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:E:zaz év is az Istené.
90. zsoltár 4. Ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi

nap, mely elmult, és mint egy őrjárási idő éjjel. II. Péter 3, 8:
... egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő és ezer esztendő,
mint egy nap. 24. zsoltár la. és 1. Kor. 10, 26: Az Úré a föld és
annak teljessége.

E z a v i l á gmi n den est ő 1 a z 1s ten é. Az ember
mégis azt szereti vallásosságnak minősíteni, ha valaki elismeri
Isten kisebb-nagyobb sugarú hatalmát.' Himnuszokat zengünk a
kegyeseknek. akik "életüket az Istennek átadják", mintha az
nem lenne mindenképpen az Övé. A hit jelének tartjuk a gyász-
jelentések szólarnát: "visszaadta lelkét Teremtőjének." Mintha
a lélek a halál előtt nem lett volna a Teremtő Istené! - Honnan
van ez a vallásosság? Az ősi bűnösségben van az eredete. Az em-
ber olyan akar lenni, mint az Isten (1. Móz. 3, 5.). Ha már nem
tud teremteni, azzal áltatja magát, hogy életét, testét, lelkét, ja-
vait, idejét, fajtáját, erkölcsét őadja át az Istennek; a világot
pedig, a nemzeti, II gazdasági, a politikai életet meg akarja hó-
dítani az Isten számara.. Az a megdöbbentő, hogy ez a dölyfös-
ség, ez az önhittség elburjánzott a keresztyének közt is. Sőt fel-
'vette az alázatosság színét. Ezért van szükség arra, hogy Isten
újra meg újra mondja nekünk igéjében, hogy Övé a föld és an-
nak teljessége. Mindenképpen az. Magatartásomtól függet-
lenül is.

Az idő sem a miénk, vagy a világé. Az 1938-i esztendő sem.
Hanem az Istené. Nem mi adjuk Neki. Éppen ezért nincs jogunk
arra sem, hogy egyik vagy másik évet szentnek nyilvánítsuk.
Mi lesz akkor azokkal az évekkel, amelyeket nem mondunk
szentnek? Talán bizony jobban Isten ítélete alatt vannak és talán
kevésbbé hatékony akkor az Isten kegyelme? Ahhoz van jogunk,
hogy ezt vagy azt az évet az emlékezés idejéve tegyük, bizonyos
munkára fordítsuk, de Isten szempontjaból nem jelenthetjük ki
értékesnek vagy kevésbbé értékesnek. Vannak vallások, amelyek
ajánlgatjak az idő részeinek odaszentelését, de a tiszta keresz-
tyénség nem alkudhatik J;11eg.Az Egyháznak nem azt kell hir-
detnie, amivellátszathitet csiholhat ki az emberekből, hanem azt,
amit az Isten reábízott üzenetül: az idő is mindenestől az Istené.

E z a z é vis a z Övé. Annyira az Övé, hogy Tőle függ
egészen, rni fog történni benne. Lesz születés és halál, újjászüle-
tés és megátalkodás, munkaszerzés és munkavesztés, betegség
és gyógyulás, gazdagodás és szegényedés, istendícséret és isten-
káromlás. Éppen ezért lesz kritizálása is az Istennek. Jobban
fogjuk tudni, hogy mit kellett volna csinálnia. Vagy pedig ki-
találunk majd gonosz okokat és vígasztaló magyarázatokat, csak-
hogy megmentsük az Istenről formált képzeteinket: szerencsér-
lenségnek fogjuk mondani a büntetést, lélektisztításnak a szen-



vedést, szebb, életré ValÓ átrnénetrtek a haíált. Annyira belénk
evődtek a természetes ember nézetei, annyira- körülvesznek min-
ket a vallásos és az ateista szólamok, hogy egyedül az eleven
ige kényszerít térdre Az előtt, aki az 1938. évnek is feltétlen és
felséges ura. .

Ez az év is az Istené. Annyira az Övé, hogy úgy bánik vele,
amint akarja. Veheti ezer esztendőnek és veheti egyetlen nap-
nak. Meglehet, hogy ebben az egy évben annyi jóságát fogom
átélni, amennyit eddigi egész életemben nem tapasztaltam. Es
talán annyi bánatban, könnyben és gyászban lesz részem, hogy
száz évre elosztva sem tudnám emberi erővel elviselni. Egyetlen-
egy cselekedetemet, egy percnyi mulasztásomat úgy meg nagyít-
hatja Isten haragja, hogy rögtön el kell pusztulnom. Viszont
életem minden vétkét elenyésztetheti Krisztus keresztjéért. Azt
szívesen emlegetjük, hogy Isten előtt ezer év annyi, mint egy
nap, mert azzal áltatjuk magunkat, hogy Isten nem törődik mind-
nyájunk minden bűnével, - nem ér rá, kisebb gondja is nagyobb
annál. Azért van szükségünk a teljes Szentírásra. Hadd lássuk
belőle, hogy lsten- nemcsak a világtörténelmi korszakoknak és
a népeknek ura, hanem a másodperceknek és az egyes személyek-
nek is parancsoló, ítélö, szigorú és irgalmas királya. Ha nem
hallom napról-napra az -igét, akkor elteszem emlékezetembe ezt
vagy- azt a szavát a Bibliának, akár egy parancsolatot, akár egy
ígéretet, a törvényt vagy az evangéliumot és hordozok magamban .
talán egész életemen át egy megmerevedett istenarcot. Ha pedig
napról-napra meghallom Isten élő szavát, akkor megtanulom,
hogy lsten rendelkezik velem, mindenemmel, minden másodper-
cemmel, és hogy Isten kegyelme kifogyhatatlan Jézus Krisztus
egyetlen áldozata miatt. Megtanulom azt, hogy Isten törvénye
és evangéliuma nem a tömegeknek szól, hanem nekem, éppen
nekem, elháríthatatlanúl. A felsőség tisztének hordozói mind
örülhetnek azon.hogy fokozódik a nyáj szellem, az egyének rá- .
bízzák - magukat' a tömegre, a tömegek a vezérekre, mindent
jóváhagynak, amit felül csinálnak, - én az igéből tudom azt,
hogy Isten ennek az évnek is akármelyik percében kiemelhet en-
gem a tömegből ... És akkor tovatűnik mellőlem a tömeg, a ve-
zetőség __. Egyházi és párt jelvény nélkül, protekció kizárásával,
rangfosztottan állok az Isten színe előtt.

Kétségtelen, hogy Isten belehelyezett engem is közössé-
gekbe, a családba, az egyházba, a nemzetbe, az európai kultúrába.
De sehol sem mondja, hogy Ö csak a családot, csak az egyházat;
csak a nemzetet, csak a kultúrákat fogja megítélni. Velem egyén-
nel van dolga. Értem halt meg a Krisztus. De viszont azért támadt
fel értem az Úr, hogy én szeretettel szolgáljam embertársaimat
éppen azokban a közösségekben, amelyekben élek. Ezért érdekel
minden, ami erre a világra tartozik. Ezért fontos nekem, hogy
világosan lássak a nemzeti, a társadalmi, a világnézeti kérdések-
ben. Ezért szívügyem az egyház, amely szóval és írásban, ezzel a
folyóirattal is, közlí velem lsten üzeneteít. Egyéni felelősséggel



a -közősségekben testvéreimért élni, személyes hittel az egyház-
ban Isten királyi uralma alatt szolgálni, - ez az én rendelteté-
sem ebben az évben is .

-. A Keresztyén Igazság szeretne szócső lenni elsősorban a ma-
gyar evangélikus értelmiség felé, bár amit mond, mindenkinek
szól; szeretne útjelző lenni az útvesztőkben, kovász a tésztában,
lelkiismeretébresztés a felelőtlenségben, egység az osztódásban,
megújhodás a hanyatlásban . .. Hogy mit fog végezhetni, az
minden bizonnyal az Isten hatalmában van ez új esztendőben is,
rnert Övé a föld és annak, teljessége.

Isten parancsuralma.
Soksz'or nyilatkozott Luther úgy, hogy az első parancsolat

az egész Biblia summája. Benne foglaltatik az egész törvény,
mind a tízparancsolat, amely leleplezi életünket és világunkat.
Istentől elszakadt "világ" vagyunk, mert magunknak élünk és
magunk akarunk uralkodni. Oe benne van az Evangélium is,
amely egyedül ad utat a szabadulásra. Isten kedveltjei, "szen-
tek" 'vagyunk, mert Isten vette át az uralmat fölöttünk: .

Az .elsö parancsolat egyszerűsíti életünk ezer kínzó kérdését
Csak egy kérdés van alapjában; az uralom kérdése. Kinek az
akarata érvényesül? Akármilyen harcot látunk a történelemben,
vagy a szellemi életben, az mind az ember uralma körül forog.
A humanizmus, felvilágosodás, idealizmus, materializmus, libe-
ralizrnus, bolsevizmus, nacionalizmus és a többi .Jzrnus" nemcsak
vitatja Isten beleszólási jogát az élet minden alapvető ügyébe,
hanem egyenesen detronizálja Istent. Vagy az értelem, a szellem,
az eszmények, vagy az anyag, a test, a vér uralkodik az élő Isten.
helyett. Ma a kollektív és a nacionalista önzés a trónbitorló.
Az első egyszerűen irtja a keresztyénséget, a másik csak annyit
enged a keresztyénségből érvényesülni, amennyi nem veszélyez-
teti totális igényét.

" Leleplezi az első parancsolat u. n. egyházi életünket is.
Elvilágiasodtunk, mert Isten helyett a vallásos ember uralkodik.
Annyi változás van ugyan, hogy az eszmények és erkölcsi köve-
telésekrnellett-a vallásos szív szükségei is irányítanak, az evan-
géliumról is sokat beszélnek, de maga az evangélium csak keve-
set jut szóhoz.

; A legcsodálatosabb az első parancsolatban: az Evangélium
lsten korlátlan királyságát, totális parancsuralmát proklamálja.
Csak Isten határozhat ja meg életünket. Senki és semmi más.
Féltőn szerető lsten az élő Isten, aki nem tűr meg maga mellett
senkit és semmit.

lsten maga, személyesen, közvetlenül gyakorolja hatalmát.
Nem helyettesíti magát. Senkire át nem ruházza a feltétlen ren-
delkezés felségjogát. Isten parancsoló Isten: Úristen. Mindig ha- ,



tározott parancsokat aci. Viíágosan és határozottan szö] hozzán]
igéjében.

Isten uralma totális parancsuralom. Egyedül Ot illeti meg a
hatalom. Minden emberi uralkodni akarás bitorlás, pártütés.
Az első parancsolat ajándéka: Isten teljesen! Mihelyt csak vala-
mit is elalkuszunk Isten kizárólagos egyeduralmából, hátat for-
dítunk az élő Istennek és magunk-elképzelte bálvány-isten körül
táncolunk. -

Az első parancsolat az egy igaz Isten elé állít. Meglátjuk,
hogy O merő kegyelem. Azért akar teljesen lefoglalni a maga
számára, hogy el ne vesszü nk. Azért kötöz meg teljesen akara-
tával, hogy szabadok legyünk. Azért kötelez magunkról elfe-
lejtkező, másokért elégő szolgálatra, mert gyermekei vagyunk.
Nincs üdvösség és nincs élet Isten szabad parancsuralmán kívül.

Egyszerű a keresztyénség: Én vagyok a te Urad, Istened!
De ez a legnehezebb: többé nem vagyok a magam ura. Engedel-
meskednünk kell mindenestül: eszünkkel, akaratunkkal, szívünk-
kel. Vége önrendelkezésünknek. "Ime itt vagyok, hogy csele-
kedjem ó Isten, a te akaratodat!" . .

Ne legyenek idegen isteneid! Milyen nehéz szívvel halljuk
Isten könyörtelen kijelentését. Mennyi bitorló istenség nyujtja
ki felénk kezét és mennyire hajlik feléjük szívünkl Az értékek
egész rangsora várja behódolásunkat. Még ha szakftunk is ezek-
kel, önmagunk rabja maradunk. Legszívesebben "pantheont" állí-
tunk fel, ahol sorjában, egymás mellett sorakoznak a "tekinté-
lyek", A modern ember vallása keveredése különféle bálványok
tiszteletének. Ebből ragad ki minket az első parancsolat.

Sokszor nem lázadunk fel nyiltan Isten királyi igénye ellen,
de alattomban kijátsszuk. Kedves jelszavainkat, eszményeinket,
amelyeket sokra tartunk, ki nevezzük isteni akaratnak. Elveinkre,
amelyekhez igazodunk, rámondjuk, hogy Istentől valók. Hiába
vesszük komolyan ezeket, hiába vagyunk bátran következetesek.
Ellene szegülünk velök Istennek, elmulaszt juk parancsait - tet-
szetős erkölcsi eszméink kedvéért. -."-

Az első parancsolat nem "szabály", amelyet nekünk kell az
élet különféle helyzeteiben alkalmazni. Istenhez köti életünket.
Allandó kapcsolatban kell élnünk Istennel. Figyelni parancsára.
hallgatni szavára.

Soha sincsen a kezünk ügyében Isten akarata. Keresnünk kell
éber lelkiismerettel állandóan. Azért adj a nekünk Isten Jézus
Krisztusban a törvény betöltését, hogy ebben járjunk, ebben en-
gedelmeskedjünk mindig személyesen nekünk szóló parancsainak.

Egész-életiinicet meghatározza Isten diktatúrája. Nemcsak
lelki életünket, de testünket is. Nemcsak társadalmi, de gazdasági
viszonyainkat is. Semmihez sem ragaszkodhatunk Isten akaratán
kívül és csak neki szolgálhatunk. Nemzetünk szolgálatát, hivatá-
sunkat, családi életünket épen úgy Isten kezéből vesszük, mint
egyhaz-tagságunkat. Mindenütt és mindig Isten akaratát kell
hirdetnünk és cselekednünk, különben pártot ütünk lsten pa-



Erős magyarság.

ráncsuralma ellen. Mindent Istenből, hitből kell cselekednünk,
mert "ami nincs hitből, bűn az."

Életünk Isten akaratától függ. Isten parancsol. Megtehetem,
hogy nem engedelmeskedem, de bizonnyal belepusztulok.

Urbán Emó.

Nincsen a nemzetnek hű fia, akinek szívét ne hevítené a
vágy, hogy a nemzet erős legyen, az élet nehézségeivel dereka-
san megküzdeni tudó, egészséges életfejlődésre, történelmi híva-
tásbetöltésre érdemes és képes. Ebben az értelemben mi is, mint
a magyar nemzeti értelmiség tagjai, önként, magától értődően,
reflexió nélkül valljuk magunkénak az erős magyarság jelszavát.
De amikor ezt tesszük, nem kapcsolhatjuk ki azt a tényszerűsé-
get és azt a nézöpontot, mely azzal van adva számunkra, hogy
mint a magyar nemzeti értelmiség tagjai a lutheri keresztyénség
értelmében vagyunk és akarunk lenni a tiszta evangélium hívei és
határozottan mint ilyenek érzünk, gondolkodunk, aggódunk, dolo
gozunk, küzdünk és imádkozunk nemzetünk igaz javáért. Ezen
a réven az erős magyarság ideálja is sajátos. határozottabb értel-
met nyer számunkra, melyböl néhány igazságot szeretnék a kö-·
vetkezökben kivillantani - tévutak és az igaz út megvilágítására.

Az erős magyarság jelszava közvetlenül utal a nemzeti
idealizmusra és sokan azt gondolják, hogy elég, ha csak úgy álc
talánosságban hangsúlyozzák a nemzeti idealizmust, amint főkép
az állami nevelésügy köreiben szekták. Nemzeti idealizmus. Ki
tagadhatná, hogy ez vajmi szép dolog? Belőle fakadtak nemzeti
múltunk legszebb tettei, melyekre büszkék vagyunk és sivár je-
lenünkben oly jól esik legalább itt-ott ennek a nemzeti idealiz-
musnak a felvillanásait látnunk, biztató jeléűl annak, hogy il
nemzet még nem vesztette el lelkét, önmagát. De amikor ezt
készséggel és örömmel elismerjük, ne feledjük el, hogy amit ma-
gyar nemzeti idealizmusnak nevezünk, az nem valami változha-
tatlan, időfeletti nagyság, mely mint ilyen állandó tulajdonunk
lehetne, hanem történeti fogalom, történeti valóság, melyet a
századok folyása, legjobbjainknak, a kiváló nagyoknak és név-
telenek millióinak áldozatos élete, vezetők és vezetettek meg-
megújuló történeti elhatározása formált azzá, aminek ismerjük
és ha ezt belát juk, akkor legott azt kell kérdeznünk, hogya ma-
gyarság történetében hol keressük az igazi nemzeti ideált: a régi
pogány magyarságban-e vagy a keresztyén magyarság élet-
síkján?

Mélységesen meg kellene döbbennünk, hogy ez a kérdés ál-
talában Ielvetödhetett. A mai időknek még a tengerfenék iszapját
is felkavaró, válságos rázkódtatása kellett ahhoz, hogy ez a kér-
dés öntudatlanullázálomtól gyötört lelkek hallucinációiri keresz-



WI telsztnre kerüljön. A Koppányok lázadását a keresetyénség'
első térhódítása ellen legalább lélektanilag még meg lehet érteni;
de hogy ma, a keresztyén magyarság tizedik évszázadában akad-
nak magyarok, akik az ősi pogányságban keresik a nemzeti ide-
ált, az már csak a kórlélektanban lelheti magyarázatát. Egészen
kétségtelen, hogy ha I. István királyunk nem téríti a keresztyén-
ségre keménynyakú népét, a magyar nemzet menthetetlenül
a húnok és avarok. sorsára jutott volna, sőt nemzetté sem
lett volna abban a magasabb történeti értelemben, amelyben ezt
a szót érteni szoktuk. De éppen úgy kétségtelen az is, hogy ha a
magyarság ismét a pogányság útjára térne, amitől Isten óvjon,
ez nem a nemzet újjászületését és megerősödését, hanem pusz-
tulását jelentené s ezen nem segít az sem, hogya fajiságra redu-
kált nemzeti gondolatot korunknak azzal a másik nagy szükség-
érzetévei, a szociális reform gondolatával kötik össze. Mert a
puszta faj szeretetre alapított szocializmus nem kevésbbé hami-
sítja meg az igazi szociális gondolatot, mint a gazdasági mate-
rializmuson alapuló kommunizmus vagy bolsevizmus. Alapjában
véve az egyik úgy, mint a másik csak a megváltó kegyelmet meg-
vetö, a saját erejét túlbecsülő. felfuvalkodott természetes bűnös
ember vállalkozása, - korunk válságának sötét hátterén szem-
lélve szinte kétségbeesett vállalkozása, mely előbb vagy utóbb
csak kudarccai végződhetik. Az igazi szocializmusnak valami mé-
lyebb megalapozásra - a krisztusi megválto szeretetre van szük-
sége, hogy megvalósulhasson és fennállhasson.

De reá kell mutatnom arra is, hogy merö tévedés, ha valaki
azt gondolja, hogy ma a keresztyénség évezredes területén ismét
helyre lehet állítani azt a régi pogányságot. Ez egyszerűen lehe-
tetlen. A régi és az új pogányság között a különbség óriási. Az a
régi pogányság természetes, naiv pogányság volt, mert még nem
ismerte a keresztyénséget. Az új pogányság már csak a keresz-
tyénséggel ellentétben jöhet létre és tarthatja magát s azért nem
lehet naiv, nem lehet természetes, hanem szükségképpen enti-
krisztusi jelleget ölt s éppen ez az antikrisztusi jelleg hozza aka-

. ratlanul is a legközelebbi rokonságba korunk legnagyobb anti-
krisztusi hatalmával, a bolsevizmussal s végeredményben ennek
malmara hajtja a vizet.

A magyar nemzet sorsa, élete, lelki megújulása, jövendője
elválaszthatatlanul össze van kötve a keresztyénséggel. Ehhez
nem férhet kétség. De amikor ezt így általánosságban kimond-
juk, megint csak valami fájdalmas érzés támad lelkünkben, mert
hiszen a szbciális ellentétek mellett alig van valami, ami annyira
éket verne magyar és magyar közé, mint azok a felekezeti ellen-
tétek, melyek a magyar keresztyénség terül etén f'ennállanak.r Az
ezekből származó torzsalkodások nyilván gyengítik nemzetünk
életerejét. De hogyan várhatjuk akkor nemzeti életünk megúju-
tását, megerősödését éppen a keresztyénségtől? Hogyan erősít-
hetnénk nemzetünket mint keresztyének egymás erejének gyen-
gítésévelj - . . '. . - .. ,



A keresztyén egyházak történetileg kialakult tipikus sajá-
tosságait mi természetesen nem tüntethetjük el. Nem is akarjuk
eltüntetni, hiszen azokhoz a sajátosságokhoz f'eláldozhatatlan
igazságmeggyőződéseink fűződnek. De egyet meg kell követel-
nünk és ez az, hogy innen is, onnan is eltűnjének a kicsinyes,
szűkkeblű felekezeti gyűlölködések. torzsalkodások, jog- és be-
csületsértések s ezek helyét egymás jogainak tiszteletben tartása.
egymás értékeinek megbecsülése, a kölcsönös megértésre, a test-
véries összefogásra és együttműködésre való készség foglalja el
és mindinkább kifejlődjék az a nemes verseny, melyben mind-
egyik egyház a Krisztustól vett legjobb adományait és értékeit
igyekszik népünk igaz javára gyümölcsöztetni. Meg kell talál-
nunk és mindjobban kidolgoznunk annak a módját, hogy a saját
egyházunkhoz való őszinte, hűséges, lelkes ragaszkodást egyete-
mes keresztyén érzülettel, tettekben is nyilatkozó testvériesség-
gel párosítsuk. Ezt kívánja, parancsolóan követeli nemzetünk
létérdeke, de kívánja magának a keresztyénségnék, az egyházak-
nak a létérdeke is azzal az antikrisztusi nagy hatalommal szem-
ben, mely a bolsevista szovjetben és a komrnunista internacioná-
léban formálta ki az egész világon tervszerűen rnűködő harci
szervezetét. Mikor látjuk meg már egyszer, hogy a keresztyé-
nek egymás közti torzsalkodása csak úgy mint az új pogányság
ugyancsak ennek az antikrisztusi hatalomnak a malmára hajtja
a vizet? A keresztyén egyházaknak, de legalább a különböző egy-
házakhoz tartozó keresztyéneknek társadalmi összefogása min-
denképen sürgős életszükségletet jelent. Amikor a magyar ke-
resztyénség protestáns része a katolikus résszel együtt ünnepli
első apostoli királyunk halálának 900. évfordulóját, talán szabad
remélnünk ebben az irányban jó előmenetelt. Nagy baj volna, ha
éppen ezt a szép alkalmat tönkre tenné a felekezeti elfogultság.
Hogy itt a hatalmasabb félre hárul a nagyobb felelősség, az a
dolog természetéből következik. Milyen megbecsülhetetlen erö-
gyarapodást, milyen nagy áldást jelentene nernzetűnkre nézve,
ha teljesülne legjobbjaink vágya s a magyar katolicizmus s a
magyar protestantizmus között megépül ne az az aranyhíd, me-
lyen őszinte szívvel és jó lélekkel közlekedhetnénk egymással!

Hogy a nemzetnek a maga egészében való megerősödéséhez
múlhatatlanul szükséges éppen a "szentistváni gondolat" szelle-
mében egy bölcs, konciliáns nemzetiségi politika is, azt az előb-
biek kapcsán csak közbevetőleg, de ugyancsak nyomatékos hang-
súllyal említem meg.

Mindebből pedig elsősorban magunkra, mint magyar evan-
géIikusokra és evangélikus egyházra nézve kell levonnunk a he-
lyes következtetéseket. Gyenge evangélikusság nemcsak saját
egyházunk ra, nem is csupán a magyar protestantizmusra nézve
jelent erőfogyatkozást, hanem nemzetünk egészére nézve is és
homlokegyenest ellenkezésbe kerülnénk nemzeterősítő hivatá-
sunkkal, ha éppen gyenge evangélikusságunk révén kedvező be-
törő helyetszolgáltatnánk azon romboló erők számára, melyek



vllégszertc a keresztyénség mégrontására törnek. Hogy ez ne té-
gyen, elsősorban saját gyengeségünknek kell hadat üzennünk.
Ezt pedig csak akkor tehetjük sikeresen, ha tudjuk, hol van igazi
erőforrásunk.

Sokan a szervezkedésben magában keresik az erőt. De itt
egy nagy tévedéssei állunk szemben. Minden egészséges szervez-
kedés már feltételezi az életerőt, mely nélkül a szervezkedés csak
mesterséges, meddő, mert üres kereteket hoz létre. Ez nem azt
jelenti, hogy a szervezkedés fölösleges. A szervezkedésre szük-
ség van a céltudatos, tervszerű munka érdekéből. De sikeres
munkát még a legjobb külső szervezetben is csak maga az ele-
ven életerő végezhet.

Honnan vegyük ezt az életerőt? Kölcsön vehetjük-c talán?
Más egyházaktóI - vagy az oxfordi mozgalomtól? Szánalmas-
nak tartom azt az evangélikusságot, mely mindig csak kifelé néz
és azt hiszi, hogy külsö példák utánzásával tatarozhatja ki evan-
gélikus egyházunkat és teheti életerőssé. A .ió példát természe-
tesen követnünk kell, bárhol lássuk is meg. Hiszen erre kötelez
bennünket az apostol szava is: "Mindeneket megpróbáliatok és
ami jó, azt megtartsátok". De ha azt gondoljuk, hogy életerőért
idegenbe kell mennünk, hogy kölcsön vegyük, ezzel már is meg-
tagadtuk egyházunk létjogosultságát. Pedig ennek egyedüli
alapjára és minden életerőnk egyedüli, igazi forrására egysze-
rűen és világosan utal reá bennünket saját nevünk, egyházunk
neve: evangélikus. Ez az evangéliumra utal bennünket és csak
erre.

Evangélium! Oh ha ezt úgy értjük, ahogy Luther értette,
akkor ez elég nekünk, mert az evangelium, a Krisztus evangé-
liuma ma is Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére!

.Istennek hatalma" - van-e ennél nagyobb hatalom ezen
a világon? És íme, ez a legnagyobb hatalom, ez a legnagyobb
erő válik bennünk és közöttünk hatóvá az evangélium és az azt
befogadó hit által. Az evanzéliumra hallgató hit, az eleven Krisz-
tushit az Isten hatalmas, életújító erejének a betörő, beáramló
helye ebben az embervilágban. Az igazi hitben és az igazi hit ál-
tal Isten hatalmas ereje működik és alakítja belülről újjá ezt a
bűn útján megromlott, megnyomorodott emberi életet. Azért
mondja Krisztus Urunk: "Mindenek lehetségesek annak, aki
hisz", Márk ev. 9,23; továbbá: "Ha annyi hitetek volna, mint a
mustármag, azt mondanátok im ez hegynek, menj el innen
amoda, elmenne és semmi lehetetlen nem volna nektek", Máté
ev. 17, 20. Krisztus Urunk lesújtó és felemelő szavára: Nálam nél-
kül semmit nem cselekedhettek" (Ján. 15, 7.), ez a hit felel az
apostol szavában: "Mindeneket cselekedhetem a Krisztus által,
aki engemet megerősít", Fil. 4, lj. Ezt a hitet magasztalja Luther
Márton azokkal a gyönyörű szavakkal: "Öh a hit vajmi hatalmas,
eleven, szorgos, tevékeny dolog, úgyhogy lehetetlen, hogy ne
tenne mindig Jót. Nem is kérdi, kell-e jót cselekedni, hanem tni-
előtt kérdezné, már megcselekedte és mindig cselekvésben van".



~s ez nem képzelődés, hartérn a hívők életében százszorosan és
ezerszeresen kipróbált, megbizonyított erő! Oh ha ez a hegyeket
mozgató, szeretetben munkás evangéliumi hit élne bennünk, élne
mindenkiben, aki evangélikusnak nevezi magát, micsoda erőt,
micsoda életújulást jelentene ez! A magyar evangélikusság min-
den tagja ezzel a hittel tartozik nemcsak az evangéliurnot hirdeti)
egyházának, hanem a magyar keresztyénségnek és a magyar
nemzetnek is. Meggyőződésem az, hogy népünk elgyötört, inga-
dozó, forrongó, áhítozó lelkének kínos ürességét ma nagyon ha-
sonlóan, mint a reformáció századában csak ez a tiszta ref'ormá-
tori evangélium és evangéliumi hit tudná és tudja igazán kitöl-
tení és népünket valójában egy új élet útjára vezetni. Micsoda
alkalom, micsoda. felelősség, micsoda feladat! Vállalja ezt egyhá-
zunk vagy másoknak - talán a szektáknak - engedje át? Ez a
hagy kérdés.'

Oe itt ismét egy súlyos tévedéstől kell óvnunk. Istennek ha-
talma az evangéliumban és az evangéliumi hitben nem áll úgy
rendelkezésünkre, hogy azt egyszerűerr igába és szerszámba fog-
hatnánk akár aIegideálisabb földi, emberi célok szolgálatára.
Ki kel!" mondanqrriésnyiltan, .bátran ki is mondom, hogy az
evangélium, a k~FesztyéÍ1ség igazi szelleme nem tűri azt, hogy
akár' a nemzetíTmegújhodás szolgálatában pusztán eszközzé
akarjuk megtenni. Ha ezzéakárnánk tenni, ez azzal a veszede-
lemmel járna, hogy az evangéliumból, a keresztyénségból csak
azt fogadnánk él,árn(nemzetivagy faji elgondolásainkkal, előre
megalkotott míthoszunkkal egybehangzónak látszik s eközben
éppen a keresztyénség lényegmagva sikkadna el kezeink között,
amint arra a történelem, sőt Jelenkorunk is nem egy példát mu-
tat. Az evangélium, a Ktisztusevángéliurna csak akkor tárja fel
számunkra életújító,üdvözítő erejének teljes gazdagságát, ha
mint megváltásta szoruló bűnös emberek minden külsö, minden
világi érdektől elvonátkozva egyedül és tisztán önmagáért ke-
ressük és ragadjuk meg. Oe minél inkább tesszük ezt, minél

,teljesebb odaadással központosulunk az egy szükséges dologra,
annál inkább válik ez az evangélium és a belőle fakadó új élet
népünk, nemzetünk éltető erejévé Krisztus Urunk szavai sze-
rint: "Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát és
mindazok megadatnak néktek", Máté ev. 6, 33.

Mindehhez végül még egyet. Mi az evangélikus értelmiség-
hez számítjuk magunkat. Gondoljunk arra, milyen súlyos fele-
lősség terheli értelmiségünket, Egyházi és vallásos hitéletünk
széles területeinek elszíkesedése és terméketlenné válása az in-
telligenciából indult ki, amikor jóformán az egész protestáns
értelmiség behódolt a szabadgondolkodó - legalább titokban
istentagadó -liberalizmus szellemének. Ma ez végleg lejárta
magát s a magyar protestantizmusnak és benne az evangélikus-
ságnak legégetőbb szüksége a saját legbensőbb, eredeti ref'or-
mátori életforrásaiból való megújhodása. Oe, már most ennek
is értelmíségünkbö! kell kiindulnia és innen áthatnia népünk többi



rétegeit ls. Vegy'e ezt lelkére evangélikus értelmiségünk mindeti
egyes tagja, az idősebb és a fiatalabb nemzedék egyaránt.

Evangélikus értelmiségünknek ebben az irányban való fel-
ébresztését s intelligenciánk körében a tiszta evangéliumi hit-
élet és hívő gondolkodás ápolását tűzte kicéluJ folyóiratunk,
mely most lépiát ötödik munkaévének küszöbét. Munkárrkat
mélységesen alázatos, de mégis bizakodó, imádkozó lélekke!
ajánljuk oda szelgálatul értelmiségünknek, anyaszentegyházunk-
nak, nemzetünknek, a Kegyelem Istenének.

Folyóiratunk neve és a címlapján levő keresztjei már eleve
ld akar zárni minden kicsinyes, felekezeties szűkkeblűséget és
arra utalni, hogy legdrágább kincsünk a tiszta evángéliumi ke-
resztyén igazság. Ennek pedig győznie kell, mert a tiszta evan-
géliumi keresztyén igazság a Krisztus igazsága és a Krisztus

. ereje. D. Dr. Prőhle Károly.

Evangélikus felelősségünk.
1. Minden jel arra mutat, hogya magyarság sorsdöntő for-

dulóponthoz érkezett el. A feszítő ellentétek osztályokra 'és ér-
dekcsoportokra tagolják és még akkor is új tájékozódásra kény-
szerítik, ha sikerül 'a legrosszabbat, a belső összeomlást és a min-
dig súlyos igazságtalanságokkal terhelt radikális törést történel-
münk folytonosságában elkerülni. Egész magyar köz- és szellemi
életünk máris mozgásba jött az új tájékozódás keresésére, az
egyházak is sorjában szólalnak meg, hogya maguk szernszögé-
ből igyekezzenek megadni a választ a sok megoldás ra váró nem-
zeti kérdésben. Nekünk evangélikusoknak kiváltképen nagy fe-
lelősségünk van most. Hiszen mi abban a meggyőződésben élünk,
hogy Isten egyházunkra bízta a tiszta, hamisítatlan evangéliumot
és hogy e nélkül az' életnek semilyen kérdését, tehát a nagy
népi, nemzeti és szociális kérdéseket sem lehet igazán, gyökerük-
ben helyesen megoldani. Mi is tudjuk azt, amit pl. a reformátusok
alkalmilag teljes joggal hangsúlyoznak. hogy az egyház nem
lehet politikai, vagy társadalmi mozgalmak szócsövévé, vagy re-
forrntörekvések szolgájává. Oe nálunk ebből a felismerésből sok-
szor azt a következtetést vonják le, hogy az egyháznak valami
hűvös, semleges magasságból kell szemlélnie a lábai alatt zajgó
tarka életet.' Az egyháznak Krisztustól reá bízott feladata, hogy
az evangélium üzenetével szolgáljon a bűn rabságában sínylődő
világnak. Az evangélium üzenetének hirdetése, tolmácsolása
több, mint "prédikálás", az cselekedet, megsegítő" sőt megváltó
tett, sebeket bekötöző, gyógyító, új életet támasztó irgalmas
kegyelem. A baj ott van - és pedig kiváltképen a mi egyházunk-
ban, - hogy az evangéliumnak ez a cselekedet-jellege elsikkadt
a predikációból éppen úgy, mint általában az egyházi rnunkából
s helyette elhatalmasodott a jó és rossz értelemben vett frázis.



Ha á möstan] sorsdöntŐ őraban egyházunk teljesíteni akarja
feladatát magyar népünk között, akkor ebből a f'elisrnerésből,
vagy helyesebben, ebből a belső megújulásból kell elindulnia új,
korszerű szolgálatra. .

2. Kisebbségi helyzetünkból folyik, hogy. mi hiába próbá-
lunknagyszabású tervek és programmok kidolgozásával bele-
nyulni arnagyar élet kerekeibe. Akármilyen' jók volnának is
azok,nehezen lehetne számukra a nyitott füleket és a csefekvő
kezeket megtalálni. Oe nem is lehet reformprogrammokkal né-
pünkön segíteni. Sokkal fontosabb minden programmnál a he-
lyes, valóban gyógyító cselekedet. Ehhez pedig nekünk módunk
van. Mivel kisebbség vagyunk és mivel a kisebb, de szoros egy-
ségben élő közösség viszonylag mindig könnyebben mozog, azért
mi könnyebben jutunk el a céltudatos, határozott cselekvéshez,
mint a nagyobb felekezetek. Kisebbségi helyzetünk e ponton
számunkra kiszámíthatatlan előnnyé lehet, ha helyesen tudunk
élni veje. Azért egyik egyházon sincs akkora felelősség, mint a
miénken. .

3.' Ebben a mostani zürzavaros és kapkodó, tanácstalan ví-
. lágban egyházunk magyar népünknek mindenek előtt az evangé-
liummal tartozik és azevangéliumot joggal várhatja népünk
egyházunktóI. Ha evvel nem 'tud szolgálni népünknek,akkor
tuJájdonképen elvesztette létjogosultságát.
, Vajjon megnyugtathatjuk-e lelkiismeretünket avval, hogy e
tekintetben nálunk minden rendben van és hogy megtesszük kö-
telességünket? Aki odaül szószékeink alá és ismeri az evangé-
liumot, az bizonyára megdöbben erre a kérdésre. Ha pl. Bangha
Béla legutóbbi cikkében úgy állítja be a dolgot, hogya hit által
való megigazulás kérdésében csak látszólagos, fogalmazásbeli
eltérés van katolikusok és protestánsok között, úgy ez köztünk
még azokat is megdöbberitheti, akik optimista jóhiszeműséggel
nézik egyházunk igehirdetését. Mert, ha mi valóban az evang é-
lium teljes üzenetét hirdetnők megalkuvás nélkül, akkor annak
oly elevenen kellene hangzania, hogy azt senki, még Bangha
Béla se érthesse félre. Jelenleg azonban úgy áll a helyzet, hogy
akárhányprédikációt, mely szószékeinken elhangzik, éppen any-
nyi joggal lehetne elmondani a katolikus "szentbeszédek" sorá-
ban. Történnek ugyan kísérletek - éppen jelenleg pl. a Dunán-
túlon - arra nézve, hogy igehirdetésünk tartalmilag elmélyül-
jön, evangéliumibbá legyen, skálája kiszélesedjék, ~ de meg-
elégedhetünk-e részleteredményekkel P Vagy megelégedhetünk
avval, hogya régi típusú "egyházi szónoklatok" és "vallás-
erkölcsi" eszmefuttatások mellett van olyan gárdánk is, mely
talán szónoki rutin nélkül és szent "egyoldalusággal", de csak
az evangéliumot és pedig megalkuvás nélkül kívánja hirdetni?

Az ellenreformáció ideje óta nem jutott evangélikus egyhá-
zunk olyan nyilvánossághoz, mint manapság, amikor a rádión
keresztül szólhat az egész magyarsághoz. Nem áhítozunk a köz-
kedvelt rádió-i.szónokok" babéraira. Oe hangzik-e az evangélikus



rádióistentiszteleteketi -a hamisítatlan eV'ál1géiíum ttéiő és vigasz"
taló szava úgy, ahogyan azt tőlünk, éppen tőlünk egész magyar
népünk joggal elvárhatja? Nem úgy áll-e, hogy azok kerülnek
legritkábban a mikrofón elé, akiknek az ajkán legtisztábban csen-
dül fel a Bibliának a reformáció által újból feltárt üzenete? Ha
ma nem-evangélikus magyar testvéreink elkezdik az evangélikus
rádló-istentiszteleteket hallgatni, nem nyerik-e azt a benyomást,
hogy igehirdetésünk sokszor kiegyenlítetlen, sőt talán figyelme-
sebb fülek számára egyenesen ellentmondó is, mert benne hol az
evangéliumnak, hol a felvilágosodás moralizrnusának, hol az
idealizmusnak, hol pedig valami meghatározhatatlan vallásos
frazeologiának a hangjai csendülnek fel. Tudjuk, hogy semmiféle
emberi igehirdetés sem "tökéletes". Oe-vajjon ez igazolja-e a mai
helyzetet?

Egyetemes magyar felelősségünk szempontjából gondol-
nunk kell istentiszteletünk rendjére is. Az egy évvel ezelőtt be-
vezetett rend bizonyára "haladás", bár nem volt megokolatlan az
a kritika, hogy ugyanennyi zökkenővel megeleveníthettük volna
atyáink sok elveszett és feledésbe merült kincsét is. Bizonyos,
hogy a mostani csak átmeneti állapot lehet olyan istentiszteleti
rend felé, amely a keresztyénség egyetemes liturgikus kincseit
eleveníti fel egyházunkban. Ha magyar népünkhöz szólunk,
egyáltalán nem közömbös a forma és gondolnunk kellene arra,
hogy másvallású testvéreink számára érthetőbbé váljunk olyan
rend megalkotásával, mely valóban "lutheri" és melyben mégis
felismerhetik a keresztyén egyházak közös liturgikus kincseit.

4. Az evangélium hirdetése azért olyan erőtelen ma a keresz-
tyénség ajakán, mivel elveszett belőle a megsegítő, gyógyító
cselekedet. Van ugyan még mindig több belőle, mint ahogy a
világ gondolja. Oe hiányzanak a nagy szociális intézmények, me-
Iyek külföldi evangélikus egyházakban megvannak, - amint azt
éppen legutóbb állapította meg egyik püspökünk. Van sok gyüle-
kezetűnkben szegénygondozás, vannak .szerétetintézményeink.
Ma azonban ennél többre van szükségünk.

Szükséges mindenek előtt, hogy a szociális igazság egyházun-
kan belül érvényesüljőn. Ennek egyik legelső követelménye,
hogy egyházi adórendszerünket reformáljuk meg; A zsinat e te-
kintetben alkotott ugyan valamit. Eltörölte nevezetesen a "kül-
birtokot"; melynek révén sokszor a nagyobb földbirtokosok nagy
mértékben mentesül tek az egyházi teherviselés alól, míg a kis-
birtokosokra igen nagy terhek haramlottak. Ennek ellenére sem
történt meg mindaz, ami egyházunkban a terheket egyenlően és
igazságosan osztaná el. Sok kicsiny, tulontúl megterhelt gyüle-
kezetünk roskadozik a szinte elviselhetetlenül nagy adók alatt,
mig más gyülekezetek viszonylag elég jó helyzetben vannak.
Nem hirdethetjük a világnak a szociális igazságot, ha annak a
magunk kőrén belül nem tudunk érvényt szerezni. Viszont belát-
hatatlan jelentőségű volna egész magyar népünk számára, ha
egyházunkban példáját látná annak, hogy komolyan, minden



emberi' erővel törekszik 'szegényeinek a megsegítésére, -a gazda-
gok önzésének a letörésére.
-S. A mezégezdsségt munkásság elesettsége ma közbeszéd

tárgya. A mi egyházunk körében is van mezögazdasági munkás-
ság, ámbár zöme más felekezetekhez tartozik. De éppen a "vi-
harsarok" -ban sok az evangélikus település. Mit tett vagy tesz
egyházunk ezen elesettjeinek az érdekében? Egyházunk is foga- "
dott el a háború utáni földreform során földeket, hogy vele egyes
gyülekezetek helyzetét feljavítsa. Ennél még fontosabb, hogy az
egyes egyházkerületek is kaptak viszonylag elég nagy földbir-
tokokat. Talán szerenesének lehet mondani, hogy amig a katon-
kus egyház kezén 862.704 és a református egyház kezén 102.755
kát. hold földbirtok van, addig a mi egyházunk birtoka mindössie
21.055 kat. hold s ebből is csak egy van 1000 kat. holdon felül
(a dunántúli egyházkerületé s ha jól tudom egyelőre ez is csak
tulajdonjogilag. de nem valóságosan van az egyház kezében):
Egyházunk tehát saját birtokaival nem járulhat hozzá lényege-
sen a földéhség csillapításához. Mégis beláthatatlan példaadó
jelentősége volna annak, ha önként engedné át a földreform so-:
rán nyert középbirtokokat település számára. Szinte jelentékte--'
len ezeknek a területe ahhoz képest, amire a magyar településnek
szüksége van. Ennek ellenére egy ilyen cselekedetnek, ha azt
helyesen tudnók keresztülvinni, sokkal nagyobb szociális hord-
ereje volna, semmint azt gondolnók. Addig kell cselekednünk,
amíg "nappal vagyon".

6. Mai magyar életünk sorsdöntő kérdéseinek a helyes meg-
oldása igen nagy mértékben függ attól, hogyanemzetnevelés
ügyét hogyan tudjuk az egészséges kibontakozás szolgálatába
állítani. Evangélikus egyházunk iskolaügye a kiegyezés óta egy-
oldalúan az állami iskolapolitika függvényévé lett. Fel kell egy-
szer vetnünk a kérdést, hogy miben áll ma iskoláink evangélikus
jellege. Nekünk - éppen kisebbségi helyzetünknél fogva - is-
koláinknál nem lehet az a feladatunk, hogy tőlünk idegen neve-
lési célkitűzéseket úgyahogy evangélikus cégér alatt terjesz-
szünk. Ellenkezőleg arra kellene törekednünk, hogy iskoláink
útmutatással szelgalhassanak az egyetemes magyar nevelés-
ügynek. De erről e rövid áttekintésben nem lehet szó. Mégis rá
kell mutatnunk egy súlyos és ma különösen érezhető fogyaté-
kosságra:iskolaügyünk, csakúgy mint az egész magyar iskola-
ügy, majdnem kizárólagosan a középosztály szolgálatában áll.:
Széles körökhangoztatják -ma olyan nevelői intézmény fontos>
ságát, mely földmíves népünket karolja fel. A "nép!őiskola" esz-
méjét a 'mi köreinkben is megpendítették. sőt a mult év nyarán
egy kicsiny lelkes csoport anyagi áldozatot vállalva, el is hatá-
rozta a felállítását: A hír bejárta egyházi sajtónkat, de mit tett e
tekintetben egyházunk, mit annak hivatalos szervei? Legalább
is annyira kellene jutnunk, hogy meglássuk: ez a' kezdeményezés
több, mint néhány lelkes ember dolga. Egész magyar egyházunk
közügye. Ha megvalósul és ha Isten segítségével sikerül jól meg-



alkotni, tij útra terelhétf falusi gyülekezeteirtket és példaadó cse-
lekedetté lehet a szociális nép gondozás terén. '.,

'7. Utolsónak hagytuk, bár jelentőség tekintetében jóval
előbbre való, hogya mai viszonyok közt az egyház szolzálatában
állóknak, legyenek akár lelkészek, akár "világiak", fokozott mér-
téleben kell őrködniök erkölcsi hfrnevök épsége fölött. Nem sza-
bad még annak a látszatnak sem keletkeznie, mintha egyházunk
szolzáí hivatalukból hasznot nyernének, még csak abban az érte-
lemben sem. hogy az számukra tulajdonképen .,megélhetési for-
rás", .Jcenvérkereset" . Még nagyobb baj, ha lelkészeink abban a
színben tűnnek fel, hogvegy bizonyos ,.osztály", vagy társa-
dalmi réteg emberei. akik a maguk osztálvárrak az "érdekeit"
képviselik a másik ellen. Az ilyen magatartást már az, evanzé-
lium igazi szolzálata is mezbélvezzi. A mai viszonyok közt pedig
ezvházunk nem tel iesítheti feladatát népünk közt, ha a társa-
dalmi osztalvokat elválasztó bizalmatlanság egyházunk szolgáit
"társadalmi állásukv-ból kifolyólag kezdi ki.

Ma egyházi életünknek egyik fontos kérdése a gyülekezeti
fegyelmi ioz zvakorlása. Közben könnven mezfeledkezünk arról,
hozv híveink fegyelmezésének erkölcsi előfeltétele az egyház hi-
vatalos szolzái. kiváltkénen a lelkészek felett gyakorolt igazsá-
,gos. de következetes fezvelmezés. Legutóbb rnazuk a lelkészek
kezdeményezték, a "lelkészi becsületszék" felállítását. De vi-
gyázzunk. hogy követelményei meg is valósuljanak. Az evangé-
lium hirdetését igen sokszor az erőtleníti meg ajkunkon, hogy
híveink ránk olvassák a "vizet prédikálás" közmondását.

Mindezek csak vázlatosan odavetett szempontok. Vannak
még más mozzanatok is, amiket ehben az összefüggésben meg
lehetne és meg kellene szólaltatni. De az elmondottak is megrnu-
tathatják, milyen sorsdöntően fontos egyházunk szolaálata a mai
valsasros magyar életben. Adjon Isten erőt egyházunknak, hogy
szolgálatát híven végezhesse el.

Lic. Dr. Karner Kdrotv,

Szent István király.
Az egészen evanzélikussá lett s annak is maradt északi né-

pek számára nem jelent különös problémát a középkori törté-
netükhöz való viszonyuk. A keresztyén missziótóI és az egyház-
szervezéstől a reformációig terjedő katolikus időszakot, szent-
jeivel, középkori egyházi kultúrájával, fény- és árnyoldalaival
egyaránt a saj át rnultj ának tekinti az evangélikussághoz ra-
gaszkodó svéd, norvég, vagy dán nép. Minket magyarokat sok
egyéb bajunk mellett még az is megoszt, hogy multunk at sem
tudjuk egyformán látni és értékelni. A magyar középkorral a pro-
testantizmus történetszemlélete általában nem tudott mit kez-
deni, a katolicizmus viszont oem képes elismerni a protestantiz-



mus nagy nemzeti [elentöségét, Ma már az "átértékele' törté-
nelem segítségével a magyar katolicizmus magának igyekszik
kisajátítani az igazi nemzeti gondolat képviséletét és szolgálatát.
Nagyszerű alkalmat ad neki erre éppen első királyunk halálán ak
kilencszázadile évfordulója.

A katolicizmusnak nagyon kedvező jelenlegi helyzet azon-
ban nem teszi indokolttá azt, hogya magyar protestantizmus
csak passziv szernlélöje maradjon a százados évforduló nagy-
szabású megemlékezésének. Sőt inkább alkalom ez a protestáns
magyarságnak s benne nekünk, evangélikusoknak is arra, hogy
középkori történetünkre vonatkozólag végrehajtsuk azt az át-
értékelést, amit nemzeti multunk őszinte és az igazságnak meg-o,
felelő szemlélete megkíván. Református részről ennek az új
szemléletnek és értékelésnek irányvonalait komolyan és határo-
zottan rajzolta meg Révész Imre, Székesfehérvárott tartott nagy-
jelentöségü-elöadásában. (Megjelent a Protestáns Szemle 1937.
7-9. számában.) Amit ő ott a magyar reformátusság nézőpont-
jából elmondott, azt a magyar evangélikusság szempontjaból is
elfogadhatónak tartjuk s ezzel a magyar protestantizmus való-
ban döntő jelentőségű lépést tesz a megértés és közös értékeink
őszinte megbecsülése felé. Szeretnénk, ha római katolikus test-
véreink magatartása is lehetövé tenné, hogy a magyar népet a
keresztyenségre vezető első királyunk emlékezetét ezután zavar-
talanul ünnepelhessük együttesen.

István királyunk történeti nagysága egy vonatkozásban
minden magyar számára világos: az ő műve a szervezett magyar
állam megalkotása, ami nélkül a magyarság bizonyára hamaro-
san éppen úgy felőrlődött és elpusztult volna, mint előtte már
annyi más nép, amely ezen a területen keresett magának hazát.
István királynak ezt az államalkotó tettét és jelentőségét nem
különíthetjük el vallási-egyházi téren véghezvitt rnunkájától.
A kettő olyan szorosan összetartozik, hogy István király sze-
mélyiségét és munkáját is csak ebben az egységben lehet tel-
jesen megérteni és értékelni.

Az egyházi és politikai célkitűzések nek olyan összekapcso-
lása, ahogyan azt Istvánnál látjuk, a reformáció s főképpen a
lutheri felfogás szernszögéböl kétségtelenül hibásnak és vesze-
delmesnek mondható. De Istvánt még nem vezérelhette a refor-
mációban megtisztult keresztyén hit és gondolkodás. István ki-
rály csak azt a keresztyenséget adhatta tovább népének, amelyet
maga is úgy vett áto_Az viszont kétségtelen, hogy az a keresz-
tyénség, amelynek ö nem csak külsöképen, hanem teljes szívvel
és meggyőződéssel hi vévé lett, az egyház akkori- állapotában va-
lóban a legkomolyabb és legmélyebb keresztyénség volt. Annak
a reformszellemnek az erős hatása érvényesült ebben.vamely jó
félszázaddal korábban a burgundiai Cluny kolostorából indult ki.
Igaz, hogy ebből. a reformmozgalomból nem lett még az egyház
gyökeres reformációja, sőt hova-tovább inkább egyházpolitikai
programmá alakult át, amely azután a pápaság és csaszárság :



(Sacerdotlum és Imperium) középkor! nagy kűzdelrnében rob-
bant ki (VII. Gergely - IV. Henrik). Mégis szerenesés körül-
mény volt, hogya magyarság misszionálásában ez a c1uny-i .re-
formkeresztyénség . érvényesült, nem pedig az a fél évszázad
előtti jóval sekélyesebb, amelyre az akkor Rómában uralkodott
állapotok olyan sötét árnyékot. vetettek, hogy katolikus irók
voltak kénytelenek ezt akorszakot "saecuIum obscurum'i-nak
nevezni. A mellett éppen a közeledő lOOO-ik esztendő széles ré-
tegekben ébresztett valami sajátságos apokaliptikus-kiliasztikus
lelki feszültséget a világ végé nek, illetve Krisztus visszajövete-
lének várásával. Ezzel persze a rajongás veszedelme is együtt-
járt, de komoly lelkekben ez a hangulat is a vallásosság elmélyü-
lését eredményezte.

Ne intézzük el tehát fölényes kézlegyintésseI a dolgot úgy.
hogy István király nem a tiszta, evangéliumi keresztyénséggel
ajándékozta meg a magyarságot, hanem valami megrövidített
és sok idegen elemmel megfertőzött keresztyenséget kényszerí-
tett rá, amiben nem sok köszönet volt. Révész Imre emlftett elő-
adásában azt amerésznek látszó, de lényegében helytálló meg-
állapítást teszi, hogy István király éppen ennek a középkori nyu-
gati katolikus keresztyénségnek beplántálásával az evangéliumi
reformációnak is úttörőjévé vált a magyarság körében. Mert
hiszen a reformáció csak ebből a nyugati római keresztyénség-
ből indulhatott ki s a magyarság is azáltal lehetett részesévé ké-
sőbb a reformáció áldásainak, hogy István király bölcsesége és
komoly hitbeli meggyőződése folytán a nyugati-pápás, nem pe-
dig a keleti-ortodox egyház közösségébe kapcsolódott be. En-
nek a ténynek tehát nem csupán a gyakran emlegetett politikai
és kulturális jelentősége igen nagy, hanem éppen ennek átfogó
és helyes megértése teszi lehetővé, hogy István királynak missziói
cselekedetéért minden római katolikus és protestáns magyar
egyaránt Istennek adjon hálát.

De még tovább is mehetünk. Mi evangélikusok hitünk és
meggyőződésünk sérelme nélkül, sőt éppen a jellegzetes lutheri
ökuménikus összetartozástudat alapján vallhatjuk, hogy István
király a miénk is. Nincs semmi okunk arra, hogy István király
személyes keresztyén meggyőződésének, hitének őszinteségében
kételkedjünk. Törvényei és fiához, Imre herceghez intézett Intel-
mei, még ha utóbbiak szerzőj ének nem is magát István királyt
kell tekintenünk, az ő lelkének mélységes keresztyén felelősség-
tudatát tárják elénk, amellyel népe jövöjéért Istennel szemben
elkötelezettnek érezte magát. Nem homályosíthatja el ezt az
arra való hivatkozás sem, hogy a keresztyénséget a magyarság
tömegeire mégis csak jórészt külsőképen kényszerítették rá.
A középkor missziói módszerével szemben a lelkiismereti sza-
badság jelszavát kijátszani súlyos hiba volna, amibe beleesnünk
nem szabad. De különben is örömmel állapíthatjuk meg, hogya
magyarság krisztianizálásában nem voltak olyan feltűnő erő-
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szakosságok, amelyek a keresztyén szcretetnek ezt a mUl1k<1ját
megcsúfolták volna.

István királyban tehát egyikét láthatjuk azoknak a keresz-
tyén szernélyiségeknek, akikben mint az "igazság bizonyságai".
ban a reformáció történetszemlélete szerint Krisztus egyháza
megszakítatlan folytonossággal élt és fennmaradt, még a leg-
nagyobbfokú hanyatlás és romlás idején is, Ö is egy láncszem,
nekünk magyar evangélikusoknak különösen drága és nélkülöz-
hetetlen láncszem a' Krisztusért égő lelkeknek abban a hosszú
sorában, amely a reformáció megújhodott Egyházát a közép-
koron keresztül is összekapcsolja az őskeresztyénséggel.

Bizonyos, hogy ma még különböző nehézségek állnak útjá-
ban annak, hogy István kir ály ernlékét ne csak mint magyarok,
hanem mint keresztyének is felekezeti különbség nélkül egy-
forma buzgósággal' és Isten iránti hálával együtt ünnepelhessüle
Pedig István királyalakja csak akkor lesz valóban a magyar lé-
leknek szeretve őrzött közkincsévé, ha a római katolicizmus nem
akarja, öt a maga számára kisajátítani, Azt nem akarjuk kétségbe
vonni, hogy a.római katolikus egyháznak joga van István király
ernlékét a maga módja szerint külön is ápolni, de ne akarja a
maga külön egyházi kultuszát egyetemes magyar jellegűvé tenni.
A protestáns magyarság valóban megtesz mindent, hogy István
király ott is elnyerje az őt megillető és az evangéliumi keresz-
tyén meggyőződéssel összeegyeztethető tiszteletet, ahol' ennek
eddig híja volt. Mi evangélikusok még a "szent" jelzőt is haj-
landók vagyunk elismerni abban az újszövetségi értelemben,
ahogyan az minden Krisztusban igazán hívő keresztyént meg-
illet s ahogyan azt a Krisztusban eggyé váló magyarság köz-
meggyőződése - tekintet nélkül a római katolikus egyház hiva-
talos ítéletére - tulajdonítja első királyának, aki népét nemcsak
szilárd alapú és formájú földi országgal ajándékozta meg, hanem
megnyitotta számára a Krisztus örök birodalmához vezető
útat is.

Szent István király szelleme azonban még fokozottabb fele-
lősséget ró a magyar katolicizmusra, hogya lelkileg amúgy is
nagyon szétszakadozott magyarság egységét ne hamis úton, egy-
oldalú felekezeti propagandával próbálgassa megteremteni, ami-
vel azt érheti el, hogy csak a régebbi pogányegységhez vissza-
térni akarók táborát növeli meg. Szent István több nyelvű és
szokású országban látta az erőt, úgy mi az ő szelleméhez akkor
maradunk hívek, ha felekezeti megosztottságunknak külön-
külön erőforrásait eIismerve és megbecsülve, az egy Krisztushoz
való hűségben igyekszünk magyar nemzetünk belső erősödését
szolgálni.

Dr. TJTicsián Dezső.



A keresztyén család szolqálata.
Ma a világ különös hangsúllyal foglalkozik a családdal.

E világ szélsőségei gyökeresen meg. akarják változtatni a család'
eddig kialakult életberendezését. A hitlerizmus kiragadja a csa-
ládból az ifjúságot és megbontva az eddigi nevelési formákat, a
családon kívül intézi annak nevelését. Ugyanez történik az ellen-
tétes póluson, Szovjetoroszországban is. Kényszerű következrné-
nye ez a tény minden totalításta törekvő államformának, illetve
az azt kiteljesítö ideológiának; Mindkét esetben 'a nagyobb "csa-
lád" - a faj, vagyelvközösség o- akarjafelszívni a család sok
kicsi egyedét. A szélsőségek mindig életproblémákat hoznak fel-
színre, elevenbe vágnak és erősen késztetnek leszárnolásra.
Nálunk is előtérbe hozzák a keresztyén család kérdését és egy-
ben gyorsan érletik az időt az evangéliumi alapon történö teljes
leszámolás megejtésére.

Erre a leszámolásra kiválóan alkalmas útmutatást ad az a
bibliai történet, melyet Máté 12, 46~50. alatt olvasunk. Eszerint
Jézus azt mondja a sokaságnak; amikor anyja és fiútestvérei ki
akarják öt vonni munkájából: "Kicsoda az én anyám és .kik az
én testvéreim?" Majd kinyújtva kezét tanítványai felé, így szól:
"Ime, az en anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én
mennyei Atyá'm akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és.
anyám." Ez a történet félre nem érthetően és teljes határozott-
sággal mutat rá a döntő mozzanatra. Kétségtelen, hogy ez ítélet-
tel jár együtt. Jézus e történet szerint nem a maga, vagy nem ki-
zárólag a maga családja felett ítélt, hanem általában a családok
felett. Hogy Jézus általánosságbari mondott ítéletet, azt egy az
elbeszélésben nagyon jelentős szó a "nőtestvérem" mutatja, Jé-
zusnak ugyanis csak anyja és fitestvérei álltak odakünn. Jézus
megítél ésmegtagad minden csaladtagot. aki nem cselekszi rneny-
nyei Atyja akaratát. Megítél és meg tagad egész családot is akkor,
ha összes családtagjai nem cselekszik mennyei Atyja akaratát.
Jézus kijelentésének és magatartásának élessége félre nem ma-
gyarázható és le nem tagadható. Benne Isten más világa tör be
a hús és vér világába és annak természetes alapjába, a családba.

A család a házasságnak emberi ösztönökön nyugvó életére
épül. Az embert ösztöneivel együtt Isten teremtette s az asszonyt
az emberből vette: "elhagyja a férfiú az ö atyját és anyját és
ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testté." Ma az ember
ösztöne és ösztönélete szemben áll az Istennel: ennek megron-
tott bűnös állapota az oka. A bűn nem mérhető le sem általá-
nosságban, sem egyes konkrét eseteiben - a vétekben - más-
ként, mint az Isten iránti engedetlenség mértékével. Jézus az en-
gedetlenség bűnösállapotát akarja megszüntetni az Isten iránti
engedelmességre kötelező kij elentésével.

Az Isten más világa mint Isten országa tör be a családok
szűk kis világába. Isten országa terjeszkedő határgyűrűi át meg
át szelik a családok kicsiny körgyűrűjét. Ennek az állandó világ-



l'
folyamatnak mínden esetben csak két eredménye lehet: a kisebb
kör vagy felszívódik a nagyobb körbe; vagy azon kívül marad.

Az evangéliumi történetben az igét hallgató gyülekezeten
- az anyán, fi- és nőtestvéreken - az engedelmesség lesz ural-
kodóvá, mely képessé teszi őket arra, hogy cselekedjék a meny-.
nyei Atya akaratát. Ez azt jelenti, hogy akkor és ott valóságga
lett az Isten országa. Világosan mutatja az ige; hogy ehhez szük-
séges az ösztönöktél való megtisztulás és azok megtagadása.
Jézus magatartása mutatja, hogy Isten országának a körét nem
zavarhatja mega családi közösség természetes vonzalmának
ereje, ha ez gátlás és bénító akadály,

Talán lehet idő, amikor a keresztyén ember ideiglenesen
minden különösebb nyugtalanság és hiányérzet nélkül felolvad-
hat a család önmagáért élő boldogságában. De inkább általában
és folytonosan arra kell reá ébrednie, hogy az ösztönélet túlhaj-
tása és mindaz a bún és nyomorúság, ami a természetes élet ta-
laján terem, lehetetlenné teszi a családi élet boldogságának za-
vartalan birtoklását. .

A család nem élhet önmagának való romantikusan elképzelt
ideális életet, mert reá tör a bún s igényt tart reá az a világ is,'
amely környezi s amelyben ezen a földön él, A bún igája a csa-
ládot sok-sok nyomorúságba dönti, a' világ pedig megzavarja
életét és úgy akarja a maga szolgálatába állítani, hogy élete
alapját dönti meg. '

Mindkét akarattal és mindkét hatalommal szemben a csa-
ládra Isten tart igényt. Isten azt akarja, hogy minden család az

ö akaratát cselekedje és az ő országában éJien. Hogy a család
és annak tagjai miképen kövessék a reájuk igényt tartó Isten aka-
ratát, erre nem lehet pontos és minden esetre reátalálo törvényt
kapni. Világi rendszerek alkothatnak törvényeket, .Isten Krisz-
tusban a törvényt nem törölte ugyan el, de az Isten és emberek
iránti általános kötelességgé emelte. Egy törvény van: a hit és a
szeretet törvénye és egyetlen egy szabály, hogy semmi se legyen,
akadály az Isten országába jutás előtt. Ez az egyetlen törvény
áll a keresztyén családokra is. Minden keresztyén családtagnak
úgy kell Isten szolgálatában állani, hogy érezze Jézus állandó
tanító, vezető és megválto [elenlétét s azt, hogy beteljesüljön a
mennyei Atya akarata és Jézus igevallomása: "Aki cselekszi az
én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem
és anyám."

Rédei KórolJl.
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KRÓNIKA
Egyetemes ker-esztyénség vagy "keresztyén únió"?

A Magyar Szernle decemberi számában Bangha Béla S. J. összefoglalia
februári cikkének visszhangját és elhatározott felhívást intéz a pápától el-
szakadt keresztyén felekezctekhez, hogy egyesüljenek újra a római kato-
licizmussa!. Azzal indokolja ezt, hogy a tridenti zsinat egyházfegyelmi
intézkedései kiküszöbölték a reformációt kiváltó okok iö részét, másrészt
meg a nemzetnek belső békére van szükség e és ezt semmi más nem szol-
g álhatja, mint az újra egyesülés.

Mindenek előtt meg kell állapítanunk, hogy újra egyesülésről azért nen:
lehet beszélni, mert a multban sem volt olyan egység, amelynek a felbom-
lása eredményezte volna a mai helyzetet, hiszen a reformáció kora előtt is
külőn útakon j árt a keleti és nyugati egyház. Egyesülésre se gondolunk, mert
ez Bangha megfogalmazásában egyoldalú dolog; az amúgy is sokszínű
római katolicizmus se nyerne újabb szfnekkel egység dolgában; a nemzeti
szel/em egységét pedig meg kell találnunk mituien hitbeli különbözőség
ellenére. Ennek ellenére örömmel válaszolunk Bangha megnyilatkozására.
Hiszen az evangélikus egyhélz kezdettől fogva elevenen erezte felelősségét
az egyetemes keresztyénségért. Soha nem felejtette el az Udvözítö főpapi
imáját és az apostolok parancsát az egységre. Nem érdekből, az istentelen-

. ség, a világias közszellem és a Krisztus nélküli nacionalizmus fenyegetése
miatt, hanem lsten parancsából keressük mi a közeledést és testvéri be-
szélgetest. Hálásak vagyunk, hogy Bangha Béla cikke is alkalmat ad arra,
hogya keresztyén egyetemesség nagy ügyéről szót váltsunk.

Mindkét részről az az előfeltétele 3 gyümölcsöző beszélgetésnek, ha
minden érzelemtől mentesen, a tárgyi igazság alapján fordulunk egymás-
hoz. Amit erről a kíméletlen pártatlanságról Bangha ir, teljesen elfogadjuk,
csak azt kell kérnünk, hogy ez mindkét oldalon egyenlőképpen érvé-
nyesüljön.

Felszólít minket, hogy "őszinte elhatározással revideáliuk az elszaka-
dás tényét és okait." Mi hajlandók vagyunk erre, de ugyanakkor a túlsó
oldalon sem elég az elszakadtakkal való vitatkozás módszerét revideélni.
A sok egyoldalú kijelentés nehezen tudja leplezni a látszatot, mintha itt
nem az igazság közős kereséseról volna szó, hanem a mi egyoldalú be-
hódolásunkról, - az igazság rovására,

Minden szakadásban meg kell látnunk a bűnnek hatását, de meg kell
látnunk: az Isten igéje iránti engedelmességet is. A reformációt eltorz ítjuk,
ha Luther és Kálvin "vulkánikus egyéniségéből és politikai mornenturnok-
ból" eredeztetjük. Ezen a ponton Banghát úgy látszik nem "érzelmi", ha-
nem dogmatikus megkötöttségek akadályozzák meg a puszta tények meg-
állapításában is. Luther nem szakadt el az egyháztól. Nem tett egyebet,
mint hogy Krisztus evangéliumát hirdette tisztán és igazán. A pápa azonban
nem életéért, - amelynek keresztyén feddhetetlensége rnessze felűlmúlja
a korabeli és mai katolikus lelki vezetők életfolytatását, - hanem prédi-
kációjáért kitaszította a római pépeségbol. Ezzel a pápa Isten igéjét és



l<risztus égyházát taszítötta ld a római katolicizrnusbő], amit csak részben
vett vissza a tridenti zsinat. A reformáció. ténye az, hogy lsten az elhomá-
lyosított evangéliumot újra tisztán megszoteltette. A reformátorok csak
annyit tettek, hogy meghallották, lelkiismeretükben Isten foglyai lettek
és egyszerű en engedelmeskedtek a kapott parancsoknak.

Világosan meg kell látnunk, hogy a római katolicizmus elvilágiaso-
dása, a pápai szék romlottsága csak kiváltó ok volt. A reformációnak csal<
egvetlen egy oka van: az élő lsten igéje. Hiába reformálta magát a pápa-
ság, hiába tud erkölcsileg nagy embereket is felmutatni az úiabb időben,
"kik bölcseségben és kegyességben kitűnnek, ha lsten ig-éjét a pápaság
rabságban tartja.

Mit jelent ez? Azt, hogy mihelyt szabad teret kap lsten igéje a római
katolicizmu ban, magától kialakul a keresztyénség egyetemessége. Oe
amig Isten igéje mellett emberi szö is uralkodik, a Biblia is emberi ma-
gyarázat bilincseiben van, addig hiú minden egyesülési kísérlet. Nem elég,
ha szent könyvnek tartják a Bibliát, amely mellett a hagyomány kötelező
ereje áll. Csak a Bibliából ismerhetjük meg Isten megváltó szeretetét a
Krisztusban és lsten parancsolatait az egész világ számára. A Szentlélek ve-
zetésének kell alávetnünk magunkat, hogy az gyözze meg szívünket Isten
igazságáról a Bibliában. Ez az egyetlen alap, amelyen közeledhetünk egy-
máshoz és amelyen igazi közösség et építhet közöttünk Isten kegyelme.

A legfontosabb azonban Bangha cikkében az, hogy jóllehet első cik-
kében idézi a közfelfogást a hitviták időszerűtlenségéről, mégis dogma-
tikai kérdéseket tesz fel számunkra. Az eddigi sokszor szenvedélyes, mel-
lékkérdések körül zajló "hitviták" után. halásan fogadjuk ezt a tárgyila-
gosnak ígérkező beszélgetést. Bangha" ugyan mesteri dialektikaval úgy
tünteti fel a kérdéseket, mintha csak fel~~értések szították volna az ellen-
téteket és ma semmi akadálya sem volna az egyesülésnek. Mi azonban a
becsületes igyekezetet nézzük es kornolyan, az igazságért felelősen, bűn-
bánattal saját mulasztásainkért, adunk Ieleletet mindenre. ")

Két alapvető kérdést intéz hozzánk Bangha a szentek tisztel etén és
a ió cselekedetek érdemszerző voltán kívül. Elválaszt-e minket ma is a
hierarchia? Bangha fenntartja ugyan az egyházi rend feltétlen tekintélyét
és kötelező erejét, de különösen a pedagógiai és lelkipásztori oldalát hang-
súlyozza, valószinűleg nemcsak apologetikai okból. Azt mutatia ki, hogy
a· papság nem akadályozza a lelket Isten keresésében. örömmel vesszük ezt
az értelmezést, de ez nincs összhangban a Bibliával. Krisztus Urunk nem
papi rendet, hanem egvhezi hivatalt szerzett, amelyiknek egy a dolga: az
ige hirdetése és a lelkek gondozása. Mihelyt a prédikáció és bizonyság-
tevés megkapja rnéltó és uralkodó helyét a katolikus papságnál és a mi
részünkön is hűségesebben ragaszkodunk Krisztus rendeléseihez. mint ed-
dig, akkor megtörténik a közeledés. Másik kérdése a Bibliának a katoli-
cizmussal szemben az, hogy rninek alapján illet meg testületet, személye-
ket önmagukban tekintély? A Biblia szerint csak a hirdetett igének, na
az igaz, van tekintélye .. Sem a lelkésznek, sem korrnányzó szervnek vagy
törvényhozó testületnek nincs önmagában tekintélye, kötelező ereje, csak
amennyiben szava, rendelkezése Isten igéjére felel engedelmességben. Nem

*) Lásd a Széljegyzetek rovatat is!



,a BibHáálí át egyh~z tekintélye alatt, hanem fordítva. E.Zen dől :ei' li.
l;iözeledés.

Még a pápá központi egyháza tekintélyének elismerésében is a réginéi
körmyebbnek látja Barigha a mai helyzetet. Szerintünk is meg van a rnódia
ezen a ponton a közeledésnek. Hitvallási' irataink során" Melanchthon trak-
tátusa a pápa hatalmáról és primátusáról, világosan szól erről. Az Agostai
Hitvallás és Védőirata mellett ezt az iratot, mint· a Schmalkaldeni cikkek
függelékét 1537-ben fogadták el a teológusok és rend ek. 'Emberi jogon
hajlandók vagyunk elismerni a pápa fennhatóságát, egyházszervezeti, egy-
házközigazgatási hatóságát, mihelyt szabad teret ad az evangé/ium tiszta
és igaz hirdetésének.

Viszont nekünk is határozottan rá kell mutatnunk Bangha tévedésére.
Nem áll az, mintha csak a reformáció korában lettek volna hibák a pápa-
ság körűl és mintha a tridenti zsinat óta minden rendben volna. A mai
pápaságnak minden előnyös. oldala ellenére is vannak bűnei az evangélium
ítéletében. Nekünk is meg kell kérdeznünk, hogy mire alapítják a pápai
szék "isteni" tekintélyét? A Biblia a Krisztust, mint az Egyház éló, jelen-
való, hatalmas uralkodó fejét hirdeti. Hogyan alapozzák meg azt, hogy a
pápa a Krisztus földi helytartója? A Szentlélek Uristen működése mellett
minek kell a csalatkozhatatlan tanítói szék? Krisztus Egyháza csak úgy,
mint Isten országa, rejtve van a világ szemei előtt (Máté 13, 44.) és nem
ismerhető fel e világi "jelekről" (Luk 17, 20-21), mint amilyen pl. a ta-
nítói hivatal megszakítatlan folytonosságá. Csak az igehirdetés és az igazi
szentségek körül keletkező közösség jelzi az Egyház jelenlétét. Mire :ala-
pítj ák azt a felfogást, hogy az Egyház egységének szervezetileg is Iát-
hatónak kell lennie? Végül milyen biztosítój a volt a "pápaság" az emberi
önkény.' szétesés, rnegtévelyedés és ellanyhulás ellen a reneszánsz kor ában,
arriikor Bangha szerint is botrányos állapotok voltak Rómában és a főpapi
udvarokban?' Érvényt szerez-e a pápaság az evangélium tiszta 'hirdetésének
csak saját portáján is manapság? Ha ezekre Isten igéje alapján feleletet
kapunk, valóban nem volt hiábavaló ez a cikk és tárgyalás.

Mi határozottan kijelentjük, hogy akármikor készek vagyunk a tár-
gyalásra. Mínden bírálatot és kérdést Isten előtt megvizsgálunk. Oe ugyan-
azt kívánjuk meg katolikus részen, is. Ott sem elég az elszakadtakkal való
vitatkozás módszereinek revideálása. Nekünk az egész világnak, .tehát a
római katolikusoknak is hirdetnünk kell az evsngéliumot: lsten királysi1-
gát a Krisztusban. Arnennyiben meghallják ezt az evangéliumot, akár ál-
talunk, akár más, úton-módon odaát, akkor egyszerre megindult, már a
közeledés a. keresztyénség egyetemessége felé. *)

Reményt keltő Bangha kijelentése, hogy az' eddigi viták folyamán
is, 'valójában ugyanazt védtek mind a két oldalon, ha sokszor más
és más szavakkal. A különböző megfogalmazásoknak közös, evangéliumi,
krisztusi kiindulópontja lehet. Másutt meg azt mondja, hogy "inkább talán
csak szavakban, nem lényegben eltérő, alapjában valószinűleg rnindkét félen
egyformán érzett evangéliumi tan"-ról van szó.

$) Bangha kérdéseir! kivül vannak még fontosabbak is. L. Wiczián
Dezső tanulmányát: "Az elfelejtett testamentum." Keresztyén Igazság,
1937. októberi szám.



Áz "ősi dogma" érintetlenségét ~anghávai egyatt vailjuk, hiszen a
reformáció nem új, hanem az ősi igazság megszolslés«. Reménytkeltő hoz-
zátétele is: "azonban ez nem zárja' ki, hogy éppen a barátságos egyez-
kedések során, a még nem véglegesített megszövegezések, megokolások
és következtetéslevonasok terén bizonyos' éleket le lehetne tompítani s bi-
zonyos félreérthetőségeket kisimítani."

Oszintén ,beösmeri Bangha, hogy ma hadiállapot van a felekezetek
között. '~) Ezt aszornorú tényt nem takarhatja el semmiféle szép szólam a
felekezeti békéről. Azonban abban egyetértünk Banghával, hogy ennek a
harcnak kizáróÚlg szellemi és lelki tégyverekkel kell folynia, nem pedig-
liatalmi eszközökkel, lelki kényszerrel és egyéb evilági eszközökkel. Az
igazság azon az oldalon' van, ahol több és tisztébtiezevengéliume szavak-
ban, magatartásban és tettekben.

Hívő keresztyének azonban nem nyugodhatnak bele ebbe a harcba,
rnint valami változhatatlanba, legyen az még olyan "nemes vetélkedés" is,
Tudjuk ugyan, hogya, keresztyénség egysége eszchatologikus ajándék.
Csak az idők végén' lesz szemmel látható. Ebben kell reménykednünk és
ezért ~ken imádkoznunk Jövel Urunk Jézus! Hozd el Egyházad egységét
is láthatóan, tedd nyilvánvalóvá, ami elrejtve már most' is valóság kö-
zöttünk!

, Ez a reménykerlés bizonyos,mert Ist~n parancsára,és ígéretére tá-
maszkodik; ez hajt minket újra meg újra, hogy próbáljunk meg lépéseket
tenni egymás felé. Revideáljuk újra meg újra a határokat! Azonban nem a
szervezer! egység az első, hE:ll7emaz igazsig/Jan való 'egység. Ezéit nem
lehet szó újra való egyesülésról. amire Bangha gondol, hanem csak mind
két fél megtérese által a keresztyénség egyetemességéről. '
, , Közben pedig semmiféle hitvita és tárgyalás el rie vonja figyelmünket
azokrÓl a Rötelességeinkröt, amelyeket lsten sürgetve bízott reánic Mind-
egyikünknek elég dolgot ad az evangélium hirdetése és ielvitele a közö-
nyös, babonás, hitetlen tömeghez és ~elég dolgot ad szeretetünknek a sze-
génység" és ny.omor. Ha hűségesek vagyunk kötelesség einkben, ráadásul
megadhatja Isten a közeledést is Krisztus evangéliumában, a' felnyitott
Biblia mellett.

Egyet azonban sohasem szabad' elfelejtenünk. Az Egyház egységét
nem ernberieröfeszltés csinálja. Nekünk sem kell' ebben fáradoznunk,mert
az Egyház egysége már megvan. Csak fel kell ismernünk hitünkben el-
réjtettség e ellenére. Akeresztyénség egyetemességét vallja az Ágostai
hitvallás: "TánItjuk, hogy az 'e g jr anyaszentegyház örökké megmarad.
Az egyház pedig a szentek gylilekezete, melyben az evengéliütnot. igazán
tanitiák és a szemségeket helyesen szolgáltatják ki."

Urbán Ern6.

*) Egyik jele a reverzális-harc, a nemzeti élet egyik rákfenéie.. Telje-
sen hamis beállítás az, amikor Bangha 'azt katolikus részről "hitelvi", pro-
testáns részről pedig csak "kegyeleti" kérdésnek minösíti.



EGYHÁZI FIGYE:LÓ
Értelmiségünk a templom padjaiban.

(, Laikus" vélekedések.)
Városi gyülekezeteink tekintélyes részét tanult emberek teszik. A pré-

dikációt köztisztviselők, magánhivatalnokok, szabad pályaken dolgozók
hallgatják a templomok padsoraiban. A szakrnűveltség és a foglalkozás
kétségtelenül kialakít bizonyos lelki beállítottságot, szemlélésmódot, irányt
szab az érdeklődésnek és az élet minden vonatkozásában értékelési elté-
réseket eredményez. A külőnbség ek nemcsak a családfőt, a keresőt jellem-
zik, hanem az egész családra is nyom nak valamelyes bélyeget. Határozot-
tabb különbség van a lelkészek és a nem lelkészek között, de felismerhetők
az eltérések a katona, bíró, ügyvéd, orvos, tanár, közigazgatási hivatalnok,
pénzügyi tisztviselő, vasutas, iparos és kereskedő lelkületében. Ezért értel-
miségünknck az igehirdetésről való vélekedése leorántsem egységes. Az
evangélikus hívő az egyetemes papság elvénél fogva is önállóbb és füg-
getlenebb az egyházán belül, mint pl. a római katolikus tömegek. Egyhá-
zunk minden hívőnek kezébe adja a Szentírást. Tanításait fenntartás nélkül
a hívek szíve és lelkiismerete elé tátja. Több lehetőség van a hitélet egyéni
vonásai nak a kialakítására.

De ezek ellenére nem lehetetlen és nem érdektelen összegyűjteni az
evangélikus értelrniségünkre általában jellemző vélekedéseket. Igehirde-
töink is tanulhatnak valamit belőle. Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy a
lelkészt nem vezetheti igehirdetésében az egyes emberek eltérő vélekedése,
A prédikációt semmiképpen sem mondhetiuk egyesek szájaize szerint vagy
divatok és világi felfogások érdekében.

A következökben néhány gyakorlati természetű megjegyzést gyűi-
töttünk össze az igehirdetésre vonatkozóan szűkebb és csaknem homogén
világi körben abban a meggyőződésben, hogy elmondásuk időszerű.

Értelmíségiutk nem tudja elválasztani az igét az igehirdetőtöl, a taní-
tást a tanító tol, a beszédet a cselekedettől. Ebben nem különbözik az egy-
szerű néptől. De lelkészeinkre éppen az legyen biztatás, hogy a papot való-
ban papnak akarjuk látni. Nagyon is megszívlelendő és gyakorlati egyházi
érdekből is legfontosabb követelés, hogya lelkésznek, a gyarló embernek
élete minél inkább ige szerint való élet legyen. Aki vizet prédikál és bort
iszik, az a legnagyobb rombolást végzi. Értelmiségünk a lelkész szernélyét
különbnek akarja látni, mint. más embereket, mert jól. érzi, hogy ezze!
saját hite; reménysége erősödik. S ki ne vagyna hitre és reménységre? A
lelkész a gyülekezet mérlegén van. Ne higgyük azt, hogy ez a mérleg csak
durva kilókig dolgozik. Vannak ott fínomabb mérésre alkalmas súlyok is.
A lelkész nemcsak főbenjáró mulasztásokkal, súlyosabb bűnökkel árt az
igének, hanem kís emberi gyarlóságai is kárt okoznak. Önzés, hiúság,
dölyfösség, képmutatás, összeférhetetlenség. türelmetlenség, fecsegés, szö-
rakozás-keresés is működő fegyverek a prédikáció ellen.

Értelmiségünk az egyházat a papjától nem választja el. Al. a lelkész,
aki II Krlsztus ügyét iga;;án életének tartalmává teszi, híveinek ezt a ~etlt·



léletét a maga számára állandóan kötelezö intésül veszi. Csak így tud
őszinte lenni az igehirdetés és ekkor épít a Lélek lelket.

Értelmiségünkben vélemény alakul ki a lelkész szernélyi tulajdonsá-
gairól, a prédikáció tartalmáról és formájáról egyaránt. Ezeket a föténye-
zóket, személyt, tartalmat és formát egymástól egészen elválasztani lehe.
terlenség.

A külső megjelenés, termet, arckifejezés, taglejtés, beszédkészség nem
mellékes. Értelmiségünknek különösen felületesebb részét az ragadja meg
elsösorban, ha szeme és füle tetszetőset, harmonikusat tapasztal. Viszont
a külsö adottságok hiányossága nem egyszer még a templombajárástói is
visszatartja a hívek egy részét.

A prédikáció tartalma legyen korszetű. Alkalmazkodjék a mai ember
súlyos problémáihoz. Az igének legyen meg a megragadható gyakorlati
haszna: adjon útmutatást és erőt a mindennapi életfolytatáshoz. Az érté-
kesebb lelkű hívek nem szeretik az elkalandozásokat; a beszéd ragaszkod-
jék az alapigéhez s az igehirdető gondolatanyaga legyen méltó az írás-
helyhez. Sokan hallgatják méltatlankodva vagy derűsen, ha a lelkész saját
jelentéktelenebb élményeinek. hétköznapi eseményeknek, útleírásoknak,
régi történeteknek vagy éppen az időjárásnak hosszadalmas előadásával
tölti az időt. A hívek ezen inkább szórakoznak, mint épülnek. A nagy ese-
mények, megrázó történések vagy mély élmények. találó és gyors beálli .
tása a prédikációba, mindenkit megragad.

A prédikáció ne legyen annyira elvont és általánosító, hogy tulajdon-
képpen senkihez se szól. A lelkész lehetőleg úgy hirdesse az igét, hogv
ki-ki személy szerint kénytelen legyen a saját ügyét fellelni benne s még
a nem érzékeny vagy nem sebzett lélekben is keltsen visszhangot. Terme-
szetesen ezt nem lehet érzéki képek kiélezésévei, vér, arany, nyomor jajga-
tásával és szenvedélyes előadással elérni. Ha a lelkész nem dolgozik
Irázisokkal, ha nem megúnt szólarnok, közhelyek, énekversek idézésevel
tömi meg a beszédjét, hanem van kornoly, meleg, átélt mondanivalója,
akkor biztosított a lelki kapcsolata a hívekkel. Az őszinteség, egyszerűség,
szerénység, keresetlenség, közvetlenség, tiszta alázatosság az igazi hid-
verö a pásztor és a nyáj között. A szószékről állandóan dörgö erkölcsi lee-
kéztetéseknek, bűnvalló és bűnbánó sirámoknak nincs eredménye. Össze-
foglalva: a lelkész ne beszéljen el a hallgatók feje felett és lelke mellett.
Ezektől a veszélyektől úgy óvhatja meg magát és hiveit, ha minden egyes
prédikációjára komolyan, belsőleg is elkészül. Főfoglalkozása a lelkipász-
torkodás legyen, mert a mellékf og lalkoz ások szétszórják.

Feltétlenűl elitél a hívek serege minden a szószéltröl jövő személyes-
kedest, "ki prédikálást."

A prédikáció tartalmától nem választható el annak külsö alakja. Mű-
veltebb híveink azonban jól megkülönböztetik a lényeges és kevésbbé lé-
nyeges elemeket. Tehát nem arról van szó, hogy értékelésük merőben ki-
siklott volna.

Alig van olyan templombajáró, aki a hosszú beszédeket szeretné. A
gyorsütemű munkához szokott mai ember nem képes hosszú fejtegetésekre
mindvégig figyelni s amit a beszéd első fele épít, azt leronthatja az egyre
jobban várt befejezés késese. Türelmetlenűl, elégedetlenkedve, bos zús arc-
cal sietnek ilyenkor a hívek az istentlszteletröl.



A hivők komolvebbik és e/mélyedésekben élő csoportls nem vár 3
lelkésztöl se szónoki, se költöi teljesítményeket. Ezeknek nem "szép", ha-
nem "jó" beszéd kell. Az igehirdetést a rétorikával összetévesztő prédiká-
tornak csak a felületesebb hívők a bámulói. Ez nem azt jelenti, hogy a
stílus, kifejezés, nyelv, választékosság és előadás egészen mell ékes. A rnér-
sékelten színes, kellően élénk, képekkel, hasonlatokkal. idézetekkel is bíró
beszéd az igét alkalmasabbá teszi a befogadásra. Oe nem a legkívánatosabb
megállapítás a lelkészre: nagyszerű szónok.

Az elmondottak nem a lelkésznek szegzett követelések, hanem voná-
sok a helyzetkép megrajzolásához. Nem elméletről és rendszerröl, hanem
il valóságról van szó. Kívánatos volna, hogy a lelkészek és nem lelkészek
megfelelő alkalmat találjanak a kérdésről való beszélgetésre. Az öszínteséc
feltétlenül inkább szolgálná az evangélium, az egyház és a gyülekezetek
iigyét,mint az, ha a hívek szok ásból, számításból, f'elületességből, ked-
veskedesból gratulációkkal veszik körül a templomból kijövő lelkipásztort.
A lelkész szolgálatát meg lehet éppen köszörini, de társadalmi g ratulációk
nem méltók a szószéki szolgálathoz. A kiválónak induló, a szükséges ké.
pességekkel megáldott igehirdetőket is lefelé húzza egy-egy kisebb tábor-
nak tűzön-vízen keresztül hangzó, állandó dicsérete. A lelkésznek szüksége
V~lI1 odaadó munkatársakra, megértő hívekre, dc nehogy körül vegye magát
benfentesekkel!

A gyülekezetet a lelkész vezeti, de a hivek serege is neveli a papját.
Felületes és tájékozatlan emberek azt tartják, hogy a lelkésznek kevés a
munkáia és könnyű az élete. A gondolkodó hívek azonban tudják, hogy az
igehirdetőnek roppant nehéz a helyzete. A lelkeszi hivatás a legsúlyosabb
földi pálya, mert a lelkésznek többnek kell lennie, mint más embernek. Az
evangélium, a keresztyénség ügye előbbre lenne, ha a lelkészi hivatás nem
lenne annyira nehéz, hogy az igehirdetöle alig-alig tudnak a kívánt magas-
latra felemelkedni s azon megmaradni. Szorniúhozó, gyarló embertársainak
a lelkész példája adhat hitet, bizodalmat, reménységet.

Roesondai Károly.

Ha a trombita
bizonytalan zengést tészen, kicsoda
készül harcra? Azonképen ti is, ha
érthető nyelven nem beszéltek, mi-
módon értik meg, amit szóltok? Csak
a levegőbe fogtok beszélni. (1. Ker.
14, 8-9.) Pál apostol a "nyelveken
szólás" helytelen használata ellene-
ben intette így a korintusi keresz-
tyéneket, A tragikus az volt a dolog-
ban, hogya nyelveken szólók büsz-
kék voltak képességükre és nagy ha-
t.ist reméltek szereplésüktöl. Hason-
lóan tragikus tévedés áldozatai so-
ka.: az egyházban. A legjobb indu-
lattal szólnak; felhasználják . rnind-

azokat a "nyelveket", amelyekkel
megnyerni remélik az embereket, a
lélektani nyelvet, az· idealizmus nyel-
vét, a humanizmus nyelvét, a szeeia-
lis gondolat nyelvét ... Milyen fáj-
dalmas, hogy éppen az ilyen legjobb
szándékú szólás nem egyéb, mint le-
vegőbe 'való beszéd. Isten kinyilat-
koztatását prófétálni és tanítani. nem
mutatós dolog, de egyetlen lehetősé-
ge annak, hogy az ige az embereket
megtérítse, megmentse és szeretetre
indítsa. Az egyházban szólók számá-
ra az emberek nyelvén, az emberek
szája íze szerint való beszéd kísértése
le~~'na::;yohb abban a részben, arnelv
az emberre, az ember természetére,
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megállapítás a lelkészre: nagyszerű szónok.

Az elmondottak nem a lelkésznek szegzett követelések, hanem voná-
sok a helyzetkép megrajzolásához. Nem elméletről és rendszerről, hanem
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A lelkész szolgálatát meg lehet éppen köszönni, de társadalmi g ratulációk
nem méltók a szószéki szolgálathoz. A kiválónak induló, a szükség es ké-
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Felületes és tájékozatlan emberek azt tartj ák, hogy a lelkésznek kevés a
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evangélium, a keresztyénség ügye előbbre lenne, ha a lelkészi hivatás nem
lenne annyira nehéz, hogy az igehirdetők alig-alig tudnak a kívánt magas-
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Roesondai KárolJI.

Ha a trombita
bizonytalan zengést tészen, kicsoda
készül harcra? Azonképen ti is, ha
érthető nyelven nem beszéltek, mi-
módon értik meg, amit szóltok? Csak
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megnyerni remélik az embereket, a
lélektani nyelvet, az· idealizmus nyel-
vét, a humanizmus nyelvét, a szeeia-
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dalmas, hogy éppen az ilyen legjobb
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mutatós dolog, de egyetlen lehetősé-
ze annak, hogy az ige az embereket
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indítsa. Az egyházban szólók szamá-
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lelkére vonatkozik. A vilagnétetek.
az évezred es vagy újsütetü filozófiák,
az ösztönös vágyak, a bűnösségünk-
kel összeforrott gondolatok hango-
san kínálkoznak, a vallásosság színé-
be öltöznek; és föbbnyire igen tetsze-
tösek .. Innen érthető, hogy ilyen rnon-
dások kerülnek forgalomba egyhá-
zurikon belüljs: "a jóság a lélek Is-
tentül adott - lényegéhez . tartozik",
,"az .emberi lélek alapjában véve ke-
resztyén:' Századunk száguldó tern-
pój ában, a tennivalók tengernyi ára-
dásában elkerülhetetlen, hogy efféle
elszölások ne történjenek, kíváltké-
pen, ha régi tekintélyek ilyesmire jo-
got adnak. Hiszen a lélek természet-
szerinti keresztyénségét már Tertul-
lianus emlegette a második század-
ban. Oe viszont tisztában kell len-
nünk azzal, hogy az egyház tanítá-
sában az emberről szólö fejezet (a
teologiaiantropológia) éppen annyi-
Fa fontos, rnint például a megváltás-
ról szóló fejezet. Ha nem tanítunk

A szenlek tiszteletének
kérdése a Szent István jubileummal
kapcsolatban újra aktuális. Bangha
szerint senki sem imádja a szenteket
és hitbeli és erkölcsi nagyságukért rni
is tisztelhetj ük őket a katolikusokkal
együtt. Megbecsüljük és tiszteljük mi
is emléküket, példájukat. Oe imád-
ságainkban, bajainkban a szentek
közbenjárásához fordulni bizalmat-
lanság Istennel szemben, aki Krisz-
tusban feltárta előttünk atyai szívét.
Aki a szentekben bízik, hitetlen és
a legnagyobb bűnt követi el. Egye-
düi Istenhez szabé/.d és kell folya-
modnunk és csak az ő nevét hívjuk
segltségiil. Aki Szűz Máriához vagv
a' szeritekhez fordul, megtagadja az
egyetlen' Közben] árót, ' a Krísztust.

Isten klnyllatkoztatasa alapján az
emberről, akkor a 'levegőbe beszélünk
Krisztusról is. Természete szerint,
alapjában véve csak az a lélek "jó",
vagy "keresztyén", azaz engedelmes
Isten iránt, amely Isten teremtő ke-
zéböl a bűneset előtt került ki. A va-
lóság,a jelenlegi helyzet pedig az,
hogy -a lélek hitetlen, telve van gu-
1{OSZ Indl!latol~ka( és minden bűnrrel.
Hitetlensége, bűnei és természetes
gonoszság a teljesen elnyomják ere-
deti jóságát. Ezért van szükségünk
megvál tásra, ezért van szükségűnk
úra,hogy lsten Lelke szentelje meg
életünket. Ha az emberi lélek alapjá-
ban véve keresztyén, akkor nincs
szükség sem az Üdvözítőre, sem a
Szentlélekre. A magyar evangélikus
értelmiségnek e tekintetben az a fel-
adata, hogy az egyház tiszta tanítá-
sát megbecsülje, és ahol csak teheti,
bátran ki is fejezze, - bizonytalan
zengésű trombitát pedig hagyjon
II1eghallg atta tlan úl.

Szent István emlékénel lsten jóságát
magasztaljuk, aki hitet adott neki
és aki arra méltatta öt, hogy eszköze
legyen országunk építésében. Sze-
retjük és becsüljük az eszközöket is.
de sorsunkat egyedül arra bízzuk,
aki egykor elkezdette velünk a jc,
dolgot és aki bizonyosan véghez is
viszi.

A hit és a jócselekedetek
körül forog a keresztyén ember min-
den napi élete. Világosan áll előttünk
Isten akarata, Bangha cikke azonban
vagy, tájékozatlanságból vagy meg-
tévesztcsböl össze zavarja "a dolgo-
k-at. Szerinte nincs ellentét ezen ,a
ponton katolikusok és protestánsok
közt, mert mí is szükségesnek tartjuk



II )0 cselekedeteket, a katolikusok is
vallj ák a kegyelem elsörendűségét és
alapvető jelentőségét. Krisztus Máté
25. szerint a cselekedetek alapján ítél
meg rninket. A jó cselekedetek ju-
talma az örök élet. Oe hogyan tu-
dunk jót cselekedni? Erre ad felele-
tet az egész Újszövetség: ha előbb
"jó fák" leltünk. (Máté 12; 33-37.)
Isten kegyelmére felelő hit tesz min-
ket jóvá, igazit meg, újjá teremt el-
kárhozott voltunkból. Ennek a hit-
nek okvetlenül megvannak a gyü-
mölcsei: a jócselekedetek. Ahol nem
elevenedik meg az életben a hit, ott
baj van a hit körül, mondja Jakab
levele. Az igazi hit teszi JÓVá, a hi-
tetlenség teszi rosszá cselekedetein-
ket. Krisztus a gyümölcstermő hitet,
Isten munk áiát koronázza meg az
utolsó ítéletkor. Bűnbánatot kell
tennünk kishitűségünk miatt, mert
olyan kevés a iócselekedetünk, kü-
lönösen szociális téren, de ragasz-
kodnunk kelJ az igazséghozt a ke-
gyelem nemcsak alap, amire építhe-
tünk, a kegyelem nemcsak első ren-
dű, amit akaratunk követ, hanem
minden kiz árólagosan kegyelem. kl.
is, hogy Krisztus megigazít, az is,
hogy Krisztus megszentel. Az is ke-
gyelem, hogy hiszünk, az is, hogy
engedelmeskedünk Isten parancsola-
tainak. Mindenért Istené a dicsöség.
Az emberé, a mienk nem lehet más,
mint orcánk pirulása.

A labdarugóból let!
evangélistat mi is meghallgattuk Bu-
dapesten. Több mint három hétig
beszélt estéről estére. Mindíg na-
gyobb közönség hallgatta. Telve volt
a Vigadó. Különös dolog. Nem lehet
elmenni mellette szö nélkül. Rossz
szóval még kevésbbé. Mi is látjuk
ebben az evangélizálásban s fel is
számítjuk mindazt, ami tőlünk ide-
gen és nem szimpatikus. Nem egy-
szer kellemetlenül érintett az a möd,

ahogy tréfékkal tds&ere:lte kornoly
mondanivalóit. Különösnek tetszhe-
tett sokak előtt egy prédikátornak
annyira közvetlen, történetkélnek
szereplöit nem egyszer utanzó szi-
nészies előadása, amelyben teljesség-
gel hiányzott minden "liturgikus
méltóság." Furcsa érzést válthatott
ki sokakból a hallgatóság vegyes
összetétele is és az egésznek olyan
felekezet "fölötti" színezete. Vissza-
tetszést szülhetett nem egynek az a
kendözetlenség, amellyel a szóló sze-
mélyes életét kiteregette. Bizonyára
még többeknek hátborzongató volt
minden összejövetelének vége, ami-
kor angol-szász megtérítési módsze-
rével felszólította a hallgatókat: áll-
jon fel, aki most rögtön dönteni akar
a Krisztus rnellett, tegye fel bátran
a kezét s a jelentkezők felé áldást
mondott: lsten áldjon meg! Még sok
érdekességet felsorolhatnánk, ami
megütközést kelthetett némelyekben.
Oe! ... S az eddigieket csak ezért a
"de"-ért mondtuk el. Nem ez a lénye-
ges! A lényeges az, hogy önkénte-
lenül is az apostoli ker. jutott eszünk-
be, amikor egyszerű, névtelen tanít-
ványok bátran megjelennek a világ-
városokban és "evangélizálnak",
vagyis hirdetik az evangéliumot dur-
ván és nyersen, nem pedig kidolgo-
zott müvészi beszédekben. Ha sokan
megbotránkoznak is, sokan keresz-
tyénekké lesznek a kikötőmunkások
és matrózok közül s az előkelő görög
asszonyok közül is megtérnek nem
kevesen. És gyülekezetté lesznek! Ko-
molyan mássá, mint a világ! Nem
megvetendő azért, hogy ez a fiatal
skót "kárnak és szernétnek" ítélt
labdarugó karriert, hírt, kényezte-
tést, világi dús élvezeteket és elin-
dult fillér nélkül metropólisokba pré-
áikálni; prédikálni a - Krisztust és
senki mást! Ez nem lehet puszta kép-
mutatás! Egyházunk nem vetheti el
puszta képmutatás címén azt a rnun-



tdt, amit evártgéifzád6nak néve-
zünk s amelyre nekünk is, a magunk
módszereivel és a magunk módján,
de nagyon-nagyon szükségünk van!

Utat a királynak:
Nehogy becsapódjál, nyájas olvasó,
mindjárt az elején megmondjuk: nem
valami megkésett ád~enti vagy kará-
csonyi iizenet ez hozzád. Nem! Címe
egy uiságcikknek, A befejezése meg-
így hangzik: "Mártir királyunk, ma--
gyarok reménysége, ... attó királyfi,
várunk! Jöjjön el a te országod, a
demokratikus magyar királyság!"
Hogy kik írták ezt? Azt mondják
magukról: "Kijelentjük, mi protes-
tánsok vagyunk. Kurucok voltunk
mindíg a Rákócziak alatt és Kossuth
idejében is - Habsburg-ellenesek
voltunk, - de a történelem kereke
azóta nagyot fordult! N\a megváltoz-
tak a szerepek !" Ez a hang minden-
esetre változás, sőt visszájára for-
dított szerep. Megrökönyödéssel
vesszük tudomásul minden rnozzana-
tát, de nem tartjuk érdemesnek vala-
mennyire válaszolni. Csak egy dolog-
ellen tiltakozunk. Nem a legitimista
propaganda ellen, ez az újság nem
sokat számít a kérdésben. Azon is
éppen csakhogy bosszankodunk, hogy
"protestáns" voltuk ra hivatkoznak,
amit egyáltalában nem tudunk korno-
lyan venni. De hangosan tiltakozunk
az ellen, hogy Krisztus királyságát és
Isten országát belekeverjék politikai
kártyák színeibe. Hallatlan vakme-
rőség és súlyosan megbélyegzendő
stilus a Miatyánk ilyen applikálása
és megtoldása. Erre imádkozo pro-
testáns nem vállalkozik. Azért ne-
künk, az Irás olvasóinak és a Mia-
tyánk imádkozóinak, az Egyetlen
Király alattvalóinak ideje már ebben
a szekularizált világban rnegszölal-
nunk és minden szó ellen hangosan
tiltakoznunk, az egyházon kívül és
belül egyaránt, amely összeszűri Is-
ten országát és üzenetét a bukott

"ibig eszméivel és gondolataival, söt
amazt ennek j árszalagj ára köti! Le-
gyen az Irás valóban szent irás,
szentség ét őrizzük meg és követelj ük
meg mindenütt, mindenkitől!

Mi lesz a Szent István jubíleummal?
És mit csinálunk a közelgő szeritist-
váni jubiláris esztendőben? A katoli-
kusok jól tudják, hogy mit fognak
csinálni. Református atyánkfiai is ál-
landóan napirenden tartják, sőt a
legfelsőbb fórumokon már tisztázták
is magatartásukat; s még sokáig elő-
előjönnek majd vele, inert jövő má-
jusig közfelfogást akarnak teremteni
Csak - éppen mi hallgatunk? Mintll~
semmi közünk sem volna Szent Ist-
vánhoz? Mintha mi könnyen egészen
lemondanánk róla! Nincs talán mon-
danivalónk ? És tennivalónk? Bebu-
junk majd jövőre pincéink sötétjébe.
hogy. ne lássuk, ami oda fönt a szí-
nen végbemegy? Vagy majd határo-
zatot hozunk a "szentév" - után?!
Vagy elintézettnek tekinthetünk min-
dent avval, ha Szent István napján
istentiszteletet tartunk?

Bangha Béla
a Magyar Szemleben "még egyszer"
ruegszólalt "a katolikus-protestáns
unió , nehéz kérdése" ügyében. Ez a
decemberi cikke is olyan halkan
járó' és sima volt, mint a februári.
Különösen részletesen tárgyalja, lé-
lektanilag érvel ve, az únió érzelmi
akadályait, melyeknek elhárítása az
elsö döntő lépést jelentené a kölcsö-
nös közeledéshez. Azt mondja: "Az
út a megoldás felé valószínűleg az
lehetne, hogy olyan közhangulatot
kell lassan teremteni, amely az ér-
zelmi mozzanatoknak a túltengését a
helyes és jogos mértékre csökkenti
vissza. Egy rnindenképpen Idvánatos
és elvben mindkét félen klvánatos-
nak is érzett újraegyesülés legfőbb
akadályát mindkét fél a maga dog-
matikai igazságának kötelező erejében
látja, de mivel emberek vagyunk s a
lélektan törvényeit ismerjük, a kö-
zeledést s a tárgyi igazság teljes el-
érését is csak úgy remélhetjük, ha



harcot indítunk 5nrtiagunkbart mín-
den illetéktelen érzelmi mOizanal
túltengése ellen .:Itt csak kírnélet-
len, pártatlanság segít, amely a maga
legkedvesebb, legmeg:rögzpttebb, vé-
leményeit is revideélni hajlandó __."
Jönnie kellene egy "egészséges lehig-
gadásnak." "Protestáns félen: annak
az őszinte eihatározásnak, hogy re-
videáliák az elszakadás tényét és
okait; katolikus részeli:hogy revi-
deáljuk az elszakadtak kal való vitat'
kozás módszereit; mindkét félen pe-'
dig: hogy az eszmecsere soha se rnen-
jen túl a legszig orubb tárgyi és iga,
zolható sorompóken és sohase f ölé-
nyes és türelmetlen lebunkózás le-
gyen a cél, hanem az összesíró test-
véri érzés és az akadályok Iebontá-.
sán őszintén dolgozó jóakarat" Jaj,
be szép! Minden sora! Bizonyára nem-
csak protestáns körökben keltett'
nagy "megnyugvást" ez a ,cikk, ha-
nem katolikus körökben is indítást
adott "a vitatkozás módszereinek re-
videálásához"! Mindjárt hozunk is
példát rá. '

Megjelent 'a .Seitá szemle" de-
cemberi .szárna is. Négy lap az egész.
A Kat Hölgyek Országos Sajtóégye-
sülete jelenteti meg negyedévenkint
Oe már 25 éve végzik azt a "nemes
munkát", ahogyan saját magukat
reklámozzák. Bangha cikkének ez a
címe: "Még egyszer: A keresztyén
únió." A mi kis Szemiénk névtelen
(!) szerzője azonban ilyen címen ír:
"Felekezeti viszályszítás a magyar
sajtóban." A címnek megfelelő han-
gon kiabálja el f'örrnedvényét a rever-
záliskéfqésben_ "Nyilvánvaló, hogy
reverzálisra csak 'azóta és azért van,
szükség, amióta s amiért a vallas-
szakadás a nyugati keresztyénség ,
egységét megbontotta s ezzel a val"
lási széthúzást állandóvá tette ...
Azonban egyes protestáns vezetöern-.
berek a helyett, hogy a vallási béke
végzetes megbontása és a vallassza-
kadásáltaI okozott végeláthatatlan
viszályok és versengések' miatt mea-
culpát mondanának, most egyszerűen
a katolikus egyházra akarj ák tólni az
ódiurnot , _, Raff'ay Sándor lutherá-
nus főJeJkész (síel). egyenesen azt
meri állítani, ,hogy Magyarországon
a vallási békének egyedüli vagy leg-
alább is legfőbb akadályozója a ka-
tolikus valIás ... Régi mese ez: nem
a farkas zavarja ji vízet, hanem a ba-

r ány." Áztán kítér arra, hogy ezek- ..
nek a protestánsoknak "kapóra jön
az ' átlagemberek' egyházjogi tudat-:
lansága." Illenék tudniok, hogy kü-'
lönbség van, az ,,,érvény~s:<' és a, "meg- ,
engedett házasság között." "A kato-
likus Egyház soha, amióta a vallas-
szakadás .Iennáll, .. nem ismerte el ..,
megengedettnek a reverzálls nélküli"
vegyesházasságot. 1918 előtt sem.,.'
1918 előtt is halálos bűnt követett el,
éppúgy mint ma, aki reverzális nél"
kül kötött vegyesházasságot. Rever-
zálisra akkor is szükség volt, vala-
hányszor katolikus émberprotestán~
féllelakart házasságot kötni. Mind-',
össze az volt a különbség, hogy bár
az ilyen, reverzális nélkül kötött. ve-
gyesházasságakkor .ís tilos és súlyo-
san bűnös dolog vólt, mégis ha egy- '
szer meg történt, ha; már a katolikus
fél vétkezett a lelkiismeret törvénye
ellen; az Egyház utólag mégis elis-
merte "házasságnak - nem a meg:
engedettségét, hanem csakis a merő
külsö jogiétvényességét... Minden
egyházjogi kezdő előtt ismeretes,
hogy mása .rnegengedettség és más
a külső jogérvény." Aztán még kikel
a liberális ujságok ellen, melyek pro-
testáns gyűlésekről adnak bő tudó-'
sítasokat; ezeken hol ez, hol az a
kálvinista vagy lutheránus : "püspök":
(így! idézőjelbe téve 1) .hirdet harcot
kenetes szavakkal a katolicizmus el-
len. Mégse járja, hogy az ujságok
ezt az ország elé tárják, "ami által
a zsinetolésnek magában jelenték te- '
len zsibongása az egész országban,
mindig újra, lángra szítja a feleke,
zeti békétlenség parazsat." Felelősek,
lesznek azért majd, "ha egy napon
újra' mégis kilobban a szenvedély s
az ország nagy tobbségét tevő kato-
likus közönség erőteljes vál.aszt ad
a folytonos, kihívásra," Oe mit foly-
tassuk? Ez a készülőrlés az úriióra]
Nem messze 'nyomják ezt a lapot
Bangha Bélától. Nem szorítaná visz-'
sza ezeket a túltengő érzelmi rnoz-
zanatokat úniós elgondolásai érdeké-
ben? Vagy nagyon egyedül van a vé-
leményével és privát akció az egész?
Ugy látszik, nem veszik nagyon ko-
molyan katolikus félen Bangha írá-
sait legalább a legutolsó írásait nem!
Hogyan higgyünk mi az ő nyájas
szavában, ha az övéi így semmibe ve-
szik! '



tagjában hiszi megtalálni és akit lá-
zadóvá kovácsol a maga és mások
nyomora, de a társadalmi reforrnle-
hetöségek legmagasztosab bikát csak
a szociáldemokrácia utópiaiban tudta
felfedezni. A sok embertelen küzde-
lem után csak egy kérése maradt a
költönek: "Tedd, hogy meg tudjak
halni egymagam." Életének talán csak
ez az egy vágya teljesült. -f.'

~Lr=:LL~MIELET
Ráth Mátyás
a ,magyar ujságírás úttörője, azels{}.
magyarnyelvű hiri ap nak, a "Magyar
Hírmondóv-nak megalapítója és szer-
kesztöie 157 évvel nagy 'cselekedete
után szép emlékművet kapott Győ-
rött, ahol evangélikus lelkész volt.
Dicséret illeti ezért a győri Evangé-
likus Ifjúsági Egyesületet nemcsak
azért, mert példát mutatott az egy-
házunk által nemzetünknek adott ér-
tékek megbecsülésére, hanem azért
is, mert ezzel az emlékművel azokat
a köröket is emlékeztette mulaszta-
sukra, amelyeknek pedig elsősorball
volna kötelességük a magyar kultúra
úttörő munkásainak méltó megbecsü-
lése. Csak persze, vannak, akik azért
hallgatjak el Ráth Mátyás kezdemé-
nyező lépésének rendkivüli ielentó-
ségét, mert evangélikus volt. Viszont
a mai magyar saitó túlnyomó része
SZálUára azért idegen Ráth Mátyás,
mert ö nemcsak a magyar nyeJvű,de
magyar szellemű hirlapiroda!omnak
kívánt a megindítója lenni. Oe hisz-
szük, hogy az emlékmű figyeldtcz-
tető szava nagyobb megbecsülést
szerez majd a már-már elfelejtett
Ráth Mátyásnak.

József Attila.
Még a tragikus írósorsokban ugyan-
csak bővölködő magyar irodalomtör-
ténetben is megdöbbentő módon tett
pontot földi élete végére a "legere-
detibb mai magyar költö", József
Attila. A nyomor és a társtalanság
voltak leghívebb kisérői azon a hosz-
szú úton, amelyet meg kellett tennie
a földmíves munkás kalyi bájától ad-
dig az elismertetésig, amely a Baurn-
garten-díj formájában mostanában
várt rá - de amelyet ő már nem tu-
dott megvárni. Csodálatosan egyszerű
és férfiasan erőteljes verseiben a mai
idők eltévedt emberének sorsát pana-
szolta el, "akinek úgy kell a boldog-
ság, mint egy falat kenyér", de azt
csak' a psxíchoanalitlkusok szözuha-

A svéd kiállítás
a Széprnűvészeti Múzeum grafikai
tárlatsorozatának számunkra egyik
legérdekesebb tagja. A szemlélő elő-
ször úgy érzi, hogy ismeretlen világ-
ba került, amelyben egész más tör-
vényszerűségek uralkodnak; más a
szinek értéke, más a perspektíva és
más a lélek, még akkor is, ha a
giccs ek örök témái: capri-i város-
részletek, .sevillai utcaképek, vagy
velencei táj ·~árulnak eléje. Később
azután ráeszmél, hogy csodálatos me-
sevilágba került, ahol a valóság és a
képzelet furcsa keverékben: az álom
kendőzetlenségéhen és valószerűtlen-
ség ében sorakoznak egymás mellé a
sokszor megtörtlelkű és bomlott
idegzetű művészek látomásai és érzé-
keléseí során. Természetes, hogy a
svéd grafikusok számára a témák
zömét a mithosz és a . mese szolg áltat-
ja, hogy minden svéddé váljék a kezük
nyomán. Ez a különleges, jelzőkkel
kifejezhetetlen nemzeti jelleg tükrö-
ződik vissza bibliai tárgyú képeiken
és Krisztus-ábrázolásaikon is. A' ke-
mény, tiszta vonalak mögül valami
megragadó an bensőséges, remegő alá-
zat árad elő. Különösen azért az él-
ményért lesz hálás a kiállítás rende-
zőségének minden néző, aki megáll
egy kissé elcsendesedni ebben az öt
kis teremben. -r-r-Fl,

Bach-kollégium
tartásával tanította és gyönyörköd-
tette Lichtenberg Emil Budapest kö-
zönségének a legmélyebb és a legko-
molyabb zenei szépért rajongó ré-
tegét. A zenetörténeti távlatból. ker-
szellemból és zenei hagyományokboi
elénk sugárzó bachi nagyságot raj-
zolta a tanulni váliYÓ és nemes élve-



zetet kéresŐ -hallgatÓi elé. Jól esett
végre hallani világi hangverseny te-
rem ben egy evangélikus vonátkozá-
sokat s szempontokat bátran s bi-
zonyságtevöen kimondó Bach-elő-
adást. Történeti tisztánlátással rnu-
tatott rá Lichtenberg Bach ge-
niejének örök éltető elemére: a ko-
rálművészetre. És a nagyszerű elő-
adásban elhangzó kantáták keretei-
ben felcsendülö evangélikus korálok
előtt lélekben leborult a hallgatóság.
r~ága a két kantata est kettős érde-
kességet s fontosságot jelent szá-
munkra. Lichtenberg szakítva az
éddigi hagyományos hangverseny-
szókással először adta elő Bach kan-
tatáit tkissaámü együttes élén. Ezzel
magáévá téve az új nérnet zenei moz-
galmale eredményét, nemcsak abachI
hagyományokhoz méltó igazán stí-
lusos előadást produkált, hanem az
egész estet szinte családiasan meg-
hitté, intimea bensőségessé avatta.
l,\z is feljegyezni való, hogy egyhá-
zunk képviseletében annyian és olya-
nok ültek a hallgatóság élén, akik-
nek a jelenléte igazi egyházi ese-
ménnyé avatta Lichtenberg kollégiu-
mait. Kapi-Králik Jenő.

Egyházzenei hangverseny Sopronban.
A Soproni Protestáns Egyesület

december 12.-én az evangélikus temp-
lomban mély élményt nyújtó hang-
versenyt rendezett A nnűsorból,
mely Schütz egy karácsonyi keneert-
iéri és Bach 36. áriáján kivül Praeto-
rius, Brahms és Liszt rnűveket ölelt
fel, külön kiemeljük dr. Gárdonyi
Zoltán vegyeskari művét,. melyet a
"Magyar lelki óra" (1730) ev. éne-
keskönyv egyik régi magyar ének-
szövegére szerzett. Pompás megol-
dásban emelte ki a szöveg tartaimát
és ritmusát. Bárcsak minél több ilyen
erötelies, egyszerűert nemes, evangé-
liumi szellemű kórussal gyarapodnék
egyházi zeneirodalmunk! R.

Kül1iíldi evang~líkus loiy6iratok.
A Furche (Berlin, Furche kiadás,

megjelenik havonta, ára negyedévre
1.46 RM) novemberi és decemberi
számaiban a következö tanulmányo-
kat olvassuk: Stupperich Róbert
Dosztojevszki "népi messzianizmusá"-
ról, Brandt Theodor az egyház kri-
ziséről és annak leküzdéséröl, M ül/er
Eberhard népszerű dogmatikájának
utolsó részeként az új életről íro Lilie
Hanns egy adveriti elmélkedést kö-
zöl, egy másik közlernény Bezzel
Hermannak az áldott emlékű bajor-
országi egyházi elnöknek az élete
munkáját eleveníti meg uti tudósí-
tásainak a nyomán. Apróbb időszerű
közlernények és ismertetések egészí-
tik ki a füzeteket.

Az Evangelische Theologie (Mün-
chen, Kaiser-kiadás, megjelenik ha-
vonta, ára negyedévre 1.50 RM), a
hitvalló egyház körébe tartozó teoló-
gusok szócsöve. Októberi és novem-
beri számai a következö tanulmányo-
kat hozzák: Delekat Frigyes "Embe-
ri nevelés és a Jézus Krisztusról szö-
ló üzenet, alapelvi különbözöségük
és tényleges kapcsolataik", Gottzen
Herbert a hallei zsinat határozataival
foglalkozik. Diem Harald: "Az egy-
ház vezetősége és a 4. parancsolat",
Foerster Erik: "Temetés és lelkészi
hivatal." Hel/bardt Ferenc az ötes-
támentomi kutatás terén megjelent
új műveket ismerteti.

A Luthertum (Lipcse, Deielierr-
kiadás, megjelenik havonta, ára ne-
gyedévre 1.12 RM), novemberi szá-
mában Fischer Ferenc befejezi az ox-
fordi és edinburghi konferenciáról
közölt tanulmányát, Volz Pál tübin-
geni professzor "Az Otestámentom
és igehirdetésünk", ScIJöffel Simon
volt hamburgi püspök pedig "Isten
kinyilatkoztatása az úrvacsorában"
címen közöl tanulmányt.

A Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlharnmer-kiadás, megjelenik ha-
vonta, ára negyedévre 1,12 RM) szep-
temberi és októberi kettős számában
Haenchen Ernő giesseni professzor a
svéd teológiáról és egyházi életről
rajzol tanulságos képet svéd püspö-
kök pásztorlevelei alapján, Herrigei
Hermann: "És a valóság?" címen ta-
nulmányt közöl, Bornkamm Henrik
lipcsei professzor kritikailag foglal-
kozik Hauerral, anémet hitrnozga-
lom egyik vezérével. K.

Szersesztésért és kiadasert felelős: Lle, Dr. Karner Káröly,
Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Oyór, Andr4ssy·út 24.

II !{Jlyóirat elfogad/tsa eI6/I:etési klJteleiett$éflllel jár,



S:obrot ~ut.fjernek!
Sok országban áll már a reformáció állania kell. Allania kell a reformáció-

hősének, Dr. Luther Mártonnak, szobra. hoz és annak legnagyobb hőséhez méltó
Nem embert' akarnak vele dicsőíteni, ha- formában. Allania kell, mint a székes-
nem eszmét, igazságot, célt és diadal- főváros szobrsi között is kimagasló mű-
mat. Luther szobra a reformációban új vészt alkotásnak. Allania kell, mint az
életre kelt jézusi keresztyénség diadalát egész ország összes evangélikusai köz-
hirdeti. Luther történeti szerepe és hi- adakozásából létesített, hatalmas emlék-
vatása az volt, ami a husvéti angyalé: nek.
elhengerítette a követ a sír szájáról, Felhívunk és elkötelezünk azért min-
hogy feltámad hasson az lsten igéje. den -egyes evangélikus hívőt, hogy Dr.

A magyarhoni evangélikus egyház Luther Márton szobrára most meginduló
most befejezett zsinata elhatározta és országos gyűjtésben résztvegyen. A mó-
az azt követő idei egyetemes közgyűlés dosabb pengőivel, a szegény filléreivel,
elrendelte, hogy a reformáció torténel- sőt még az elhagyott özvegy is a bibliai
mi, nagy eseményének emlékezetét Dr. garas ával. Szám szerint megkevesbed-
Luther Márton szobrának az ország fő- tűrik a csonka hazában, szegények is va-
városában leendő felálíításával megörö- gyunk valamennyien, de buzgóság és él.
kiti, A magyar evangélikusok tartoznak +ozstkészség dolgában vagyunk olyan
ezzel az alkotással. Tartoznak azért a bővelkedők, hogy ezt a szobrot mielőbb
boldogító, tiszta evangéliumi hitért, felemeljük. Hadd hirdesse a nagy Refor-
amelynek Dr. Luther Márton erős hite, métor szobra ország, világ előtt,· egy-
hősi megállása és rendületlen kitartása házszeretetűnk és hithűségünk erejét.
következményeképen ma is boldog bir- Mindenekfelett azonban hirdesse az evan-
to kosai. Tartoznak az evangéliumért so- géliutti Ura előtt, akinek evangéliumát
kat szenvedett ősök dicsőséges emléké- óhajt juk még Dr. Luther Márton szob-
nek, akik börtönök és gályák, vérpadok rtivel is meghálálni, megörökíteni és di-
és számkivetések keservei között őriz- csőíteni.
ték meg utódaiknak szent örökségül az Az adományokat az i/Ietékes egyház-
evangéliumot. Tartoznak önmaguknak is, kőzségek lelkészi hivatalai és az egy-
hogy látható bizonyságát állítsák evan- házi lapok szerkesztőségei veszik át. Ad·
géliumi szent vallásunkhoz való ragasz- ja lsten, hogy sok adomány ról számol-
kodásuknak és egyházuk iránt való bessensk el.
hűségtiknek. A Magyarországi Evangélikus Egye-

Dr. Luther Már/on szobrának Buda- temes Egyház Luthet-szobor Bizottsá-
pest székesfőváros falai között mielőbb gának nevében és megbízásából:

Budapest, 1937. december IS.-én.

n. Bdró Radvdns:ky ./l.lberl
• egyetemes felűgyeló, világi elnök.

D. Kapi BéJa
püspök

egyházi elnök.

n. Raffay Sándor
püspök

a végrehajtó bizottság elnöke.



Olvasóinkhoz!
Jelen számunkkal fOlyóiratunk Isten segitségével ötödik ~folyamába

lép. Szívből köszönjük olvasóinknak és hűséges előfizetőinknek, 'hogy
munkánkat eddig is támogatták. Támogatásuk teszi lehetövé, hogy az új
évfolyam terjedelemben megnövekedve, külső kiállításában megcsinosodva
indul útjának. Célunk azonban továbbra is marad, ami volt: az evangélium
világosságát vetíteni hitünk és életünk, egyházunk és magyar népünk,
nemzetünk égető nagy kérdéseire. Munkánkkal egyházunk értelmiségéhez
fordulunk: az evangélikus "középosztály"-hoz, annak minden rendű és
rangú tagjához, köztük egyházunk hivatalt viselő szolgáihoz: felügyelők-
höz, lelkészekhez, tanárokhoz és tanítókhoz is. Kérjük mindannyiukat, hogy
folyóiratunk munkáját továbbra is támogassák eddigi hiiségükkel és
szeretetükkel.

Ahhoz, hogy munkánkat elvégezhessük, nagy szükségünk van arra,
hogy minden olvasónk terjessze folyóiratunkat és új előfizetőket szeréz-
zen. Egyházunk és az egész magyarság ügyét szolgálja, aki folyóiratun-
kat támogatja.

Jelen számunkhoz csekklapot mellékelünk, kérjük előfizetőinket elő-
fizetésük pontos megújítására!

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:
Károlyi Árpád: Az 1848-iki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt.

Budapest, 1936. Magyar Történelmi Társulat kiadása. 374 lap, ára 12 P. -
Tóth Endre: Torkos Jakab dunántúli ref. püspök, mint igehirdető. Buda-
pest, 1937. 54 lap. - Graff Paul: Geschichte der Auflösung der alten
gottesdienstlichen Formen in der evange1ischen Kirche Deutschlands. (1.
kötet) Göttingen, 1937. Vandenhoeck & Ruprecht-kiadása, 472 lap, ára
11.25 RM. - Hölscher Gusztáv: Das Buch Hiob (Handbuch zum Alten Tes-
tament 1. 17.). Tübingen, 1937. Mohr-kiadás. 100 lap, ára 3.15 RM. -
Nygren Anders: Eros und Agape II. Gütersloh, 1937. Bértelsmann-kiadás.
606 lap, ára 14.25 RM. - Gollwitzer Helmut: Coena Domini. München, 1937.
Kaiser-kiadás. 328 lap, ára 8.25 RM. - Schubert Hans: Grundzüge der
Kirchengeschichte. Tübingen, 1937. Mohr-kiadás. 339 lap, ára 4.95 RM. -
Weber Friedrich Wilhelm: Der alt böse Feind. Berlin, 1937. Furche-kiadás.
112 lap, ára 1.65 RM. - Dehn Günther: Meine Zeit steht in deinen Handen.
Berlin, 1937. Furché-kiadás 388 lap, ára 4.20 RM. - Schick Erich: Der
Christ im Leiden. Berlin, 1937. Furche-kiadás 256 lap, ára 2.85 RM. - WiI-
kens Johannes: Der König Israels. Berlin, 1937. Furche-kiadás. 276 lap, ára
4.20 RM. - Chambon Joseph: Der französiche Protestantismus. München,
1937. Kaiser-kiadás. 210 lap, ára 3.75 RM. - Feuerer Georg: Unsere Kirche
im Kommen. Freiburg, 1937. Herder-kiadás. 236 lap, ára 3.60 RM. -
Hirsch Emanuel: Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik. Berlin, 1937. Gruy-
ter-kiadás. 446 lap, ára 6.- RM. - Bonhoeffer Dietrich: Nachfolge. Mün-
chen, 1937. Kaiser-kiadás. 229 lap, ára 4.20 RM. - Calvin Johannese Abra-
ham-Predigten. München, 1937. Kaiser-kiadás. 175 lap, ára 2.63 RM. -
Vogel Heinrich: Psalmen. München, 1!)37. Kaiser-kiadás. 84 lap, ára 1.28
RM. - Martin Heinrich: Der Karnpf der deutschen Iutherischen Freikirchen
im 19. Jahrhundert. München, 1937. Kaíser-kiadás. (Bekennende Kirche so-
rozat 56-57.) 68 lap, ára 1.13 RM. - Elert Wemer: Der Christ und der
völkische Wehrwille. (Theologia militans 15.) Leipzig, 1937. Deíchert-kíadás.
19 lap, ára -.38 RM. - Althaus Paul: Völker yor und nach Christus ..
(Theologia militans 14.) Leipzig, 1937. Deíchert-kíadás. 19 lap, ára -.38 RM.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk, a németországi könyvek-
nél a nálunk ís érvény~~ I,!. n. ,.ki,ilfölgj" é.n~kvannak feltüntetve.




