nekem váltságot, bocsánatot és üdvösséget! Isten minden em-
beri. jócselekedetet, jóakar,atot és jóigyekezetet semmibe vesz és elvet.
Értük nem ad örök életet. De Krisztus haláláért örök életet ad! Hát nem;
megbotránkoztató tanítás ez? De igen! Ez a kereszt .h o tr á n y a, aminek nem
szabad megszünnie Pál apostol szerint, mert ez hozzátartozik a keresztyén-
séghez. A kereszt botrányáért, a kereszt skandalumáért, a keresztyén hrvők-
nek vállalniok kell az üldöztetést is, mínt ahogyan az apostol vállalta! Minb
ahogyan Luther is vállalta a reformációban az üldöztetést és vádat. Mert Lu-
ther is a Krisztus keresztjének rabja volt és azt hirdette, hogy egyedül a Krisz-
tus haláláért ad Isten nekünk örök életet és nem a cselekedeteinkért. Ezért a
Krisztusban kell hinni és bízni és nem a cselekedeteinkben, amelyek bűnösök
Isten előtt. Ez volt a botrány, a skandalum, amiért Lutherre átkot rmondtak
ki. De ö mindent inkább elviselt, semhogy a Krisztus keresztjét odahagyta volna.

A reformáció népe a kereszt népe! Ebből ma sem engedherűnk, A ini
szabadságunk .sobasem ]ehet .a kereszttől, üldőztetéstől és Krisztusért való
szenvedéstől r: szabadulni-akarás! Szabadságunk a Krisztus keresztjéhez van
szegezve. Erre persze gúnyosan mondhatja a mai modern ember: hát ez meg
miféle szabadság?! Sőt valljuk 'meg öszintén, a mai ,prQtesUánsember sem így
gondolja el a maga protestáns szabadságát. Hiszen ez kötöttség I - mondja.
Igen! Ki tagadja? Kötöttségl De Kr isz tus hoz kötőttség, Js tell t ö 1 való
tökéletes .függés l A földi ember számára csak ez ta Krisztushoz kötöttség lehef
az igazi szabadság. Jó lesz, ha te sem álmodo zol, mai ember, egy olyan szal
badságról . és függetlenségről, ami nincs. Sosem volt, soha nem is lesz. N incsem
autonom, ember, akinek az akarata szabad és végtelen. Teljesen szabad akarat'
csak egy van: az Istené! Az ember mindiq függ valakitől. Vagy a világnak, bűn-
nek, halálnak és Sátánnak rabja, vagy a Krisztusé l Vajjon melyik a kellő,
közül az igazi szabadság?! Aki az Istenhez legerősebben oda van láncolva.,
az ezen a földön a legszabadabb ember! Tudj uk, hogy ezzel a felelettel nem
tudunk mindenkit kielégíteni ; tudjuk, hogy botrány és skandalum marad ez.
sokaknak, Nem is óhajt juk ezt a botránykövet az útból elhengeríteni. Inkább
köréje hívunk és gyüjtünk mindenkit, akit az Isten szabadságra hívott el. Mert
az evangéliumi szabadság népe mindig a kereszt népe marad!

Scholz László,



Hz elfelejtett testámentom.
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Evangélikus egyházunknak sok 'kincse kallódott el az idők folyamán.
Ezért van olyan sok repedés hitűnkön, úgyhogy, a szemfüles ellenfél könnyen
be tud azokon furakodni és megrendítheti . evangélikus meggyőződésünket. Me,g
kell hát ragadnunk minden alkalmat, hogy evangélikus multunknak egy-egYr
drága emlékét, őseink hitének egy-egy hatalmas bizonyságát átmentsük éle-
tünkbe, önmagunk és .egyházunk megerősítésére. Ilyen alkalom most Luther
Márton legszemélyesebb hitvallásának, az ő szellemi testámentomának sajá-
tunkká tételére e hitvallás létrejöttének négyszázadile évfordulója.

Kevesen tudják, hogy magyarországi evangélikus egyházunk levéltárá-
nak egyik legféltettebb kinese Luther sajátkezű végrendelete. De igazán
büszkék Luther végrendeletének birtokára csak akkor lehetünk, ha az ő szel-
lemi testámentomának is megtartói leszünk. Ehhez azonban szükséges, hogY'
megismerjük ezt a testámentomot, arn:elyet, bár a Schmalkaldeni Cikkek elne-
vezéssel egyházunk hivatalosan elismert hitvallási iratainak egyike, mégis igen
kevesen ismernek.

Az Ú. n. Schmalkaldeni Cikkek keletkezésére az adott okot, hogy Ill. Pál
pápa hosszas sürgetes után 1537 nyarára Mantuába zsinatot hivott össze, ame-
lyen esetleg az evangélikusok is lehetőséget nyerhettek, hogy ügyüket előadják
és védelmezzék. Ezért János Frigyes szász választófejedelem megbízta Luthert,
készítsen egy iratot s abban foglalja össze mindazokat a cikkeket, «amelyeken
eddig prédikációiban és írásaiban tanított s amelyek mellett a zsinaton, sőt e
világból való elköltözésekor lsten mindenhato ítélőszéke előtt meg akar állani'
és maradni •. Luther el is készítette az iratot, amelyet már akkor a szász kan-
cellár úgy jellemzett, mint Luther testámentomát. Ugyanúgy fogta fel maga Lu-
ther is, amikor hitvallását e szavakkal fejezte be: «Ezek azok a cíkkek, ame"
lyek mellett meg kell maradnom és, ha Isten js úgy akarja, meg is maradok
halálomig •.

Ha Luther hitvallását ma olvassuk, feltűnik annak kemény és éles
hangja, amelyet a római katolicizmussal szemben használ. Sokan azt gondol-
hatják erre, hogy mi ma ilyen. hangon nem beszélhetünk, mert kűlönlren a val-
lásháborítás, vagy felekezeti izgatás vádját vonnánk magunkra. Nos, nem is
abból áll Luther testamentomának végrehajtása, hogy az ő modorát és hang-
ját utánozzuk, hanem hogy a megismert igazságot minden kockázatot vállaló
bátorsággal és meggyőződéssel valljuk. Luther számára az az .ellenfél, amellyel
szemben az evangelium tisztaságáért és igazságáért síkra kellett szállania, a
római pápás egyház volt. Még 1530-ban Augsburgban Melanchthon azt remélte,
hogy lehetséges a pápa hiveivel a békés megegyezés, ezért ö az Agostai Hit-
vallásban elsősorban azokat a cikkeket hangsúlyozta, amelyekbeni a megegyezés
legalább is remélhető 'volt. De azóta már egészen nyilvánvalóvá lett, hogy a
reformáció hívei Róma részéről semmiféle megértésre nem számíthatnak, a
tiszta evangéliuru ügye ott el van temetve, Ezért nem volt célja és értelme
annak, hogy Luther az adott helyzetben kiméletes legyen annak kijelentésében,
hogy miből nem engedhetnek az evangéliuni hívei egy jottányit sem, még a
látszólagos békesség kedvéért .sem. Luthernak igaza is volt, mert a pápának
esze ágában sem volt az evangélikusokkal megegyezést létrehozni, a zsinat
össze sem ült. De Luther hitvallása azért nem avult el, sőt négyszáz év multán
is változatlan élességgel és tisztasággal mutatja azokat a pontokat, amelyekben
az evangélium hívei .ma sem engedhetnek Róma egyházának az evangéliunu
megtagadása nélkül.
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Mindamellett figyelemreméltó, hogy Luther hitvallásának első részé-
ben négy cikkben először is röviden összefoglalja a .keresztyén hitnek azt a
tartalmát, amely közös az evangélikusoknál és a pápásoknál. Ezek a Szent-
háromság egy Istenre és Jézus Krisztus személyére vonatkoznak. Luther szelle-
méhez maradunk tehát hívek akkor, ha mi is elsősorban azt emeljük ki, ami
bennünket a római katolicizmussal összeköt. Nem Luther testámentoruának
végrehajtója az, aki evangélikusságát csupán a római katolicizmus szidalma-
zásával, csepülésévei akarja bizonyítani, - de a Jézus Krisztusban való hit
megvallása hiányzik szavaiból és cselekedeteiből.

Sőt ezen a ponton mi ma hajlandók volnánk többet is tenni, mint Lu-
ther. A keresztyenséget ma annyi támadás éri kűlső ellenségek részéről, hogy.
nagy szükség v·an a keresztyénség egységének lehető kidomborítására. M,i
evangélikusok örömmel és ilslen iránti hálával vallhatjuk, hogy elég szamos
ponton egyek vagyunk és egyek is akarunk lenni római katolikus testvéreinkkel.
sőt magával a római katolikus egyházzal is. Szerétnők azonban, ha ugyan-
ilyen érzülettel és gondolkozással találkoznánk az ő részükről is.
t Sokkal nehezebb a helyzet azokban a kérdésekben, amelyekre nézve
teljesen reménytelen az evangélikus és római katolrkus felfogás összeegyez-
tetése. Oszinte szomorúság és fájdalom tölti el lelkünket a miatt, hogy Rómar
egyháza ma is változatlan merevséggel áll ellene azoknak az evangéliumi igaz-
ságoknak, amelyeket a reformáció újból a keresztyén hit és élet középpontjába
helyezett. gs amíg Róma az igazságot hamisságnak, az evangéliuru híveit eret-
nekeknek bélyegzi, akiket akár hatalmi szóval, akár édesgetéssel akar maga;
iránt engedelmességre kényszeríteni, - addig számunkra nem marad más vá-
lasztás, mint az evangélium igazságának megalkuvás nélküli és teljes meggyő-
ződéssel vallott hirdetésével minduntalan rámutatni Róma tévelygésére. No-
künk Róma kűlső hatalma ellenében is bíznunk kell Isten igazságának erejé-
ben, mely végül is győzelmet fog aratni. Eza meggyőződés késztette Luthert
arra, hogy megalkuvást nem ismerő, kérlelhetetlenül kemény hangon forduljon
a pápaság legveszedelmesebb tatn,ításai és intézményei ellen. Mégis szinte meg-
lepö, hogy hitvallásának ebben a második részében míndössze négy cikkbe
foglalja a római egyházzal való legmélyebb ellentétet. Melyek ezek a cikkek 'l

Az első a reformáció alaptanítása : a mi megváltásunk. üdvösségünk
egyesegyedül Jézus Krisztus műve s ez csak a hit által lesz sajátunkká. LUr
ther tanítása az egyedül hit által való .megigazulásról .annyira ismert volt
már, hogy itt nem is tartotta szükségesnek annak újabb kifejtésér. (Hitvallási:
irataink kőzűl az Apologia fejti ki Iegrészletesebben.) Itt csak a legfőbb írás-
helyeket idézi, amelyek 'ezt a tanítást igazolják. Majd e szavakat fűzi hozzá
«E cikktől nem lehet eltérni, sem belőle engedni, ha mindjárt az ég és föld:
összeomlik is. " Ezen a cikken áll mindaz, amit a pápa, ördög és világ ellené-
ben tanítunk és életünkkel birdetünk. Ezért ebben teljesen bizonyosaknak kell
lennünk és nem szabad benne kételkednünk, kűlönben míndent elvesztünk és
a pápa, ördög s mánden diadalmaskodik felettünk>. Luther szavai tehát azL a
kornoly figyelmeztetést is tartalmazzák, hogyegyházunknak ezzel az alapvető,
taníLásával annyira tisztában kell lennünk, hogy azt ne csak szóval emleges-
sük, benső meggyőződés nélkül, - hanem annak igazsága ,egész életünket át-
hassa és úgy váljék diadalmas bizonyság tevő erővé !

De most következik a legsúlyosabb cikk: a miséről. Akik csak az el7
Ientrnondást keresik, azok itt valóban kiélvezhetik Luthernak a nyerseségig
kemény harcmodorát, szikrázó haragját. Ilyen kifejezésekkel illeti a misét :
«a pápaság legnagyobb és legrettenetesebb szörnyűsége-, «a legnagyobb és leg
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cifrább .pápás hálványozássv , csárkányfark> és hasonlók. De súlyosan félre-
értené Luthert az, aki ebből azt a következtetést vonná le, hogy a nnsét és
a római katolicizmust 'puszta $orombáskodással lehet elintézni. Éppen így
a dolog lényege elöli kitérés az, ha a másik oldalon viszont Luther kemény-
sége miatt háborodnak fel. Luther maga volt felháborodva a míatt, hogy a mi-
sével a pápás egyház az első és legfőbb evangéliumi tanítást: az egyedül Jézus.
Krisztus megváltói munkájában és halálában bízó hitet rontja le. Mert a mise
Krisztus egyszersmindenkorra érvényes áldozati halálát elhomályosítja em-
beri cselekedetekkel, papok, tehát emberek által bemutatott újabb és újabb áldo-
zatokkal. Ebből azután sok egyéb olyan tévelygés származik, 'amikben mind
az emberekben és emberi cselekedetekben való bizakodás foglalja el az egye-
dül Jézus Krisztusban bízó hit helyét. Ilyenek: a tisztítótűzben sinylődő lel-
keken az értük bemutatott misékkel lehet segíteni, külőnféle rendeltetésű míse-
alapítványok, búcsúk, zarándoklatok, szentek segítségül hívása stb.

Az, ami ellen Luther ebben a cikkben kűzd, elválaszthatatlanul hozzá-
tartozik a római katolicizmus lényegéhez. Jól tudta, hogy éppen ezért a ter-
vezett zsinaton a pápa és lrívei ebblől semrrát sem engedhetnek. Itt tehát az
ellentét valóban áthidalhatatlan. Ebben a tekintetben a helyzet a mlai napig
sem változott, úgyhogy Luther hitvallása a mi számunkra .ís változatlanul
időszerű,

Azonban ennek minálunk is valóban hi/vallásnak kell lennie, nem pedig
üres tiltakozásnak. Tudnunk kell tehát, hogy mi .az .a misében, amit minb
evangéliumellenest el nem fogadhatunk. Nem maga a «mise» szó, sem pedig
annak egyes olyan részei, amelyek az evangélikus istentiszteletben .ís helyet;
találhatnak. Luther pl. maga 'is megtartotta az egész istentisztelet elnevezésére
a míse (Messe) 'szót és Svédországban ma is 'így hívják az evangélikus vasár-
napi föistentiszteletet. Istentiszteletünknek ú. n. liturgikus gazdagítása sem je...
lent semmiféle közeledést a míséhez, Ellenben az evangéliumi hit számára min-
deuker elvetendő az, hogya mise áldozat. Es vez éppen a .misének a lényege.
Bármily magasztosnak tessék is az •Úrfelmutatás. aktusa, amikor a hívek
serege imádattal borul térdre a pap által cfeláldozotblsten Báránya előtt.
ez éppen az, amrt a Krisztusnak keresztfán hozott egyszeri áldozatát komo-
lyan vevő evangélikus hívő el nem fogadhat. Evangélikus ember nem <áldo-
ziks , amikor az Úr 'szent vacsoráj ával él.

A római katolikus egyház ma is a maga módján akar tisztességet tenni
az eucharisztiában (Úrvacsora) jelen levő Krisztusnak, Az oltári szeatséget a
<legméltóságosabb. jelzővel illeti, la misén kívül külön ünnepet szentel neki
(Úrnapja) és hatalmas tömegeket megmozgató eucharisztikus kongresszusokat
rendez. Igy akarja nagy pompával elősegíteni Krisztus diadalát és ezeknek a
diadalmaneteknek egyik célja véppen az, hogy a hitetlenek és:«eretnekek. (tehát
uli is) megszégyenüljenek és «megtérjeneks. Akikben nem él igazi evangéliumi
hit és meggyőződés, azokat az ilyen diadalmenet könnyen megszédíti,

Mindezzel szemben nem -elég a puszta tiltakozás. Luther e szavakkal
fejezi be ezt a cikket: «Röviden: a mísét és ami abból származik és ahhoz!
tartozik, nem türhetjűk, azt kárhoztatnunk kell, hogya szent sákrametüumot
tisztán és igazán, Kriszius rendelése szerint, hit által használhassuk. vehessük,
és tarthassuk meg». A Krisztus által rendelt szeritség megbecsülése, a vele való
példaadó igaz élés, ez az evangélikus embter Luther szellemében adandó helyes
felelete a mise kérdésére. Erre a hitvallásra különös alkalmat ad éppen' a tr-
következő «eucharisztikus 'év•.

A második 'rész .harmadík cikkében a kolostorok haszontalanságát s
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megszüntetésüknek, illetve evangélikus célú nevelőintézetekké való átalakítá-
suknak szükségét hangoztatja Luther.

VégüiI a megyedik cikk a pápaságról, a pápa egyházi hatalmáról szól, Ez
volt az a pont, amelyben Melanchthon bizonyos engedékenységre hajlott: a
békesség kedvéért hajlandó volt a páp a egyházi vezető hatalmát- emberi jogon
(tehát nem isteni jogon, ahogyan azt a római egyház kívánja) elismerni. Lu-
ther azonban ezt is lehetetlennek tartotta, mert hisz akkor a pápa ezt a hata'l-'
mát megint csak az evangéliuni elfojtására használná fel.

Ennek a négy cikknek az a jelentősége, hogy velük Luther megpecsé-
teli a római egyházzal történt szakítást. «Ebben a négy cikkben elég elát .•
kozni valót fognak találni a zsinaton, mert e ',ciklrekből egy pontocskát sem
fognak engedni a mí javunkra, Ebben bizonyosaknak kell lennünk s csak ab-
ban reménykedhetűnk, hogy Krísztus, a mi Urunk, fölkelt ellenségei ellen és
győzelmet fog venni rajtuk lelkével és újraeljőveteléveb , Amíg tehát a katolí-
eízmus rámai és pápás egyház marad, addig nem lehet szó Isten akarata sze-
rint való megegyezésröl.

Ez volna Luther utolsó szava? Nem. Külőnbséget kell tenni a római
katolikus egyház, tehát a pápa és az őt vakon követö hada, valamint .31zértel-
mes katolikus emberek" hívők között. Az előbbiekkel nem lehet s nem is ér-
demes tárgyalni,de az utóbbiaimái megvan a remény a megegyezésre. Ezért
még egy harmadik részben tizenöt ilyen behatöbb tárgyalásra alkalmas cik-
ket vesz sorra. «A következő cikkeket tudós és értelmes emberekkel, vagy éppen
magunk közt tárgyalhatjuk, mert a pápa és hívei nem sokat törődnek velük>.
Ezek a cikkek a következök: a bűnről, a törvényről, bűnbánatról, az evan-
géliumról, a keresztségről, oltári szentségről, a kulcsokról, a gyónásról, a ki-
közösítésről, az igehirdetők felavatásáról és elhívásáról, a papok házasságáról,
az egyházról, 'a megigazulásról és jócselekedetekről, kolostori fogadalmakróí,
emberi hagyományokról. Egész sereg olyan kérdés, amelyeknek tartalmát a
puszta elsoroláson túlmenően itt most nem is lehet ismertetni.

Most csak annyit, hogy Luther szavaiból komoly biztatás es figyel-
meztetés hangzik felénk A mi helyzetünk a 'római katolicizmussal szemben
nem egészen reménytelen. Ha magával a hivatalos római ·egyház1Jal a keresz-
tyén hit döntő kérdéseiben nem is juthatunk semmire, azért a római katolí-
kus egyházon belül is mind~g elég nagy számban vannak olyanok, akik éhe-
zik és szornjúhozzák az igazságot és a saját egyházukori belül nem találnak'
kielégülést. Ezekkel a komoly, kereső lelkekkel míndig ősszetalálkozhatunk. sőt:
a hit egységére is eljuthatunk ; megtiapasztalhatjuk, hogy Krisztus Anyaszerit-
egyházát nem lehet emberi akarattal, intézményekkel körülhatárolní. És ha 3

mi részünkről némelyekat a másik tábornak hatalma, külső diadalokra törő
pompája, szépsége ejt igézetbe, - úgy nekünk azon kell lennünk, hogy nálunk'
a Szeritléleknek igazságra vezérlő és az igazságban egyesítő ereje legyen nyil-
vánvalóvá.

Ehhez azonban az igazságtól megraga;dott hitvall6 és bizonusáqteuő
lelkekre van szükség. Addig nem tárgyalhátunk a hit kérdéseiről a másik tábor
«értelmes», kereső lelkeível, amíg magunk is tiszta tudatában nem vagyunk'
saját hitünk tartalmának. Ezért különösen időszerű és komolyan megszív-
lelendő Luther vhítvallásának .az a figyelmeztetése, hogy 3 hit cikkeit első-
sorban saját magunk között tárgyaljuk meg. Hozzuk újból napvilágra Luther
elfelejtett testámentomát s -legyünk annak ne csak őrizői, hanem végrehajtói.

Dr. Wiczián Dezső.
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Harc az egyház meqúibodásáért
Németorszábqan.

Az elmult nyáron a napi sajtót állandóan foglalkoztatták a nértielor-
szagi evangélikus egyház helyzetének újabb változásáról jövő hírek. Nálunk
első sorban a zsidó tőkére támaszkodo liberális napisajtó, valamint a katoli-
kus újságole szentelnek állandó figyelmet ezeknek a híreknek. Ebben nem any-
nyira a németországi evangélikus egyház szenvedéseivel való együttérzés vezeti,
őket, mint inkább a nemzetiszocialista rezsimmel szemben érzettpolitíkai ellen-
tél. Ez a két front a németországi keresztyén -egyházak körűl tomboló harcot
is politikai céljainak járszalagjára igyekszik akasztani. Pedig a Németország-
ban, a hitvallásért folyó kűzdelernnek semmi sem árthat annyira, mint az, ha
belőle politikumct csinálnak és politikai célok számára kovácsolnak fegyvcrt.
Mível pedig a politikai szempontoktói fűlött hírszolgálat nem szokott visz-
szariadni attól sem, hogy az eseményekről torzítva, hamis világításban tudó-
SítSOIlvagy egyenesen hamis híreket is közöljön, azért nekünk evangélikusoknak
fokozottan ajánlatos óvatosságot gyakorolni a körúti sajtó sokszor nagyhangú
hírszolgálatával szemben. Viszont ezt az óvatosságet külőnősen az a körűlruény
nehezíti meg, hogy valóban tárgyszerű és helytálló tudósításokat Németország-
ból szerezni jóformán lehetetlen.

l. Amikor februárban a Birodalmi Egyházi Bizottság lemondott, a Né-
met Evangélikus Egyház legfelső vezetés nélkül maradt. Kerrl vallásúgyi rni-
niszternek egy március .20-án kelt rendelkezése értelmében a «folyó közigaz-
gatási ügyek» feldolgozására a Német Evangélikus Egyházi Hivatal nyert
felhatalmazást, vagyonjogi ügyekben pedig az ezen hivatal mellett létesített
«pénzügyi osztály» illetékes. ,Az egyházi ügyek legfelső .irányitása ily módorr
tulajdonképpen Kerrl kezébe került. A helyzetet jellemzi, hogy a «Nazional-
sozialistische Monatshefte», amelynek szoros kapcsolatai vannak a nemzeti
szocíalísta párttal, márciusi füzetének egy az egyházi helyzetet tárgyal 6 kőz-
reményében azt írja, hogy «elvileg tekintve a Német Evangélikus Egyház a Bi-
rodalmi Egyházi Bizottság félreállás ával megszünt létezni>! Ez - olvassuk
ugyanott - «valószínüleg örök időkre» a zárt nérriet evangélikus egyházt.est
megszüntét jelentette volna, ha a nemzeti szeeialista állam saját elhatározásá-
ból nem indította volna el az egyházi választásokat. A választások határnapja
azonban még nincs kitűzve. Egyelőre csak az a törekvés vehető észre, hogy az
állam a birodalmi vallásúgyi miniszteren keresztül igyekszik az egyházat telje-
sen a hatalmába keríteni és az egyháznak minden önálló, az államtól független,
életét megbénít ani.

Ebből a törekvésból érthetők meg Kerrl újabb rendelkezései. A hivata-
los egyházi sajtószervek a míniszter vallásúgyi rendelkezéseinek teljes szövegű
és megjegyzés nélküli közlésére kötelesek ez az intézkedés egyoldalú vélemény-
nyilvánítást tesz lehetövé a vallásúgyl mínisztériumnak, az egyházi szervek
szólásszabadságát pedig eltörli. 'Egy június tO-én kelt rendelkezés megtilt az
egyházon belül mínden a «hivatalos kollcktaterv--ben elő nem írt gyűjtést és
kollektát, közöttük hangsúlyozottan azokat a perselygyüjtéseket is, melyeket
különleges istentiszteletekkel kapcsolatban szoktak tartani. Eddig a Hitvalló
Egyház számára szükséges anyagiakat főként gyűjtések és a perselyekbe vetett
adományok által teremtették elő. Kerrlnek ez a rendelkezése a Hitvalló Egyhá-
zat igyekszik anyagilag tönkretenni vagy életét legalább is megnehezíteni.

Egy másik, június '25-én kelt rendelkezés szerint az egyházi ügyeket
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mínt Niemöller és Jakobi berlini lelkészeket. a Hitvalló Egyház ismert vezér-
egyéniségeit is letartóztatták. Időközben, úgy látszik, kiszabadultak ugyan a
fogságból, de az eljárás még folyik ellenük.

Augusztus folyamán a vallásúgyi mínisztéríum megvonta a megbízást
a szászországi országos egyházi bizottságtól, valamint a porosz únió területén
működő országos bizottságtól. Szászországban az egyházi bizottság mínta-
szerű rendet teremtett. .Az országos egyházi hivatal vezetőjének és a «pénz-
ügyi osztály» vezetőjének, akik az ügyek ideiglenes intézését átvették, egyik
első dolga az volt, hogya szászországi evangélikus egyház csatlakozását a LUJ

theránus Tanácshoz felbontsák. Ezek az intézkedések nyilván ugyanabba az
irányvonalba esnek, mint a fentebb elsoroltak és máris mutatják Kerrl minisz-
ter intézkedéseinek az egyházi helyzetet tovább' szétziláló hatását.

2_ Mit tesznek az egyház felelős vezetői az államnak az egyház Iétét
veszélyeztető intézkedései ellen? - kérdezzük őnkénytelenűl. Az egyházi veze-
tők konferencíája (azaz az ,6. n_ intakt evangélikus egyházak vezetői), a
Lutheránus Tanács és 'az Ideiglenes Egyházi Kormány július &-án közös cse-
lekvésre szövetkeztek és közös nyilatkozattal fordultak a gyülek'ezetekhez A
szövetkezés eredményeképpen egy közös vezetőséget létesítettek, mely egy be-
advánnyal fordult az államhoz. Hogy ennek volt-e valamiféle eredménye. azt
nem tudjuk. A gyülekezetekhez intézett közös üzenet méltóságteljes formában
hangsúlyozza, hogy mi is a harcnak az igazi, tartalma: az istentagadás szellemé~
vel szemben vallást 'tesz az egy igaz Istenről, az elssíntelenített és Iajszerű
kivánalmakhoz képest megcsonkított eevangéliutn s-rnal szemben vallja Krisz-
tu st, a mí Odvözítőnket és bizonyságot tesz az ócsárolt, megvetett. de a Krisz-
tus evangéliumát hirdető egyház mellett.

Egyébként a hitvalló egyházak minden igyekezete arra irányul, hogy
bels5Ieg építsék önmagukat, erősítsék híveiket ~s minden lehető módon fel-
vértezzék őket a nyilván kűszőbön álló nehéz harcra. Kurzusok és gyülekezeti
napok, valamint nagyobb közösségek számára tartott evangélizációs konferen-
ciákon igyekeznek a gyülekezetek belső építésére, a presbiterek egyházias Id-
képzésére. Július végtén a hitvalló egyházak ez évben is rendeztek egy nagv-'
szabású «német evangélikus hetet», ezúttal Drezdában, melynek központi témája
ez volt: <Jézus Krisztus az egész világ Megváltója». Ezek az evangelizációs kon-
ferenciák a híradások tanusága szerint különösen áldáscsak. .

3. A némel egyházi viszonyok belső rendezése tekintetében azonban a
legjelentősebb lépés a porosz .únió második hitvallásos zsinatán 'történt Halle-
ban, máius 10-13-ig, amely kezdeményező lépést tett -az úníó problémájának
a megoldására.

Poroszországban az evangélikus és református egyházak únióját tudva-
levőleg Ill. Frigyes Vilmosmondolta ki 1817-ben és vitte keresztül kiméletlen
erőszakkal ott is, 'ahol a hitvallásukhoz hű evangélikusok tiltakoztak ellene.
A reformátusok az \Jevang"élikusokhoz képest elenyésző kísebbsézet alleottakt
Poroszorszázban, úgyhogy az únió tulajdonképpen a kevésszámú református
kedvéért szüntette meg az evangélikus egyház lutheri hitvallásos jellezét, Erede-
tílez az únió legalább papiron csorbítatlanul hagyta a két egyház hitvallása'it,
vagyís csak föderatív únió akart lenni. Azonban már az úniós ágenda által
bevezetett istentiszteleti rend bizonvtalanná tette az únió területén a hitvallá-
sok tényleges érvényét. Tanbeli egységet létesítő ú. n. consensus-únióvá ugyan'
az egyesülés sohasem lett. Ellenben a hitvallások gyakorlati hatályon kfvül
helyezése valami színtelen és bizonytalan protestantizmust eredmén vezett, mely
belső elerőtlenedésénél és megüresedésénél fogva alkalmas talaj volt az olyan
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irányzatok szárriára, mint arnilyen a «német keresztyénelo-é. Valóban a porosz
únió területén lépett Jel ez a mozgalom a .Jejg~l-agyobb eredménnyel és tette
a legnagyobb kárt.

Az egyházi harc által a porosz únió területén keletkezett zavar és fel-
fordulás kezdettől fogva sürgető követelménnyé tette, hogy az únió problémája'
valamilyen elfogadható rendezést nyerj en. A hallei zsinat első sorban azzal"
igyekszik a helyzet ..tisztázását előkészíteni, hogy felszólítja agyülekezeteket,:
állapítsák meg hitvallási jellegűket s hogy az evangélikus és református gyüle-
kezetek számára meghatározza a bennük érvényes hitvallási iratokat. A hit-
vallási alapj ukra visszatért gyülekezetek ezután kötelesek a hitvallásuknak meg~
felelő káté használatára s joguk van hitvallásuknak megfelelő lelkészt alkal-
mami. Ezeket a föderatív únió irányába mutató határozatokat azonban «öny-
nyen hatálytalaníthatják azok a rendelkezések, melyek megengedik, hogy ~
leendő lelkészeket alkalomadtán a másik felekezethez 'tartozó egyházi funk-
cionárius avassa és a zsinatnak azok a lépései., melyek az egyházi tam texín-
tetéhen való megegyezés előkészítése révén a tonsensus-úniót látszanak tervbe
venni. Talán ugyanenneka célnak a szolgálatában áll, hogy a határozatok az
evangélikus hitvallási iratok felsorolásánál a Formula Concordiae-t minde-
nütt említetlenül hagyják: ,ennek ,révén t. i. elnémulhat az egyházblan az a
határozott kárhoztatás, melyet e hitvallási iratunk a kálvini predestináció-tam
és a református úrvacsora-tan fölött gyakorol. Ugyanebbe az .összetüggésbe
tartozik, hogy a zsinat kimorrdottan helyeselte és fenntartandónak mondotta az
úrvacsorai közösséget az evangélikusok ,és reformátusok közt.

Egy mozzanatot a hallei határozatokból kűlön is ki kell emelni. A zsi-
nal az új rendezés során megállapította a lelkészavatás során leteendő eskü;
szövegét és pedig úgy, hogy az evangélikus és református lelkészjelöltek a név
szerínt felsorolt evangélikus, illetve református hitvallási iratokra, az úniált protes-
táns lelkészjelöltek pedig csak általánosságban «a reformáció hitvallásais-ra tesz-
nek esküt. Mind a három csoporttól megkívánja azonban a hallei zsinat, hogy;
a bármeni első hitvallásos zsinat ú. n. <teológiai nyílatkozatá--ra" is esküt
tegyenek, mínt olyanra, mely Isten igéjét «kőtelezönek vallotta korunk tév-
tanílásalval szemben>.

A harrnení teológiai nyilatkozatnak a felvétele a lelkészavatási eskübe
és pedig oly módon, ,hogy arra egyformán köteleztetnek az evangélikus, refor-
mátus és úniált protestáns lelkészjelöltek, könnyen azt a benyomást keltheti,
rnintha benne olyan .hitvallást nyert volna a Iporosz Hitvalló Egyház, me ly a
reformáció korabeli hítvallásokat 'meghaladva új egységet, azaz itanbeli úniór
teremtene az evangélikus és református egyházak közt. A porosz únió terü-
letén ugyan tiltakoznak ez ellen az értelmezés ellen, deikérdés, hogy ez a til-
takozás teljesen jogosult-e. Míndenesetre jellemző, hogy a Lutheránus Tanács
ez év februárjában külön nyilatkozatban foglalt állást a harrneni teológiai nyi-

*) Barmenben tartotta a Német Evangélikus Egyház 1934. május 29-31-ig híressé
lett első hitvallásos zsinatát. Ezen a zsinaton résztvettek evangélikus, református és
uniált egyházak tagjai s a zsinat határozatai során elfogadtak egy "teológiai nyilatkoza-
tot", melyben a "német keresztyének" tévtanitásait vetették eJ, meghatározfák az állam
feladatát az evangelium világítása szerint és tiltakoztak az ellen, hogy korszerű áramla-
tok vagy világnézeti szempontok kedvéért az egyházat eltérítsék eredeti rendeJtetésétől
valamint, hogy ilyen kivánalmakhoz képest alakítsák át tanrendszerét és szervezetét. A
zsinat ezt a határozatát abban a meggyőződésben hozta, hogy az evangélikusok, refor-
mátusok és uniált protestánsok ezen közös nyilatkozatát Isten adta az ajakára. "Iste!lnek
ajánljuk, - mondja a nyilatkozat, - hogy mit jelent ez a hitvalló egyházak egymás-
hoz való viszonyára nézve". •
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latkozat tekintetében és elutasította azt a véleményt, mintha abból a tényből,
hogy e nyilatkozat létrejöttenél együtt működtek evangélikusok, reformátusok
és úniált protestánsok, azt lehetne következtetní, hogy ezáltal egy új egyház:
alapjául szolgáló új hitvallás jött volna létre.

Ezzel azonban már rá is mutattunk a hallei határozatok gyenge pont-
jára: míg egyfelől a zsinat kornoly lépést tett arra, hogy az úniót az elvtelen-
ség és hitvallásnélküliség bizonytalanságából visszavezesse a gyülekezetek hit-
vallási jellegének megállapításával a hitvallás alapjaira, másfelől olyan intéz-
kedéseket foganatosított, melyek consensus-únió irányába mutatnak. Talán
lehet azt mondani, hogy a hosszú idő óta meglevő úrvacsorai közösség fel-
bontása lehetetlen volt s hogy a barmeni nyilatkozat recípíálására a jelen-
legi viszonyok közt, időlegesen ,szükség van. De az mégis kétségtelennek lát-
szik, hogy a hallei határozatok minden jelentőségük ellenére sem mondhatók
megoldásnak az únió súlyos kérdésében. Ez annál inkább is áll, mivel azonnak
erős ellenmondást váltottak ki nevezetesen evangélikus részről, úgyhogy 51'
Lutheránus Tanács is külön nyilatkozatban foglalt velük szemben állást. Igy
félni kell attól, hogy a hallei határozatok újabb megterhelést jelentenek a
Lutheránus Tanács által képviselt evangélikus és a porosz Hitvalló Egyház
amúgy is sok félreértés által megzavart együttműködése számára. I

Ebből az áttekíntésből ismét láthatjuk, hogy milyen súlyos az evan-
gélikus egyház helyzete Németországban. Külsőleg szinte reménytelennek lát-
szik, ha arra a kiméletlen erőszakra gondolunk, mellyel az állam az egyhá-
zat a saját járszalagjára venni igyekszik. De belsőleg a megújhodásnak szá-
mo') j-elével találkozunk. Künneth Walter, a Spandau-i apologetikai központ
vezetője s az ifjabb teológus nemzedék egyik legkiválóbb tagja írja: «Aki belso
együttérzéssel élte át az egyházban és az egyház körül történteket, amint w
események immár évek óta kőzben-kőzben gyorsan változó képekben, azután
ismét látszólag megmerevedve s mégis mindig ugyanazok maradva, a gondol-
kodá sz-emek előtt leperegtek, az végeredményben is Isten csodája előtt áll.
Az egyháznak még mindig nincs vége, jóllehet azt már ezerszer megjövendölték
neki; még mindig .van. ereje a szóláshoz, és szavát a szenvedélyes ellenmondás
ellenére is a néplélek inkább fogadja be, mint régebbi évtizedekben. Akár-
hogyan gondolkodjunk is az egyház jövendője felől a német nép köréhen,
mégis tagadhatatlan valóság maradt és szavára felfigyelnek, annak ellenére,
hogy kifelé erőtelen és gyámoltalan, hogy befelé megoszlik és sokszor képtelen
a cselekvésre és hogy minden oldalról gyalázzák. Hogyan lehetséges ez, hi-
Szell folyvást hangosan bizonyítgatják felesleges voltát? Bizonyára nem azok-
nak a derekasságától ivan ez, akik még mernek az egyház mellett színt vallani,
hanem 'az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk; mivel nem fogyatko-
zik el az ő irgalmasságal Mínden reggel meg-megújul ; nagy a Te hűséged
(Jer. sir. 3,22-23). Aki tud az Istennek e megsegítő és bennünket hordozt
csodájáról, azt ez a felismerés elkötelezi. Arra kötelez bennünket, hogy ébe-
rel: és erősek legyünk, hogy helytálljunk a jelenlegi sürgető kérdések és bajok.
közt és mindeníéle félreértések, kritikák, támadások és szenvedések ellenére is
nyugodt tárgyilagossággal feleljünk meg feladatainknak »,

Ez az állásfoglalás .példaszerű lehet számunkra is, ha arra gondolunk,
hogy a németországi evangélikus egyház súlyos kérdései nálunk is megvannak
csak lappanganak. Azért is foglalkoztunk olyan részletesen velük, hogy belő,
lük mi is tanulhassunk, Tanulhassunk időben, minek előtte kitör fejünk felel'
a vihar.

r
Lic, Dr. Karner Károly.
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BÖLC5ŐTŐL A KOPOR5ÓIG.
Hol van a te atyádfia 1

Amikor politikáról van szó, két csoportot alkotnak az emberek
Az egyiknek szeme felcsillan, jelszavak tolulnak ajkára. Szívesen olvassa
kedves lapja vezércikkét. Szeret nagy nemzet-megváltó tervekkel elő-
hozakodni. Rendszerint vagy máris párttag vagy maga szándékozik
pártot alapítani. A másiknak arca elborul. Irtózik a tetszetős szólamok-
tól, Visszahuzódik minden tömeg-megmozdulástól. Magába zárkózik,
egyéni életet él a maga kis körében. Családja, szakmája, kedvtelései
kitöltik életét.

Az evangelium mind két fajta embert megtérésre hívja. Az első-
től elveszi az ideológiák bűvöletét és kényszeríti, hogy a valóságot
ismerje meg a társadalmi életben. A szavakat váltsa a cselekedetek
aprópénzére. Jellemet, hűséget követel Isten: ércfedezetet politikai esz-
méinknek. Lehetetlenné teszi a párt-elíogultságot és megnyitja a szívet
a másik ember számára, aki talán éppen ellenkező meggyőződést vall.

A másikat kihívja Isten kényelméböl, otthonának élvezéséböl és
felelőssé teszi tágabb környezetéért. Tudatára hozza Isten, hogy életét
a többi emberhez, a nemzet kőzősségéhez kötötte. Kitágítja látókörét
szakmáján túl, az élet kőzös kérdéseire és közös feladataira. Minden
élét annyira Isten akarata szerint való, amennyire kapcsolatba lép a
többi emberrel. Akivel együtt élünk, akivel találkozunk, aki a szomszé-
dunk, az felebarátunk, akinek sorsát, üdvösséget tőlünk kéri számon
Isten. Ott kezdődik igazi politikai magatartásunk, amikor megfeledkezünk
magunkról és meghalljuk Isten hívását: hol van a te atyádfia?

Minden keresztyén embernek kőtelessége, hogy akár mint poli-
tikus, akár mint polgár Isten tiz parancsolatának érvényt szerezzen.
Ezért kell belevinni a közéletbe, hogy a politika nem lehet egyéni érvé-
nyesülés, üzlet, hatalomvágy eszköze, hanem csak szolgálat. Ezért nem
szabad tűrni, hogy vezető emberek és politikusok magánélete össze-
ütközzék Isten akaratával. A keresztyén ember imádkozik a felsőbbség-
ért, de éppen ezért az ige márlegére veti cselekedeteit vagy mulasztásait,

Ott kezdődik számunkra a politikai élet, amikor megtanulunk
szolgálni, Cselédünkkel, alárendeltjeinkkel úgy kell bánnunk és törőd-
nünk, hogy életük gazdagodjék és emelkedjen. Kicsiben kell kezdenünk
az igazi kőzősséget, Ahol az úr és nem uri ember közötti különbség a
fontos, ott hiányzik az evangelium. Nyitott szemmel és szívvel kell nézni
a munkásság és a falu kérdéseit. Bűnbánatot kell tennünk mulasztá-
sainkért, minden akadályt el kell hárítanunk az ig,azi segítség útjából.
A cselekvés közvéleményét kell megteremtenünk. Aldozatokat kell hoz-
nunk. Ez a politika számunkra.

Az Uré a föld és annak teljessége. Isten akarata a közéletben
is érvényesülni akar rajtunk keresztül. Ahol engedelmeskednek Isten
parancsolatainak, ott Isten gyarapodást és emelkedést ad a népnek.
Ahol semmibe veszik, ott nyomoruság és hanyatlás következik el. Raj-
tunk is megfordul a magyarság jövője.
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Evangélikus népfőiskolát falusi gyülekeze- _
teink szolgálatába!

A falukulatások míndenütt közelebb hozták hozzánk evangélikus gyü-
lekezeteínk népét. De csak közelebb hozták, mi magunk nem ismertük meg
őket eléggé. A falunak annyi elrejtett problémája van, .hogy azt a falukuta-
tás, a falu iránti érdeklődés, vagy a falu életéért való puszta lelkesedés nem
képes feltárni. E miatt 'falun a gyülekezeti munka nagyon sokszor a felszínen
mozog csak, nem tud lehatolni a falusi lélek kérdéseinek középpontjáig. Város-
ban a gyülekezeti munkások minden alkalmat megragadnak arra, hogy a vá-
ros minden egyes rétegéhez és korosztályához közel férkőzzenek és az evan-
géliumot megismertessék A falut és a tanyát ebből a szempontból bizony igen
Bokszol' átengedjük a szekta-prédikátoroknak Pedig amennyire fontos a város
rninden egyes rétegével .valő foglalkozás, úgy még kevésbbé szabad ezt el-
hanyagolni falun, különösen ha: a falutól várjuk a rnegújhodást. Nagyra kell
értékelnünk az ifjúsági egyesületek munkáját, amelyet hivatásukhoz mérten
többé-kevésbbé el is végeznekAzonban az olyan munka, mely módszereivel
főként a városi iparos ifjúság megnyerését tartotta szem .előtt, nem nyúlhat
mélyen a falun és tanyán élő ifjú lelkébe. Szükségünk van egy olyan «rnunka-
módszerre», mely falusi ifjúságunkat lelkileg minden jó iránt fogékonnyá, meg-
értövé. küzdővé, Isten iránt 'engedelmessé teszi, szükségünk van tehát Isten
Szeritlelkének minden formátói függetlenül való működésére, Akárhány pél-
dát tudnánk felsorolni arra 'vonatkozólag, hogy szép kezdetek és elgondolások
a sikertelenségbe és meddőségbe fulladtak lelki megújhodás nélkül. Szüksége
van ifjúságunknak olyan templomra, ahol a Lélek erejét naponként érzi és
tapasztalja.

A faluértés .népéért az utóbbi esztendőkben sokat kívántak tenni,
helyzetél könnyíteni, elesettségéből .felemelni. Mégis megdőlt minden kísérleü
egy áthághatlan kőfíalon, .és 'ez a falu lelke. Mindenütt érezhető a fiatalok és
öregek harca, ennek élessége és kiméletlensége, de kiváltképpen érezhető falun.
Nem egy öreg embernek a halálát sietteti ez a ,;harc. Falun azért olyan nagy
a jelentősége, rnivel ott az egész társadalmi berendezkedés a családon épü}
fel, ha pedig nem így lenne, arra kell felépülnie. A család a falu egyetlen szer-i
ve, amely biztos élet1ehetőséget nyujt. Amint megkezdődik falun a családi élet
elnyárspolgáriasodása vagy másik .oldalról az elproletárizálódása, a falu élete.
megbomlik és feltartóztathatatlanul megindul a lejtőn. Hiába hangoztatjuk a
«keresztyén gondolkodást», az «erkölcs--öt és a «szülöi tisztelete-et, mind elcsé-
pelt frázissá válik. A fiatalok szövetkezése, egyesületben való tömörülése is
sokszor nem akar mást, m:iTIlta vezetést az öregek kezéből kiragadni, a családi
elet vezető poziciójáról a megtűrtek helyzetébe taszítaní. A türelmetlenség, el-
bizakodottság, az egykéyel járó elkényeztetés, azután a közöny és a könnyű
élniakarás vezeti 'ebben: a harchan a falusi ifjúságót. Éppen ezért Isten Lelke
által megújult életű ifjakra van szükség.

Magyarországon ma már számos korm anyren delet, egyéni ambició, ideá-
lis elgondolás :fáradozik azon, hogy a gazdatársadalomnak, a .kisbírtokosok-
nak és sokszor a nincsteleneknek a helyzetét megjavítsa. Mivel azonban - saj-
nos - majdnem minden intézkedés ideális elgondolásokat tartalmaz, az idealiz-
mus sorsára is jut: közönybe és megnemértésbe .fullad. Éppen azok az embe-
rek, akiknek érdekeit volnának hivatva előmozdítani, bizonyos előítéletek m~aet
egyenest szembefordulnak velük Az ifjúság pedig a teljes közönyt tanusHja.

1
1
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részint azért, mert nem is tudja, miről van szó, részint pedig az idősebbek ha-
lása folytán semleges álláspontra helyezkedik. - Hiányzik a lélek fogékony-
sága, mely éppen ilyennek befogadására teszi képessé az ifjút. Nem lehet és
nem is szabad mondanunk, hogy ez talán kultúrális elmaradottság, jobb erre
ez a kifejezés, hogy lelki sötétség. ~Ng a lélek alszik, bármIilyen intézkedés,
ha még olyan altruísztikus is, nem talál megértésre, mert mindennek a fel-
tétele elsősorhan is a lélek megelevenedése. Csak a Lélek szabadon műkődő
ereje adhatja meg a kellő világosságot.

Nagyrészt hasonló a 'helyzet a mezögazdasági iskoláknál, illetőleg tan-
folyamoknál is. Ezeken leginkább csak a tehetősebb gazdák ifj.ai vehetnek részt,
akiket aztán az iskola kevés kivétellel az elpolgáriasodás útjára vezet. A tan-
folyamok pedig egy csomó elméleti tudással tömik mega fiú fej-ét, aki azt-
kellő alap hiányában nem tudja teljes mértékben gyakorlatilag is érvényesi-
tení. Azonkívül ezek az iskolák és tanfolyamok egyetemes célokat tartanak!
szemelőtt. Ha pedig varmák is helyi adottságokat figyelembe vevő iskolák, me-
lyek éppen a kisbírtokosságnak és a nincsteleneknek rnutatják meg a kereseti
lehetőségeket, illetőleg azok \.k1építésével foglalkoznak, akkor sokszor a falu
nyelve, ez a: mindent m.qgötő unalkodó hatalom, fojtja el csirájában, vagy!
eredményeiben az ilyen kezdeményezést, Megindul a fiatalok részéről valami
szép törekvés, tanulni vágyás, munkálkodní akarás. A falu szájára veszi és
egymás után jönnek először csak a: miért kell ez? Később máir a gúnyos meg-
jegyzések: persze, úr .akarsz lenlJji,! Végül pedig, ha semmi sem használ, a:
koholt vádak elvégzik bizonyosan a magukét. 'Mindezek ellen pedig nincs más
hatalom, mint éppen a Lélek hatalma.

Nem utolsó sorban kellett volna megemlítenem egyházunk szórvány
helyzetél. E miatt van szükségünk olyan ifjú lelkekre, akik addig, amíg evan-
géIikus egyházunkban a .diakonus-képzés meg nem indul, mint laikusok legye-
/oo1l' a ,gyülekezet világító fáklyái. A szekta-prédikátorok és a reverzálíst halá szók
azért tudnak olyan könnyen eredményt elérni, mert sem lélek, sem isme-
ret nincs az ifjúsághan. 'Egy-egy ilyen megváltozott életű ifjú az ifjúsági egye-
sületnek sokszor egyháztársadalmi és kultúrális tevékenységét egyszerre más-
irányba vezetné. Nagyon sok gyülekezeti lelkész tudna most is már arra példát
felhozni, hogy egy-egy szórványában, hogyan állt meg a szekta hódító mun-
kája egy embernek a Lélek hatalmával való harca által.

Erek a falusi ifjúságunk életéből kikapott általános problémák kény-
szerítenek arra, hogy valamilyen orvosságot keressünk. Ez a keresés vezetett
ber nünket éppen arra a meggyőződésre, hogy sok más egyházi munka és intéz-
mény rnellett égetően szűkségünk van egy olyan intézetre, ahol ifjúságunk a
Szeritlélek nevelésében részesülne, ahol a fő hangsúly a lelki intelligenciának,
a lélek műveltségének a kídomborításán van. Ilyen intézmény a skandináv és
finu minták nyomán megalkotott «népföiskola» volna."

Mikor nyolcvan esztendővel ezelőtt 'Finnországban égetövé vált az ifjú-
ság kérdése, a szülök arra kérték a vezetőket, hogy állítsanak fel egy olyan
iskolát, ahol gyermekeik ugyanazt tanulnák és olyan jó nevelésben részesül-
nének, mint a konfirmációi iskolában. Finnországban t. i. a ,konfirmáció több
hónapig tart, még pedig úgy, hogy a konfirrnációban résztvevő gyermekek a
Ielkészlakásra, illetőleg a környező házakba gyülnek össze és az oktatás tar-

• Ennek kapcsán emlékeztetiük olvasóinkat a folyóiratunk 1934 -i évfolyamának
júniusi számában Wolf! Lajostól. Grundioig és a skandináv néplőiskola" címen mel!
jelent tanulmánvra.
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tam a alatt egész nap a lelkész felügyelete alatt vannak. Ez ~ szülői kívánság'
ps a vele összefüggő alkalmak és helyzetek teremtették meg a népfőiskola gon-
dolatát. Pár esztendő mulva meg is valósult, és megnyithatt a kapuit a fia-
talság előtt. Ma a finn egyl(áz és állam fejlettségét a népfőískoláknak köszön-
heti. Itt nevelődtek a Szeritlélek által a bűn ellen harcoló, Isten kegyelmében
élő ifjak és leányok. Mert ennek az iskolának nincs más célja, mint a Krísz-i
tusnak engedelmeskedő, Szeritlélek által megelevenített ifjú.

Magyar evangélikus egyházunkban immár ütött a tizenkettedik óra,
hogyanépfőiskolát megalkossuk és beállítsuk falusi gyülekezeteink szelgála-
tába. Jól tudjuk .azonban, hogy egy hivatásának valóban -rnegfelelő népfő-
iskola nem jöhet létre egyházunk életének megszokott vágányain, A «Baráti
Mozgalom», mely imádkozó lélekkel kűzd egyházunk megújhodásáért, vette
azért kezébe az ügyet: adja Isten, hogy fáradozását siker koronázhassa s hogy
a magyar evangélikus 'pépfőiskola tanítványait a Lélek erejével vértezhesse
arra a harcra, mely rájuk falusi gyülekezeteínk lelki megújhodásának szol-
gálatában vár.

Sztehlo Gábor.

.,
KRONIKA

"Közgyúlé5eink~ól."
Miskolci [ogakadérniánk egyházjogi szemináríuma tavaly és idén tavasz-

szal szimbolikus közgyűléseket rendezett; ezek jegyzőkönyvei most foglalkoz-
tatják egyházunk közönségét, éppen olyankor, amikor az igazi közgyűléseket
tartják az egyházkerűletekben .• A sajóvölgyi szirnbolikus ágo hitv. ev. egyházke •.
rűlet» és «a biharországi ágo hitv. ev. keresztyén szimbólikus egyetemes egy-
ház> közgyűlésének jegyzőkönyvei így nyernek most idöszerűséget, bár e nél-
kü] is tárgyai lehetnének Krórrikánkuak, mert érdemesek a feljegyzésre és
alkalmasak az okulásra,

Az igazi közgyűlések értékelésében az a mérték, hogy milyenek a ha-
tározataík, szükségesek-e, célszerűek-e és kimerftik-e a kőzületek feladatait;
Határozat számba vesszűk a közgyűlésnekazt a 'magatartását is, amellyel pl. az
egyházkerület a püspök .jelentését fogadja. A számadások elfogadása, illetve
helytelenítése t. i. a közgyűlések elsőrendű feladata. Egészen más mértéket kell
alkalmaznunk ezekre a szimbólikus kőzgyűlésekre. Határozataik nem arra var
lók, hogy bírálgassuk, mert csak eszközök az egyházjogi tanulás szolgálatában,
éppen úgy, mint ahogy a megnyitók, jelentések, előterjesztések és hozzászólásole
is mind abból a szempontból értékelendök, hogy .az egyházjogi szeminá-
rium munkájának intenzitását tanusítják. Egy jogakadémia hallgatóitól nem'
kívánhat juk, hogy meglássák egyházunk legégetöbb kérdéseit, hibátIanok legye-
nek fejtegetéseik és tökéletesek határozataik. Annál kevésbbé lehet ilyen magas.
igényünk, minthogy igazi közgyűléseink is gyakran rnessze elmaradnak felada-
taiklól. Teljesen elég azt látnunk, hogy jogakadémiánken kornoly szemínárlumi
munka folyik, még pedig olyan módszerrel, amely az angol vitarendszer meg-
honosításából nyert alkalmazást, amint ezt az egyházjogi szeminárium buzgó
és nagy áldozatokat hozó vezetőjéuek, Bruckner Győzőnek az egyik előszavából
megtudjuk. Ez a módszer ugyanakkor modernnak is nevezhető, mert a munka-
iskolának felel meg,
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A vitarendszer alkalmazása hozta magával, hogy ellentétes felfogások
kiegyenlítés nélkül kerültek egymás mellé, ami világosan mutatja, hogy az ér-
velések nem igénylik maguknak az egyházi közvélemény befolyásolását, hanem
ellenkezőleg, csak bevezetni igyekeznek a problémákba. A kérdések súlyossága;
előtt való megalázkodás egyenesen példaadó azok számára, akik felkészülés nél-
kül, nagyképűen és az «Így akarom, így parancsolom- igényével szoktak nyilat.
kozni egyházunk életbevágó ügyeiben.

Egy mondatot azonban még sem hagyhatunk szó nélkül, még pedig
azért nem, mert a jegyzőkönyv szerint viharos tapsot és élénk tetszést aratott.
A református és az evangélikus egyházak közötti viszony rendezéséről volt szó.
Az előadó szerint a sok közös jellegű kultúr- és szociális intézmény azt mutatja,
"hogy: a célközösség a jobbá, szebbé és nemesebbé formált élet szükségessége
fennforog». Az igaz, hogy hasonló szólamok igazi közgyűléseinken is el szoktak
hangzani, de ha a reformátusokat illetőleg nem is vagyunk illetékesek nyilat-
kozni, az evangélikus egyház részéről kötelességünk megállapítani, hogy semmi-
képpen sem célja az élet jobbá, szehbé és nemesebbe formálása, tehát ilyen-
faj ta célközössége sem .lehet senkivel. Ez a céltűzés teltételezné, hogy az egy
ház «célja. kímerül az életviszonyok javításában, vagy magyarul «ember-
baráti» tevékenységben és hogy az «élet» valami módon már is jó, szép és ne-
mes, mindössze fokozni .kell 'e tulajdonságait. Holott az egyháznak Krisztustó1
nyert rendeltetése (melyen semmiféle emberi erővel sem lehet változtatni),
hogy a bűnösöknek hirdesse Isten törvényét és evangéliumát, s őket elvezesse.
Krisztushoz. Ezért az egyház nem indulhat ilyen vagy olyan filozófia után!
még akkor sem, ha azt ídeálíztmusnak nevezik; az ,életet, az embert egyedül
Isten kínyilatkoztatásából tanulja megismerni, Isten igéje pedig elveszett es.
elkárhozott embereknek mond mínket (önmagunkban, és nem «jobbak» leszünk
- e világi értelemben - Jézus Krisztus által, hanem megmentettek.

Egyébként ez a kíragadott mondat jellemzi általában az egyházjogi sze-
mínárium munkájában résztvett hallgatók készültségének irányát: érthető mö-
don az alkotmány történet lés a tételes egyházjog ismeretében erősek, de b!i·/
zonytalanokká válnak akkor, amikor szaktudományuk területéről kilépnek. Et;
magyarázza meg azt a megfigyelésre méltó jelenséget, hogy szinte kizárólagos
érvelésuk az egyházalkotmányra, (ennek szellemére -vagy paragrafusaira való
hivatkozás. Hogy egyházunk alkotmánya nem szent és sérthetetlen, azt kézzel-
foghatóan tanusítja a mostani zsinat, mert változtatott 'rajta -hahár túlsá-
gosan szerényen. De egyházunk 'alkotmányáról máskülönben is vallanunk kell,
hogy esendő emberek gyarló alkotása - az egyháznak, mint Krisztus testé-
nek szent és sérthetetlen épületéhez képest. A reformáció emlékünnepének hó-
napjában gondoljunk arra, 'hogy .Luthernck az «egyházi alkotmány> szerint
nem lett volna joga az egyház reformálására. Szolgáljon azonban itt is ment-
ségül, hogy az alkotmány paragrafusaira való hivatkozás színtén általános szo-
kás egyházunkban, és ebben a rossz szokásban egyaránt részesek jogászok és
Lelkészek. Úgy látszik, a közgondolkodás gyökeres megváltoztatására van szük-
ség, hogy újra míndent az egyháznak krisztusi szerzéséből vezessűnk le és újra
mindent az egyház központi tanításával kapcsoljunk össze közvetlenül. A szim-'
lJé,likus közgyűléseken sem hangzott volna el annyi tévedés az egyetemes püs-
tlJökség és a püspöki jogkör kiterjesztése kérdésével kapcsolatban, ha sohasem)
vesztik el szem e1ől az egyház egyetlen hivatását. Mert mícsoda jelentéktelen
probléma az egyház igazi munkájának míndenképpen való biztosírásához képest
az, hogy a püspök kerületi vagy egyetemes pűspök-e l Mit ér a paritás az egy-
házban, ha hiba van az ige hirdetése körül? Es mi más' a kyriarchiától és a.
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hierarchiától való félelem, ha nem hatalomféltés ? Már pedig nincs helye a fél-
tékenykedésnek ott, ahol .míndnyájan haszontalan szolgák vagyunk! Es mt
kÖlJC a hierarchiához annak, hogyha a lelkészek és a püspökök többet akarnaik
dolgozni, mínt eddig?

Mindezt egybevetve, Isten iránti mélységes hálával idézzük az idei gyű-
lés jegyzökönyvéböl .Az egyház egyik nagy püspökének álláspontját tesszük
magunkévá, amikor kifejezésre juttatjuk, hogy a zsinat müködésében szerín-
tünk kellőképpen nem 'bontakozott ki az euangélikus egyház lelki arca, nem
nyilvánultak meg a törvényekben a lelki egység, a közösség kiépítése, annak
ellenőrzése, továbbá a fegyelem, a belmisszió, a reverzális és avegyesházasság
kérdése sem nyertek olyan szabályozást, amelyet a Jcorszerű törvényhozástól
méltán megkívánhatunk, hanem inkább közigazgatási, perrendi, egyszóval jogí
reformokkal találkozunk. Bár éppen a mi feladatunk elsősorban a történelem
pártatlan szemléletéri és történelmi alkotrnányunkon nyugvó egyházjogi mun-
káss ág, mert hivatásunknál fogva a jog művelői vagyunk, mégis be kell jelen.
tenem, hogy a bíharországl zsinat reformjai e kérdésekre is ki fognak terjesz-
kedni s e zsinat a jogi rendezettség mellett . tekin tettel lesz az egyház sajáloe
hivatásából eredő lelki kérdések megoldására is>, Reméljük, hogy ami itt még
csali igéret volt, az egyházjogi szerninárium további munkájában meg fog va-
lósulni. Ehhez azonban szükség lesz a teológia termékenyítő erejére, ennek a
közvetítésére pedig magától .értődöen a soproni hittudományi kar illetékes. A
közgyűlések többszörösen kifejezték 'a kölcsöuös hatás szükségét, és ezt a ki-
vánságot a Harangszó is magáévá tette, amikor azt ajánlotta, hogy a soproni
teológiai és a miskolci jogakadémiai hallgatók közösen tartsanak ilyen gyű.
léseket. Ennél azonban sürgősebb lenne, hogyajogakadémia és a hittudományi
kar kőzös «továbbképző tanfolyamokat» rendezzen, egyszer ill, másszor ott,
még pedig nemcsak a lelkészek és viszont nemcsak a felügyelők, hanem álta-
lában egyházunk tagjai számára. Az evangélikus egyetem gondolata uíópisz-
tik us, elvileg megalapozatlan, gyakorlatilag kívihetetlen, de egy szerény kere lű.
evangélikus nyári egyetem vagy legalább is egy ehhez hasonló egyházjogi-teo-
lógiai koníerencia létrehozása akár már a jövő évben megtörténhetik. Igy az
a szükséglet is kielégülést nyerhetne, hogy tanáraink és tanítóink benső kapcso-
latba kerüljenek egyházunk tanításával és az ebből táplálkozo, tehát nem ide-
gen gyökérzetű élettel.

A szimbólikus közgyűlések egyházunk életének csak igen csekély részét
tükrözték elénk, de tanulságaikkal akkor gazdálkodunk hűségesen, ha az egésa
egyházra hasznosítjuk ennek pedig az a módja, hogy mielőbb hozzálátunk
annál; a teendőnek a megvalósításához, aminek a sürgősségét leginkább meg-
láltatta az Isten. Dr. Sólyom Jenő.

Jézus feltámadása Is/en kinyilatkoztatásának fundamentális csele-
kedete, Isten csodája abszolut értelemben. Ebben az eseményben éri el
Istennek önmagát kinyilatkoztató cselekvése csúcspontját és tökéletes kifej-
lésél. Jézus feltámasztása Istennek, a minden élet Urának, a Teremtőnek
műve és cselekedete. Jézus feltámadása teszi világossá, hogy az evan-
gélium üzenetét nem lehet összekeverni egyéb vallásokkal, hogy Krisztus
feltámadása széirepeszt minden emberi gondolatot. Jézus nem sorolható
be mini vallásalapító a vallástörténet jelenségei közé, hanem olyan dimen-
zióból származik, mely az emberi történet síkját keresztül töri. A feltámadás
nem az emberi szellemnek, hanem Isten Lelkének hinyilathoztatása.

Kiinneth:
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"Isten őráia''
«Isten órája. a c:íme annak a kis füzetnek, mely az evangéliumi diáksző-

vétségek úniója Budapesten .szeptember 7-13. közt tartott európai gyűlését be-
harangozta. Ez az (irás, Hallesby professzor előadása. hangoztatja, hogy itt
az Isten órája. Isten a történelem folyamán sokszor elrejtőzött, tűrte az emberek
jó-rossz, kegyes vállalkozásait. Ilyenkor mínden kűlső mozgalmasság ellenére
elhanyatlott az egyház élete. Viszont sokszor ütött Isten órája, amikor várat-
lanul új él-et támadt. A Szeritlélek Úristen: embereket ébreszt fel ilyenkor,
hogy bátran kiáltsák bele a világba az élő Isten felséges evangéliumát és
felséges törvényét.

Napjainkban száznos jel mutatja, hogy itt az Isten órája. Jelzi ezt a
sötétség halalmainak nyilt előretörése és az evangéliuni hatalmának csodála-
tos megbizonyulása. Nemcsak Oroszországban, de másutt is. Világszerte nő az
éhség Isten Igéje után. Egyre több Bibliát vásárolnak a népek. Ilyen jel maga
az evangéliumi diákmozgalom is. Amikor a keresztyén díákmunkát a skandináv
államokban megrontja a liIberális-modern vallásosság, hosszú évek tusako-
dása után Isten arra kényszer-íti Halleshy professzort, hogy .hazájában, Nor-
végiában vágjon neki a bibliás ifjúsági munkának. Sokan .előre kudarcot jósol-
tak. Csak a Bibliával, imádkozással diákmunkát végezni nem lehet, - mon-
dogatták Ahol a megtéres szükségességét hirdetik, ott elriasztjak az ernbere-
ket, - aggodalmaskedtak (sokan. Isten azonban rácáfolt erre a kishitűséare ..
Csak a Bibliát tanulmányozták, minden intellektuális problematizálás nélkül,
eszmecserék érdekessége nélkül 'és hatalmas egyetemi és kőzépiskolás diák-
tömegek sereglettek egybe, akik elszántan döntöttek Krisztus királysága mellett'
és alak megtapasztaltak a Krisztusban való új élet Ierejét és boldogságát. Ha-
marosan Svédországban, különösen pedig Finnországban ugyanilyen csodá-
latos eredmények jelezték Isten munkálkodását. Azután összefogtak a skan-
dináv mozgalmak a régebben folyó komoly angol-szász munkával, az Inter-
varsity Fellowshíp of Evangelícal Union-nal. Ez az egyesült, hatalmas lelki
erőt képviselő mozgalom jelent meg Budapesten. hogy segítségül jöjjőn a
fiatal magyar evangéliumi .életnek. Az ökumén mozgalom erejét tükrözi vissza
az a nagy felelősség, amellyel nemcsak a fínnek, de sok száz kornoly angol ke-
resztyén viseltetik irány unkban , aminek legcsodálatosabb bizonysága az, hogy
naponta rendszeresen imádkoznak a magyar protestáns egyházak ébredéseért.

A kenferenciának mintegy hatvan kűlfőldi és feleannyi magyar rész-
vevő]e volt. A napi munka angol és nérnet nyelven folyt. Este több százan hall-
gatták egy héten keresztül az evangélizáló előadásokat. A konferencia lelke
Buston kapitány 'volt, aki már harmadízben jött hozzánk Rajta, azon kívül
Rendle-Short, Blair orvosprofesszorokon, dr. Guiness orvoson és a többi angol
nem-lelkész résztvevön láthattuk, hogy milyen mély és értékes elemek vannak
az angol keresztyénségben. Nemcsak az tűnt fel, hogy milyen otthonosak a
Bibliában, egyházuk hitvallásában, hanem az a józan, férfias, bátor hit. ame-
lyet a mindennapjukban is élni tudnak Nálunk ritka jelenség az ilyen keresz-
tyén jellem, egyszerűen azért, mert nem merjük halálosan kornolyan venni
Isten Igéjét és nem merűnk elég határozottan bizonyságot tenni. A norvégek
és fínnek valami :csodálatos egybehangzó keresztyénséget képviseltek. Most
láthatt uk, hogy mít jelent az, ha nemcsak papiron érvényesülnek hitvallási
írataink, hanem életté válnak A személyes érintkezés, az előadások még a maí
konferencía-őzönb'ől is kiemelik ezt a találkozót, Retorikának nyoma sem
volt, de annál hatalmasabb an érzett meg, hogy imádkozó sereg áll minden hi-
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zonyságtevés mögött. Sokak számára idegenszerű, szekatlan volt a 'közös imád-
ságnak az a biblikus gyakorlása, ami elűtőtt a 'pietista közös imádkozásoktél.
Erre az őskeresztyén gyakorlatra azonban nekünk ls égető -szükségünk van.

Az előadások nem voltak egységesek, sőt néha ellentétesek "is voltak,
mégis a konferencia vonala biztos volt, és pedig határozottan evangéliumi.
Krisztus királysága és a keresztyén élet körül forgott minden. Méltó kifeje-
zése volt ennek a kőzös úrvacsora-vétel. Anglikán, református és evangélikus
lelkész osztotta anglikán szertartás szerint. Az élő Isten állott a központban a21
imádságokban, az egész istentisztelet alatt. Merőben elütött a mi gyakorta-
tunktól, ahol mínden körűlőttűnk, bűnős emberek körül forog. Igéretet kaptunk
arra nézve, hogy a konferencia előadásai nyomtatásban is megjelennek. Párat-
lan ajándék volna ez a magyar keresztyénség számára. Kűlőuősen akkor, ha
mind a résztvevők, mind a többiek elmélyednek majd azokban és nem riadnak
vissza attól sem, hogyha súlyos revíziót kell is végrehajtaniok magukon.

Négy űzenete van Istennek a magyar evangélíkussághoz ekonferencia
által. Az 'első az, hogy nincs előbbrevaló feladatunk, mint a kornoly, biblikus
ifjúsági és diák-urunka megindítása. Elemi kötelessége ez Krisztus egyházánal<
és mi ezzel adósok vagyunk. Harcban áll ma a keresztyénség. Nálunk is, -
csak struccpolitikából nem veszünk róla tudomást. Ma már nem elméleti téren
értelmi kételyekkel -és .támadásokkal fenyegeti a sötétség hatalma a keresz-
tyénséget, mondta Hallesby professzor, hanem gyakorlati téren. Az «új-er-kől-
csíség», a felszabadult nemi élet fenyegeti és pusztítja az egyházat, sorainkban
is, azután az újfajta, pogánnyá vált nacionalizmus stb. Erre a harcra fel kell
vértezni az ifjúságot. .Ma kemény gerincű kereszty énekre, bátor hítvallókra
van szükség, akík . a mártiriumtói sem riadnak vissza. .Ha ma nem fogunla
hozzá az ifjúság megnyeréséhez. a diákság meghóditásához, lehet, hogy már
holnap teljesen kísiklik az evang1élium hatalma alól. Semmi pénz, idő, fárad-
ság nem sok az ifjúság igazi szolgálatában,

A másik üzenete te konferencíának, hogy újra a Biblia egyházává kell
válnunk. Jóval komolyabhan és alaposabban, mint eddig. Nem elég, ha a Bibliá-
ból veszi a lelkész a szószéken textusát, legtöbbször csak «rnoltójáb , hanem a
Bibliában benne ken élnünk. A gyülekezeti munkát, ifjúsági munkát nem lehel
elintézettnek tekinteni még bibliaórákkal. 'konfenenciáikl<lal sem. Személyes
bibliaolvasó és Imádkozo életre kell elvezetnünk egymást, első sorban önmagun-
kat. Legsürgetőbb feladataink egyike: abibliaolvasó vezérfonal kiadása, amely
naponta egy-két verset jelöl ki az egész Bibliából .és csak egy-két szóval utal
a központí üzenetre, bőven adva dolgot a személyes ,tanulmányozásnak. Ke-
mény munka abibliatanulmányozás, de erre kell fognunk magunkat, egyházi
vezetőket es egyháztagokat egyaránt, Isten Igéje csak ilyen .fáradozás által
szól hozzánk félreérthetetlenűl, megkülönböztetve -mínden kegyes és mély,
emberi szótól. A Bibliát a kezekbe és a szívekbe l

Harmadszor, meg kell tanulnunk a lelki gondozást. Ma már Isten ná-
lunk is megtérít embereket, de a lelkészek nem tudják, mit kezdjenek velük.
Nerr. könnyű munka a felébredt lelkek pásztorolása. Csak, ha a Szeritlélek
vezetésének jobban engedünk, .felelhetünk meg szolgálatunknak. El kell fogad-
nunk Istentől a Krísztusban való új életet, a bűnök fölötti győzelmet. Mernünk
kell nemcsak síránkozni bűneink fölött, de megtámarlni őket és legyűrni. El-
odázhatatlan feladat, minden felébredt egyháztagot munkába állítaní, irányí-
tani. A legkisebb gyülekezetben is a lelkésznek sok-sok' segítőre van szüksége,
ha lelkeket akar .megnyerní a Krisztus számára. Moigósításra (van szükség
egyházunkhan ! Le kell számolnunk az érzelmi kegyességgel és iérfias, kemény,
harcos keresztyénség útjára kell lépnünk. Az individualista keresztyén ség H
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bűn, amelyik csak a mag:a üdvösségén dolgozik. A gyülekezetnek, egyházunk
egyetemének sokkal jobban bele kell épülnie személyes hitéletünkbe, mint ed-
dig. Mi csak a többiek számána és a többiekkel, .a közőnyösőkkel, a hitetle-
nekkel együtt lehetünk Isten igaz gyermekei.
: Végül még egy bűnünket leplezte le 'ez a konferencia; ezért is bűnbá-
natot kell tennünk. Nemcsak az egyes hívőnek, de az egyháznak életében Is
bűn az elszigetelődés, laz elzárkózás. Egyik jele Isten megújító munkájának
rajtunk az, hogy kezd mínket is belekapcsolni Isten országának világ-törté-
nésébe, Már az ébredezö külmissziói munkánk is tudatosította, 'hogy egy hatal-
mas, világra szóló .hadjárat arcvonalába tartozunk. Nem mindegy nekünk,
hogy a többi frontszakaszon győznek vagy visszavonulnak. Az .eddigi egyo)-
dalú nérnet hatásJs megelevenedett a kűzdő német keresztyénséggel való kap-
csolatunkban ; Barth és Brunner kőrút ja is hozzájárult ehhez. ',Évek óta erő-
síti Isten a f;inn felébredtekkel való kőzösségűnket. Most jová.bbi döntő ese-
mény volt az, hogy az eddigi skandináv és angol kapcsolataink megerősödtek.
Különösen sokat jelent számunkra Hallesby professzor és Buxton kapitány
személye és igehirdetése. Az előbbi a hitvalló evangélikusság kristálytlszta
meggyőződését, férfias, határozott, egyszeru keresztyénségét hozta, a másik
az evangélium gyakorlati érvényesülését, életformáló hatalmát tudta szemtél-
tetően megmutatni saját életében és bizonyságtevésében. Mindezért hálásaknak
kell lennünk. Azonban ezek a távolabbi kapcsolatok annál jobban figyelmez-
tetnek mulasztásaínkra, ·A szomszédos evangélikus egyházakkal és mozgal-
makkal alig van kapcsolatunk. Az erdélyi egyházi élet friss, eleven mozgalmar
elől -eddig elzárkóztunk, ,Az osztrák megújulást érdcktelenül nézzük. A felvidéki
egyházi élettel politikai okokból nem tudunk érintkezést találni. A balkáni egy-
házak ismeretlen területek előttünk. Holott ez a konferencia lelkünkre helyezi
a felelősséget: nem hiába állított Isten minket Közép-Európába. Tőlünk kell
az evangélium világosságának szerte áradnia. De mi lesz a lámpással, ame-
lyiknek üvege megvakult ? Vigyázzunk, hogy meg ne oltsuk ·a Lélek tüzét.
Isten órája eljött. Szórványainkban, tanyavidékeken, városokban és falvak-
ban lelkek ébrednek fel. Isten rázza, ébreszti egyházunkat. Jaj nékünk, ha
elalusszuk ezt a nagy alkalmat. Itt az Isten órája! u.

5ZÉLJEGYZETEK
Szeptemberben
egyetlen nagy eseménye volt a magyar
életnek: a honvédség nagygyakorlata.
A sok negativuru között végre vala-
mi pozitívum. A sok szö után végre
valami cselekedet. Az ilyen nagygya-
kerlatokat természelesen elsősorban a
honvédelem szempontjából kell érté-
kelni, de méltányolnunk kell azért is,
mert az izrnok edzése, a leleményesség.
fejlesztése, az erő megfeszítése, az en-
gedelmesség megkövetelése gyakorlat
a polgári élet számára is. Igen sok ma-

gyar rétornak volna ajánlatos, hogy
részh-egyen ilyen hadgyakorlaton, utá-
na kevesebbet beszélne és talán ügye-
sebb, hasznosabb és «munka--bíróbb
politikus lenne.

Szabad-e megirni
az igazságot? Ezzel a kérdéssel fog-
lalkozott nemrég az Evangélikus Élet,
amikor «Falukutatás - faluvédelem-
című cikkében idézetekkel bizonyította,
hogy szervezett ellenállás dolgozik a
valóság feltárása ellen. « Kénytelenek
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vagyunk észrevenni, hogy itt láthatat-
lan, de nagyon is tapintható és leple-
zetlen összefogás alakult a «falukuta-
tók» ellen a feudalizmus védelmében».
E tekintetben inkább rajtunk kívül
állók bőrére megy a dolog, bár való-
színű, hogy folyóiratunk falu-száma
és több falu-cikke szintén nem volt
rnindenki inyére való. De többször lett
saját problémája folyóiratunknak a va-
lóság őszinte feltárása, amikor egyhá-
zunk életének néhány sebére mutat-
tunk rá. Jó tehát tisztáznunk a kér-
dést: szabad-é megírni az igazságot?
Am véljék mások úgy, hogy nem sza-
bad, mert az igazság fáj - t. i. nekik,
vagy pedig véljék úgy, hogy szabad,
mert kűlönhen vége a szólásszabad-
ságnak, - számunkra ez a kérdés:
Istentől rendelt kötelességünk-e meg-
írni az igazságot; ha igen, meg kell
írni, mégha nem szabad is; ha pedig
nem, hallgatunk, mégha azt a hiedel-
met tápláljuk is, hogy nincs szólás-
szabadság. Mindenesetre imponálónak
tartjuk a Korunk Szava bátorságát,
amellyel legutóbb Eger városát jel-
lemezte. Igaz, hogy egy egri gyűlés
azt követclte, vegye le a folyóirat a
címlapról az «aktiv katolikus orgá-
num» szavakat, de ez ugyebár sem-
mit sem fog változtatni azon a valósá-
gon, amelyet a sérelmezelt cikk be-
mutatott. A katolicizmusnak nem fog
ártani, hogy hibáit a maga köréből
megbírálják. Sőt! Mennyivel inkább
kellene tehát magától értődőnek lenni,
ha egyházunk körében a látszatok alól
napfényre hozzuk a valóság vonásait.

A sok ünneplés
nem érdeke az országnak, ezzel az
indokolással utasította el az egyik tör-
vényható ág kisgyűlése azt az indít-
ványt, hogy tegyenek lépéseket már-
cius Iő-nek munkaszüneti nappá való
nyilvánítására. Az ünneplés kérdése
mostanában István király napjának
jellege kapcsán is felvetődött. Szüksé-
ges tehát mindenképpen, hogy elgon-
dolkozzunk rajta. Az első dolog, hogy
ne bízzuk rá magunkat indulataink-

ra, vagyis azért, mert valamelyik nap
drága emlékű előttünk, ne kívánjuk fe-
lőle, hogy senkinek se legyen szabad
aznap dolgozni. Ne vádoljuk meg ha-
zafiatlansággal se azokat, akik hely te-
Ienítík az ünnepnapok szaporítását. Hi-
szen mindnyájan megegyezünk abban,
hogy a hazának munkával és nem pi-
henéssel szolgálunk. Nekünk magya-
roknak nehéz megállnunk a nap alatt.
Elég lenne egy nap az esztendőből
nemzeti ünnepül, amikor közös bűn-
bánattal és közös alázatossággal áll-
nánk meg a történelem Ura előtt, gyá-
szunkon sírva, szép emlékeinken örül-
ve, fejeznénk ki, hogy magyarok va-
gyunk. Ezzel szemben persze ott van
a katolikus ünnepek hosszú sora. Mél-
tán kérdezheti a magyarság, ha etikai-
lag jogosult a sok Mária-napi pihenés,
miért lenne helytelen a nemzeti ün-
nepnapok mentesítése a munkától. De
az nem orvosság, hogya katolikus ün-
nepek sorával párhuzamban a nemzeti
ünnepek sorát is kiépítjük, hanem az,
hogy általában revízió alá vesszük a
munkaszüneteket. Jó tudnunk, hogy a
katolikus ünnepnapok különböző rang-
osztályú ak és hogy országonként kü-
lönböző a rendelkezes felőlük. Talán
nincs még egy ország a' míénken kí-
vül, ahol annyi katolikus ünnep lenne,
mint nálunk. De azt kérdezhetné va-
laki, hogy mit ártj uk bele magunkat
a katolikus egyház belső ügyeibe. Erre
az a feleletünk, hogyegyházunknak
egyetemes megbízása van Isten igé-
jének a hirde lésére. Tehát a katoliku-
sokat is figyelmeztetn ie kell arra, hogy
Isten munkálkodást parancsolt nekünk
a hét hat napjára és csak a hetediket
rendelte pihenőül. Ezenkívül pedig az
állam általános munkatilalrna az evan-
gélikus keresztyénekre is vonatkozik.
- Az ünnepnap tartásának etikájához
hozzátartozik még annak a megfonto-
lása, hogy az ünneplésnek valóban ün-
neplésnek kell lennie, és nem szolgál-
hat ürügyül munkátlanságra, sporto-
lásra, alvásra, mozibamenetelre és
kocsmázásra. Szükség van pihenésre
is, kétségtelen, de akkor jelöljünk ki



őszintéri píhenőnapokat, és ne hazud-
juk, hogy hazafiságból, illetőleg val-
lásosságból hagytuk abba a munkát,
Az meg egyenesen felháborító, a nem-
zet nagy többségére nézve súlyosan sé-
relmes, hogy bizonyos napokon a hi-
vatalok szűnetet tartanak, ugyanakkor
a kereskedő, az iparos, a munkás, a
földmíves, általában a szabad pályán
élő dolgozni kőteles, egyszerűen azért,
mert ő nem kap fizetést, akár dolgo-
zik, akár nem. Csúnya igazságtalanság,
hogy egyre-másra ünnepet igénylünk
magunknak, de nem gondoskodunk ar-
ról, hogy mindenkinek, pl. a villa-
moskalauznak, a cukrásznak, a mozi-
gépésznek is legyen módja ünnepelni a
hazát és élni az igével. Október 31-c
munkaszüneti ünnepnappá való tétele
is egyedül abban az esetben jogosult,
ha az valóban az evangéliuru tanu-
lásának és a keresztyén hitről való
bizonyságtételnek az ideje.

Az a kérdés
vetődött fel - egyházunk körén be-
lül, - hogy vajjon az eucharisztikus
kongresszus «sikere» nem egyetemes
magyar érdek-e? A kérdésre határo-
zott, minden kertelés nélkül nem-mel
kell felelnünk. A jövő évi, budapesti
eucharisztikus kongresszus nem egye-
temes magyar érdek. Nem az több ok-
ból. A magyarságnak nem érdeke, hogy
a kongresszus «sikerüljön>, mert ez azt
jelentené, hogya katolikus vallás ered-
ményesen tűntetett az «eretnekek>
előtt, sokat «megtérítetb kőzülűk, meg-
erősítette a maga pozícióját. Már pe-
dig a magyar nemzetnek ártana, ha
a protestantizmus ezentúl még ke-
vésbbé teljesíthetné hivatását. A «si-
ker» azt jelentené, hogy nálunk is si-
került belviszályt támasztani magyar
és magyar között. Idézzük egy lexi-
kon megállapítását: az eucharisztikus
kongresszus «gyűlései erősen dernon-
strativ és propagandisztikus jellegűek,
ez a jelleg egy ideig kínosan hat a
többi felekezetre, különösen amikor a
kongresszusokat hangsúlyozott propa-
gandaszándékkal felekezetileg vegyes
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országban tartják». A propaganda-
szándék ezúttal hivatalosan úgy van
megfogalmazva, hogy a gyűlés a bol-
sevizmus ellen óhajtja az erőket össze-
toborozni. De ne feledjük, hogy a ma-
gyar katolikus sajtóban és dobogóken
is újra meg újra Luther mozgalmával
kötik össze a .szekuláris életformá-
kat, köztük a bolsevizmust. Amíg ez
megtörténik. a magyar protestantiz-
mus nem lehet biztonságban, hogy
amikor a zászlóra a bolsevizmus el-
leni harc van kihirnezve, nem fordul-e
a hódítás vágya elsősorban a protes-
tánsok ellen. Nem kell nagy képzelő-
tehetség annak az elgondolására, hogy
a vegyesházasságban élő protestánsok
sokkal inkább hatása alá kerülnek a
kongresszusnak, mint azok a katoli-
kusok, akik tiszta katolikus házasság-
ban élnek ugyan, de nem törődnek val-
Iásukkal. De a siker azért sem magyar
érdek, mert nem szolgálná nemzetünk
javát, ha a külföldiek azzal a tapasz-
talattal távoznának, hogy egy «erős
katolikuss országban jártak, vagy hogy
az ország lakosságának kb. egy negyed
része gerinctelen, megalkuvó, egyházi
meggyőződéséhez hűtlen, a többség pó-
rázán járó csoportja a magyar nemzet-
nek. Helytelen dolog lenne persze, ha
a protestánsok ellentüntetést kezdené-
nek, a gyűlést megzavarnák, a bíbor-
nokok bíborát az apostolok szegény-
ségének emlegetésével, a nyomor «or-
voslóib az egyházi birtokok felosztha-
tóságára való ernlékeztetéssel gúnyol-
nák. Valóban kötelessége a magyar
nemzet egyetemének, hogy itt senki
külfőldínek bántódása ne essék, hogy
mint vendéglátó az idegenek becsű-
lését megszerezze. De ezen túl nincs
több érdeke.

A stóla
megszüntetése felé halad egyházunk.
Lelkészeink országszerte foglalkeztak-
e kérdéssel és örvendetes, hogy szinte
egyöntetű a nézel: a stólának nincs
helye egyházunkban. Ez nem is lehet
máskép. Amikor újra ráeszmélt egy-
házunk a maga igazi mivoltára, ak-
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kor ennek a megújhodásnak a folyó-
mányaképpen ki kell tisztítani magá-
ból ezt a középkori maradványt, mely
a papi hivatásnak a reformáció által
helytelenttett értelmezéséből szívta ma-
gába máig megmaradó erejét. Nem
részletezzük a megszüntetés szükségé-
nek indokolását, mert ez rögtön feles-
legessé válik, amikor a lelkészek ma-
guk is a stóla eltörlését óhajtják. Leg-
feljebb arra a fonákságra kell kitér-
nünk, amely néhány gyülekezetűnk éle-
tét tarkít ja, hogy t. i. a stóla egy ré-
sze a gyülekezet pénztárát illeti. Egy-
szerű szavakban kifejezve ez azt je-
lenti, hogy amikor a gyülekezet egyik
tagja meghal, temetéséből haszna van
a gyülekezeti pénztárnak ; amikor a
gyülekezet tagjai házasságot kőtnek, a
helyett, hogy a gyülekezet megaján-
dékozná az új otthont, az ifjú pár a
kész (villany stb.) kiadások megtérí-
tésén kívűl fizetni köteles a gyüleke-
zetnek. Arról a visszás helyzetről ne
is beszéljünk, hogy a vegyes párok
hozzánk jöveteleker is gyarapszik a
gyülekezet pénze. E mondatokban cél-
zatosan ísmételgettük a gyülekezet
szót, hogy ezzel is rámutassunk a stó-
lakérdés egyetlen vmegoldására. Téve-
dés, hogy ez a lelkészek ügye. Nem
az, hanem a gyülekezeteké. Először is
legyenek tisztában a gyülekezetek a
lelkész munkájának a jellegévei : a lel-
kész mínden rnunkája gyülekezeti-egy-
házi munka. A gyülekezetnek kell, a
maga egészében, megadnia a lelkész
kenyerét. Viszont a lelkész munkája
nem lehet közvetlen jövedelmi for-
rása a gyülekezetí pénztárnak. A gyüle-
kezeteknek sürgős feladatuk, hogy a
megszüntetés gyakorlati részében meg-
egyezésre jussanak a lelkészekkel. Újra
gyülekezeteket mondtunk, mert sem
kerületi, sem egyetemes határozat nem
segít. Fontos ugyanis, hogy zúgolódás
nélkül, sz·eretettel menjen végbe a lel-
készi munka felől való eszmélkedés
és a lelkész megélhetésének új rende-
zése. E tekintetben értelmiségünkre ki-
váltképpen nagy felelősség hárul és
vezetői feladat vár. Addig pedig tű-

relemmel és elnézéssel kell elviselnie
a stólarendszer visszásságát.
A népesedési politika
Olaszországban a legújabb hírek sze-
rint így dolgozik: Rendszeresitik a há-
zassági kölcsönt. Joga van ehhez min-
den olyan házaspárnak, ahol mindkét
fél olasz állampolgár és egyikük sem
haladta meg a házasságkötéskor a 26,
életévet. Házassági kölcsönt csak olya-
nok kaphatnak, akiknek évi jövedel-
me nem haladja meg a 12.000 lirát.
A kőlcsőn kamatmentes, és visszafi-
zetése hat hónappal a házasságkötés
után kezdődik Az állam egy gyermek
után a .kölcsön 10 százalékát, két gyer-
mek után a kölcsönösszeg további 20
százalékát, három gyermek után 30,
négy gyermek után 40 százalékát elen-
gedi, vagyis a négygyermekes házas-
párok teljesen mentesülnek a kőlcsön
visszafizetése alól. A katonatisztekre
és altisztekre is kiterjesztik az aggle-
gényadót. A katonatisztek nősülésének
megkönnyítése végett a rendelet el-
törli a hozomány, az apánage kőtele-
zettségét. A tandíjak terén is könnyí-
téseket kapnak a sokgyermekes csalá-
dok - Mit kapnak nálunk a sokgyer-
mekes családok?

Egy konkrét eset
kapcsán újra megállapít juk, hogy a
lelkészek nyilvános pártpolitikai tevé-
kenysége egyházunkra káros. A gyüle-,
kezetben való szelgálatot szűkíti, za-
varja, esetleg lehetetlenné teszi, ha a
lelkész pártpolitikussá válik Jól teszi
a lelkész, ha pártjelvényt sem visel,
hogyemiatt egyetlenegy evangélikus
se érezzen szakadéket maga és pász-
tora között. E tekintetben mindegy,
.hogy a lelkész a többségi párt mele-
gén sütkérezik-e, vagy egy szélsőséges
irány vállalkozó kedvű harcosa. Ha
egy lelkész úgy érzi, hogy neki poli-
tizálással kell szolgálnia nemzetünk
javát, mondjon le. hivataláról; megte-
heti, nálunk nincs a lelkészi hivatás-
nak «eltörölhetetlen [elleg--e, De vi-
szont, aki az Isten igéjének szolgája,
legyen az egészen.



251

5ZELLEMI ÉLET
A régi egyházi zenénk
megbecsülése és kultusza mind jobban ter-
jed. 'I'emplomainkban mindig többször
szólal meg régi evangélikus egyházi zene-
szerző. De kétszeres örömmel kell Ielje-
gyeznünk, ha templomainkon kívül csen-
dül fel evangéliumi muzsika. Augusztus
első napjaiban zajlott le Budapesten a
nemzetközi dalosünnepély. A sok külföldi
énekkar különbözö értékű produkciója
közt messze kimagaslott egy kopenhágai
vegyeskar (Dansk Mensural Cantori) rá-
diós szereplése, ahol egy Buxtehude kó-
russal képviselték egyházi zenériket. Au-
gusztus végén Budapesten járt a berlini
zenemüvészeti főiskola énekkara. A rá-
dióban adott hangversenyen túlnyomórészt
evangélikus zenemüvek szerepeltek : egy
m.esterien előadott Bach motetta, továb-
ba Staden, Praetorius stb. Az új hang-
versenyévad is különben Bach müvésze-
tével indul: Lichtenberg Emil tíz Bach-
kantáta előadását tűzte az ezidei, a har-
madik Bach-kollégiuma müsorára. (Erre
még vísszatérünk.). A külföldi nagy rá-
diók hangversenyeitöl eltekintve, a lip-
csei, a hamburgi, a boroszlói, a bécsi
és a svájci leadók úgyszólván mindig
régi evangélikus orgonazenével kezdik a
vasárnapi műsoradásukat.

Lehetetlen ezeket észre nem venni. Es
amikor a világi zenének ezt az új, egy-
házias irányát látjuk, csak élesebben tá-
rul a szemeink elé a hazai egyházzenei
közöny, a meg nem értés, a sokszor félre-
értés, a szűklátókörü véleménytelenség
és programmtalanság. Kőzeledünk-e már
a magyar protestáns zenekultúra régi ér-
tékeinek a kiaknázása, modern feladatai-
nak az észrevevése és megoldása felé?
Mindenesetre érdekes feljegyezni való a
krónikás számára, hogy az idei Szent Ist-
ván-napi szabadtéri ünnepeégen a zenei
apparátusok közt már egy református
énekkar nevével is találkoztunk. K. K. J.

A magyar falu és a magyar nép
kérdései állandóan foglalkoztatják a köz-
véleményt, A következökben néhány fon-
tos újabb, e tárgyra vonatkozó munkáról
számolunk be.

Szeberényi Lajos Zsigmond főesperes,
a magyar agrárirodalom egyik úttörő és
legnagyobb hatású művelője «A paraszt-
ság története» c. müvével gazdagította a
magyar irodalmat. Ez a «történeti áttekin-
tés» lemond a teljességre való törekvés-
röl és e helyett inkább a parasztság törté-
netének leglényegesebb, legjellemzőbb és
legdöntöbb mozzanatait ismerteti avatott
tollal. Más országok földmíves népének

sorsát csak keretként, tükörként rajzolja
meg1; a fősúlyt a magyar parasztság fej-
lödéstörténetének és mai helyzetének le-
írására veti. Alázatos, szociális felelős-
ségérzéstől eltelt lelkületű emberre mu-
;tat a könyv minden sora. A szerzönek egy
hosszú életen keresztül közvctlen-közel-
ről látnia kellett a magyar parasztság
életének nagy feszültségeit, tátongó se-
beit. Azzal foglalkozik behatóbban, ami
a papi hivatásahoz közel áll, vagy amit
nagyon közelröl látott, vagy pedig sze-
mélyesen átélt. Éppen ezért a mű kertör-
téneti becse is igen nagy és kétségkívül
fontos forrásmű lesz az utódok számára.
Fiatalos bátorsággal megy bele a szerzö
a mai kor problémáinak taglalásába, ha-
tározottan, a keresztyén ember felelős-
ségtudatával foglal állást a legkényesebb
pontokon is és a helyzet feltárása után
reális érzékkel mutat rá a kivezetö utak-
ra. Számunkra külőnös öröm ez a könyv,
mert a magyar evangélikusság élő tár-
sadalmi felelősségtudatának bizonyítékát
látjuk benne.

Kún Lajos különleges jellegű falumo-
nográfiája: «Egy baranyai falu föld;m;.űves
és bányásznépének szociális hygié.néje» ér-
tékes bizonyítéka annak a szociális felelős-
ségérzéstől áthatott, tudományos és gya-
korlati célokat egyesítő, úttörő munká-
nak, amelyet a pécsi Közegészségtani In-
tézet végez. A vizsgált falunak, Komlá-
nak földrajzi helyzete, története, társa-
dalmi szerkezete, mai viszonyai stb. ta-
nulmányozásra és feldolgozásra igazán ér-
demes jellegzetességeker mutatnak. A
szerző nagy gonddal és alapossággal vé-
gezte munkáját és kutatásait sok olyan
mozzanatra kiterjesztette, ami a szociá-
lis egészségüggyel valami vonatkozásban
van: a néplélekre, a kultúrára, a gaz-
dasági viszonyokra stb. Sajnos, azonban
itt mutatkoznak azok a hiányok, amelyek
miatt az egész munka eredménye jóval
kevesebb, mint amennyit a szerző buz-
galma megérdemelt volna. Az első ilyen
fogyatékosság, hogy a kutató túlságosan
tartózkodó magatartása miatt éppen a leg-
döntőbb jelentőségű területeken, mint ami-
lyen például a nép lelki és erkölcsi élete,
adatgyujtése nem közvetlen egyéni be-
szélgetéseinek és megfigyeléseinek ered-
ménye, hanem csak másodkézből való. To-
vábbi hiányosság, hogy a szerzö adatait
egyszerűen regisztrálja és nem törekszik
azoknak megfelelő szociológiai értékelé-
sére. A szerzö kutatásainak végeredménye
az, hogya földmíves- és bányászlakosság-
ból álló község egészségügyi és szociális
helyzete aránylag kedvező. úttörö mun-



252

kájáért eliamerés illeti a szerzőt, és kö-
szönet mindazokat, akik munkáját elöse-
gítették. H-

A falu problémájával foglalkozó mű-
vek közül kétségtelenül Féja Géza Vihar-
sarok című könyve kavarta fel legjob-
ban a kedélyeket és indított meg végtelen
polémiát. Erdei Ferenc Futólwmok címü
könyve már nem olyan izgató éllel iró-
dott. Ennél már nagyobb a hangsúly a
tárgyi ismertetésen, és ennek következ-
tében komolyabb munka. Kár, hogy sok
helyen az egyesekről az általánoera kö-
vetkeztetve, a kiindulás egyoldalú és
ezért a következtetés sem megfelelő. A
«Futóhomok» a Duna-Tisza közével fog-
lalkozik és ezt a tájat hat vidékre osztja.
Egyes részek jóléténél túlságosan nagy
Iontcsságot tulajdonit a vidék polgária-
sedasának. A falusi lakosság jólétet annak
polgáriasodásával azonosítja. Budavidék
sok nemzetisége és a minden terv nélkül
felépült kertvárosai után Pestvidék tele-
pülését ismerteti. A harmadik rész pedig
a három város, Kecskemét, Nagykörös és
Cegléd gazdasági fellendülésévei foglal-
kozik. Egy pillanatra megnyugtató ér-
zés, hogy olvashatunk valami olyat is,
ami jó és nem Iehangoló. A három vá-
rosnáJ annak tulajdonítja a szerző a gaz-
dasági Iellendülést, hogy még idejében
lettek a maguk urává és szabadultak meg
a jobbágyi robottél. A kúnokat, mint do-
logt.alan inkább pásztorkodásra teremtett,
uraskodó, kihalásra ítélt népet ismerhet-
jük meg könyvéböl, akiket már nehéz
megv áltoztatni.

A magyar Bácskában virágzó nagyköz-
ségeket találunk. A Dunamellékének la-
kossága, mint legyengült vitalitású, sze-
gény nép izgatja magyar érZéSünket.

A szerzö .végül a különféle tanyarend-
szereket is ismerteti. A népíes müv é-
szet Ielelevcnítését mesterkéltnek tartja,
söt állítása szerint sok helyen az oda-
valónak tartott nép viselet nem az ott élő
népnek a ruházata volt, hanem a gyön-
gyösbokréta kedvéért öltöztették. így fel
an~~ ~&

"Erdélyi művészet"
címen Vásárhelyi Z. Emil adott ki egy
hézagpótló könyvet. Megismerteti olvasói-
val Erdély különböző nemzetiségű képző-
müvészeinek helyzetet. A forradalom után
a vásárló közönség izlése és gazdasági
helyzete leromlott. A müvészek igyekez-
tek új formákat keresni, művészetüket a
kor k ívánalmainak és belső érzéseinek
megfelelően kialakítani. A magyar mű-
vészek között hiányzott a központi szerv,
mely a továbbképzést és az értékesítést
elősegítette volna. .Tíz erdélyi müvészt

ismertet a szerző. Ezek között több nem
a müvészettel, hanem a földmíveléssel
keresi kenyerét, mint pl. Bordy Gáspár
akvarellfestő és az expresszlonísta Nagy
Imre. Szervatiusz, a faszohrászból lett
szobrász bizánci hatás alatt áll. Ezenkívül
még megemlékezik Kós Károly, Thoman
János, Gallasz Nándor, Gy. Szabó Béla,
Szolnay Sándor és Ziffer Sándor művé-
szetéröl, akiknek rövid élettörténetét és
művészetük méltatását adja. Végül sajá;
élettörténetének rövid közlsse után meg-
tanulhatjuk a könyvből, hogy bizonyos
tulajdonságokat miként lehet ábrázolni,
és hogy a müvekröl hogyan olvashatjuk
le a festö jellemet.

A könyv nemcsak a rnüvészetben teszi
jártasabbá olvasóját, de erdélyi véreinket
is közelebb hozza hozzánk és mindennél
nagyszerűbben illusztrálja az erdélyi ma-
gyarság élniakarását. ~ E.

A mostanában
meglehetősen divatos, egyéni zamatú ma-
gyar irodalomtörténeti áttekintések száma
ismét szaporodott. Féja Gésa A régi ma-
gyarság címen megírta 1772-ig irodal-
munk fejlödését. Nem. a szokott töretlen
vonalú fejlodésrajz ez, hanem inkább egy-
más mellé rakott mozaikok sorozata,
amelyből hiányzik mind a belső, mind a
külsö egység. A szerzö két lámpással akar
belevilágítani a multba:: az általa oly
sokat emlegetett «valóságérzékkel» és
«társadalomszemlélettel». Ahhoz azonban,
hogy terve csak, valamennyire is sikerül-
jön, nagy olvasottsága -mellé komoly, el-
mélyedö társadalomtörténeti és -társada-
lomtr.dományi tud "st kellett 'volna sze-
reznie. Lohogó romanticizmusa 'sok min-
denre képessé teszi' a szerzőt ; eddig meg
nem látott érdekességek 'bemutatására,
szuggesztiv gondolatok görögtüzes imeger-
zékélésére stb., csak a valóságérzék van
nagyon messze tőle. A reformációval
szemben egészen értetlenül áll, annál lel-
kesebb hévvel dicsőíti az ellenreformá-
cíót, ahogy ő nevezi, a «katolikus refor-
mációt». Ezt a té:nyt könnyen értbetövé
teszik ilyenféle megállapításai: «a legma-
gasabb keresztény életforma: az elmél-
kedésekbe merülö egyém>; «Bornemiezá-
nak az volt legfőbb írói törekvése, hogy
a müveltséget az újuló idő számára át-
adja, a tenrészetes közösséghez közelebb
hozza» stb. stb. Féja könyve feltárt egy-
két újabb mozzanatot.Irodalmunk fejlődés-
történetéből, de semmiképpen 'sem alkal-
mas arra, hogy a rég tátongó hiányossá-
gat, egy tárgyilagos, -minden szempontból
tudományos jellegü, mégis 'egyszerű esz-
közökkel előállított magyar -irodalomtör-
ténet szükségességet kiküszöbölje. r.

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



Levelesláda ..
.. 8-s. Ne tessék törődni református ismerőse szemrehányásával.
Onnek valóban kötelessége volt, hogy nyomatékosan figyelmeztesse öt,
mennyire helytelenül cselekednék. ha katolikus menyasszonya javára
reverzálist adna. Emberileg sajnálatos, hogya menyasszony az e kér-
dés körüli izgalomban három kilót fogyott, azonban ez a múló körül-
mény nem jogosítja fel a vőlegényt vallása iránti hűtlenségre. Az izga-
lomnak sulyosabb következményeiről is gyakran hallhatunk j sokszor
megtörténík, hogy a katolikus menyasszony elájul, amikor a vőlegény
kifejezi egyházhüségét. Az efféle ájulások azt a tehetetlen függőséget
jelképezik, amelybe a katolicizmus a híveit mind szeretné belenevelni.
Kívániuk, hogy az evangélikus leányok ne ájuldozással, hanem öntuda-
tos, önérzetes, kemény akaratú viselkedéssel teljesítsék az evangélikus
keresztyén egyház iránti kötelességüket. Egyébként ez az eset is arra
tanít, hogy a házasság vallási részének rendezését nem szabad halo-
gatni. Egyházunk tagjai eljegyzést se tartsanak addig, amig nincs biz-
tosítékuk arra, hogy házastársuk az evangélikus keresztyén életben is
társuk lesz. Viselkedjenek úgy - az ismerkedés, az udvarlás ideje
alatt is, - hogy ne is férjen kétség tántoríthatatlanségukhoz. Igy nem
eshetik kísértésbe a katolikus fél, hogy akkorra halogatja a vallási
kérdés rendezését, amikor már a "párti" ..a társadalmi erkölcs szerint
vissza nem mehet. Ismételjük: ne bántsa Ont a neheztelés. A szeretet
hosszútűrő, eltüri a jogtalan szemrehányást is.

-y. Teljesen magunkévá tesszük azon való megütközését. hogya
temetést végző lelkész rögtön a behantolás után a gyászolók fülehalla-
tára beszélgetést kezdett valakivel a gyásszal össze nem függő dolgok-
ról. A lelkésznek valóban vigyáznia kell, hogy a gyászolók kegyeletét
semmivel se zavarja. De figyelembe kell venni, hogy a lelkésznek
igen gyakran nehéz a helyzete, mert beszélgetést kezdenek vele, és
kínos ott mindjárt megmagyarázni a hely alkalmatlan voltát. Válaszun-
kat éppen azért közöljük nyilvánosan, hogy min den kit kérjünk a
lelkészi ténykedések űnnepiességének biztosítására.

8cholz László: "Szabadság kereszt alatt" c. közleményünk rész-
let Scholz László és Urbán Ernő most megjelent "Krisztus hatalmában"
c. prédikációs kötetből, melyre olvasóink figyelmét ezen az uton is fel-
hívjuk.

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:
Kúr Géza: Cseh-magyar református történeti kapcsolatok. Komárom, 1937. 96 lap,

ára 15 Ke. - Kúr Géza: A Komáromi Református Egyházmegye. Komárom, 1937.
264 lap, ára 25 Ke. - Stange Carl: Erasmus und Julius II. Eine Legende, Berlin, 1937.
Tőpelmann-kiadés, 357+31 lap, ára 9 RM.- Ekklesia sorozat V. kötete: Die Kirchen
der Tschechoslowakei. Leipzig, 1937. Klotz-kiadás. 250 lap, ára 3'75 RM. - Asmussen
Bans: Sola fide - das ist lutherisch J Il. ••Theologísche Existenz heute" 50. München,
1937. Kaiser-kiadás. 82 lap, ára -'82 RM. - Frey-Eberhard : Gottesdienst. ••Theolo-
gisebe Existenz heute." 51. München, 1937. Kaiser-kiadás. 76 lap, ára -'75 RM. -
Schniewind Julius: Das Evangelium nach Matthaus. (Neues Testament Deutsch 2. kö-
tete.) Göttingen. 1937. Vandenhoeck & Rupprecht-kradés, 274 lap, ára 7'20 RM. -
Knappe Wilhelm: Die Briefe an Timotheus und Titus. (Bibelhilfe für die Gemeinde,
13. kötet.) Leipzig, 1937. Schloessmann-kiadás. 144 lap, ára 2'02 RM. - Bultmann Ru-
dolf: Das Johannes-Evangelium Kap. 1, 1-2. 5, (Kritisch-exegetischer Kommentar über
das Neue Testament 9. füzet.) Göttingen, 1937. Vandenhoeck & Rupprecht-kiadás.
80 lap, ára 2'25 RM. - Lehmann Amo: Missionarsfrauen erzihlen. Dresden, 1937.
C. Ludwig Ungeleok-kíadés, 64 lap, ára 1'32 RM.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk i a németországi könyveknél a nálunk
érvényes ú. n. külföldi árak vannak feltüntetve.



Olvasóinkhoz.
Magyar evangélikus egyházunk mind erősebben érzi egyfelől a

hitetlen világnak nyomását, másfelől pedig a felekezeti harc élességének
az erősödését. Azért a "Keresztyén Igazság" szerkesztősége elhatározta,
hogy felkeresi városi gyülekezeteinket és lelkészeink munkájának támo-
gatására rendezett gyülekezeti napokon és konferenciákon az eleven
szö közvetlen erejével támasztja alá evangélikus egyházunk üzenetét,
mely a "Keresztyén Igazság"-ban hónapról-hónapra megszőlal,

Az első ilyen konferenciát Dovember hó 19-21-ig Pécsett
szándékozunk tartani s arra már most szeretettel meghívjuk a pécsi
evangélikus gyülekezetet, de azon felül Baranya-, Tolna- és Somogy-
vármegyék evangélikus lelkészeit, tanitóit, presbitereit, általában evan-
gélikus értehniségét. A konferencia részletes programmját idejében
közzé fogjuk tenni és már most kérjük evangélikus testvéreinket, hogy
azon minél számosabban vegyenek részt.

Jelen számunk munkatársai: Seho lz Lászl6, s. lelkész, Budapest. - Sztehlo
GdboT, lelkész, Nagytarcsa. - DT. Wiczián Dezső, egyetemi tanár, Sopron.

Megjelent folyóiratunk két munkatársának

Scholz Lászlónak és Urbán Emónek

KRISZTUS HATALMÁBAN
című predikációs kötete. 25 igehirdetés, vala
mennyi a reformátori teológia üzenetét kívánja
tolmácsoini az Ige alapján.
Erre a munkára folyóiratunk olvasóinak figyel-
mét szeretettel felhívjuk !,

Ara - a porló beleszámításával - 3 pengő.

Megrendelések Budapest, IV.Deák-tér 4. alá kéretnek szerzők nevén.
Csekkszámla: 46.200.

Nyomatott Székely é. Tána könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.


