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A KERESZTYÉN IGAZSAG-ot annak a ténynek a megállapítása
. indította el, hogya magyar evangélikus értelmiségnek szüksége

van egy olyan folyóiratra, amelyik az egyházi élet napi-helyi esemé-
nyeinek és kérdéseinek tárgyalásán túlmenően irányítást ad neki az
egyetemes keresztyén tanítás területén és a személyes keresztyén
életben; a pártpolitikai, Világnézeti, társadalmi nézetek mögött meg-
láttatja vele Isten akaratát; szétszórtságában, az ernyesztő kisebbségi
érzetet legyőzve, megmutatja az igazi egyházi közösséget, fel-
ébreszti és fokozza felelősségtudatát; belevonja az egyházi és nem-
zeti megújhodás szolgálatába; lehetőséget ad neki az evangélium
meghallására az istentiszteleti igehirdetés és az otthoni bibliaolva-
sás alkalmain túl.

A Keresztyén Igazság azt a feladatot végzi, amelyet Isten ki-
Jelölt részére. Erre a szolgálatra hívja és várja szolgatársakul a
magyar evangélikus értelmiség minden tagját.



~4í

Mit vársz .Iézustól l'
"Felemelé Jézus a szemeit és látá,

hogy nagy sokaság jő hozzá ... "
(János 6, 5.)

Amint később kiderül, mintegy ötezer ember. A Mestert
keresték és hallgatták. Nem akarták elhagyni akkor se, amikor
már beesteledett. .Iézus ekkor csodálatosan táplálta őket, sőt
még a maradék is nagy mennyiséget tett ki. Soha nem álmodott
csodát tapasztal meg az ember. Körülrajongják Jézust, benne
látják vágyaik beteljesedését. Véleményük ez: "O az, akire olyan
nehezen vártunk. O legyen a királyunk!"

Erre Jézus elmenekül közülqk, Világosan megmutatja,
hogy ő nem az, arnivé az emberek első lelkesedésükben meg
akarják tenni. Amit az emberek akarnak cselekedni vele, az
nincs összhangban az ő küldetésével. Nem azért jött, hogy az
emberek tegyék meg őt valarnivé. Az emberek a világ módszere
szerint akarnak belőle "nagy embert" csinálni.

Mit is várnak az emberek Jézustól?
Az ötezer szenzációt várt. A gazdag ifjú életnívójának

emelkedését. A százados orvosi segítséget. Júdás előkelő, vezető
állást. A farizeusok okot kerestek a vádaskodásra. Heródes érde-
kes csodatételt kívánt tőle. - A kérdés egészen személyes jel-
legű lesz: Mit vársz Jézustól te?

Az ötezer "látja vala csodatételeit, rnelyeket cselekszik vala
a betegeken." Ezért jött. Ma a sajtótudósító ezzel a címmel írna
az esetről: "A názáreti csodadoktor szenzációs gyógyításai." Egy
másik pedig a kenyércsodáról ezt írná: "A szociális probléma
radikális megoldását feltalálta a názáreti csodaember. Ötezer hi-
teles tanú." Ezt keresi a többség. Azok, akik eddig elmentek mel-
lette, nem is köszöntek neki, boldogan jönnek - jóllakni.
Az ember szeretné Jézust eszközévé megtenni. Ha Jézus nem
tölti be az ember várakozásait, nem alkalmazkodik az ember igé-
nyeihez, nem "áll rendelkezésére", .- az ember félrelöki öt és
más urat keres magának.

Jéius semmiesetre se tér le arról az útról, melyet az Atya
jelölt ki számára. "Én azért születtem és azért jöttem evilágra,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról" (Ján, 18, 37). "Azért
jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elve-
szett." (Luk. 19, 10.)

A mennyei Atya iránti engedelmességből magára veszi a
golgotai keresztet. Azért, mert O csak az Atyának engedelmes-
kedik, ma is ezerszer feszítik keresztre naponként. A nagy ellen-
tét Jézus és a világ ·között abban van, hogy O azért jött el, hogy
a bűnösöket megváltsa, viszont a világ fiai nem akarnak bűnö-
sök lenni előtte. A világ a királyi koronát, az e világi hatalmat
és erőt értékeli. Krisztust meg akarja vásárolni evilági király-
sággal; hogy az Isten kegyelméről szóló örömhír elnémuljon.
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Isten gyermeket pedig szerte a világon arrö! tesznek bizony-
ságot, hogy Krisztusban megtalálták a bűnösök megváltóját, éle-
tüket és üdvösségüket. A világ békétlenségben és gyűlölségben
gyötrődik. Ennek a legmélyebb oka az, hogy eltaszítja magától
Krisztust, a békesség fejedelmét. Aki nem fogadja el saját ma-
gáról, hogy ő bűnös, azt Isten nem tudja üdvösségre vezetni.

Isten gyermekei szemében nem a trónok és hatalmi állások
emelkednek ki a világ hétköznapi dolgai fölé, hanem a Krisztus
keresztje. Mert itt kötött békét a szent Isten a bűnös emberrel.

Isten gyermekei nem tehetnek másként, mint naponként
odaadják életüket annak a Krisztusnak, aki bűneikből életével vál-
totta meg őket. Mi azért jövünk Krisztushoz, mert ő a világ Meg-
váltója. Ez az, amit mi tőle várunk: a bűneinkből való megváltás.

Mit vársz a Krisztustól te?
Virág 'Jenő.

Közösségrontó és építő apróságok.
Multkoriban voltam szemtanuja. A kocsis megfeledkezett

arról, hogy beszóljon a háziasszonyhoz, mielőtt bement az állo-
másra az érkező vendég elé. Nagy volt az asszonyka kétségbe-
esése: "Jaj, mit fog gondolni rólunk a vendég; most jön először
hozzánk és senki sem várja; minek fog tartani minket, milyen
rossz lesz az első benyomása!" Hiába próbáltam megnyugtatni:
"Azt gondolja majd, nyomós oka van annak, hogy nem várta
senkisem!" Az volt a válasz: "Nem, az emberek nem szoktak jót
gondolni!"

"Nem, az emberek nem szoktak jót gondolni egymásról!"
Mennyire igaz! Apró, jelentéktelennek látszó dolgokban meg-
figyelhetjük másokon és önmagunkon. De éppen az apró és je-
lentéktelen dolgok világítják meg legjobban lelkületünket és
gondolkodásunkat. Mert a nagyobb, súlyosabb, szembetűnőbb
dolgoknál óvatosabbak vagyunk. Nem jobbak, - óvatosabbak!
Nem jobbak, - képmutatóbbak! Kisebb dolgokban hamarabb
elvétjük a lépést s kitűnik a valóság.

Ezer kérdést tehetnénk fel önmagunknak. Mit gondoltam én
a inásikról, amikor valamit nem úgy tett, ahogyan én helyesnek
tartottam volna? Észre sem vesszük, hogy hányszor állunk szinte
szimatolva egymással szemben: "Vajjon mit gondolhat ez ró-
lam?" Szembenállás, gyanakvás pedig semmiesetre sem jelent
közösséget. A közösség elerőtlenedése mindig avval kezdődik,
hogy a közösség tagjai nem bíznak egymásban. Azt kutatják:
"Mit gondolhat ez rólam?" A keresztyén közösségnek egyik
alapvonása, az egymás iránti bizalom mennyire hiányzik közöt-
tünk. Magunkról következtetünk másokra, bármennyire, nem
valljuk be még magunknak sem. Ha másról feltételezem a rossz
gondolatot, ez annyi, mint hogy azonos helyzetben én is így gon-
dolkodom.
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Többre nem is lenne szilkség, mint hogy kiki fojtsa el a
tossz gondolatokat, gyanút, bizalmatlanságot. Ne magyarázzunk
mindent rosszra. Nem helyes, ha minden szó és cselekedet mö-
gött alacsony rugókat keresünk. Pogány gondolkozásra vall,
ha azt véljük, hogy a nyelv nem gondolataink közlésére, hanem
elrejtésére való. Az a baj, hogy keresztyén közösségben is ehhez
szeretjük szabni magunkat. Tudjuk ugyan, hogy Jézus ennek
éppen az ellenkezőjét tanítja, de ez többnyire csak elmélet ma-
rad. Egymás szavait mérlegeljük s ha rosszat lehet kibányászni
valamilyen kifejezésből, akkor ez a lehetőség nyilván azért van,
hogy éljünk vele. Mintha egymást nem megérteni akarnánk,
hanem éppenséggel félreérteni.

Ide tartozik az .is, hogy társaságból legjobb utolsónak tá-
vozni, mert a távozó igen sokszor társalgási témává válik.
Az ilyen társalgási téma pedig többnyire cséplést jelent. Milyen
más lenne, ha megszólás helyett egymás jótulajdonságait igye-
keznénk meglátni, felfedezni és kidomborítani, jóhiszeműen fo-
gadnánk egymás szándékait és kijelentéseit.

Hogyne történne meg, hogy bármily oknál fogva meg nem
felelő kifejezés szalad ki a szánkon! De miért gondoljam azt,
hogy keresztyén testvérem bántani akar? Nem gondolhatnám
azt: ki tudja, mi bántotta -öt, valami elkeseríthette, valami meg-
viselhette s ez jut kifejezésre? Talán nem is gondol reá, hogy
én ilyen érzékeny vagyok? E helyett tömegesen adódik az aka-
ratlan megbántás. Érzékenykedéssel ront juk a közösséget, a he-
lyett, hogy mindent jóra magyarázva építenénk.

Sokszor felszínességünkkel szolgáljuk a közösség rontását.
Hallunk valami rosszat, meggondolatlanul, esetleg kiszínezve to-
vább adjuk s észre sem vettük, máris rút rágalmat terjesztettünk.

Nem szeretjük az elismerést, ha mást illet. A rosszindulatú
gyermek, ha tanulótársát dícsérik, mert jobb bizonyítványa van,
hamarosan megmagyarázza, ez onnan ered, mert azt jobban sze-
reti a tanító néni. A felnőttek fínomabban, vagy durvábban, de
veszedelmesebben és talán gyakrabban is gyakorolják a kiseb-
bítést.

Sok kicsiny, sokra megy és a sok apróság ront ja-borit ja a
közösséget s az építésre hivatottak észre sem veszik, hogy nem
építenek, hanem bontanak. Eredmény: elerőtlenedés, szertehullás
s végül: egymásrarontás!

Kis kezdetből nő a lavina. Ilyen kis kezdetekből támad a for-
radalom és a háború. Bizalmatlanság, megnemértés, rágalom,
kisebbítés, minden rossznak feltételezése addig készíti elő a ta-
lajt, amíg a feszültség ki nem robban. Megdöbbenünk és félünk
a katasztrófális kirobbanásoktól s közben kicsinyben játszunk a
tűzzel. Oldott kévékről panaszkodunk s közben mi is kévét
oldunk. Mi lenne, ha inkább fonnánk a kötelékeket, amelyek
összetartanak, ha sohasem felednénk, hogy a közösség fenn-
maradásának két igen fontos tényezője: jót gondolni és szólni
mindeneket j óra magyarázni?! Kóts Lajos.
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Az élet szüntelenül kérdéseket vet fel. Vannak ugyan mondva
csinált kérdések is - és sokszor szívesebben rágódunk ezeken,
mert veszélytelenek és semmire sem köteleznek. Az igazi kér-
dések azonban elállják utunkat, s mi vagy megtorpanunk előt-
tük, vagy megoldjuk őket.

Ilyen életkérdés ma a nemzedék-kérdés a társadalomban, a __
gazdasági és szellemi életben. A nemzedékek közötti feszültség, "-
sőt ellentét mindig megvolt. Hol gyengébben, hol erősebben je-
lentkezett. A feszültséget az idősebb és fiatalabb nemzedékek
között a háború előtti naturalizmus mérgesítette el, amikor
kegyetlen egyoldalúsággal, majdnem torzítva tárta fel az élet
valóságát: az apák és fiak közötti természetes harcot. Az össze-
ütköző érdek-ellentét, a vezetésért, az alkotás szabad lehetősé-

'''"géért vívott elkeseredett harc hozzátartozik az élethez. Nem
szabad azonban elfelejtenünk, hogy akármilyen élességgel vilá-
gítottak rá erre a harcra különösen az irodalomban, ebben az
időben az uralkodó probléma a nemzetiségi kérdés, majd a társa-
dalmi osztályok kérdése volt. A nemzedék-kérdés a háboru előtt
csak egy volt a sok közül,

A nemzedék-kérdés a háború következtében vált nemzedék-
válsággá, szinte egyeduralkodó problémává. A fiatalok harctéri
szolgálata alatt az idősebbek a szokottnál tovább tartották meg
munkahelyeiket. Amikor hazaözönlött a sok félbenmaradt diák
vagy az iskolapadról egyenesen a lövészárokba került diplomás,
bizalmatlanul fogadták az elhelyezkedés re emelt igényüket.
Azt emlegették, hogy kevés a tudásuk, elégtelenek a "hadi" tan-
folyamok és vizsgák, hiányzik a szakmabeli tapasztalatuk Nem
lehet átengedni nekik a vezetést, a poziciókat. Közben nem akar-
ták meglátni, hogy a hazug középiskolai "általános műveltség"
és ugyancsak sokszor látszat-szaktudás helyett ezek a fiatalab-
bak magával a kendőzetlen élettel és a halállal néztek farkas-
szemet és talán több igazi emberismeretre, élettapasztalatra,
problémalátásra és jövőt építő látomásra tettek szert, mint az
idősebbek, akik még a boldog békevilág kitaposott nyugodt út-
jain kezdték el az életet és akik az összeomlás után is mindent
ott és ugyanúgy akartak folytatni, ahogyan és ahol a háború
- szerintük: "epizódja" - megszakította az élet menetét.

A beérkezett öregek és a kívülrekedt fiatalok között egyre
nő a szakadék. Két külön világban élnek. Ugyanazokon a szava-
kon merőben mást értenek. Az idősebbek görcsösen ragaszkod-
nak megszokott, régebben jól bevált módszereikhez, elveikhez,
mondanivalójukhoz és azt hiszik, hogy nélkülük minden össze-
dől. Közben nem látják, hogy milyen nagyot fordult az idő
kereke. A fiatalabbak meg elkeseredésseI ostromolják a munka
és a kenyér alkalmait. Tele vannak bírálattal, tagadással. Le
akarják rombolni mindazt, ami az idősebbek csődbe jutott vilá-

A nemzedék-kérdés egyházunkbal1.
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gára emlékezteti őket. Mindent újra, másként, akár elölről
akarnak elkezdeni.

A kenyérért vívott harcot kimélyíti, néha indokolja, néha
leplezi csak -a nemzedékek közötti ,;világnézeti" ellentét. Szem-
ben állnak egymással liberálisok és nemzeti szocialisták, tőkés-
nyárspolgári és szociális gondolkozásúak, a középosztály és a
nép érdekeinek képviselői, a városi élet kényeiméért és intellék-
tuális kultúrájáért rajongók egyfelől, a fegyelmezett, munkás
közösségi életforma és a természetben gyökerező ősi népi rnű-
veltség harcosai másfelől.

Ez a nemzedék-kérdés megvan egyházi életünkben is.
Strucc-politikából behunyttatjuk előtte szemünket, tagadhatjuk
meglétét, de ezzel csak növeljük meg nem oldott kérdéseink és
mulasztásaink törnegét, ami egyszer csak csőd-tömeggé válha-
tik. Öszinteséggel és nyiltsággal viszont megismerhetjük Isten
vezetését, amely épen e mögött a nehézség mögött tartogat sok
áldást számunkra. '

Hogyan jelentkezik egyházunkban ez a nemzedék-kérdés?
Feleletünk kényszerűségból általánosit és ezzel igazságtalan,
egyoldalú lesz. Először figyeljük meg a nern-Ielkészeknek, rossz
szóhasználattal a "világiak" -nak viszonyát egyházunkhoz, hogy
világosabban 'lássuk meg a való helyzetet. Milyen "szellemi áram-
latok hatottak és hatnak az idősebb és a fiatalabb nemzedékekre?
Közismert, hogy intel1igenciánk régebben erős szerepet vállalt
a szabadkőműves mozgalomban, annak antiklerikális magatar-
tása következtében. Ez csak egyik tünete 'volt annak a meleg
rokonszenvnek. amellyel nálunk az újprotestáns, liberális, mo-
dernisztikus vallásosságot fogadták. Mi jel1emezte a háború
előtti értelmiségünk zömét? Röviden ezekben foglalhat juk ösz-
sze: a "lelkiismereti szabadság": mindenki azt hiszi, amit kedve
tartja; a "szabad vizsgálódás": a Biblia irodalomtörténeti és a
dogmák vallástudományi kritikájában élte ki magát; az általá-
nos vallástörténeti érdeklődés: ez dagasztotta büszkévé a keb- I

leket, mert kimutatta, hogyakeresztyénség, amint ők látták és
látni akarták, a tökéletes, a legmagasabbrendű vallás, mert benne
virul a legszabadabban a felvilágosodás, az, értelem. Megadták a
szívnek is a magáét, elismerték a vallásos kedély szükségleteit
is. A fő azonban egynéhány erkölcsi eszmény volt: a szabadság,
a tökéletesedés vágya, az általános emberszeretet. Gyökere pe-
dig mindenríek az a meggyőződés volt, hogy az ember alapjában
véve jó, csak össze kell szednie magát.

Ilyen szellemi világban érte a háború előtti emberöltőben
értelmiségünket a szabadgondolkodás és az anyagelvüség (ma-
terializmus). Még az erkölcsi világrendben való hiedelem is szer-
tefoszlott. Minden lelki dologgal szemben tanusított közöny
volt a következrnény. Eddig azért kerülték az istentiszteletet,
mert "mindenütt lehet imádkozni". Ezután minden indokolás nél-
kül maradtak távol a gyülekezettől, egyszerűerr 'azért, mert el-
némulta szívekben és az ajkakon az imádság. Kiesett a Biblia



is a kezekből, miután a biblia-kritika kővel 'akarta kielégíteni a
r lélek éhségét. Mint "eszményekért küzdő, nemesszívű emberek-

ből álló társulat" fölöslegessé vált az egyház. Hiszen a társa-
dalom javítását, a kultúra művelését jobban el lehet végezni
dogmák, liturgia és egyházalkotmány nélkül.

Nagyjából ilyen szellemet szívott magába a negyven éven
felüli nemzedék - kevés kivételtől eltekintve - a szülői ház-
ban, az iskolában (az egyházi iskolákban is!), a vallásórákon, sőt
sokszor a divatos egyházi "kultúrestélyeken" is, mindenek fölött
pedig a sajtó, a könyv és 'a közszellem közvetítésével. A héború ">,

és a nyomában járó válság megrendítette ezt a szellemi maga- ....~
tartást, kimutatta ennek 'a lelki életnek az ürességet, a tehetet-
lenségét az élet kínos kérdéseivel szemben, sokakban vágyódást
támasztott az evangélium után, sokakat meg is ragadott a Krisz-
tus. Nagyjából azonban felemás lelki életű az idősebb értelmiségi
réteg. Az idealizmus és a keresztyénség szótára összekeveredik
benne, a természetes emberi kegyesség és 'a keresztyén hit pró-
báI megférni egymással lelkében.

A helyzetet súlyosbítja még az is, hogy jóllehet ma már az
értelmiség egyre növekvő érdeklődéssei fordul az egyház üze-
nete felé, a hangadó rétegek eddigi cinikus, szkeptikus viselke-
dése, közönye,anyagiassága, élvhajhászása már átragadt az
alsóbb társadalmi osztályokra, a munkásság ra, a kispolgári réte-
gekre. Sőt az egyre terjedő városi alja-civilizáció selejtes szel-
lemének fertőzese már parasztságurikat is kikezdte.

Hogyan áll az egyházzal szemben az ifjabb nem-lelkészi
nemzedék? A liberalizmus beharangozott alkonya sok gondol-
kozó fiatalt elfordít attól az egyháztól, amelyik nem találta meg
a maga hangját, a rája bízott üzenetet, hanem a szokványos
liberális szólamokat szavalja ragyogó ékesszólással. Kisebb cso-
portokban van érdeklődés az egyház iránt, de az egyház semmit
sem tud velük kezdeni. A többség - várakozásában csalódva,
nehézségeiben magára hagyatva - politikai mozgalmaktóI várja
a jövő égető kérdéseinek megoldását. Nem támadják az egyhá-
zat: a háború előtti gúnyolódás és csúfolkodás elhalkult, de nem
is keresik, legfeljebb anyagi előnyökért. A legrosszabb követke-
zett be: nem, törődnek vele, egyszerűen nem számít szernükben
az egyház, fölöslegessé vált. Az idősebbek legalább családi ha-
gyornányból, vagy- azért, mert társadalmi pozíciók szükséges
velejárójának, a polgári élet természetes kellékének, szereplési
területnek, néha emelkedésre ugródeszkának tartották, részt
vettek az egyház közigazgatási és ünnepélyekben lefolyó életé-
ben, "szerepet" vállaltak a vezetésben, "érdemeket szereztek"
maguknak, amelyeket jegyzőkönyvileg sohasem mulasztottak el
megörökíteni. Viszont a fiatalság huzódozik a szerep-vállalástól,
nem készül fel arra, hogy irányító és munkás helyet töltsön majd
be az egyházi életben. Nem hajtja őket lelki szükség a szolgá-
latra, az egyházi szereplés társadalmi becse pedig devalválódott
szemükben. Tisztábban érzik, legalább is sejtik, hogy az egyház
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voltaképpen nem más, mint közös hitben gyökerező munkakő-
zösség. Becsületesen megvallják, hogy hiányzik belőlük az igazi
hit és ezért nincs helyük az egyház vezetőinek, munkásainak so-
rában. Azok a kevesen pedig, akik hitre jutottak (hányszor épen
nem a "hivatalos egyház" szolgálata által!), nem tudnak szerve-
sen belekapcsolódni a gyülekezeti életbe, mert nem kapnak fel-
adatokat, munkaalkalrnat.

A nem-lelkészeknek egyházunkkal szemben tanusított maga-
tartásában tehát nem jelentkezik a nemzedék-kérdés. Egyformán
távol állanak lélekben idősebbek és ifjabbak - szórványos kívé-
telektöl eltekintve' -attól, hogy Krisztus élő testének tagjai
legyenek.

Annál nagyobb és mélyebb a nemzedék kérdése az idősebb
és if jabb lelkész nemzedéknél. Az utolsó két évtized teológiai
forradalma: a Biblia igazi üzenetének megszólalása, 'a reformá-
torok és hitvallási irataink tanulmányozása élesíti ki a mindig
meglévő különbséget ellentétté. A' teológiai munka ugyan nem
jelentős tényező lelkészcink többségénél, mégis a diákévek alatt
beszívott szellem és teológiai megismerés tükröződik a prédiká-
ciókban, a tanításban, egész működésükben.

Külsőleg szemlélve a helyzetet: a háború előtt anémet teo-
lögiaí tudományosság egyoldalú és szinte kizárólagos hatása
alatt állottunk. A háború elötti német teológiai tudományosság
pedig egy-két konf'esszionális és pietista tanítótói eltekintve, a
"modern" teológia virágkora volt, egyben pedig az egyházias,
bibliás, hitvallásos igazi hittudomány alkonya. A háború után a
németek mellett megtaláltuk az élő kapcsolatot az evangélikus
északkal. Hatalmas ébredési mozgalmakkal találkozott fiatalsá-
gunk jó része. Akik külföldön jártak, a megújhodott reformátor!
teológia iskolájába jártak.

Hogyan lehetne megrajzolnunk egy-két torzító vonással,
- hogy a kép élesebbé váljék, - a mai nemzedék ellentétet az
idősebb és fiatalabb lelkészek között? Az "öregek" (senki sem
tartja magát idetartozónak) álmokat, a "fiatalok" látásokat lát-
nak, ahogyan egyszer Karácsonyi Sándor 'a különbséget ki-
fejezte. Az idősebbek főgondja: megtartani azt, ami van, meg-
őrizni híveink állagát. hogy ki ne térjenek, reverzálist ne adja-
nak. Örködni az egyház anyagi helyzetén, hogy ne fogyjon az
adóbevétel és ha lassan is, de mégis épüljön valami külsö, látható
intézmény is. Meg volt szabva szemükben a gyülekezeti élet rit-
musa és tempója. Hűségesen, kötelességszerűen készítették el és
tanulták meg prédikációikat, végezték egyházi funkcióikat.
Az adminisztráció sima gördülése, törvények és szabályrendele-
tek hozása és végrehajtása volt a fontos. Nyugodtan, biztonság-
ban mennek útjukon (vannak ugyan személyes nehézségeik ne-
kik is, de nem engedik, hogy megrendülésük annyira elmélyül-
jön, hogy minden összeomoljék és talán egy gyökeres életkez-
dés szüksége rontson rájuk).

A fiatalok látásokat látnak. Szörnyű látomásaik vannak
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arról, hogyan fogy-pusztul egyházunk, milyen tömegek érintet-
Jenek az evangéliumtói, milyen lelki elhagyatottságban sínylő-
dik a tanyák, szórványok népe (évenkint eddig egy-két istentisz-
teletl), az ifjúság mennyire nem tud semmit sem kezdeni az igé-
vel. Ugyanakkor látásaik vannak arról, hogy Krisztus él és ural-
kodik. Hódító missziói hadjárat képe jelenik meg lelki szemeik
előtt. Minden magyarnak és minden embernek kötelesek va-
gyunk az evangéliummal szolgálni. Új meg új utakat, módszere-
ket kell megpróbálni. Evangélizálni kell (az emberek hétköznapi
nyelvén, az utca nyelvén kell megszólaItatni az evangéliumot), a
lelkekkel való személyes törődés, igazi cura pastoralis, újszerű
ifjúsági munka és egyházi nevelés kell. Ezeknek körvonalai ra-
gyognak előttük hol erősebben, hol homályosabban. Nem kidol-
gozott szónoki rnűvek kellenek, szószéki nyelven, hanem szemé-
lyes bizonyságtételek, .nern tömegek, hanem a Bibliában meg-
szólaló élő Megváltó lábaihoz letelepedő kis .csoportok, Nem
Luther-szobrok és templomok, hanem élő gyülekezetek és nép-
főiskolák kellenek. Nincs magánélete a lelkésznek, tiltakoznak
az ellen a gondolkodás ellen, amely azt vallja: "ha leteszem a
Luther-köntöst, közönséges polgár vagyok". Szakadatlan szol-
gálatban akarnak elégni. Amíg az idősebbeknél az eredetisé~,
az egyéni volt a fontos, addig most a fiatalabbak az egyöntetű-
ség re, a fődolgokban a konszenzusra törekesznek. Nem szerve-
zeti és istentiszteleti egyöntetűség, hanem a tanításban és a hit-
ben való egyöntetűség biztosítja szerintük az egyház egységét.

Az általánosítás igazságtalanság. Az előbbi sorok sem men-
tesek ettől a bűntől. Hiszen akármilyen fogyatékos vagy elavult
volt is sok idősebb lelkész teológiai műveltsége, akármennyi
dilettáns egyéni ötlet és elmesziporka burjánzott is a szószékei-
ken, mégis mennyi hivatás-hűség, lelkekért való emésztődés, ko-
moly kötelességteljesítés példája áll előttünk! Mennyit meg-
magyaráz az öregek indulása: lelkes idealizrnussal, nagy reform-
tervekkel léptek a gyakorlati életbe és érthető, hogy kudarcot
vallottak és megkeseredtek. megfáradtak. Éppen ezekben a tu-
sakodásaikban mennyi tapasztalatra és bölcseségre tettek szert!
Ha sokan elbuktak is az anyagiasság és személyes érvényesülés
kísértésében, hányan járnak elől alázatos és szerény keresztyén
életpéldával !

Viszont hányszor meg nem emésztett, zűrzavaros, elvont
fejtegetés a fiatalok "igehirdetése". Hányszor rácáfol a tisztáb-
ban látott reformátori félelmetes igazságokra az életük. Náluk
sokkal súlyosabban esik latba az, ha minden áron a nagyobb
anyagi előnyt nyujtó állás után törekszenek, ha emelkedni akar-
nak, mert szavaik tisztábban hirdetik a hívő ember szorongatott-
ságát, életünk bizonytalanságát (egyedül Isten a mi biztonsá-
gunk!), az önmegtagadó és önfeláldozó szolgálatot. Hányszor
rontja a fiatalok igehirdetésének hitelét az, hogy nem tudott
győzelmesen megállni a test és a világ kísértéseinek pergő-
tüzében.
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, A mai fiatalok nem idealizmussal indulnak az életbe, hanem
Isten vezetését keresve. Mégis sokszor csak jószándék ez és nem
az élet egészét átható tapasztalat. Sokan jöttek világos látással
az iskola padjairól és aztán elkallódtak; szószátyárrá, hasbeszé-
lővé, grammafon-lemezzé váltak. Esetleges olvasmányok nem
tudják pótolni a közösség hiányát.

Akármennyi jogosult és indokolt ellentét is van a mai idő-
sebb és ifjabb lelkészek között, a mai fiatal nemzedék nem érett
és lélekben-jellemben-szellemi erőkben még nem alkalmas arra,
hogy kitúrva az "öregeket" az egész vonalon átvegye az egyházi
élet vezetését.

Mi hát a teendő? Egyházunkban a nemzedék-kérdés terén
is, mint minden egyébben, gyökeresen szakítanunk kell a világ
megoldási módszereivel. Ha sehol másutt nincs is megoldás az
élet kínzó nagy kérdéseire, az egyházban van megoldás. Van
megoldás a nemzedék-kérdésre is. Hogyan találjuk meg ezt a
megoldást? Úgy, hogy bűnbánatot ta-rtunk: idősebbek és fiata-
lok egyaránt. Az idősebbek is beismerik mulasztásaikat és bűnei-
ket, a fiatalok is. Az idősebbek is rriegifjodnak: megújulnak a
Szentlélek által, az ifjabbak is keményebbekké, érettebbekké
lesznek ugyanezen Lélek által. Bűnbánatot kell tartanunk szemé-
lyesen és mint közösségnek. Személyesen: ez a kérdés sem el-
vont, akadémikus kérdés, amihez semmi közöm, amit így is, úgy
is szemlélgethetek, hanem az én kérdésem is. Miattam is pusztul
az egyház. Közös ügy is a bűnbánat: legyen vége a mindent dí-
csérésnek. Ahány közgyűlés, jegyzőkönyv: csupa elismerés,
nagyszerű fejlődés. Lássuk meg, hogy bomlanak gyülekezeteirrk,
elviJágiasodnak híveink, nö a hitetlenség- köreinkben. Vegyük
magunkra a vádat, hogy saját hűtlenségünk és haszontalansá-
gunk okozza ezt a romlást. "Én vagyok a felelős ezért". "Az én
önfejűségem, önhittségern és engedetlenségem miatt megy
tönkre az evangélium hitele a magyarság között." "Meg kell
térnem!" Azután kérjünk felülről bizalmat egymás iránt. Becsül-
jük meg egymást, öregek és fiatalok kölcsönösen. Legyen bátor-
ságunk meghallgatni a másik kritikáját és alázatosan elfogadni,
megfogadni. Tételezzük fel a legjobbat egymás szándékairól.
Kölcsönös jóhiszeműségre, kölcsönös adás-vevésre van szüksé-
günk. Az idősebbek adják tapasztalataikat, a fiatalabbak lendü-
letüket, az idősebbek mutassák meg a nehézségeket, a fiatalab-
bak hirdessék a ref'orrnátori igazságot, amit ne rösteljenek az
idősebbek megtanulni. Emberileg, szellemtörténetileg áthidal-
hatatlan szakadék választja el az idős és fiatalabb lelkészi nem-
zedéket. Oe mi Krisztus nyájához tartozunk. Krisztusban eggyé
lehetünk. A Szentlélek által belenöhetünk az igazi, élő szoli-
daritásba.

Ha azon viaskodunk, hogy kinek van igaza, akkor csak el.
mérgesedík a helyzet. Isten igéjének van igaza" amint arról
Luther és hitvallási irataink bizonyságot tesznek. Igaza van az
igének - velünk szemben is! Igaza van a mi gondolatainkkal,



a mi nézetcinkkel szemben. fgátá ván ht1neinkkeÍ és mulasztá-
sainkkal szemben. Forduljunk Istenhez és akkor megoldódik egy-
házunkban a nemzedék-kérdés: ajándékba kapjuk felülről az
egyetértést és a közös szolgálatban az együttműködést.

Urbán Ernő.

Készületlenül.
Nem sokkal haladtuk túl 1938 első felét, máris kényszerítve

érezzük magunkat, hogy az év nevezetes eseményeit számbave-
gyük. A szenzációs események egymásra torlódása készteti folyó-
iratunkat erre a határidőn kívüli elgondolkodásra, de nemcsak a
szenzáció-halmozódás, hanem az a nyomasztó érzésünk is, hogy
1938 készületlenül találta egyházunkat.

Az év elején a magyar élet legfontosabb ügye a választójogi
javaslat volt. A vélemények, követelések és aggodalmak kavar-
gása kérdőre vonta egyházunkat is: milyen magatartást fog
ezentúl tanusítani a politikai élet szempontjából. Ezt a kérdést
leginkább azzal tesszük foghatóbbá, ha így fogalmazzuk meg:
helyesli-e egyházunk, hogy a papok résztvesznek pártpolitízá-
lásban, vagy keresztül viszi minden áron, hogy legalább is a gyü-
lekezeti szolgálatban álló papok teljesen visszavonuljanak a párt-
politikai élet. területéről. Ezt a kérdést az a lehetőség tette idő-
szerűvé, amely a választójogi javaslat tárgyalásakor a szemhatá-
ron leselkedett, hogy t. i. új politikai irány veszi kezébe a kor-
mányzást. Egy ilyen fordulat erős próba elé állította volna azo-
kat a papokat, akik eddig a kormánypárt jelvényének hordozá-
sában, sőt esetleg a kerteshordók használatában buzgólkodtak,
Ugyan ki van meggyőződve, hogy azok a papok, akik akár a
korrnánypárt, akár az ellenzéki pártok szolgálatába szegődtek,
politikai iskolázottság alapján, teológiai-etikai meggyőződésük
következetes érvényesítésévei választották ki azt a pártot, amely
őket "papi méltóságukhoz illően megbecsüli és legalább egy helyi
választmanyi tagsággal megtiszteli" ? Nem bukkant volna fel a
kérdés, ha politizáló papjaink nyilvánvalóan mint teológusok,
vagyis teológiai tudás birtokában kértek volna részt a politiká-
ból, és nem arra hivátkoztak volna, hogy ha nem vállalják ők a
párttisztséget, akkor a község katolikus, ill. református papja
szerzi meg azt a poziciót.

Még kellemetlenebb volt az érzésünk, amikor felügyelőinkre
gondoltunk, hiszen általános gyakorlat volt a pártpolitika teré-
ről szemeini ki őket. Egy hirtelen politikai irányváltozás nagyon
furcsa színben érte volna egyházunkat.

Mindezért a választójogi javaslat csak akkor nem érte volna
készületlenül egyházunkat, ha már előbb magától értödö követel-
ménynek teszi a gyülekezeti munkát végző papok tartózkodását
a pártpolitikától és ha a felügyelők kiválasztásában egyedül ~
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saJátos "egyházi felilgyeÍőíú arfávalőségot aikalmazza mértékül,
Hogy ez így lehessen, az elsősorban nem a papok és a felügyelők
dolga, hanem egyházunk tagjaié. Ne igényeljenek olyasmit se a
papoktól, se a íelügyelöktöl, ami nem tartozik rájuk.

A választójogi javaslatból még törvény sem lett, máris el-
felejtettük az év legnagyobb külpolitikai eseménye miatt. A
Német Birodalom bekebelezte Ausztriát. Ez az új helyzet érde-
kes módon két, végletesen különböző hatást váltott ki a magyar-·
ságban. Egyrészt nagy reménykedes volt tapasztalható, az az
örvendező várakozás, hogya megerősödött és tekintélyesebb
Nérnet Birodalom segíteni fogja országunkat álmaink megvaló-
sításában. Másrészt bénító ijedtség támadt, hogy a Nérnet Állam
nem áll meg hódító útjában a magyar-nemet határon, hanem
tovább jön a búza birtokáért. Ennek megfelelően emelkedett az
érdeklődés a nemzeti szociálizmus iránt. Voltak, akik gondolko-
dás nélkül lelkesedtek érte; mások pedig semmiről sem akartak
tudni, ami ahhoz hasonlatos. Röviden: a nyilasmozgalorn tűze
erős tápot kapott, nálunk is kavarogni kezdtek a népiség, a szo-
ciális állam kérdései. Kérdéssé lett a nép és a keresztyénség. az
állam és az egyház, a magánügy és a közhaszon viszonya. Ho-
gyan viselkedett egyházunk ebben a mozgolódásban? Készület-
lenül találta a problémák árvize, pedig a külső események évek
óta figyelmeztették, hogy gondolja át ezeket a kérdéseket, tegye
meg azt a szolgálatot a magyarságnak, hogy világos, határozott
útbaigazítást adjon neki. Tanítania kellett volna a faj ról, a vér-
röl, a népiségröl, az állam ról és mindenekelőtt az igazi keresz-
tyénségről. Évek óta szükséges lett volna, hogy keményen hir-
desse: az egyháznak nem az a feladata, hogy az államot segítse,
a kultúrát ápolja, az "öncélú nemzeti élet ősi ösztönét" szentelt-
vízzel öntözgesse. Nem arról van szó, hogy az istentiszteleti ige-
hirdetésben kellett volna ezekkel a kérdésekkel foglalkoznia.
Van elég lehetőség arra, hogy egyházunk közölje a tanítását.
Most még van. De a készületlenségünk abban is mutatkozott,

. hogy vészesen éreztük a kormányhatalomtóI való anyagi függő-
ségünket. Mit kezdene egyházunk, ha az. állam megvonná tőle a
pénzben és az egyházi adó behajtása körül nyujtott segélyt? Úgy
neveltűk-e egyházunk tagjait, hogy szükség esetén készek le-
gyenek saját zsebükból előadni azt, amit eddig az állam fizetett?
Úgy rendezkedtek-e be gyülekezeteink, hogy a nevük alatt sze-
replő iskolák az államsegélyelmaradásakor meg tudják kapni
tőlük az anyagi lehetőséget? Bizonyos irigységgel gondolunk a
református egyházra, amely többek között a szeretetszövetség
révén és a sáfárság hirdetésével már is jól táplálja a felelősséget
az egyház szükségletei iránt. A római katolicizmus pedig annyira
szoktatgatja hiveit az adakozásra, hogy.még a kegyurak támo-
gatásának elvesztése után "is képes lenne elviselni a megpróbálta-
tás idejét. Akármi lesz a nyilasmozgalommal, az egyház önellá-
tásának problémája állandó kérdése lesz a huszadik századnak.

Az u., n. zsidójavaslat ugyancsak teljes bizonytalanságban



érte egyházunkat. kiderÜlt, hogy ríern tudta belevinni híveinek
a tudatába a keresztségről szóló tanítását és helytelen a keresz-
telési gyakorlata .. Többen összecsérélték a keresztséget a nem-
zethez való tartozással, és rádöbbentünk arra a lelkiismeretlen-
ségre, amellyel az érdekből hozzánkjövőket megkereszteltük.
Amíg evangélikus családok sarjait csak alapos konfirmációi ok-
tatás után bocsátottuk úrvacsorára, addig a friss keresztyéneket
a konfirmációi előkészítés töredékéveI odaengedtük az oltári-
szentséghez. Önfeledten kereszteltünk, - és önfeledten kereszte-
lünk azóta is, ennyire nincs még érzékünk a probléma átélésére.'

Az eucharisztikus kongresszus jelentőségéről felesleges szól-
nunk. Csak felvetjük a kérdést, hogy valóban készen várta-e egy-
házunk azt a tervszerű, ügyesen leplezett támadást, amely szük-
ségképeni velejárója az efféle katolikus seregszemlének? Ne fe-
feledjük egyebek mellett, hogyamíg a magyar katolikusokat
évek óta edzette az actio catholica, addig mi megelégedtünk az-
zal, hogy meghívtuk hiveinket néhány öntudaterősítő előadásra.
Tegyük fel, hogy rnájusra már készen állt volna a budapesti
Deák-téren Luther Márton szobra. Mit jelentett volna egy szo-
bor mozdulatlansága és némasága a római katolikus tömegek
mozdulatai: felvonulásai és térdreborul ása, továbbá imádságai
ellenében?

Utolsó helyen említjük a fegyverkezést, bár nem köthető
az év egy bizonyos hónapjához. Előreláthatólag állandó színt fog
adni magyar életünknek. A háborúra készülödesnek természete-
sen éppen a fegyverkezés a legfontosabb jelensége, de újabb
összeomlás felé sietnénk, ha egyidejűleg nem készülnénk fel er-
kölcsileg a háborúviselésre. Nem térünk ki az állam idevágó fel-
adataira. De rámutatunk az egyházéira. A következő kérdéseket
vetjük fel: Hogyan viselkednének egyházunk tagjai háború ese-
tén? Kötelességteljesítők lennének-e a külsö és belső fronton?
Milyen lenne az életük a család szempontjából? Elkerülnék-e az
azzal járó kísértéseket, hogya házastársak hosszú időre elsza-
kadnak egymástól? Helyt állnának-é a babona: az amulettviselés
kísértéséveI szemben? Élnének-e az igével és az imádsággal a
megszokott istentiszteleti hely és idő elvesztése után? Hogyan
viselkednének a nemzetiségek tagjai? Egyházunk persze súlyo-
san félreértené feladatát, ha közvetlenül a háborúban való maga-
tartásról tanítana, bár ez sem ártana. Itt most arról van szó, vaj-
jon egyházunk tagjaitól remélhető-e, hogy keresztyén életet fog-
nak folytatni a háború esetén adandó helyzetükben.

Világos, hogy egyházunkat nem szabad megzavarnia semmi-
féle veszedelemnek, lehetőségnek. Egy a teendője: az evangélium
hirdetése. Az, hogy 1938 eseményei készületlenül találták, nem
azt jelenti, hogy kapkodjón jobbra-balra, vesse bele magát a vi-
lág problémáiba. De a készületlenség éppen annak a jele, hogy
a lényeges hivatása körül bajok vannak.

Ezúttal csak azt szeretnénk megláttatni, hogy az egyházunk-
ban valami ernyesztő biztonságérzet terpeszkedik. Ezt rnondo-
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gat juk: Isten velünk van, Isten nem hagyja el egyházunkat, mert
nálunk az evangéliom. Ne feledjük, hogy van hamis hit is. A
Szentírásban olvasunk olyan helyzetről, amelyben Isten ítéletet
tartott a kérkedő "hit" felett. Mikeás így prófétált a választott
népnek: "Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei éslzráel há-
zának vezérei! akik útáljátok az ítéletet, és minden igazságot el-
csavartok; akik vérrel építitek a Siont és Jeruzsálemet hamis-
sággal! Kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik juta-
lomért tanítanak, és prófétáik pénzért jövendölnek, és mégis az
Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy nincsen-é közöttünk az
Vi?! Nem következik mi reánk veszedelem! Azért ti miattatok
mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a temp-
lom hegye pedig erdős heggyé." (3, 9-12.)

Isten ítéletét hallgatni kényelmetlen dolog. De jobb meg-
hallani, mint elpusztulni.

Dr. Sólyom ']e1tő.

Problémadivatok.
Aki végiglapozza valamelyik elterjedtebb egyetemes jellegű folyó-

iratunk legutóbbi évfolyamait, az csodáíkozva látja, hogy a közel multban
a kérdések micsoda tömege bukkant fel és került a közérdeklődés homlok-
terébe, és hogy ezek a problémák milyen hihetetlen rövid idő alatt süly- .
lyedtek vissza az igen sokszon meg sem érdemelt feledésbe. Része van eb-
ben a meglepö események torlódásának is, de az igazi ok gyökere másutt
keresendő. Egyes kérdéseket a megoldás feltétlen szükségessége hajszolt
a közvélernény színe elé, mégis a legtöbbször ezeknek is osztozniok kellett
azoknak a problémáknak sorsában, amelyek az utánzásnak, az üzletnek,
a szenzációvadászásnak vagy más erőnek köszönhették előtérbe jutásukat.
Az életkérdések és a divatos kérdések közötti határvonal teljesen elmosó-
dott, illetve az életkérdés' is csak akkor tudott a legtöbb esetben, legalább
pillanatnyilag, figyelmet ébreszteni, ha valamely okból divatossá lett.

Mivel a köztudatban általában sikerült azonosítani a divatot a ker-
szetűséggel és a szükségszerűségg el, nagyon könnyű volt egy kézlegvin-
téssel vagy valami hatásosnak gondolt szólammal elintézni azokat, akik
ítélőképességük vagy felelősségérzetük kényszerítésére nem tudtak engedni
a tömegvélemény nyomásának. Jókai regényt írt azokról, akik nél a nagy
kérdésekhez való ragaszkodás "több volt mint divat, s akik hívek maradtak
még akkor is eszméikhez. midön azok már kimentek a divatból." (A Poli-
tikai divatok bevezetésébőL) A különbség a mi korunk és Jókaié között
az, hogy ő még megemlékezhetett olyanokról, akik az eszmékért való
mártiriumot is vállalták, mi ilyeneket alig ismerünk, hanem annál inkább
az eszmék vámszedölt.

A problémadivat nemcsak a politikai életet kerítette hatalmába. Meg-
hódította a társadalmi, az irodalmi, a tudományos, sőt - és a baj mély-
ségét ez mutatja legjobban - igen sok ponton a lelki és egyházi életet is.
Derűsebb életű korok számára talán nem is jelentene ez pillanatnyilag
nagyobb veszedelmet, de bennünket olyan problémáknak fellege vesz



körül, amelyek nagyon hasonlitanak a Sphynx kérdéseihez: emberi látás
szerint elpusztulunk, ha nem tudunk vagy nem akarunk feleletet, meg-
oldást adni rájuk. A divat szárnyain szálló problémák nem szokták, de
nem is tudják igényelni a megoldásokat.

A divat mindig a tömegek számára készül. Nem a szükségszerűség,
a meggondoltság, a céltudatosság, a segités vágya teremti, hanem az érdek
és a szeszély. Számol a tömeg szenvedélyeivel, önállótlanságával, a jel-
szavak ra és a szenzációkra való fogékonyság ával. Minden törekvése a
külsőségekre irányul, a tartalmat látszatokkal. esetleg papírmasé-miszti-
kum mal helyettesíti.

A divat virágzása mindig kérészéletü. Szinte készen pattan elő egy
adott pillanatban, hogy ugyanolyan hirtelenül unott ócskaságként eltűnjön.
Egy-egy nagy kérdés élettörténete egészen más. Szükségképen foganik,
néha nemzedékek életén keresztül forr, keresi a formábaöntés lehetőségeit,
keresi a szükségleteknek megfelelő arányokat, amig azután egy-egy tettre-
kész kor megvalósítja. A magyar szell em történet kínálja a példák soro-
zatát. A divatos problémáknak nincs idejük a kiforrásra. Feltűnnek, ját-
szanak velük, megcsillogtatják, kihasználják, azután eldobják őket. A divat
mindig felületes: üres formák és kiabáló színek az életelemei. A mélysé-
geket gondosan kerüli és mindent elsekélyesít. Milyen tragikus dolog,
hogya nagy társadalmi nyomás következtében felszínre bukkant magyar
életkérdés eket sikerült divatos kérdésekke tenni. Hogy lejáratták pl. a
sablon szerint dolgozó mesteremberek és a mindenhez értő ügyesstílusú
"írók" a társadalomkutatást, amely pedig arra lett volna hivatva, hogy
rámutasson társadalmunk betegségeinek igazi okaira, a gyógyítás lehető-
ségeire és szereire. Még a legkülönbek is - egy-két kivételtől eltekintve--
alig jutottak túl a romantikán és a lirán. Milyen könnyű volt azután az
érdekeikben sértetteknek diszkreditálni az egész törekvést, amikor a divat
más kérdésre kezdett mosolyogni.

A divat felelőtlen. Az emberi gyöngeségekre épül. A siker az egyet-
lene ösztönzö ereje. Igér szemrebbenés nélkül és hamis látszatokkal operál.
A divatos kérdések döntő jelentősége igen gyakran csak optikai csalódás.
Másodiagos és harmadiagos kérdéseket erős megvilágításban a közvéle-
mény elé vetít és közben elsikkadnak az elsődleges problémák. Amikor
Luther a fenyegető török kérdésről beszél, megállapítja, hogy e probléma
csak azért hatalmasodhatott el annyira, mert nemcsak az Izlám táborában
vannak törökök. Vannak török elkölcsű és török lelkületű keresztyének.
és ezek miatt vált katasztrófálissá a török veszedelem. Egyoldalú dolog
tehát csak a török ség ellen harcolni. Vajjon nem hasonlo-e a helyzet ma
az érdeklődés középpontjába került zsidókérdésnél is?

A divat csak rabszolgákat tűr meg. A divatos kérdések is csak rajon-
gókat, fanatikusokat és kalmárokat. Épen ezért a problémadivat uralma a
dilettántizmus diktatúráját jelenti. Ilyenkor eltűnnek a szakemberek, el-
senyved a szakirodalom. Népszerűsítők és humanista polihisztorok lepik el
a fórumokat. Milyen megdöbbentő jelenség ennek a megállapításnak a f'é-
nyénél, hogy amilyen mértékben terebélyesedik a politikai, félvilági és a
riport-sajtó, épen olyan arányban fogy a komoly szaklapok száma. Alig
van már olyan tudományos folyóiratunk, amely az olvasók támogatásából
havonként meg tudna jelenni.

A divat elhatalmasodása az egyéniségek eltűnését jelenti, a közvéle-
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ményt döntő tényezővé teszi és azt diktátor módjára irányítja. Az embe-
reket nemcsak szellemi és erkölcsi, de egzisztenciális kényszer által is uralma
alá hajtja. A divatos problémák korában mindig a szélirányba Iorduló,
a konjunkturákat felismerő és kihasználó emberek az irányító tényezők,
még ha a látszat mást is mutat.

A divat örökké változik, de csak a felületeken. A lényegét minden
időben és mindenütt a fentvázolt jellegzetességek alkotják. Épen ezért
igazi, rnélyenjáró változás: átalakulás, reformálás, vagy újjászületés lehe-
tetlen, mint mindennél, ami egész lényegével, minden alkatrészével és
Izével immanens.

A problémadivat olyan társadalomban lehet uralkodó, amelyben sok
a szellemileg, erkölcsileg vagy anyagilag kiszolgáltatott ember. Számos
oka lehet ennek: a társadalmi berendezkedés, a nevelés, egyetemes fáradt-
ság vagy kiábrándultság, a közerkölcs elposványosodása, megfélemlítés stb.
Az ilyen társadalomban válság válságot ér, és valami nagy bizonytalanság,
elárvultság érzése telepszik rá a lelkekre. A közösségböl kivész az öntudat,
az erő, a tisztán-látás, az ítélőképesség és hiszékeny, rnindenképen nyu-
galomra áhítozó tömeggé válik. Kegyetlenül érzi, hogy az élete mélyén
nagy hiányok vannak, ismeretlen kérdések, beláthatatlan összefüggések,
feloldhatatlannak látszó ellentétek feszengnek. Vágyik minden porcikáj á-
val a nyomorúsága Iedob ására, a szabadulásra, a társadalmi és g azdaság!
igazságtalanságok megszüntetésére, a csak következményeiből ismert prob-
lémái feltárására és a megoldások megtalálására.

A ráismerés önfeledt örömével rohan mindenki után, aki jószándék-
ból vagy számításból el tudja vele hitetni, hogy látja a nagy kérdéseket
és ismeri a gyógyszereket. Ahhoz már kornolyabb készültség és ítélőképes-
ség kellene, hogy különbséget tudjon tenni a divat áramlatait kihasználó
kuruzsló és az igazi orvos között. Kétségkívül számára mindig az előbbi
a vonzóbb.

A ma keresztyén emberének álláspontja mindezekkel szemben nem
lehet a passzivitás. Ebben a világban kapta a só, a kovász és a hegyen
épített város tisztét. E világ emberei azok, akiket úgy kell szeretnie mint
önmagát. Rájuk vonatkozóan kapta a missziói parancsot. Nem nézheti ma-
gánya vagy kis -közösség e erősségéből fölényesen, szórakozva vagy ag-
gódva a problémadivatok kavargását és a tömegek kínlódását. Neki kül-
detése van e világ számára is. De azt sem teheti meg, hogy enged a kísér-
tésnek és viteti magát a divatok árjátói. Nem revideálhat szüntelenül azért,
hogya mindenkori és a közeliövö uralkodó irányzataiban is fenntarthassa
a maga kis közösség eit vagy biztosíthassa egzisztenciáját. Nem lehet sem
romantikus, sem rajongó, sem nyáj ember, sem örök kamasz, sem szél-
hordta problémák ügyeskedő ügynöke. A korszerűséget sohasem téveszti
össze a divattal, a pedagógiát a megalkuvással.

De Istentől kapott tisztánlátásával, felelősségérzete következtében
megszerzett és állandóan gyakorolt fe!készültségével, a keresztyén ember
valóság érzésével, Krisztus irgalmából a lelkében élő békességével és bátor-
ságával, Istennek engedelmeskedve, ha kell, beáll a társadalom kritikusai
közé, hogy félelem nélkül és határozottan megállapítsa a bűnről, hogy bún,
a hazugságról, hogy hazugság, a karról, hogy kár, a szernétröl, hogy
szemét, az értékről, hogy érték. Segít megtörni a problémadivatok hatal-
mát. Segit kiszabadítaní az igazi, a gyökérkérdéseket a közéjük nőtt gaz-
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rengetegből. Kitart mellettük, akárhogy fordul is a világ kereke, és akármi
jár is érte. Ha kell áldozatul lesz, mint Jókai említett regényének hősei.
Segít megérlelni, kornoly tényezőkké tenni forrásban' lévő eszméket és
mozgalmakat, ha csak legjobb meggyőződése szerint az igazságosabb tár-
sadalmi berendezkedés és a tisztább emberi élet eljövetelét munk álják.
Azonban sohasem keveri össze Krisztusnak és az egyháznak dolgait evilági
dolgokkal. Nem engedi meg, hogy Krisztus nevét emberi politikából vagy
rövidlátásból cégérnek használj álc Tudva tudja, hogy azokban, akik Krisz-
tuséi, e világ fejedelmének nincsen semmije, és hogy ezen a világon a bű-
nöket csak Krisztus vére tudja eltüntetni. Nem épít légvárakat és nem lesz
utópiák rajongójává, mert tudja, hogy emberi kézzel, amelyre mindig rá
van száradva a bűn, nem lehet felépíteni a Mennyei Jeruzsálemet. Az az
Istentől a mennyből fog alászálIni.

Addig pedig ebben a világban, de mint nem ebből a világból való
szolgál barátainak, felebarátainak és népének.

Nem mint a siker, a létfenntartási gondok, a problémadivatok rabja,
hanem mint Krisztus szabadosa.

Dr. Hilscher Zoltán.

Kölcsey Ferenc.
(Megemlékezés halálának százéves évfordulója alkalmábóL)

1838. augusztus 24-én hunyt a le örökre szemét a Hymnus'
megalkotója. Kossuth szavai szerint Kölcsey "erős lélek töredé-
keny test láncai között." Két nagy ellentét: törékeny, gyenge,
sokat szenvedett test és az erős akaratú, lángoló lélek küzdelme
volt élete, költészete, munkássága. Testét a sok szenvedés tette
törékennyé. Himlő következtében elveszti félszemet. Csak egyet-
len szeméből sugározhatott a lélek tüze.

Bennünket azonban nem a külső, hanem a belső, a lelki arc,
maga a lélek érdekel.

liA haza minden előttI" Ez Kölcsey életigéje. vezetője.
Lángoló hazaszeretet sugallja költeményeit. Keserűen szem-
léli kora magyarjait, és prófétai lelke már látja a sötét jövőt,
amikor rnásf'ajú, idegen, de erkölcsösebb és szorgalmasabb nép
kerül őseink vérrel szerzett földjére. Zrinyi ajkára adja a pa-
naszt: a magyar csak névben él tovább, eltűnik a történelem
színpadáról. Kétségbeesett jajkiáltás szólal meg lantján, száz-
szorosan érzi a haza minden fájdalmát. Elfáradt lelke csak az
isteni irgalomtól várja a magyarság megmentését. "Isten áldd
meg a magyart!" kiált fel, szent fájdalmát Isten elé vive, midőn
leborul előtte és szebb jövőért imádkozik. Hitének és hazasze-
retetének fenséges harmóniája Hymnusa, amely ugyanazon
Istenbe vetett hittel és reménnyel hangzik fel százezrek ajkán,
mint amilyennel a költö imádkozott.

A birálónak is a haza szeretete adja kezébe a tollat. Nem-
zetének irodalmi élete nagyon elmaradott, a külföld csak mo-
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solyog a magyárok tudatlanságán. Fel kell lendíteni az írodal-
mat, rá kell mutatni az irodalom nemzetmentő, nemzetnevelő
feladatára. Nem a tehetségteleneket kell magasztalni, hanem a
nagy költőket kell csiszolni, megmutatni hibáikat, hogy acél:
a nemzet felemelkedése mindig világosan lebegjen szernük előtt.
Bírálatát, bátor szókirnondását nem értették meg kerának törn-
jénezéshez szokott költői, pedig a fejlődés útját rajzolta meg
és még ma is irányadók esztétikai elvei.

Irásaiban az ifjúsághoz fordul. Nemes, lelkes ifjakat akar
nevelni a hazának. Az ifjúság a nemzet jövőjének záloga, tehát
hazaszeretetre, istenfél elemre kell nevelni. A fiatalságot minden
érdekli, ami külf'öldön történik, de hogy mi van a hazájában,
milyen a vidéke. azzal nem törődik. Magyar Magyarország mult-
jáért lelkesedjék. Meglátja Kölcsey a hazai történet nagy nem-
zetnevelő, lelket formáló hivatását. A nemzet jelene mindíg a
multban él és a mult formálja a jövőt. Ifjuságunknak szüksége
van állandó önképzésre: "Az iskolai bölcseség felette szűkhatárú,
s túl az iskola falain kell magunknak mindazt megszerezni, mivel
embertársainkra nézve hasznosak lehetünk. Mert az iskola csak
alapot vet, mire építeni lehessen." Az ifjúságnak mindig ki kell
választania a legnemesebb. legmagasztosabb elveket és ezek ér-
dekében kell küzdenie. "Hű bajnoknak utolsó csepp véréig kell
harcolni" - mondja - és hogy az ifjú ebben a nehéz küzde-
lemben ne fáradjon el, és ne kerüljön tévútakra, kalauzt ad a
kezébe, világnézetének elvi és gyakorlati kifejtésér, a Parainc-
sist. Ezt az önvallomást unokaöccsének irta, de az egész nemzet
ifjúságának szólt akkor és szól ma is, mikor kijelenti, hogy azért
van az ember a földön, hogy a legmagasabb erkölcsi értékeket:
a hazaszeretetet, a vallásosságot, a felebaráti szeretetet keresse
és valósítsa meg, mert így lesz értékes fia hazájának.

A hazaszeretet tüzeli Kölcseyt, a szónokot is. Hazájának
sebeit szíve alatt ezerszer érzi megújulni. Keserűen kiált fel:
"Szenvedek . .. a fekély... a szerencsétlen országot... talán
örökre elemészti." A haza érdekében hangzanak el beszédei a
pozsonyi országgyűlésen. melyet az ö működése tett igazán re-
formországgyűléssé. A magyar nyelv védelmére, a jobbágyok
érdekében mondott beszédei a szavak erejével, a nemes gondo-
latokkal emlékezetes példái a politikai szónoklatoknak. Kossuth
és Deák az ő útján, az ővezetésével indultak el pályájukon.
Tőle tanulták a szónok lendületét, erejét, a szavak varázsát.
A szónok Kölcsey úgy állott a hallgatóság előtt - mondja Kos-
suth - "mint egy túlvilági lény, kinek szellemszavát, nem úgy
mint másét, az érzékietek segedelmével, hanern közvetlenül, lel-
künk lelkével véltük hallani." Küzd, harcol, nem jutalomért, ha-
nem az eszmékért, önzetlenül, hittel.

A politikus Kölcseyben még egy másik arc is rejtőzik. Ez
pedig vallásossága. Költészetében is megnyilatkozik ez már, de
igazán csak a vallás ügyében mondott beszédében tűnik sze-
münkbe. Az egyik méltatója azt írja róla, hogy nála vallásosabb



és krisztusibb lélek aligha volt politikus. "Nincs a Gondviselésnek
- mondja Kölcsey - nagyobb jótéte a vallásnál. Amit magunk
sohasern fogtunk volna megtudhatni és megállíthatni, azt a val-
lás, a revelatio tudatja velünk és meghagy nyugodni. A vallas
első beleptével boldogságra hív és boldogít is, s hol ezt az em-
beri körülrnények miatt nem teheti, legalább vígasztal és reményt
hágy. Reményt, vígasztalást, boldogságot nem adhat egyéb, csak
az, amit igaznak, valónak, csalhatatlannak hiszünk, és ennélfogva
tiszteletben tartunk." Kölcsey számára a vallás- Herder szavaival
élve-s-j.a legmagasabb fokú humanitás", "az emberi lélek iegfen-
ségesebb virága", amelyet éppen úgy, mint minden egyebet a
haza szolgálatába igyekszik állítani. Ez nyilatkozik meg idézett
szavaiban is. Ezzel az állásfoglalással Kölcsey kora gyermekének
mutatkozik, amit ma fokozottan érzünk. Hiszen a, napjainkban
jelentkező keresztyén megújhodás megláttatja velünk, hogy a
"valIás" - legalább. is a keresztyén hit- sokkal több, mint a
"Gondviselés ajándéka", mely a földi élet szenvedéseit teszi
könnyebben elviselhetővé, nem is az emberi lélek "virága", ha-
nem Isten kegyelmes hozzánk lehajlása, melIyel megszabadít a
bűnnek és halálnak hatalmából. Ennek ellenére érdemes figyelni
arra, hogyan foglalt állást Kölcsey a felekezetek versengése és
marakedása ellen. "Mi lehet rettenetesb, mint mikor tiszt- és
követválasztáskor azt kérdjük: Mi vallású az ember? nem pedig
mi hazafiságú és érdemű?" A különbözö felekezetek fogjanak
össze kölcsönös engedményekkel, ezzel megmarad a krisztusí jel-
1eg, és az egymás ellen küzdö magyarok ezreinek együttes ere-
jével felemelkedhetik a magyarság. Minden magyar fogjon ösz-
sze a krisztusi szeretet jelszavával, eza jobb, boldogabb magyar
sors titka.

Nem szabad megfeledkeznünk Kölcseyről, a tudósról sem.
Az antik költészet és a görög-római történelern tanulmányozása
közben rájön arra, hogy a nemzeti multnak milyen döntő jelen-
tősége van egy nép jelenében és jövendőjében. Történetvizsgá-
lódásaiban azt a szellemet keresi, amely lelket ad a rideg évszá-
moknak, eseményeknek. Észreveszi, hogy az igazi historikus nem
a puszta adatokat, hanem a mult lelki indítékait és szellernét ku-
tatja.

Ma természetszerűleg jobban meglátjuk Kölcsey lelki arcán
azokat a vonásokat, melyek ma is égető magyar sorsproblémá-
kat tükröztetnek. Ezek közt érdemes figyelni arra, mennyire
szívén viselte a szegény nép sorsát. Tessedikkel. Berzeviczy Ger-
gellyel együtt fordult figyelme a falu felé. Mint Szatmármégye
Iőjegyzője összegyűjtötte a megyeí jobbágyság történetét, gaz-
dasági 'és statisztikai ádatait, hogy rnegállapíthássa, miként le-
hetne a nép számára a közterhek viselésében segítséget nyuj-
tani. Adátainak lelkiismeretes és médszeres gyűjtésével például
szelgalhat ma is a falukutatok számára.

Pedagógiai gondolatai oly gazdagok, hogy méltán nevez-
hetjük nemzetnevelönek, Panaszkodik a puha magyar nevelésre.

lu
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Kemény, szigorű, spártai nevelésre van szükség. Hangoztatja,
hogy nem annyira az elméleti rnűvelődés a fontos. Magyarország
földmívelő ország, és éppen ezért fiainak a latin iskolában ka-
pott általános műveltségét mezőgazdasági szakműveltséggel
akarja kiegészíteni, hogy jobban és okszerűbben gazdálkodhas-
sék földjén, többet és jobbat termeljen. Az iskolai művelődésben
nem a tartalom sokfélesége a fontos, hanem az önálló munkára
való nevelés.

Így áll előttünk Kölcsey lelki arca. Meglep bennünket nagy
idealizmusa, munkaereje, gazdag szelleme. Gondolatai ma is új-
szerűek. Történetfilozófiájában, ifjuság- és nemzetnevelő elvei-
ben mintha a ma embere szólalna meg. A felekezeti összefogás,
az örökös torzsalkodás megszüntetése is égető problémája a je-
lennek. Hymnusa pedig még szomorubb, kétségbeesettebb imád-
sága a határon innen és túl élő magyarságriak, mint száz évvel
ezelőtt volt és könyörgés a szebb, boldogabb magyar jövendőért.

.Dr. Deák IstfJán.

Jeremiás.
Amikor az Otestárnentom egyik legnagyobb és legrokonszenvesebb

prófétáját szölaltatiuk meg egy rövid cikk keretében, számolunk azzal.
hogy az Otestamentorn számtalan oldalról ellentmondásra talál. Pedig
Isten igéje ugyanazzal az igénnyel lép elénk az O· és Ujtestáméntornban
egyaránt: hitet akar ébreszteni az olvasóban es Isten csodálatos útjait
akarja megismertetni vele. Sőt ma, amikor az egész világon naponként
elemi erővel tombol a fejetlenség, az ember rnag ahlzakodásának a csődje
és parányi nemuti létünk Jövője felől egy pillanatra sem lehetünk bizo-
nyosak, ma megint időszerűéle tettek Izráel prófétái, akik egészen hasonló
időkben és szükségben rendíthetetlen hittel tudtak Isten ítéletéról és
kegyelméről prédikálni. Mért a prófétái üzenet, mint általában minden
isteni ige támadás és segítség egyszerre. A támadás: bűnös vagy, meg-
térésre szorulsz; a segítség: ha megtérsz. megmenekültél az ítélet elől.
Jlyen, a világ eseményeit, nemzetének, embertársainak egész létét Isten
igéjének a mértéke alá állító próféta volt Jeremiás, akit népének legválsa-
gosabb perceiben hívott el lsten, hogy a bűnösöket kérlelhetetlenül lelep-
lezö és megtérésre hívó, a nyomorúságban vígasztaló és az elkerülhetetlen
isteni ítéletben ugyancsak az Istennek népe iránti szeretetét és kegyelmét
hirdető próféta legyen.

Anatotban, papi családból szülztétt Kr. e. 650-ben és működése Juda
örszagának végnapjai ra esiK. Hatalmas világtörténelmi események forga-
tagában egy pillanatra sem veszttette el hitbéli rneggyőzödését, hogy Isten
nélkül politikát folytatni nem lehet. Isten és nemzete között állött. Ennek
a helyzetnek a feszültsége és abban tanusított magatartása adja meg nagy
jelentőséget számunkra, éppen napjainkban. Mivel működése érthetetlen
volna a történeti és vallásos helyzet rajza nélkül, azért kerának sajátos kö-
rülrnényeibe állít juk bele és így igyekezünk igéjét megszelaltatni.
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A 700-650. évek politikailag nyugodtak voltak. Keleten Assziria utal-
kodott és a kicsi Juda, mint Assziria adófizető tartománya, politikailag és
vallásilag teljesen a hatalmas világbirodalom befolyása alatt állott. A VII.
század közepén megváltozik a világ képe. Amikor 640-ben Judában Jósiás
király lépett trónra, Assziria lassu gyengülése volt ér ezhetö, amivel egy-
idejűleg mind erősebb mértékben jutott szóhoz Judában a függetlenségi
párt, rnely Egyiptom segítségével akarta Judát Assziriától függetleníteni.

Vallás-erkölcsi szempontból megdöbbentő képet kapunk. Jeruzsále-
met az asszir csillagistenségek szobrai és oltárai díszítik. Sion hegyén az
idegen istenek bálványképeinek hódolnak, elől maga a király s nyomában
az elökelöségek. Maleknek, az Ég kir ályának elsőszülött gyermekeiket ál-
dozzák fel. Az egész pogány bálványimádás csattanója pedig az a balga .htt,
hogy mindezzel az igaz Istent tisztelik.

A széles néprétegek Baált, a kanaáni termékenység-istenséget tisztel-
ték, vallásuk telve volt érzéki erkölcstelenséggel. Ezek az eltévelyedések
adták meg sajátos veretét az emberek minden egyéb magatartásának is:
nyereséghaihászás, erkölcstelen kicsapongás stb. uralkodtak.

Ilyen körülrnények között lép fel Jeremiás 627-b~n. Aggodalmak
nyomják, mert sejti, tudja, hogyaidesi Juda nem tud megállani a hatalmas
világfordulatban. Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy egy közelgö
veszedelem előrelátása nem tudta volna a prófétai hivatás végtelen terhé-
nek vállalására indítani, bármennyire szerette is népét. Mint minden pró-
féta, Jeremiás számára is az Istennel való találkozás jelentette a prófétai
tudat kialakulását, amikor a szerit Isten igéjét száj ába helyezi: "J mé, az én
igémet adom a te szádba" és felövezi prófétai hivatására, m ert "mielőtt
az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek és mielött az anyaméhből
kijövél, megkereszteltelek: prófétának rendeltelek a népek közé." Odaál-
lítja népe elé, hogy bizonyságot tegyen róla, hirdesse akaratát, rnely ítélet
és kegyelem: "Lásd, én e mai napon népek és országok fölé rendellek téged,
hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj 1" Ezek az igék jelö-
lik meg Jeremiás igehirdetésének hatalmát. Isten nem retten vissza saját
népe elpusztulásától sem, de az ítélet mellett mindig ott van szetető jobbja
is, mely kegyelmet osztogat.

Az ifjú, költői lelktiletű Jeremiásra nehéz órák szakadnak, de enge-
delmesen megindul az Isten által kijelölt úton. Szülővárosában lép föl elő-
ször, de a nép bűnös ellenállása menekülésre kényszeríti. Jeruzsálembe megy
és itt mondja el első nagy beszédét. Szemére veti népének és a vezetőknek.
hogy az igaz Isten tiszteletét bálványimádással, telhetetlen érzéki vágyaik
arcpirító szolgálatával váltottak fel és ezt betetözik azzal, hogy Isten he-
lyett saját erejökben és pogány hatalmak erejében bizakodnak. "Elhagytak
engem, az élő vizek forrását ... és repedezett kutakat ástak, amelyek nem
tartják a vizet." Lehet-e megtérés ilyen nagy elhajlás után és ha nem,
mit cselekszik Isten választott népével?

A fiatal ember rajongásával hiszi és reméli, hogy nép és vezetők
rádöbbennek bűneik nagyságára és megfordulnak a pusztulásba vezető
úton, ezért kiáltja: "Térj vissza elpártolt Izráel, at mondja az Úr és nem
bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, nem haragszom
niindörökké." Ennek a megtérésnek azonban igazi bűntudattal és bűnbá-
nattal kell párosulnia, rn ert különben felgyül lsten haragja, mint a tűz és
olthatatlanul ég." De a nép elpusztítása, a bűnös ember magára- hagyása
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csak akkor következik be, ha a nép és minden tagja lsten képére terem-
tettségének legcsekélyebb nyomát is elveszítette. Ezért keresi, kutatja az
igazakat. Mint igazi lelkipásztor és lélekvizsgáló bejárja Jeruzsálem utcáit,
beszédbe elegyedik a polgárokkal, szemébe néz egyiknek is, másiknak is.
Oe minél mélyebbre ás, annál elszomorítóbb az eredmény. Isten számadás
elé állítja: "Próbálóvá tettelek téged az én népem között, őrállóvá, hogy
megismerd és megpróbáld az ö útjokat!" A számadás eredménye: ". .. rnind-
nyájan elvetemültek, ... gonoszok, ... meg nem tisztíthatók!"

Közben megváltozik a politikai helyzet. Babilónia elszakad Assziria-
nézte ezt, bár jól tudta, hogy a szíveket nem lehet állami hatalommal meg-
tisztítja az istentiszteleti életet az idegen elemektél. Jeremiás örömmel
nézte ezt, bár jól tudta, hogy a szíveket nem lehet állami hatalommal meg-
jobbítani. .r:~

Mégis abból, hogy 622-609-ig majdnem teljesen visszalépett a nyil-
vános működéstöl, azt következ tethetiük, hogy jó kezekben tudta Juda
sorsát. Amikor azonban 612-ben Ninive elesett 'és Assziria elpusztult, Nékó
fáraó pedig megindult seregeivel, hogy Palesztinát és Sziriát elfoglalj il,

megint elérkezettnek látta az időt Isten igéje hirdetésére.
Oj feladatok előtt állott. Jósiás idejében megszünt a bálványok tlsz-

telete, papság és polgárság hitvallást tett Isten mellett. Sion hegyén eltünt
az aggodalmaskodás, Isten uralkodik a szent hegyen. A templomban hang-
zik el a bűnök és mulasztások felmentése és elfedezése: "Az Or temploma.
az Or temploma, az Or temploma ez"; míg azután elmerül ebben a zarán-
dokkiáltásban minden aggodalom és lelkiismeretfurdalés. Jeremiás azon-
ban nem hagyja a lelkiismeretet elaludni. Először kérö-könyörgö szavakkal
fordul a néphez: "Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Or ternp-
loma, az Or temploma, az Or temploma ez!" Jobbítsátok meg a ti útaitokat
és cselekedeteiteket és veletek lakozern e helyen." A hallgatóság dacossága
láttára azonban felgerjed haragja, megsuhogtat ja az isteni ige kalapácsát
a hamis vígasztalök felett és szent haraggal kiáltja: "Vajjon latrok barlang-
jává lett-é ez a ház előttetek? ... loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan
esküsztök ... és eljöttök és megállotok előttem e házban ... és azt rnond-
játok: Megszabadultunk, - hogy ugyanazokat az utálatosságokat cseleked-
jétek." "Ha nem hallgattok reám ... akkor e házat hasonlóvá teszem Siló-
hoz; e várost pedig e föld minden nemzetének átkává." Hogy milyen nehe-
zére esett Jeremiásnak ezt az ítéletet kimondani, azt akkor tudjuk elkép-
zelni, ha arra a szeretetre gondolunk, mellyel népe, egyháza és temploma
iránt viseltetett. Nehézzé tette az ítélet kimondását, hogya templomban
és azoknak kellett kimondani a, akik imádkozni mentek oda. Oe hogy mégis
kimondta, az mutatja, hogy Istent és akaratát jobban szerette, mint népét
és - saját magát. Mert a papok és az .Jmádkozó'' nép most Jeremiásra
mondja ki a halálos ítéletet: "Halállal kell lakolnod!" A bűnös nép nem
a bűnre haragszik, hanem a prófétára, aki ezt szóvá meri tenni. A sokféle
egymással vitázó" és hadakozó párt Jeruzsálernben mind egységbe törnörül
ellene, mert leleplezte a bűnt és ki merte r á mondani a halálos ítéletet.
Itéletet mond Jeremiás minden templomlátogatásra, amely kimerül a kül-
sőségekben. Akárcsak azok ellen a ma is jól ismert kegyeskedő, templomba-
járó ernberek ellen szólna a próféta, akik minden vasárnap elmennek a
templomba és szentimentális ábrázattal, mély sóhajtások közepette élik ki
magukat lsten végtelen, elfedezé szerétetének a hangsúlyozásaban és azt
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hiszik, hogy ezzel minden rendben van. De a templomaitőn kilépve foJytatj~k
az életet ott, ahol elhagyták. "Hallgassatok az én szómra és én Istentekké
leszek, ... aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol e földön", rnondja
Jeremiás kortársainak - és üzeni nekünk.

Jeremiásnak igaza volt. A külsöség, szertartásokból álló istentiszteleti
élet gyümölcstelen maradt, felperzselte a bűn. Jojákim király rossz pél-
dája és a politikai viszonyok alakulása megint belesodorták a népet a
Jósiás király előtti istentelenségbe. Jeremiás beszédei tele vannak panasz-
szal, kesergéssel. Nem tud belenyugodni a megváltoztathatatlanba. Fenye-
get és ostoroz. Mindhiába. Sőt egyre ellenszenvesebb lesz. üldözik, életére
törnek: "Én pedig olyan valék, mint a mészárszékn! hurcolt szelid bárány."
Égő haza szeretetét nem értik meg. Megnehezítette munkáját a világpolitikai
helyzet. Judát nem fenyegette veszedelem és most az elbizakodott nép
gúnyolni kezdi a prófétát: "Hol van az Úr szózata? Most jöjjön el!" Végül
börtönbe vetik .

.A fogságban lepereg lelki szemei előtt egész élete. Elhivatása órájától
fogva tudta, hogy nem könnyű az Isten ügyének a szolg álata, de a nép hálát-
lansága és munkája eredménytelensége lelkileg, testileg felőrölték. Nem
a néppel, hanem Istennel fordul szembe és keserűen panaszkodik hivatása
miatt. Átokra nyílik ajka: "Átkozott az a nap, amelyen születtern." Úgy
érzi, hogy nemcsak az emberek, hanem Isten is elvetette szlne elől: "Olyan-
ná lettél nékem, mint a bizonytalan vízű, csalóka patak." Isten keze után
kap, de az nem vígasztal, hanem nevel és helyreigazít: "Ha megtérsz. én
is visszatérítelek téged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a _hitvány-
tól, olyanná leszel, mint az én szám." Az a férfiú aki egész életét Istennek
szentelte, akit csak az emberek szeretete és az Istennel való zavartalan
közösség utáni vágy kergettek bele az Istennel való "perlekedésekbe", ez
a szent ember most alázatosan és bűnbánóan áll Isten elé. A nép nagy
nevelője maradéktalanul a szent Isten nevelőiskolájának volt a tanítványa,
hogy Isten képe legyen népe számára. Kemény iskola ez. Minden emberi
kívánságnak, önzésnek, önérdeknek el kell némulnia, Jeremiás meghajolt
ez előtt a követelés előtt és mint bűnös ember járult Isten elé. "Igaz vagy
Uram, ha perlek is veled", mondja megtörten és lassanként megtapasztalia.
hogy az Istennel való közösség nem tétlen megnyugvás, mert ahhoz az
Isten túlságosan nagy és az ernber túlságosan kicsi, hanem hívő engedel-
messég, alázatos meghajlás Isten akarata előtt, még akkor is, ha elhagya-
tottság, gúny és gyalázat lesz a hívő osztályrésze. Igy értjük meg Jeremiás
szavait: "Rávettél Uram egészen és engedtem, megragadtál engemet és
legyőztél!" Mert Isten az egész embert igényli és csak azokat tudja nagy
céljai érdekében felhasználni, akik - Luther szavai szerint, - engedik
magukat általa vezettetni, mint egy vak ló. Életének ezeket a harcait is
leírta, ahol nem a nép, hanem ö maga az érc és Isten az olvasztó. Lemállott
a salak és megmaradt a nemesérc.

605-ben Nékó fáraót legyőzte Nebukadnezár, a babiloniai király. Egész
Juda megrémült szövetségese vereségének hallatára. Jeremiás ekkor még
egyszer próbát tett a nép megtérítésére. Isteni parancsra lediktálja tanít-
ványának, Báruchnak mindazt, amit eddig prédikált, "hogy kiki megtér-
jen az ö gonosz útjáról és megbocsássam az ö bűnöket' és vétköket." A fe-
ny egetö, csalogató, haragvó, szeretö. aggódó Isten mégegyszer megszélalt
ajkán. Baruch olvasta fel II beszédet eg-y ünnep alkalmával es a népre
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nagy hatással volt, de Jojakim tűzbe vetette a tekercseket, s ezzel nyiltan
bevallotta, hogy az istenfélelem nem nyerhet befolyást politikájára. Jeremiás
ellen pedig elfogató parancsot adott ki, de tanítványai elrejtették.

Titokban működött most és imádkozott népéért, míg végül Isten
igéjét hallja: " ... ne esdekelj e népért és egy kiáltó szót és esdeklő szót
se ejts érettök, mert én meg nem hallgatom őket, amikor kiáltanak majd
hozzám az ő nyomoruságuk miatt." Lelkének egy darabját veszítette el
most a próféta. Tehát Isten haragpohara csordultig megtelt és az ítélet
elkerülhetetlen.

Amikor azonban Nebukadnézár Jojakint, a nemeseket, a papság egy
részét és Jeruzsálem polgársága színe-Iavát fogságba hurcolta és Szedekiás
lett a király, ismét nyilvánosan prédikált. A helyzet újból megváltozott.
A nép egy része fogságban van, az otthoniakat pogányok fenyegetik. Mi
az Isten akarata? Jeremiás megadja a feleletet. Hordozni az idegen uralom
igáját, majd ha Isten jónak látja, leveszi. Az idegenbe szakadt hittestvérek

. pedig keressék Istent ott, ahol vannak, és megtalálják, mert ő ott is Isten.
Közben öt évi szünet után (594-589) megindult Nebukadnezár Egyiptom
felé. Jeremiás tudta, hogy ez a vég. Amikor a seregek körülzárt~k J eru-
zsálemet, mert Egyiptom szövetségese volt, egyszerre keresett férfiú lett
Jeremiás. O azonban minden hazug reménységet eloszlat. Isten "nem kedvez
nekik, nem enged és nem könyörül rajtok." Egy időr e felszabadul a város
az ostrom alól és a prófétát, mint haza árulót fogságba vetik.

Az ostrom alatt és a fogságban volt alkalma népe jövőjéről gondol-
kodni. Visszagondol az elhívatáskor kapott igékre: "Lásd, én e mai napon
népek és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rom-
bolj .. ." Ezek az isteni igék most saját népén teljesednek be. De akkor
az Isten így folytatta: "... építs és plántálj!" És Jeremiásban erős volt
a hit, hogy "még házakat, mezőket és szőlőket fognak venni e földön."

, Jeruzsálem elpusztul ugyan, de Isten kegyelme véget fog vetni a fogság-
nak: Visszahozom őket e földre "és szívet adok nekik, hogy megismerjenek
engem, hogy, én vagyok az Úr és ök én népemmé lesznek én pedig Iste-
nökké leszek, mert teljes szívükből megtérnek majd hozzám." Jeremiás
még ennél is messzebbre lát. Valami csodálatos megvilágosodás folytán az
isteni evangélium csendül meg ajkán. Leírhatatlan szenvedéseiben újjászü-
letett és a megtört testi! prófétában erősebben lobogott a hit lángja, mint
valaha. Megszületik a felismerés, hogy Isten szeretete és kegyelme nagyobb,
mint haragja és ítélete. Megszületik a felismerés, hogy az egyes ernber
és az egész nép Isten kegyelmére szoru1. Isten az, aki új magot, új szí-
vet és új nemzedéket teremt. A nagy és csodálatos, megmentő és megváltó
isteni kegyelem titka, hogy ugyanaz az Isten, aki keményen uralkodva,
minden bűnöst megítélve és minden bűnt elítélve lép elénk, lényege
szerint kegyelmesen szeretö, a megtérőnek megbocsátó Isten, mert "imé
eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izráel házával
és Juda házával." Az új szövetség pedig ez: "... törvényemet az ó belse-
jökbe helyezem és az ó szívökbe írom be és Istenökké leszek, ök pedig
népemmé lesznek ... mzrt megbocsátom az ö bűneiket és vétkeikről többé
nem emlékezem." Jeremiásnak ezzel a jövendölésévei lényegében lezárult
a prófétaság. Jézus az utolsó vacsorán az új szövetségkötés Igéretét
betöltötte és benne beteljesedett Jeremiás reménysége.

Jeruzsálern 'Q/S6-\)an elesett. A népet 8abilQnba hurcoltak. Jeremiás-
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nak azonban megengedték. hogy hazájában maradjon. Amikor azonban
az otthonmaradtak Gedálja helytartót meggyilkolták és menekültek, az
ősz prófétát is magukkal hurcolták Egyiptomba, ahol a hagyomány sze-
rint mártírhalált halt.

Ha most végiggondoljuk Jeremiás küzdelmes életét, nem tudjuk, mi
volt benne nagyobb: Istenben való felemésztődése, vagy ernbertársai és
hazája iránt való szeretete-e. A legnagyobb, hogya kettőt egyesítette.
Csodáljuk benne a hűséges férfiút, aki olyan hű volt, hogy nem tudta fel-
fogni, hogy tud valaki hűtelen lenni. Oe nem csak csodáljuk. Erő árad
belőle, a hit ereje, mely oda köt Istenhez és oda láncol embertársainkhoz.
Örökérvényű isteni igéket hallunk Jeremiástól, Istenről, aki szolgájától
teljes odaadást kíván és a bűnt kérlelhetetlenül elítéli, az örök szere-
tetröl, mely nem hagyja elkárhozni az elveszett fiút és nem nyugszik.
míg az élet isteni szikráját újra fel nem élesztik benne. Jeremiás jogot
szerzett arra, hogy ígéjét hallgassuk, mert szavait életével és szenvedé-
sével pecsételte meg. Jeremiás azért volt és lesz mindig a hozzánk leg-
közelebb álló próféta, mert benne saját magunkat ismerjük fel, akik ern-
már Krisztusban munkáljuk félelemmel és rettegéssel üdvösségünket.
Végül letagadhatatlan bizonysága Jeremiás élete annak az igazságnak,
hogy akihez Isten egyszer szólt, az nem tud tőle szabadulni és ennek az
Istennek van hatalma térdre kényszeríteni minden az ő igéjével szembe
helyezkedő embert, hogy azután ugyanaz az Isten kegyelmesen magá-
hoz öleljen minden megtérő bűnöst.

Pál!i Miklós.

Krisztus tanítványának legveszedelmesebb ellenfele, aki őt evilág
irányából megtámadja, a csalárd ragyogásával mindenkit elvakító gazdag-
ság. Akit csalárdsága megejt, az elveszíti az Igét és vele mindezt, amit
az Ige adott neki. Vagyonunk gyarapodásához a legnagyobb remény.
séget fűzzük. Hiszen ily módon biztosttiuk a magunk számára az élet-
feltételeket és még sokkal többet is elérünk: boldogsággá varázsoljuk
életünket. Vagyonunk korlátlanul rendelkezésünkre bocsátja az élvezeti
cikkeket és a világ javai után való versenyfutásban a leghatékonyabb
segitséget nyújtja és a legbiztosabb út a hatalom felé. Mi ad olyan nagy
eröt önző kivánságunknak, hogy elfelejteti velünk Istent, sőt ellenségeivé
tesz? Nem más, mint a vagyonunk, a kincseink, mindaz, amit gazdagság-
nak nevezünk és ami vele együtt lázas gyönyörrel tölti el szívünket.
Hogyan lehet valakit engedelmességre bírni lsten iránt, ha nem hagy fel
a gazdagság utáni hajszával ?

lsten a királyotok, lsten rendelkezik életetekkel, lsten ura akarato-·
tok nak, lsten ad nektek életet és Istennek éltek, - mindennek a felis-
meréséből vonta le Jézus tanítványai számára a követelést: legyetek sze-
gények, adjátok el, amitek van. Higgyétek és tanusitsátok a világ előtt:
lsten él, lsten munkálkodik, lsten gondot visel, lsten uralkodik, mipe~il:
lsten királyságában élünk. Schlatter Adolf.



KRÓNIKA
A keresztyénség bolsevizmus és nacionalizmus között.

1. Újabban ismételten jönnek a különféle hirek a keresztyénség szo-
rongatott helyzetéről a bolsevizmus uralma alatt. Július 28.-án volt a
950. fordúlója annak, hogy Vladimir kievi nagyfejedelem felvette a kereszt-
séget: innét számítják az oroszok megtérítésének a kezdetét. Az orosz
keresztyénség természetszerűleg meg akarta ünnepelni ezt a napot. Szer-
giusz moszkvai metropolita, a patriárka helyettese erre az ünnepre fel-
hívás közzétételét készítette elő, melyet minden templomban fel kellett
volna olvasni. De az istentelenek szövetségének különféle szervei azon-
nal tiltakoztak a korrnányhatóságoknál ez ellen a "provokáló szándék"
ellen, úgyhogy a kormány megtiltott július 28.-ra minden egyházi ünnep-
lést. Egyidejűleg új üldözési hullám indult meg: bejelentették, hogy az
moszkvai katedrálist, mint forgalmi akadályt lebontják s ezen kívül
Moszkvában még 15 templomot zártak be, úgyhogy ma Moszkvában már
csak 25 kisebb templom van, azok is inkább a külvárosokban, nehezen
megközelíthető területen.

A nyár folyamán járta be a napilapokat az a hír, hogy az
utolsó moszkvai protestáns templomot is bezárták. Az utolsó moszkvai
evangélikus lelkészt két évvel ezelőtt vetették fogságba, de a gyülekezet
tagjai azóta is rendszeresen összegyülekeztek a templomban csendes áhí-
tatra. A nyár folyamán a szovjet hatóságok a templomot minden indo-
kolás nélkül bezárták annak ellenére, hogy a gyülekezet a templom
után kivetett rendkívül magas adókat pontosan megfizette. Hasonló mö-
don zárták be röviddel ezelőtt Moszkvában az utolsó lengyel katolikus,
valamint az összes görög templomokat is. .A szovjet legújabban új ürü-
gyet is talált templomok bezárására ill; elkobzására: egy rendelet szerint
az esetben, ha a hatóságok valamely templomot alkalmasnak találnak
legvédelmi célokra, akkor megtagadhatják a gyülekezetnek annak bérbe-
adását. A leningrádi szovjet-elnök rendelkezése szerint pedig légi táma-
dás esetén lelkészeket nem szabad beengedni a bombabiztos f edezékekbe.

A ".lunge Kirche' c. folyóirat az oroszországi evangélikusok sor-
sáról a következö adatokat közli, A forradalom előtt Oroszországban
közel két és fél millió nérriet élt, akik túlnyomó többségükben evangé-
likusok, kisebb részükben katolikusok, mennoniták és baptisták voltak.
Ma ezeknek legnagyobb része, amennyiben nem pusztult el éhinségtől,
száműzetésben vagy forradalmi törvényszékek ítéletei alatt vagy meg-
találta a rnenekülés útját, szétszóródott az egész világon. Még jól emlék-
szünk arra az esetre, amikor a Charbinba menekült oroszországi evan-
gélikusok javára a Lutheránus Világkonvent elnöke, a boldog emlékezetű
Morehead professzor világszerte gyűjtést rendezett és nagy nehézségek
közt letelepítette őket Braziliában. A forradalom előtt az oroszországi
nérnet evangélikus egyház kb. 190 anyagyülekezetből állott, több száz
templommal. A gyülekezetek szolgálatában kb. 230 lelkész volt (a for-
radalom után ezeken kívül még kb. 70-et avattak lelkésszé). Ezek közül
- eltekintve 36 lelkésztöl, akiknek sikerült Németországba rnenekülní, .-
állítólag még 79 van életben, de csak egyetlenegy végez nagy titokban



lelkészi szolg alatof, ha tigyál1 idŐkÖzben őt is ie ném tartóztatUIc fizen-
hat evangélikus lelkész, kik közül a legtöbben többé-kevésbbé súlyos
fogságot szenvedtek, kényszerűségből feladta hivatalát, a többi hatvan-
kettő részben fogságban, részben pedig számüzetésben sínylődik és éhség,
ruhátlanság, bántalmazások következtében lassan senyved el. A helyzetet
jellemzik a következő adatok: 1933-ban még kb. 60 evangélikus lelkész
szolgált, 1934 szeptemberében már csak 30-an voltak, 1935 szeptemberében
15-~n, 1936 szeptemberében ll-en, 1937 szepternberében 4-en, 1938 má-
jusában pedig 1.

A nagy elnyomás ellenére sem sikerült a szovjet urainak a keresz-
tyénséget kiirtani és közben-közben egyenesen meglepé áradatokat lehet az
orosz keresztyéség szívósságáról olvasni. A hivatkozott "Junge Kirche'
egyik közlernénye szerint Szove G., a párisi Orosz Intézetben az orto-
dox teológia professzora a keresztyéneknek a számát Oroszországban a
lakosság 30 % -ára becsüli. A szovjet statisztikai hivatalaiból kikérült ada:
tok is hellyel-közzel igen meglepé világosságot vetnek az ottani viszo-
nyokra. Igy pl. Gorki (régebben: Nisnij-Novg orod) kerületben a keresz-
tyének számát hivatalosan 10.000·re teszik, ezek közül 6400 férfi és 3600
nő. A férfiaknak kb. egy harmada a harmincévesek közé tartozik,
igen nagy az ifjúság létszáma is.. Tehát éppen azokban a kerosztályok-
ban, melyeket első sorban igyekszik az istenellenes propaganda megkö-
zelíteni, meglepően sok a tudatos hithű keresztyén. A helyzetre Jellemző
az is, hogy a moszkvai népbiztosság július 27.-én elhatározta 1939-ben
egy új népszámlálás tartását. Az 1937. január 6.-án tartott népszámlálás
adatait t. i. nem tették és nem is teszik közzé, egyebek közt állítólag
a népesség vallásos hovatartozandóságára vonatkozólag bennük foglalt
adatok miatt. Az új népszámlálásnal a vallásos hovatartozandóság kérdé-
sét nem veszik fel a kérdőívre.

Az orosz keresztyénség élete azonban ma majdnem teljesen a föld
alatt folyik. Kis csoportokban olvassák aBibliát és vitatkoznak vallá-
sos kérdésekről. Mivel il hivatásos lelkészek munkáját jóformán teljesen
gúzsba kötik, azért ilyenekre csak nagy ritkán találni, ellenben számos
vándorprédikátor működik titokban: ezek falu~ól falura járnak, prédikál-
ják a keresztyénséget, mindig újból szenvednek üldöztetést. Ezek mellett
mind nagyobb számmal lépnek fel munkásprédikátorok. Semmit sem
különböznek többi munkás-társuk tóI, éppen úgy végzik munkájukat a
gyárakban vagy b ányákban, mint a többi munkás. De minden szabad ide-
jüket arra használják fel, hogy a hit érdekében dolgozzanak. Az ilyen
rnunkásprédikátorokat a lakosság, még az is, amely a keresztyénséggel
szemben közönyös, igen nagyra tartja, a szovjet hatálmasai pedig hitvalló
bátorságukkal szemben tehetetlenek.

2. A keresztyénség spanyolországi helyzetéről nagyon nehéz valamire-
való megbízható értesüléseket szerezni, mivel az onnét küldött tudósítá-
sokat első sorban a tudósítók politikai érdeke színezi. Angol híradások
pl. igyekeznek a köztársasági kormány terül etén uralkodó egyázi viszo-
nyokat normálisnak feltűntetni: egy anglikán püspök nemrégiben azt állí-
totta, hogy köztársasági területen több száz katolikus lelkész a templo-
mokban akadálytalanul végzi szolgálatát. Ezt Ramsay Archibald, angol
parlamenti képviselő a "Tim es" f. évi május hó 13-i számában tagadásba
vette. A kérdés tisztázása végett az ismert német jezsuita, Overmans Jakab



átvlzsgáita spányo] napilapok egyházi Vófiatkozástl hiTelt és a "Stimmen
der Zeit" f. évi augusztusi számában megállapítja, hogy pl. a barcelonai
demokratikus szinezetű "Vanguardia" c. napilap tartózkodik egyházi jel-
legű híradásoktól, A benne közölt gyászjelentésekből hiányzik minden az
egyházi szertartások ra való utalás. Ez nyilván arra mutat, hogy még a la-
kosság "demokratikus" rétegei sem merik a köztársasági Spanyolország-
ban az egyházi szelgálatot igénybe venni.. Ezzel szemben a Franec tábor-
nok uralma alatt álló napilapokban "uralkodik O-Spanyolország katolikus
stílusa." Egy elhunyt kereskedő családja pl. közli, hogy az elhunyt a szent-
ségek felvétele után és "a Madonna köpönyege alatt" halt meg, miséket hir-
detnek, az érsek által engedélyezett búcsut közlik stb.

Franec kormánya már 1936 óta a rendelkezéseknek egész sorozatát
adta ki, melyekben eltiltják a vallástalan iskolákat, gondoskodnak a val-
lastanításról és ennek elrnélyítéséröl alacsonyabb és magasabb fokon, ame-
lyet külön erre a célra képesített, a püspöktől autorizált és az állam által
fizetett hitoktatóknak kell tanítani ok. Franco f. év május 7.-én törölte a
jezsuiták spanyolországi rendtartományának a feloszlatását kimondó tör-
vényt és a rendnek visszaadják vagyonának 1931-i állagát.

3. A németországi egyházi helyzetről a nérnet folyóiratok alig közöl-
nek érdemleges adatokat. Annyi nyilvánvaló, hogy. az evangélikus egyház
ügyeinek az intézése lassanként és következetesen mind jobban egy ere-
detileg adminisztrativ természetű szervnek, a Nérnet Evangélikus Egyhál
központi irodájának a kezébe, valamint a mind nagyobb jelentőségű egy-
házi pénzügyi hivatalok kezébe kerül. A harc hullámai legalább külsöleg
elültek. A "Ném et Keresztyének" különféle csoportjai jelentéktelénekké
váltak, ma csak a thüringiai u. n. "Nationalkirchliche Deutsche Christen"
hallatnak magukról. Természetszerűleg vannak nagy számmal olyanok,
akik még mindig reménykednek egy minden felekezetet magába olvasztó,
nérnet faji alapon álló "nemzeti" keresztyén egyház létrejöttében. Tanul-
ságos e tekintetben, hogy a Gloucester-i püspök, aki egy tíznapos német-
országi tanulmányút jának benyomásairól a Times-ben nyilatkozott, ugyan-
csak hangsúlyozta, hogy szükség van egy egységesített "német egyházra."
Benyomása az, hogy azok a lelkészek, akik nem foglalkoznak poli-
tikai és egyházi vitakérdésekkel. nyugodtan végezhetik munkájukat. "A
konfesszionális egyház nemcsak az egyház egységét akadályozza meg,
hanem a hatóságokat is az egyház ellen ingerli" (a Berliner Lokal-Anzeiger
hiradása szerint). A Gloucester-i püspöknek e meglepő és minden esetre
nagyon egyoldalú állásfoglalása ellenére is a német nemzeti egyházi törek-
véseknek az utópisztikus volta mind jobban kiderül, amihez talán nem
kis rnértékben járul hozzá az u. n. újpogány áramlatok meghasonlása egy-
más között és propagandáj uknak szárnyszegett szétzüllése. Természetesen
van Németországban nagyhangú és sokszor csunyaszáiú egyházellenes pro-
paganda is. De a helyzetet hamisan ítéli meg az, aki első sorban erre figyel
vagy éppen úgy- tesz, mint nálunk egy bizonyos irányzatú saitó, amely
ennek a propagandának minden otromba hírét lehetőleg felfokozott hang-
szórókkal kiáltja tovább. A tényleges ható ereje ennek a propagandának
viszonylag szűk keretek közt mozog. Az egyház elleni harc sem ennek a
propagandának a frontján dől el.

Újabban Németországban úgy látszik, megint szaporodnak a kilépések
az egyházból. Szászországban pl. 1930 táján az egyházból kilépök száma
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24-35066 között mozgott (a kúépŐk Szászországban túlnyornó riagy több·
ségben az evangélikus egyházból kerültek ki, de ezekben az adatokban benne
vannak az egyházukat elhagyó katolikusok is), míg ellenben az egyházba
betérők száma 5200-5500 körül volt. Amikor a nemzeti szocializmus ura-
lomra jutása idején a felekezetnélküliség a kommunizmus egy válfajaként
kezdett szerepelni a köztudatban, az egyházba visszatérők száma 1933-ban
felszökött 92,413-ra, még a következö két évben is nagyon tekintélyes volt,
hogy azután a régi átlagra essék vissza. A kitérők száma abban az időben
visszaesett 80ll-re, söt 1934-ben 220l-re, de 1936-ban ugrásszerűen ismét
felemelkedett 8272-re és 1937-ben megint meghaladta az 1933 előtti évek
adatát, amennyiben 39.615-öt tett ki. Valószínűnek kell mondani, hogy
ezekben az adtokban a tényleges egyháziatlanság jut kifejezésre: a gyakor-
latban pogánnyá lett tömegek kezdik ismét kifejezésre juttatni vele egy-
háziatlanságukat, mivel a felekezetnélküliség politikai szempontból már
nem jelent hátrányt.

Minden esetre rendkívül sulyos és a keresztyenségre nézve igen ag-
godalmat keltő jelenség, hogy a hivek egyházukban politikai állásfogla-
lást keresnek, sőt talán azt tartják a maguk szempontjából a legfonto-
sabbnak. Rendkívül megdöbbentők ebből a szempontból azok az adatok,
amelyeket legutóbb a "Theologische Blatter" közölt a régi Ausztria terü-
letére vonatkozólag. E szerint az Anschluss bekövetkezte után Ausztriában
igen erős kitérési mozgalom jelentkezett a katolikus egyházban. Április
végéig Bécsben 50.00-en hagyták ott a katolikus egyházat, közülök a leg-
többen evangélikussá lettek, kb. 5300-an ókatolikusókká, egészen kevesen
pedig Ielekezetnélküliekké lettek. A vidéken kilépések tekintetében Stajer-
ország vezet, ahol március közepétöl április végéig 18.600-an léptek ki a
katolikus egyházból, Karinthiában 11.000, Felső-Ausztriában 9.200 Alsó-
Ausztriában 9000, Salzburgban 7.100, az elcsatolt Nyugatmagyarországon
5.000, Tirolban és Vorarlbergben pedig 5.400 a kitértek száma. Ismeretes.
hogy az osztrák katolíkus egyház milyen szoros kapcsolatban volt a
Schuschnigg-korrnánnyal: ez a körülmény erősen diszkreditálta hivei kö-
rében, Minden esetre az osztrák példa kell; hogy egyházunkat nagy óvatos-
ságra és megfontolt józanságra intse.

4. Amint a spanyol példa is mutatja, a nacionalizmusban van hajlan-
dóság arra, hogy szorosabb kapcsolatot keressen valamelyik egyházzal, sőt
hogy azt szolgálatába is állítsa. Nálunk figyelemre rnéltö e tekintetben az
a körülmény, hogy - amint a "Magyarság" olvasói napról-napra tanui
lehettek, - a "hungarista mozgalom" országszerte miséket mondatott Szá-
Iasi kiszabadulásáért.. Milyen közelfekvő az a lehetőség, hogy egy ilyen
misét politikai tüntetésre használjanak fel s így az egyházat egyoldalúan
a párt szolgálatába állítsák. A "Magyarság" augusztus 14-i száma még
egy olyan közleményt is hozott, melyben az egyik hungarista kerületvezető
a mozgalom budapesti XI. kerületi szervezetének "összes testvéreit" arra
hívja fel, hogy "a szentmisén valláskülönbség nélkül (!) mindenki - lehe-
tőleg zöld ingben - megjelenjék. A távolmaradó testvérek írásbeli igazoló
jelentést kötelesek küldeni." Ez és esetleg ehhez hasonló jelenségek egy-
házunkat fokozott őrálIásra és yigyázásra intik!

r.
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SZÉ:LJEGYZETEK
Két Magyarország
képe mind élesebben válik el egy-
mástól. Az' egyik az ünneplő ország.
Az eucharisztikus kongresszus, a
Szent lstván-emlékév "kápráztató"
ünnepségei, az "aranyvonat" elé ki-
vonuló fényes papi, polgári és kato-
nai egyenruhák ebben az esztendő-
ben sokszorosan megmutatták, hogy
mennyire ünnepléseket kedvelő nép
vagyunk. Valóban, fényben, ragyo-
gásban, ünneplésben és reprezenta-
lásban nem volt hiány. A másik Ma-
gyarország nem mutogatja magát
annyira, de aki egy kissé továbbte-
kint, mint amennyit az ünnepségek
fénye és ragyogása láttat, annak
mindjárt megakad rajta a szeme. Ez
a Magyarország rongyos ruhában
jár és sokszor keservesen eredmény-
telen harcot folytat a betevő fala-
tért. A választójogi javaslattal kap-
csolatban Bethlen István gróf for-
málta azt a megdöbbentő kijelentést:
oroletarnemzet vagyunk." Azóta

~Öbb oldalról egymástól függetleniil
végzett és nagy valószinüségi erővel
bíró statisztikai számítások támaszt-
ják alá ezt a nyilatkozatot - olya-
nok részéről, akik egyáltalán nem
Bethlen István gróf párthívei. Ma-
tolcsy Mátyásnak a Gazdaságkutató
Intézetben végzett számításai szerint
hazánk lakosságának 81.1 % -a az
1930-31. évben összesen 2050.9 millió
pengő jövedelmet élvezett, ami más
szóval azt jelenti, hogy az ország
lakosságának több mint négy ötöde
az összes jövedelemnek 43.8 % -át (te-
hát nem egészen a felét) élvezte. En-
nél a több mint 7 milliónyi lakos-
ságnál fejenként kire-kire jutott át-
lag évi 290.9 pengő! Ezzel szemben a
többi lakosság ra, mely nem egészen
1,700.000 lelket számlál és az össz-
lakosságnak nem egészen egy ötödét
(18.9 %) teszi ki, a jÖveoelemnek q(l·2

százaléka, vagyis 2624.4 millió pengő
esett, ami fejenként 1601.2 pengő át-
lagos évi jövedelmet jelent. Hasonló
eredményekre jut Kovács Imre a "Ke-
let népér-ben közölt tanulmányának
vizsgálódásai során.

Valóban két, egymástól szinte át-
hidalhatatlan űr által elválasztott Ma-
gyarország! Vagy talán nincs is ak-
kora különbség a kettő közt? Meny-
nyi cifra nyomorúság húzódik meg
sok ünneplésre kölcsönvett díszrna-
gyar és fényesre kefélt cilinder mö-
gött! Aki egy kissé a dolgok mögé
tud tekinteni, az mennyi hasonlósá-
got fedez fel ahhoz, amit egykor
Mikszáth utolérhetetlen humorral írt
meg a sárosi "Gavallérok"-ról. Oe ma
már eljárt ezekben a dolgokban a
mikszáthi humor ideje. Sőt elérke-
zett az óra, mely sürget, hogy disz-
magyaros ünneplesünk közt lássuk
meg azt a másik, a proletár Magyar-
országot. Legfőbb ideje már, hogy az
ünneolő felső rétegek ráeszméljének
azok~ak a nyornorúságára, akik havi
25-30 pengőból kénytelenek "meg-
élni," talán családot eltartani. Ne-
künk evangélikusoknak pedig tízsze-
res en kötelességünk puritánságra in-
tenünk, az alsó réteg, a mezitlábasok
szerétetére és sorsuk jobbítására buz-
dítanunk és szembeszállanunk avval
a bűnös életstílussal, mely mindig
viszonyait felülhaladóan .költ, való-
ságos helyzetenél többet akar mutat-
ni, önmagát öncél nak tekinti és min-
den nemzeti jövedelmet kizárólagos
érdekei szerint igyekszik elosztani.

Fegyverkezési egyenjoguságunk
elismerése honvédelmünkn~k m~
olyan nagyon égető kérdéseire tereli
figyelmünket. Másfél évtized.en ke-
resztül alig tehettünk valamit hon-
védelmünk fegyveres biztosításá.ra.
Oe megtettünk-e egyebekben rrun-
dent amire nemcsak módunk volt, ha-
nem' amj e helyzetben elemi kötele -
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ségünk volt? A legkorszerűbb fegy-
verek és a legfényesebb felszerelés is
használhatatlan, ha hiányoznak a ka-
tonák, akik azt használják. Mit tet-
tünk népünknek nemcsak katonai ne-
velése terén, hanem a tekintetben,
ami minden katonai nevelésnek az
előfeltétele, t. i. népünk egészség-
ügyi gondozása, a széles rétegek szoci-
ális emelése tekintetében? Ma foko-
zottan áll az, hogy az országot építi,
aki a széles néprétegek nyomorúsá-
gának ügyét karolja fe( és rajtuk se-
gít. Katonaságunk egyik legfontosabb
nemzetnevelő íntézményünk. Adja
Isten, hogy akik ezen az iskolán ke-
resztülmennek, emberségre és ma-
gyarságra nevelődjenek benne: le-
gyen hadseregünk a "két Magyaror-
szág" egymásra talál ásának helye!

A sajtó vérkeringése
szeptemberben ismét lűktetöbb tern-
póba kezd. S úgy érezzük, ezen az
őszön a szokottnál is hevesebb betű-
háborúra adnak zúgó jelt a kattogó
szedözépek. Nem a híranyag e harci
készütődés oka; ki tudja, mí jő re-
ánk? A ,.világnézeti" küzdelem az,
rnelynek villáma becsapott már vala-
mennyi szerkesztőségbe. Egyet-kettőt
kivéve, de ezek könnyen szín-
telenségükbe és gyávaságukba hal-
hatnak bele. Vitán felül áll, hogy az
u. n. jobboldali sajtó megerősödött.
A zsidó, ..liberalis" lapoktói tömege-
sen vonj ák vissza a megrendeléseket.
Egymás után látnak napvilágot a kü-
lönbözö nyilas, nemzetiszocialista és
kitudia miféle harci ujságok. Mind-
untalan kiválik valaki régi társasa-
g-ából és új lapot alapít. De seholsem
leliüle fel az oroszlánkörmöket. Olyan
sivár káosz van a mai magyar saj-
tóban. hogy csak búsulni lehet rajta.

Vajjon nem kell-e az evangélikus
egyházi sajtónak felelősséget hordoz-
nia ezért a magyar sajtóért? Méltán
vádolhatjuk magunkat azzal, hogy a
magyar sorskérdésekbe bizony nem

. igen szólunk bele. Pedig itt félre kel-
lene tenni a szerénységet is, meg a
félénkséget is. Meg kell szólalnunk
a közéletbenl!

Ehhez azonban kevés az a né-
hány hetilap és havi folyóirat, mely
a mienk. Ezekkel - természetüknél
fogva - lehetetlen olyan hangot hal-
latni, mely fülekre talál. Mégiscsak
meg kell alapítanunk a protestáns
napilapot! Tavaly eleget vitáztunk
már erről a beleúnásig; ma mégis
újra fel kell élesz tenünk a húnyó pa-

razsat: protestáns napilapot! Soha-
sem volt rá égetőbb szükség, mint
ma! Es sosem volt rá nagyobb alka-
lom! Minden kis lapocska megél, a
legtehetségtelenebb firkászok is rnun-
kát kapnak és "formálják" a közvé-
leményt. Nem szabad továbbra is a
sarokban gubbasztanunk. Lehetetlen,
hogy ne legyen ennyi tőkéje a ma-
gyar protestáns társadalomnak; le-
hetetlen, hogy ne legyenek tollaink,
naponkint kiabálók; lehetetlen hogy
ne legyen olvasótáborunk és életfor-
máló igénk. Csak egyetlen ember
akadna, aki hittel hozzá merne kez-
deni! Mind melléje állunk!

Egyház és iskola,
ez is szeptemberi hang. S olyan el-
választhatatlan ez a két szó a ref'or-
máció óta. Még ma is elválaszthátat-
lan minden hivatalos egyházi és is-
kolai beszédben. De a valóság? Oh.
az csúfosan rácáfol erre itt is, ott is.
Tengerek szélessége könnyebben át-
lábolható sokszor, mint egymás rnel-
lett fekvő templomok és iskolák lel-
ki távolsága. Bizonyos, hogy vannak
olyan történelmi tényezők. melyeic
ezt a csöndes elválást segítik. Ilyen
iskoláink államosítása, állami befo-
lyás alá kerülése évtizedek óta. A
pénzért parancsolni szoktak. S bi-
zony egyetlen· állam kultuszminiszté-
riuma sem - egyház. Más a lelke.
Ezen a folyamaton nyomorúságunk-
ban és korunk szellemében aligha vál-
toztathatunk. De van egy pont, ahol
fordulat állhat be és kell is, hogy
ez végbe menjen, hacsak azt nem
akarjuk, hogy mindig hazugabbá le-
g-yen ajkunkon az egyháznak és is-
kolának együtt-emlegetése. S ez a
pont a szernélyi kérdés. Közelebbröl
a lelkészek és tanárok, tanitók sze-
rnélyi viszonyának kérdése. Legtöbb
helyütt nem ismerik egymást igazán
és nem szeretik egymást igazán. A
'papok úrhatnámok, magasabbrendű-
ségtik hitében élnek s ezt éreztetik is .
A tanárok, tanítók pedig- bizalmat-
lanok az egyház képviselőjével szem-
ben, nem kell nekik a prédikáció,
ők jobban otthon vannak a pedagó-
giában és az életbölcseségben. s in-
kább élnek egy egyháziatlan huma-
nizmusban vagy egy szekuláris neve-
lési gondolat vezetése alatt, mintsem
az egyházhoz közelítsen ek. Megmu-
tatkozik ez az ellentét a tantestület
templombajárásán 'kezdve, a tanár-
választáson át a tantermi munkáig
míndenütt. Pedig- rnennyi csodálato-



sat tudnának kivirágoztatni együttes
rnunkával, mindkét táborban meg-
alázkodva az evangélium alatt! Ta-
lán nem szakadt el még minden szál.
Szeptember van. Vegye fel, akit i\let,
a lazuló kapcsolatokat - az egyház
és iskola Uráért!

"Csak egy nacionalizmus van,
de ez· természetesen másként érvé-
nyesül a polgári életben, mint a hon-
védségen belü\. A lényeges különb-
ség a napi politikától és minden párt-
politikától való teljes mentesség.
Amennyire szükséges a pártok fele-
lős vetélkedese a korrnányzati teen-
dők és módszerek ügyében, annyira
szükség es az is, hogy legyen egy
egyetemes, tárgyilagos, minden párt,
felekezet, osztály fölött álló nemzeti
öntudat. Ennek hivatott és elkötele-
zett hordozója a tisztikar. A nemzet
éber lelkiismeretének kell lennie ...
Közhely, mégis ismételjük, hogy a
honvéd elsősorban úgy élheti nacio-
nalizrnusát, hogy teljes odaadással
szenteli magát hivatásának. A min-
dennapi lelkiismeretes kötelesség tel-
jesítés több, mint a közügyek iránt
tanusított bármekkora érdeklődés
A magyar jövőnek olyan tisztekre
van szüksége, akik nemcsak - testileg
edzettek, végsőkig ellenállók, nem-
csak jártasak a katonai tudományok-
ban, .hanern akik lekileg is harco-
sok: kipróbált jellemek lettek a le-
mondani tudás, az igénytelenség, az
egyszerűség, az önmegtagadás isko-
lájában. Ez a harcos szellem kiszo-
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rit ja a léha szórakozásvágyat és meg-
erősíti az úri szellemet." Ezeket írja
többek között Urbán Ernő "A ma-
gyar katona nacionalizmusa" c. érte-
kezésében. Megszíveini való szavak.
Közvéleményünknek minden erejével
támogatni kell azt a felső törekvést.
mely nem engedi be a politikát a
nemzetvédő hadseregbe. Ez nem kor-
mányzati érdek csupán, de nemzeti
érdek.

Reverzálist adott
egy leány egyházunk kárára. Egy
álló esztendeig kínozták áttéréssei
katolikus jegyese szülei. Nem enge-
dett. De a katolikus templom elől
mégsem menekült meg és így a re-
verzális elől sem. Történt már ilyes-
mi. De a folytatása ritka eset. Rever-
zálissal a kezében, esküvöle előtt ne-
hány nappal elment a lelkészhez és
úrvacsorát kért tőle. Mert ő - ugy-
mond - azért jó evangélikus marad.
Megmagyarázták neki a szörnyű el-
lentétet, mely viselkedésében van. Csak
kerte az úrvacsorát, de nem kapta
meg. Nem- etethetünk, itathatunk íté-
letet senkivel, tudva, mit cselek-
szünk! Borzalmas, hogy milyen kép-
zetük van sokaknak a "jó evangéli-
kusság ról." Milyen kevés elég hozzá,
mert nincs korb ács a kezünkben és
ezer tiltás a szánkon. Mennyire nem
érzik a belső ellentétet, amely nem
engedhet oda hűtlenség óráján az Úr
asztalához! Hiába, külső rendszabá-
lyokra is szükségünk lenne; vannak,
akiket nem lehet máskép megmen-
teni vagy meginteni.

SZELLEMI ÉLET
A Szent István-jubileumi év
történeti irodalmából két rnunkát
veszünk itt számba. Mihályi Ernő
pannonhalmi bencés tanár Szent Ist-
ván élete és műve cimű két kötetes
rnunkájában (254 és 281 lap; Buda-
pest, Palladis r. t. kiadása) a mű-
velt magyar közönséghez igyekszik
közelebb vinni az első magyar ki-
rály alakját és kidornbor ítani alko-
tásának maradandó jelentőségét.
Könyvének céljáról és jellegéről ma-
ga a következőt írja: "Nem tart szá-
mot az eredetiségre, csak szócsöve
akar lenni az utolsó évtized gazdag
részletkutatásainak, összefoglaló kép-
ben akarja feltárni tudösaink ered-

ményeit." A szerző valóban nagy 01-
vasottságról tesz bizonyságot és szá-
mos vitás kérdésben részletesen ís-
merteti az egyes tudósok különbözö
felfogását, nem leplezve el azt sem,
hogy maga melyik felfogáshoz haj-
lik. A katolikus magyar ember lelkes
szeretetével és tiszteletével foglal-
kozik az első magyar király szemé-
lyévei, munk ájával és azt sem vehet-
jük tőle rossz néven, hogy saját rend-
jének egyházi és kulturális jelentősé-
gét is igyekszik mindenütt kellőké-
pen hangsúlyozni. Meg kell azon-
ban vallanunk, hogya történeti elő-
adásnak ezt a formáját mégsem tart-
juk szerencsésnek. A szakembereket
nem elégíti ki, a tajékozödní óhajtó
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müvelt olvasót pedig túlságosan meg-
terheli a rnozaikszerű és egyenetlen
előadás. Sokkal inkább elérte volna
célját a szerzö, ha szűkebbre fogja
feladatát (az egész első kötet pl.
"a magyar keresztény középkor ösz-
szetevöiv-röl beszél, ami igen sze-
lesre méretezett művelődéstörténeti
háttér ') és a megállapodott eredmé-
nyek alapján egységes s igy valóban
összefoglaló képet adott volna első
kir ályunk életéről és művéről. A rész-
letkérdések tudományos alapon való
ismertetését' az Akadémia vállalta a
hatalmas Szent István-Emlékkönyv
kiadásával.

Egészen más jellegű Deér József.
nek, a szegedi egyetem fiatal tör-
tériészének a könyvnapra kiadott
könyve: Pogány magyarság - ke-
resztény magyarság. Itt a magyar
középkor egyik legjobb ismerője sa-
ját és J]1ások kutatásai alapján min-
den művelt ember számára élvezhető
formában fest egészen új színezetű
képet a magyar középkorról, Azt a
folyamatot igyekszik szemléltetni és
megértetni, am in a magyarság az ősi
pogányságból 'a nyugati keresztyén
kultúrközösségbe való bekapcsolóda-
sa révén végbement. Meggyőzően
mutat rá arra, hogy a kersztyénség
felvételével a magyarság nem olvadt
be egyszerűert a germán-római kui-
tűraba. hanem az ősi pogány kultú-
r áj ából, társadalmi és állami felfo-
g-ásából sok mindent átmentett .és
érvényesíteni tudott új berendezlee-
désében is. "A szeritistváni monar-
chia elméleti alapvetése tehát figye-
lembeveszi a magyarság saját népi
egyériiségét s ahhoz alkalmazkodva,
arra építve, de semmiesetre sem ön-
célúan rombolva kívánja felemelni az
új keresztény állam épületét. István
keresztény, de a kor lehetőségei kö-
zött magyar államot akart létrehoz-
ni." Nagyjelentőségűvé válik az a
megállapítása, hogy a keresztyénség-
nek a magyarsággal való össze tal ál-
kezása új és egyéni színt vitt bele
a középkori Europa képébe. - Fon-
tos feladata a magyar történettudo-
mánynak, hogy ezeket a tényeket ne
csak itthon, a magyarság minél szé-
lesebb rétegeiben tudatosítsa, hanem
termékenyítően belevigye a külföldi
történettudomány általános szernlé-
letébe is. W. D.
Ravasz László:
Legyen világosság. Budapest, 1938.
Franklin Társulat. 3 kötet, 42 P. -

Mit lehet egypár sorban írni 1600
lapról, amely telve van Ravasz László-
val és az egész Ravasz Lászlóval?
Csakugyan bámulatos, hogy "az élet
kényszerítésére rnennyi mindenféle
tárgyról kell szólania" egy mai pász-
tornak. akit az Isten evangéliumának'
őr állój ául állított oda rohanó száza-
dunk forgatagába. Ravasz ,.hármas-
könyvében" első helyen állanak a
prédikációi. Nem kell őket ismertet-
nünk, hiszen mindnyájan ismerjük
az ő igehirdető stílusát hallomásból.
Talán csak annyit e beszédek jellem-
zésére. hogy századunk teológiai
megújhodásának jó hatásai meglát-
szanak rajta a régebbi Ravaszhoz
képest: több benne az igeszerűség
es kevesebb az esztetika ; bár még
most is olyan önkéntelenül jön tol-
lára a szép mondat, mint Ovidius
szájára a vers. A legkellemesebb
meglepetés a második kötet, melynek
tartalma a casualia: úrvacsorai, es-
ketési. temetési és egyéb alkalmi ige-
hirdetések. Ilyen tömegben és ilyen
kvalitásban alkalmi igehirdetéseket
meg-jelentetni: nagy ezyhází tett!
Világ-viszonylatban is párját ritkita-
n á, ha más nyelven tolmácsoini le-
hetne. Ezek Ravasz legtökéletesebb
alkotásai, ahol az Irást és a konkrét
életet szőheti eg-y szövetté. A har-
madik kötet előadásait tartalmazza:
irodalmi, pedagógiai és a mag-yarság
életébe vágó tanulmányok. Ezekben
meg teljességgel érvényre jut az, ami
a szoros értelemben vett igehirdetés-
nél sokszor érezhetően gátja: az ó
alapjában véve filozófus lelke. Cso-
dáljuk ezt az óriási művet telve Ra-
vasz Lászlóval és az egész Ravasz
Lászlóval. De mégis sajnáljuk, hogy
így egyszerre érkezett meg mindez.
Sokan nem tudj ák megvenni, akik
pedig szívesen tanulnának belőle.
Eg-y-eg-y időnkinti kötettel többek-
hez eljuthatna a teljes Ravasz Lászlo.

Scholz Lász/ó.

Brandenstein Béla báró
Az ember a mindenségben. 11.-

Ill. kötet: Az emberi lélek. Az em-
ber világhelyzete. Budapest, 1937.

,Mag-yar Tudományos Akadémia ki-
adása, 424 és 315 lap. Brendenstein
bölcseleti antropológiájának második
és harmadik kötete méltán sorakozik
az elsőhöz s fejezi be azt. Az ember-
re vonatkozó tudományos (természet-
tudományi, lélektani, karakterológia!
stb.) és filozófiai (szellemtudományi,
kultúrf ilozófiai, Ienornenológiai, me-



r,

tafizikaí) szakismeretek ídváiÓ· bir-
tokaban. ha nem is szép (erre nyil-
ván nem törekszik), de világos, ter-
mészetes, "egyszeríí" nyelvén rajzol-
ja meg bölcseleti emberképét. A ta-
pasztalat a megismerés első és főfor-
rása szerínte. A lélektani és karakte-
rológiai, nemkülönben biológiai mun-
ka eredményeit tehát nem csupán is-
merteti, hanem fel is használja em-
berképe kialakításában, de mindig
úgy, hogy sose felejti el figyelmez-
tetni az olvasót: tisztán természeti-
leg az ember lényege megismerhe-
tetlen. Az ember lényege u. i. "tes-
tetlen fény, erő," amellyel önmagát
s a mindenséget megvilágítani képes,
benne, bár a természet tagja, a ter-
mészet mintegy túlhaladt és túltett
önmagán. Ha az ember a legteljesebb
egységben van is az anyagi világgal,
ez egység mellett az embert saját-
ságos kettősség is jellemzi. Kötve is
van és szabad is. S csak az a filozó-
fiai embertan sz olg áltat . igazságot az
ember igazi mivoltának, amely ezt
a paradoxont nem akarja megszün-
tetni úgy, hogy csak az egységet,
vagy csak a kettősséget látja és ál-
lítja végérvényesnek. Ez igaz, de az
a benyomásunk, hogy Brandenstein
minden erőfeszítése hiábavalónak bi-
zonyul. Valahogy mégis csak a ket-
tősség melletti idea lisz tik us állásfog-
lalás sugárzik felénk műve minden
lapján. Hiszen még a tudatlan lelki-
jelenségeket is a "teljes tudat," tu-
lajdonképpen az ember .Jialhatatlan"
szellemi szubsztanciája itt még csak
sejtett, de a másvilágon majd nyilván
jelentkező léte bizonyítékának te-
kinti. - Vallási szempontból a misz-
tika híve. Az ember akkor lesz a
legnagyobb, akkor lesz igazán ön-
maga, akkor éri el rendeltetése, bol-
dogsága netovábbj át, amikor Isten-
élményben van része, Istennel "telí-
tődik". Ez különben úgy történik,
hogy Isten az ő legfelső "teremtmé-
nyében" (? l), az Istenemtierben "ma-
ga hajlik le teremtéséhez és azt bű-
neitől megváltva, végtelen szerétet-
tel emeli önmagához." Oe persze az
embernek, mint szellemileg szabad
teremtménynek döntenie kell Isten,
vagy az istentelenség mellett. Ha Is-
ten mellett dön t, Isten szellemi or-
szágának a tagj ava lesz. Ha teoló-
giailag kifogásolható nyelven is be-
szél Brandenstein, mindenesetre jól
esik az ilyeneket filozófiai munkában
olvasni. - Embertanának azonban
nem ezek az igazi értékei, hanem az

a hatalmas tudományos ismeret-
anyag, amelyet az emberre vonat-
kozólag világos tagolással magyar
nyelvünkön közöl s amelynek alapján
olvasói többnyire már maguk is ké-
pet tudnak alkotni a nagy kérdésről,
- kicsoda az ember. Ezt a képet
Braudenstein többnyire 'túlragyog!'>
színekben csillogtatja meg, de ez
alapfelfogásának, az idealizmusnak
természetes gyöngesége. Vető.

"Magyarok Csehszlovákiában
1918-193816

címen jelent meg Az Ország tlti«
nevíí folyóiratnak a könyvnapi sui-
ma. Ez a 220 lapos könyv 24 tanul-
mányban igyekszik beszámolni a cseh
impérium alá került magyarság éle-
téről: benne tehát véreinkról és így
rólunk van szó. A 24 tanulmány írója
közül 23 a trianoni határon kívül él;
ez a körülmény lehet többülenek a
mentségük, hogy miért kellett a vé-
res valóságot itt-ott elhallg atniok,
illetve csak sejtetve, szinte rnegszé-
pítve elénk raizolniok. A 23 tanul-
mány szerzője 20 év mérlegét kívánta
adni és tanulmányaik valóban feIöle-
lik a Felvidékkel elszakított véreink
életének egész területér. Külön tanul-
mányok foglalkoznak az egyházi, a
néprajzi. a politikai, gazdasági, rnű-
veltségi, társadalmi helyzettel. Saj-
nos, dr. Baráth Lászlónak a magyar
evangélikusság helyzetéről írt beszá-
molója (i. m. 17 és kic) nem mond-
ható hűnek, nagyon is látszik rajta a
szépítés és az elhallgatás gyakorlása.
Különösen azok veszik ezt nyomban
észre, akik - mint ezeknek a sorok-
nak az írója is - egészen személye-
sen élhették : át éveken át a jóformán
mindenéből kifosztott magyar evan-
gélikusság sorsát a Felvidéken. A fel-
vidéki magyar evangélikusség egész
helyzetének alapelvi beállítása téves,
elhibázott! Viszont el kell ismernünk,
hogy a felvidéki magyarság életének
minden ismerője az evangélikusság
helyzetrajzának fogyatékosságait, szé-
pítését igen jól korrigál hat ja, ha a
néprajzi helyzettel, kultúrális élettel
- itt is különösen a magyar iskola
helyzetével! - foglalkozó tanulmá-
nyokban keresgél. Azt sem hallgat-
hatjuk el, hogy azzal a hirhedt "cseh-
szlovák" földreformmal is egészen
másként kellett volna foglalkozni;
sokkal hívebb, a valóságnak megfe-
lelő képet nyú] t a magyar nyelvte-
rületen végrehaj tott és a magyarsag



gazdasági elvérzését elindító szőr-
nyű földreform ról dr. Machnyik An-
dor gazd. isk. tanár "Csallóköz" c.
gazdaságpolitikai könyve!

Mégis, minden fogyatkozása elle-
nére is fájdalmas szeretettel köszönt-
jük és öleljük szívünkre ezt a köny-
vet! Figyelmeztetés ez a csonka-ha-
zab eli magyarságnak-í már 20 éve
tart véreink rabsága, pusztúlása, -
lelki, erkölcsi és anyagi javakból
való kiforgatása! Figyelmeztetés ez
a csonka-hazabeli magyarságnak:
mint próbál megállani "az ellenséges
államhatalom ellenére is nemzet-tes-
tünknek cseh impérium alá került
része! Felelősségrevonás ez a könyv:
törődünk-e valóban elszakított vére-
inkkel és nem nézzük-e ölbe tett kéz-
zel idehaza, a csonka-országban is a
magyarság pusztulását, széthullá-
sát?!? - Ez a könyv is csak fokozta
magyar evangélikus értelmiségünk
felelősségét: megteszünk-e "mindent
nemzetünk lelki integritásának visz-
szaszerzése érdekében, - őrt állunk,
hogy Istennek egyházunkra bízott
tiszta szentigéje állandóan az Ö színe
elé állíthassa minden dolgában az
egész magyar népet; - okulunk-e az
elszakított magyar földön mindenütt
a magyarság ellen, a magyarság
pusztulására végrehajtott földreform-
ból és törődünk-e azzal, hogy a ma-
gyar föld mindenütt visszakerüljön a
magyar nép kezébe?!?

Azóta, hogy ez a könyv megje-
lent, szinte napról-napra erősebben
bizonyítja meg a felvidéki magyar-
ság nemzeti öntudatra ébredését. -
Tudunk-e hívő szívvel imádkozni és
igazi testvérszeretet szolgálatával se-
gíteni, hogy lsten szerint való újulils
válhassék és áldás szállhasson belőle
az egész magyar nemzet újra egybe
olvadó, boldog jövendőjére?!? J. L.

Erdélyi könyvek.
Az Erdélyi Szépmíves Céh két újabb
kötetében Tamási Aran: Ragyog egy
csiJJag című regényét és Tavaszy
Sándor: Erdélyi tetők címen össze-
foglalt utirajz-gyűjteményét adta ki.
Tamási a regényének valamí különös
rnisztikus keretet kölcsönzött, Az ol-
vasó nehezen tud dülöre jutni, hogy
itt valami rendkívüli mélységgel
vagy pedig az író megszokott iáté-
kos kedvének újabb megnyilvánulá-
sával áll-e szemben. Való,színülegaz
utóbbi az igaz. Viszont Tamási a ke-
resztyénségnek olyan mozzanatait is
érinti regényében, amelyekhez csak

levetett sárífva]: szabad k5zeiedni. így
nagyon vegyes benyomással olvassa
az ember ezt a sok megkapó, helyen-
ként szívverést elállítóan megrázó
részletű, de alapjában véve elhibázott
munkáját. Tavaszy Sándor út- és táj-
leírásában valami különös vonzás van.
A szerzö igazán nem rendelkezik
szép írói stílussal. Az érdekességeket
sem hajszolja. Eredetileg nem is a
nyilvánosság számára készültek ezek
az írások. Mégis felejthetetlen él-
ményként hat minden darabja. Ne-
héz elemezni ennek a hatásnak ere-
detét. Talán a bámulatosan fiatal os
lendület, vagy a látottakkal való te-
lítödés, még inkább talán az, amit a
szerző "transzilván elragadtatás"-nak
nevez, de leginkább az a sajátságos
szemlélet, amellyel a hívő ember le-
nyűgözve csodálja az Örökkévaló al-
kotásait. -an.

Agrárnépünk
valódi helyzetének feltárására két
újabb" kísérlet is történt. Az egyik-
ben Erdei Ferenc, a fiatalabb tár-
sadalomkutató nemzedék legképzet-
tebb, legkomolyabb és legszebben
író tagja igyekszik vázolni a pa-
rasztság világhelyzetét, Ezt a szin-
tetikus szemléltető beállítást arra
akarja felhasználni a szerzö, hogy a
lehető legteljesebb és legmélyebb be-
pillantást nyújthassa a földmívesné-
pünk élete felületein és mélységeiben
egyaránt uralkodó döbbenetes méretű
válságba. Az író könyve minden ér-
téke ellenére is csak klsérlet számba
mehet, és semmiképen sem nevezhető
érett műnek. Az összegyűjtött anyag
csak részben újkeletű, sok a harmad-,
negyed kézből vett ismeret és elég
kisterjedelmű az átnézett irodalom ah-
hoz, hogy megfelelő alapul szolgál-
hasson az írónak az egyetemes érvény
igényével fellépő megállapításaihoz.
A szerzö annyira telve van egyéni él-
ményei emlékeivel, annyira eltölti a
parasztszármazás, a megízlelt pa-
rasztsors tudata, sőt öntudata, hogy
alig érezte szükség esnek a líránál
szilárdabb fundamentom keresését.
Ezért inkább megragadó, mint meg-
győző erejű ez a könyv. A szerzö
szerint a paraszti életforma teljes vál-
ságban van. Ennek a krízisnek nem
lehet más a vége, mint átmenet egy
igazságosabb, emberibb, a paraszti
mivoltát teljesen elvesztett életrend-
be. Néhány paraszttípus főként tisz-
tán materialista alapon való szemlé-
lése természetes, hogy nem vezethet



th~s eredményre. Á másik rnunkábart
Scheret Péter "igy látom ént" CÍ-
men sorakoztat ja fel azokat az ada-
tokat, amelyeket általában el szok-
tak mondani a nagybirtok hivei vélt
igazuk védelmében. A szerző arra is
törekszik, hogy hű képet fessen az
alföldi földmíves nép társadalmi, gaz-
dasági helyzetéről. Minden jószándé-
ka ellenére is azonban e kép épen
olyan egyoldalú, mint Erdeié, csak-
hogy ő a másik végletbe esett: szépet
lát ott is, ahol csak sötétség van.
Nagy szükség van az optimizmusra,
de mindenekelőtt a valóság meglátá-
sára. A nagyon derűs szemlélet sok-
kal károsabb lehet, mint az ellenke-
zője, mert hazug megnyogvásban
tudja ringatni az embert és a cselek-
vést addigra halasztani, amikor már
végzetesen késő van. Nem emeli a
könyv értéket, hogy a szerző szűk-
ségesnek látja társadalomkutató íro-
társainak műveit sokszor szenvedé-
lyes hangon támadni. Az ő könyve
is rászorul a jóindulatra "és - a szin-
te emberfeletti megértésre. H.

A Bokrétások kiállítása
elsősorban azt a célt szolgálja, hogy
a Szent István-ünnepségekre idese-
reglö külföldieknek izelitőt adjon a
magyar népművészet értékéből.
Csakugyan a népművészet minden
ág ából ad egy csokorra valót. Külö-
nösen a szőttesek színes változatai
jelentenek szemet-szívet gyönyör-
ködtető látványt. Gazdag színezésük-
ben mennyi nemes egyszerűség, fan-
tasztikus mintákban mennyi tervsze-
rűség, az első pillanatban hasonlónak
tetsző motivumaikban milyen mély
változatosság, és minden kis darab-
ból mennyi alkotó erő sugárzik!
Mintha figyelmeztetne bennünket
mindez . a magyar néplélekben ki-
használatlanul heverő sok értékre.
Viszont a kiállítás paranyisága és a
kiállító helyek csekély száma mintha
azt kiáltaná felénk, hogy nincs már
sok idő a várásra, ha ezekre az ér-
tékekre még számítani akarunk.

-ro
Földes Ferenc:
Vereb község monogrétiéi«, Vereb,
1937. Vereb község képviselőtestüle-
tének kiadása a Magyar Társaság
Falukutató Intézetének támogatása-
val. 1\0 1. és Dömötör Sándor: Duna-
szentgyörgy népe. Magyar Társaság
Falukutató Intézetének kiadása. Bu-
dapest, 1937. 39 1.

Mindkét tanulmány ánnak a buz-
gó propagativ munkának gyümölcse,
amelyet a Magyar Társaság Falu-
kutató Intézete végez a magyar fal-
vak megismertetése érdekében. Az
első teljességre törekvő f alurnonog-
ráf'ia, Szorgalmas utánjárással, óva-
tos mérséklettel, a segíteni vágyás
őszinte érzéséből megírt könyv. A
falu életének sok mozzanata közül
különösen a történeti emlékek ked-
vesek a szerzőnek. Mintha visszaret-
tenne és épen ezért szántszándékkal
tompítottabbnak látná az író a két-
ségkívül rohamosan pusztuló refor-
mátus jellegű községet. Az igazi
életkérdések azonban a sorok között
is olvasni tudók előtt sorra felvillan-
nak, és leplezetlenül mutatják be a
dunántúli magyar református közsé-
gek életének csaknem egyetemes je-
lenségét, a paraszti életforma ször-
nyű válságát. A másik tanulmány a
szintén református népességű Duna-
szentgyörgy társadalmát ismerteti
nagy vonásokban. Itt is inkább a tör-
téneti elem az uralkodó, és egész
kis helytörténeti monográfiává szé-
lesedik a munka. Különösen érdekes
a török dúlás utáni, újra benépesülés
története. Református testvéreink
sorsában a mi népünk jövendője is
vissza tükröződik. Nagy haszon szá-
munkra az ilyen munkák olvasása,
mert a felelősségérzés felébresztésé-
re különösen alkalmasak. -no

Czakó István:
Anémetbirodalmi .Krett durch
Freude" mozgalom. A Magyar Tár-
saság Falukutató Intézetének kiadá-
sa. Budapest.

Az olasz Dopolavaro-rnozg alorn
mintájára megalakult ném et szabad-
idö-mozgalorn egész csekély díjért,
nagy családok tagjai számára ingyen
gondoskodik a szabadesték szórako-
zásairói, a szabadság idejének kelle-
mes és hasznos eltöltéséről, hosszabb-
rövidebb utazások szervezéséről, a
munkahelyeknek második otthonná
való átalakításáról, a tömegek test-
neveléséről, kiállításokról 'stb. Fel-
adatkörébe tartozik az olcsó lakóház
építési akció, továbbá az anya- és
csecsemővédelem stb. szervezése és
intézése is. Egész hajóhad, vonat-
színházak' és mozgókönyvtárak tö-
megei stb. állnak a mozgalom ren-
delkezésére. A hatalmas szervezet
rnunkáját legnagyobbrészt önkéntes
munkások ingyen végezik. -cu.



Bálint Sándor: NépÜnk finnépei.
Bálint rnűvének tárgya az egy-

házi, nevezetesen kat. egyházi év ün-
nepeinek néprajzi feldolgozása, az
egyes ünnepnapokhoz fűződő szoká-
sok összeállítása és magyarázata, le-
hetőség szerint a történeti fejlődés
kimutatásával, bő utalásokkal. Sz cr-
zö műve elején megkísérli a ma-
gyar vallásos néprajz elméleti fej-
tegetését. Teljesen igaza van abban,
hogy "a vallásos néprajzor nem le-
het a tudománynak sokszor egyolda-
luan racionális módszereivel értel-
mezni, hiszen itt a néplélek legsport-
tánabb rezdűléseiről van szó, amely-
nek fogalmi meghatározása sokszor
szinte lehetetlen." A szerző csak a
magyar katolikus néppel foglalko-
zik. Ez az elhatárolás többé-kevésbbé
lehetséges az ünnepnapok és ünnepi
szokások tárgyalásánál. Amikor azon·
ban a vallásos néprajz általános el-
méletében azt rnondja a szerző: "A
nép műveltségi (racionalis) áramlato-
kat, gyakorlati ismereteket a leg-
utóbbi időkig, az iskoláztatás elterje-
déséig alig tesz magáévá, csak mű-

-vészetí stílusokat, életformákat. Nem
véletlen, hogy ezeket a legújabb idő-
Idg a katolicizmus közvetítette a szá-
mára," továbbá: "A vallásos néprajz
feladata annak vizsgálata, hogy a
néplélek hogyan reagál a katolikus
előírásokra," - nyilvánvaló, hogy
müveltségi áramlatokat, gyakorlati
ismereteket, valamint művészeti stí-
lusokat, életformákat nem kizárólag
a katolicizmus közvetített a nép szá-
mára; tehát a vallásos néprajznak
nemcsak azt kell vizsgálnia, hogyan
reagál a néplélek a katolikus előtra-
sokra. - Úgy véljük, ez a szélesebb
látókörü szemlélet sem tudományos,
sem katolikus egyházi szempontból
nem csökkentette volna a mű értékét.

B. L.
Trikál József:
Az új szellemiség. Budapest, 1937.
Szent István Társulat-kiadása, 212
lap, ára 2.80 P. Új szellemiség e
könyv szerint az új thomizmus. Van-
nak mindentől független, objektív
értékek, mint az igazság, szépség
stb., melyek Istennek valósulásai e
világban. Az ember új szellemisége

az anyag elvűség és az öntörvénvszé-
rüségek kora után ezek felé fordult.

Megítélésünk szerint az u. n. ob-
jektiv értékeket megvalósulni hagy-
ni, úgyhogy ebben a hagyásban öntu-
datunk is benne van: bálványimádás,
öntevékenységünkkel megcselekedni:
törvényvallás, Isten e világban való
képviselőinek, mintegy közbenj árók-
nak tekinteni: indirekt Krisztustaga-
dás. Ez az "új szellemiség" valój á-

ban nagyon régi s a keresztyénség a
középkorban, bár nem minden ve-
szély nélkül, de szükségképen hozzá-
kapcsolódott. A mai kernak azonban
már nem ez az új szellemisége. Szük-
séges tehát a keresztyértséget ettől
az újnak mondott szellemiségtől, az
objektív idealizmustói elválasztani s
a mai kor helyesen felismert, valóban
új szellemiségéhez kapcsol ni. F. 1.

Külföldi folyóiratok.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás)

julius-augusztusi kettős száma Mar-
tin Behm egy költernényén kívül a
következö tanulmányokat hozza:
Schleitet: A hatodik kérés, Dibelius
Otto: Augsburg, Müller Eberhard:
Nemeslelkű emberek, Stökl Günther:
A német költészet áldásairól, Loe-
wenich Walter: A legfontosabb _ ó-

egyházi hitvallások, ~öwe Richard:
Képek Schütz Henrik életéböl, Bez-
zeI Hermann: A Lüneburg-i alföldön.
Megemlékezés Schlatterról, valamint
apróbb közlernények egészítik ki a
füzet gazdag tartaimát.

A Luthertum (Leipzig, Deichert-
kiadás) juniusi füzetében Oepke Jé-
zus mennybemeneteléről közöl tanul-
mányt; a juliusi füzetben Schomerus
a három legutóbbi világmissziói kon-
ferenciáról ir, Cteutzig János apos-
tol krisztolog iáj áról értekezik.

Az Evangelisebe Theologie (Mün-
chen, Kaiser-kiadás) megjelenését
egy időre a hatóságok betiltottak, az
újból engedélyezett folyóirat első fü-
zete, a juniusi szám közli a követ-
ző tanulmányokat: Eichholz György:
János 1. levele mint vigaszta ló írás
és a Szentírás egysége; Obetuileck
Hetmsnnus: Vocatio legitima; Wolf
Ernst: Törvény és evangélium Lu-
thernak á rajongókkal folytatott vi-
tájában. K.---------------------------------------

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.

A falyóiral elfogadása elöfizetési. kötelmtts~ggel jár,



Jelen 8z6.lD.unk lDunkat6.rsal:

Dr. Deák István, tanítóképzőintézeti tanár, Sopron. - Dr. Hilscher
Zoltán, tanár, Budapest. - Kóts László, lelkész, Lajoskomárom. - Pálfi
Miklós, s. lelkész, "Beled. - Scholz László, lelkész, Budapest. - Urbán
Ernő, lelkész, Budapest. - Virág Jenő, vallástanár, Budapest.

Szerkesztőségünkhöz beküldött könyvek:
Takaróné dr. Gáll Beatrix: Gazdaságetika. Budapest, 1938. Gergely

Rt. 208 lap, ára 5 P. - Kállay Kálmán: A tudományos és hivő theologia
védelme. Debrecen, 1938. 144 lap. - Csengödy Lajos: 1. István királyunk
emléke és az evangélikus keresztyének. 8 lap. - Kring Jenő: Zsigmond
Dezső emlékezete, 1879-1938. Budapest, 1938. 21 lap, ára 20 fill. - Szántó
Róbert: A nemzeti élet fundamentoma. Budapest, 1938. Ára 10 fiIl. -
Hirsch Emanuel: Die Umformung des christlichen Denkens in der Neuzeit.
Tübingen, 1938. 1. C. B. Mohr kiadása, 351 lap, ára 5.85 RM. - Eichholz
Georg: Die Antwort der Kirche auf den Ruf Gottes. München, 1938. Kai-
ser-kiadás, 32 lap, ára 0.45 RM. - Hammelsbeck Oskar: Leben unter dem
Wort. München, 1938. Kaiser-kiadás, 53 lap, ára 0.68 RM. - Reisner Er-
win: Der Brief an die Hebraeer. München, 1938. Kaiser-kiadás, 300 lap,
ára 3.98, kötve 4.88 RM. - Büchsel Friedrich: Die Offenbarung Gottes.
Gütersloh, 1938. Bertelsmann-kiadas, ára 2.70 RM. - Dalman Gustaf:
Arbeit und Sitte in Palaestina, V: Webstoff, Spinnen, Weben, Kleidung.
Gütersloh, 1937. Bertelsmann-kiadás, 396 lap, ára kötve 18.75 RM. - Klih-
ler Martin: Zur Lehre von der Versöhnung. Új kiadás. Gütersloh, 1937.
Bertelsmann-kiadás, V., 482 lap, ára kötve 8.25 RM. - Kahler Martin:
Zur Bifelfrage. Gütersloh, 1937. Bertelsmann-kiadás, VIlI, 466 lap, ára
kötve 8.25 RM. - von Loewenich Walter: Geschichte der Kirche. Witten,
1938. Westdeutscher Lutherverlag. - Brandt Tehodor: Kleine Bibelkunde.
Wiiten, 1937. Westdeutscher Lutherverlag. 151 lap.-Müller Karl: Kirchen-
geschichte, 3. kiadás. I kötet, 1. füzet. Tübingen, 1938. 1. C. B. Mohr ki-
adása, VIlI, 360 lap, ára 7.76 RM. - Ekklesia II. Die skandinavischen
Lander. Die Kirche in Finnland. Leipzig, 1938. Klotz-kiadás, 203 lap, ára
4.88 RM. - Brunner Emil: Wahrheit als Begegnung. Berlin, 1938. Furche-
kiadás. 155 lap, ára 2.25 RM. - Litt Theodor: Der deutsche Geist und das
Christentum. Leipzig, 1938. Klotz-kiadás, 64 lap, ára 1.35 RM. - Adam
Alfred: Nationalkirche und Volkskirche im deutschen Protestantismus.
Göttingen, 1938. Vandenhoeck & Ruprecht kiadás, 209 lap, ára 4.88 RM.
- Luthers Evang elien-Auslegung, 4. füzet. Göttingen, 1938. Vandenhoeck
& Ruprecht kiadása, előfizetési ára 1.35 RM. - Kalt Edmund: Biblisches
Reallexikon. 2. kiadás, 2. füzet. Paderborn, 1938. Schöningh Ferdinand-
kiadás, előfizetési ár 7.50 RM. - Grützmacher Richard H.: Religiens-
geschichtliche Charakterkunde, 2. füzet: Iindische Religionen, 3. füzet:
Vorderasiatische, afrikanische und amerikanische Religionen, Leipzig, 1938.
Deichert-kiadas, ára füzetenként 1.12 RM. -Gröber Konrad: Christliche
Kunst der Gegenwart: Auf'gaben und Pflichten. Freiburg i. B. 1938. Her-
der-kiadás, 118 lap, ára 1.05 RM. - Otterr Heinz: Calvins theologische
Anschauung von der Priidestination. München, 1938. Káiser-kiadás, 140 lap,
ára 3.60 RM. - Ruhmann Jenő: A soproni Evangélikus Líceumi Diákszö-
vetség ernlékkönyve, 1918-1938. Sopron, 1938. 221 lap.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. - A külföldi könyveknél
a nálunk is érvényes u. n. külföldi árak vannak feltüntetve.

1 MEG.JELENT :
D. Dr. KÁLLA Y KÁLMÁN

I tudományos és bivö teol6gia védelmében
ÁRA: 3 PENGŐ.
MegrendelhetI Oe br e c enb en, a Református Kollégiumban.



MEGJELENNEK
szeptember elején

1· KERESZTYÉN IGazsÁG FÜZETEI!
Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy eddigi szolgála-

tunkat újabb sajtóvállalkozással egészítjük ki. Szeptember
elején megindítjuk a Keresztyén Igazság Füzetei című
sorozatot. Kb. 16 oldalas füzetekben

a magyarság, az evangélikus egyház, de
legföképpen az egyéni keresztyén élet
egy-egy nagy és idöszerü kérdését akar-
juk az Ige fényénél a ma embere számára

megvilágítani !

Közérthető nyelven, elsősorban az evangélikus értelmiséghez
akarunk szólni, de figyelembe vesszük az egyetemes igényeket
is. Hogy nagy szolgálatunk eredményességének anyagi aka•.
dálya ne legyen, és a füzeteket mindenki megszerezhesse, az
árukat 10 fillérben állapítottuk meg. A Keresztyén Igazság
előfizetői nek a bérmentes küldés kedvezményét is meg-
adjuk. 10 füzet vételénél egy példányt ingyen küldünk!

Szeretettel és bizalommal kérjük Olvasóinkat, álljanak mellénk
ennél a munkánknál is a régi odaadással és hűséggel, hadd lehessenek
ezek a füzetek is szerény eszközök megújhodó evangélikus egyházunk
szolgálatában. .

Szeptember elején a következő füzetek jelennek meg:

1. Karner Károly; Magyal'ságunkpróbája. Az evangéli-
kusság nemzeti feladatai.

2. Ajkay István: Kegyúr vagy szolga! Az evangélikus
presbiterkérdés.

3. Vitéz Sréter Ferenc: lsten színeelötl. Az imádkozásról.
Egy füzet ára 10 fillér.

Még ma rendelje meg kiadóhivata~unknál:
. Győr, Pető'i-tér 2.

BAROSS NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA, GYŐR, ANDRÁSSY-UT 24.



KO NYYSIlE MIL E
A modern írástudomány munkái közt

állítsuk első helyre az agg kutatónak,
Dalman Gustafnak "Arbeit und Sit te in
Palaestina" c. nagyszabású művét, mely-
ből immár az 5. kötet jelent meg. (Gü-
tersloh, 1937. Bertelsmann kiadás, XIV.
396 lap, ára kötve 18.75 RM. A régebben
megjelent kötetek részletes en tárgyal-
ták a nap- és évszakokori alapuló élet-
rendet, a földmívelést, az aratást és a
gabona feldolgozását, a kenyér-, olaj-
és borgazdaságot. a jelen kötet a fonás-
szövés munkáját, valamint a ruházkodást
írja le. Dalman szinte elképesztően ap-
rólékos gondossággal dolgozza fel mind-
azt, amit erre vonatkozóan a Bibliaból
megtudhatunk. de egyúttal szenilélteti
anyagát a zsidó irástudomány emlékei-
vel és a még a legújabb időkig Paleszti-
nában megvolt ősi népi szokások feldol-
gozásával is. Műve elsőrendű szakmun-
ka, az evangélikus teológiai tudomá-
nyosság egyik legelső rendű büszkesége.

Pál apostol világát és gondolkozását
igyekszik hozzánk közelebb hozni Straub
Werner: "Die Bi/dersprache des Apo-
stels Paulus" c. művében . (Tübingen,
1937. ~. C. B. Mohr-kiadás, 183 lap, ára
5.85 RM.) Pál szívesen fejezi ki magát
képlesen és súlyos rnondanivalójának
könnyítésére szívesen alkalmazott ké-
peket, hasonlatokat. Szerző ezeket teszi
egységes" összefüggő vizsgálat tárgyává
és igyekszik ennek alapján világosabbá
tenni az apostol szernélyiségét, valamint
teológiáját is. Ha az eredmény nem is
mutat nagyon sokat, a munka pontos-
sága és gondossága magában is érték.
- Az újabbkori szinoptikus kutatásról
nyujt jól használható kritikai áttekintést
Grobel Kendrick ,)FormgeSichichte und
synoptische QueJlenanalyse" c. művé-
ben (Göttingen, 1937. Vandenhoeck &
Ruprecht, 130 lap, ára 4.88 RM.) Először
a formatörténeti kutatás kialakulását és
útját, majd anémet s azután angol-
amerikai szinoptikus, "forrás"-kutatást
ismerteti 1912 óta. Jól áttekinthető mű-
ve nélkülözhetetlen azoknak, akik a szi-
noptikus-kutatás útvesztőjében tájéko-
zódni igyekeznek.

Egy a teológiai tudományosság
szempontjaból nagyon fontos, de a gya-
korlati egyházi munka szempontjából is
égető kérdést vesz tárgyalás alá Wiken-
hauser Alfréd katolikus teológiai pro-

1938.,Szeptember. A "K~resztyéD Igazság" melléklete.

S:entlrdsmagyard:at.
Luther Martin:

Jona. Durchgesehen und für den
Leser von heute hergerichtet von
Gerhard Krause. München, 1938. Kai-
ser-kiadás, 84 lap, ára 1.35 RM.

\ ,
Luthernek e munkáia ma különös-

képpen időszerű. Jónás könyvéböl Isten
végtelen hatalma sugárzik ki, amely a
hívőket erősíti, az ellenséget pedig meg-
félemlíti. De mutatja azt is, hogy Isten
igéjének van hatalma megalázni és meg-
téríteni a hitetleneket és kornoly inte-
lem azon keresztyének számára, akik
megkeresztelve is pogányok, mert Ninive
lakosai megelőzik őket az üdvösségben
és vádolni fogják az utolsó ítélet alkal-
mával.
, Aki úgy érzi, hogy hitbeli erősítésre
van szüksége - és kinek ne volna erre
szüksége - annak nagy szolgálatot tesz
ez a .könyv, mint az egyedül hit által
való megigazulásról szóló prédikáció.

Pálfi.

A Szentirás
értelmezése és üzenetének tolmácsolása
napjaink fegégetőbb teológiai és gya-
korlati egyházi feladata. Ezért foko-
zott figyelmet kell szentelnünk mind-
azoknak a munkáknak, amelyek valami-
képen e cél szolgálatában állanak. Ezek
között különösen is kiemelkedik Luther
irásmagyarázati örökségének korszerűen
használható felelevenítése a Mühlhaupt
Ervin által gondozott Luthers Evetige-
Jienauslegung címen öt kötetre tervezett
vállalatban (Göttingen, 1938. Vanden-
hoeck & Ruprecht kiadása, megjelenik
64 lapos füzetekben. előfizetési ára füze-
tenként 1.35 RM.) Az eddig megjelent
négy füzet Máté, majd, Lukács gyermek-
ségí történeteit tárgyalja. Az olvasó el-
csodálkozva látja, hogy Luther milyen
aprólékos gondossággal és részletes tu-
dományossággal igyekezett az Irás szö-
vegét megérteni: fejtegetései és meg-
jegyzései ma is tanulságosak. Aki ezt a
magyarázatot olvassa, az megtanulja be-
csülni karunk tudományos írásmagya-
rázati munk áját is. E mellett Luther irá-
sai rendkívül gazdagok az Irás üzene-
tének a gyülekezetszerű felhasználására
alkalmas útmutatásokban.
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fesszor "Die Kirche als der mystische
Leib Christi nach dem Apcstel Pau/us"
c. munkájában (Münster i. W. 1937.
Aschendorff-kiadás, 244 lap, ára 3.38
RM.) Először általánosságban dolgozza
ki, mit jelent Pál apostolnak az egyház
s míg egyfelől meglepé nyiltsággal álla-
pítja meg az egyház eszehatologikus ka-
rakterét, addig másfelől különös nyo-
matékot ad az egyház-képzet szervezeti
mozzanatainak, a nélkül, hogya kettő
feszültségét észrevenné. A tárgyalás fö-
hangsúlya azon a képzeten van, hogy az
egyház .Krlsztus teste": a szerző igen
gondos és protestáns teológusok számá-
ra is tanulságos módon veszi az apostol
nyilatkozatait vizsgálat alá és meglepé
készséggel hajlandó a vallástörténeti ku-
tatás eredményeit is elfogadni.

Inkább népszerű munka Brandt Theo- .
dor .Kleine Bibelkunde" c. könyvecské-
kéje (Witten. 1937. Westdeutscher Lu-
therverlag, 152 lap), mely nagyon alkal-
mas első bevezetésül szolg álhat a Bib-
lia tanulmányozására. Nagyon ügyesen,
jól összefoglalva emeli ki a legfonto-
sabb tartalmi mozzanatokat, amelyek a
Biblia (0- és Újszövetség) egyes köny-
veinek a megértéséhez szükségesek: a
kritikai kérdések a háttérben maradnak,
minden hangsúly az Irás üzenetének a
megértésére esik. Kívánatos volna, hogy
minél hamarabb jelenjen meg magyar
nyelven is ehhez hasonló munka. K.

Abramovski Rudolf:
Das Buch des betenden Volkes.

Der Psalmen erster Teil. Stuttgart.
1938. Calwer Vereinsbuchhandlung,
244 lap, ára kötve 3.60 RM.
Egészen újszerű zsoltármagyarázó

könyv, 75 a közösségi istentiszteleti élet-
re vonatkozó zsoltárt tárgyal a szerzö,
Az egyéni imádságokat (zsoltárokat) a
második kötet ígéri. A szokott esztéti-
kai, kúltikus és történeti magyarázati
szempontok mellékesek számára és csak
a tárgyi megértés szempontiaból fon-
tosak, - lényeges azonban az, hogy a
zsoltárokat az istentiszteleti közösség
'nagy összefüggéseiben a teológiai érték
.szernpontjából nézzük: a bibliai hit és
imádság nagy mélységeit kutatva, Négy
nagy csoportba sorozza be a tárgyalt
zsoltárokat: Isten az Úr, Isten kegyelmi
kiválasztása, a kiválasztottak elesettsége
és az Isten győzelme és uralma. Ez a
csoportosítás jobban kiemeli a keresz-
tyénségnek is szóló és a zsoltárokban
levő isteni üzen etet.

A szöveg et önálló fordításban adja,
széljegyzetképen bőséges bibliai párhu-
zamos helyeket ad. Legnagyobb értéke:

a nagy összefüggések megláttatása és
saiát imádkozo életünk revizió alá vé-
telére sok indítás. Nagyon értékes rnű,
mely bibliaöráknál, lelkészek egyéni 01-
vasmányainál nélkülözhetetlen.

ZászkaJiczky P.

Althaus-Behm:
Das Neue Testament Deutsch. 12:

Namen und Sachweiser. Göttingen.
1938. Vandenhoeck & Ruprecht-ki-
adás, 122 lap, ára 2.74 RM.
A jeles bibliai kommentárnak utolsó

köteteként jelent meg a név- és tárgy-
mutató: gazdag felsorolását nyujtja a
három kötetes nagy mű minden jelentős
bibliai, teológiai, exegetikai, régiségtani,
bibliai-földrajzi és az egykorú vallások-
ra vonatkozó utalásoknak. Látszólag
száraz nevek a megfelelő bibliai helyre
való utalással, valójában egymásmellé
sorakozó bizonyságok a mü alapossága
és épen ezen tárgyrend alapján való
használhatósága mellett. Aki csak kissé
IS járatos a Biblia világában, az lát-
hatja nemcsak e tárgyrend összeállítá-
sában megnyilvánuló nagy gondosságot,
hanem az egész műnek épen a tárgyrend
által igazolt alaposság át, közérthetö jel-
lege mellett is a szolid tudományosság
eredményeit magában foglaló és erre
utaló gondosságát.

Ezt az alkalmat is megragadjuk,
hogy épen napjainkban, amikor újból
felébredt az Irás iránt való érdeklődés
az emberekben, ezen megbízható, köny-
nyen érthető, és ;négis alapos munkára
a figyelmet felhívjuk. K. J.

Egyfjd:történet.
Hirsch Emanuel:

Die Umformung des christlichen
Denkens in der Neuzeit. Tübingen,
1938. 1. C. B. Mohr-kiadás, 344 lap,
ára 5.85 RM.
Az európai szellem a 18. század kö-

zepe óta mélyreható váltoaáson ment
keresztül, rnely döntő befolyással volt
a keresztyén gondolkodásra is. Teoló-
gusok és lelkészek csak szívós munká-
val tudják ma ismét beleélni magukat
abba a keresztyén gondolatvjlágba,
amely a 18. század óta végbement vál-
tozás előtt az európai szellemiséget je-
lentette s amelyet a reformáció iratai
is lehelnek. Másfelől parancsoló szükség
számunkra, hogy megismerjük azokat a
tényezőket, amelyek az európai szellem-
nek ezt a beláthatatlan jelentőségű vál-
tozását létrehozták és hogy' ennek se-
gítségével nyomon tudjuk kísérni a ke-
resztyén gondolkodás fokozatos szét-



~oriásának, eivliáglasodásának oly fáj-
dalmas történetét. Hirsch ehhez a kér-
déshez ad rendkívül tanulságos olvasó-
könyvet, amennyiben ügyesen összeválo-
gatott szemelvényekben mutatja be
előttünk a korukra döntő hatást gya-
korolt gondolkodók at a felvilágosodás-
tói anémet idealizmuson keresztül egé-
szen Hegelig, valamint a felvilágosodás
teológiáj ától Schleiermacheren keresztül
egészen Baurig. Valóban kívánatos vol-
na, hogy ennek az olvasókönyvnek a
gazdag anyagát minél többen átdolgoz-
zák, akik a keresztyénség jelenlegi hely-
zetét tisztán akarják látni. Nagyon ör-
vendetes és kívánatos volna azonban az
is, ha Hirsch egy ehez hasonló olvasó-
könyvben mutatná be az európai szellem
történetét a ném et idealizmus összeom-
lásától a materializmuson és a natura-
lizmuson keresztül a napjainkban újra
éledő spiritualizrnusig. Kívánatos volna
az is, hogyaszöveggyűjtemény nagyobb
figyelemben részesitse a francia és an-
gol gondolkodást. K.

von Walter Johannes:
Mystik und Rechtfertigung beim

[ungen Luther. Gütersloh, 1937. Ber-
telsmann C. kiadása, 40 lap, ára -.90
RM.
Luthernak a misztikához való viszo-

nya még mindig sokat vitatott kérdés.
Szerző bö idézetanyag kapcsán azt a
tényt igyekszik megmagyarázni, hogy
Luther akkor, amikor reformátori alap-
felfogása a megigazulásról lényegében
már kialakult, nem csupán dicsérettel
említ egyes misztikusokat, hanem a
misztikának olyan kifejezéseit is hasz-
nálja, 'amelyek ellentétben, vagy leg-
alább feszültségben vannak a megigazu-
lásrói vallott felfogásával. Ennek ma-
gyarázatát a szerző abban látja, hogy
Luther a misztikus kifejezéseket refor-
mátorilag "átértelmezte," vagyis tulaj-
donképen félreértette, de gyümölcsöző-
en. Jellemző példa erre a házasság ké-
pének alkalmazása Krisztus és a lélek
viszonyára a keresztyén ember szabad-
ságáról szóló iratban. A "produktiv fél-
reértés" magyarázatát egyébként már
korábban Seeberg Erich is alkalmazta.

W. D.
Lerche Otto:

NikoJaus von Amsdorfl. Ausge-
wahlte Schriften. Güttersloh. 1938.
Bertelsmann C. kiadása, XXII, 144
lap, ára 3.75 RM.
Luther hű munkatársának, halála

után pedig következetes híveinek, az
ú. n. gnesiolutheránusok egyik vezéré-

nek gondolkodását, harcos és megalku-
vást nem ismerő érdekes .egyéniségét
mutatják be az itt közölt kisebb iratai.
O volt az, aki a tiszta reform áto ri taní-
tás védelmében vívott harc hevében arra
a merész állításra ragadtatta magát,
hogy a jócselekedetek az üdvösség
szempontjából egyenesen károsak. A
reformáció továbbfejlődésének és szel-
lemi világának teljesebb megismeréséhez
szükséges a jelentősebb mellékszerep-
lökre , is figyelni. Ez a kiadás igen hasz-
nos és több tekintetben tanulságos is eb-
ből a szempontból. A bevezetés rövid át-
tekintést ad Amsdorff életéről, munkás-
ságáról, hatásáról és jelentőségéről.

W. D.

Schnürer Gustav:

Katholische Kirche und Kultur in
der Berockzeit. Paderborn 1937. Schö-
ningh F. kiadása, XVI, 804 lap, ára
9.38 RM.
A svájci freiburgi egyetem tudós

professzorának ez a könyve közvetlen
folytatása korábbi háromkötetes nagy
művének a középkori egyház és kul-
túra kapcsolatairól. Ebben a kötetben,
mely a 16. sz. elejétől kb. a 18. sz.
közepéig terjedő időt öleli fel, annyi-
ban korlátozza célkitűzését, hogy csak
a római katolikus egyházat veszi figye-
lembe és ezt az egész korszakot a ba-
rokk jelző alá foglalja. A barokk értel-
mezésében elutasítja azt a felfogást,
mintha az egyszerűert az ellenreformáció
művészete és kultúrája volna; annak ke-
letkezését a 16. sz. kezdetén, Rómában
látja. Rórna, valamint az új stílusnak a
katolikus megújhodással való összekap-
csolódása biztosítj a a barokk kultúra
egyházi jellegét, amit a szerzö nagy lel-
kesedéssel hangsúlyoz és szinte a kato-
licizmus diadalát látja abban, hogy ha-
tása alól a nemkatolikus országok sem
vonhatták ki magukat. A barokkban lát-
ja Nyugat utolsó közösségi kultúráját.
Mi persze nem húnyhatunk szemet az
előtt, hogy ez az egyházias kultúra na-
gyon is világi elemekből szövődött (a
renaissance Rómajának talajából nőtt
ki!) és ebben van magyarázata rövid
ideig tartó tündöklésének, elvilágiaso-
dásának (rokokó) s az erőteljesen fel-
törő racionalizmussal szemben való el-
bukásának is. - A könyv különben igen
gazdag anyagával kirívó túlzások tói
mentes, higgadt előadásával igen érde-
kesen és tanulságosan tárja elénk az
újkori római katolicizmus szellemi éle-
tét. Valóban az újkori katolicizmus
nagyszabású kultúrtörténetét kapjuk
b~n~, W. ~



Schröder Kurt:
Das FreiheitsprobJem Jn der zwei-

ten Hfi/fte der deutschen Aufklfirung.
Gütersloh, 1936. Bertelsmann-kiadás.
Á német felvilágosodást két nagy

áramlat járja át, mindkettő másképen s
mindkettő elégtelenül küzködik az embe-
ri szabadság örök kérdésével. Az egyik a
megvilágosodott ész képességeire alapí-
tott választó szabadságot vallja, de nem
tud megbirkózni azzal a ténnyel, hogy
3Z ember mégsem ura önmagának, vá-
lasztásaival és intellektuális erölködé-
seivel sem tud változtatni belső rnivol-
tán. A másik eszmeáramlat az ember-
nek külső és belső tényezőktől való
meghatározottságát és teljes megkötő-
zöttségét vallja, és hajótörést szenved
azon a másik tényen, hogy az ember
mégis felelős önmagáért és ezt a fele-
lösségét mélyen érzi is minden megkö-
töttsége ellenére. A szerzö tisztán látva
emberi természetünk eme kornplex vol-
tát, hitünk dialektikus megoldását adja:
midön deterrninálva vagyunk a termé-
szeti szükségképeniségben, mint teremt-
mények, ugyanakkor szabadok is va-
gyunk Istenhez való viszonyunkban.

F. J.

Regnum.
Egyháztörténeti évkönyv. Közzé-

teszi: a magyar katolikus történet-
írók munkaközössége. Budapest, 1937.
283 lap, ára 10 P. I

Tizenöt értékes tanulmányt foglal ma-
gában. Ezek közül csupán egy nem ma-
gyar vonatkozású, a többi mind a ma-
gyar római katolicizmussalfoglalkozik.
A szerzök nemcsak a téma kiválasztásá-
val szolgálják a magyar római katolikus
történetírást, hanem eddig elhanyagolt
szempontok alkalmazásával, a probléma-
kör kitágításával is. Igen jól látják, hogy
sokat-sokat kell még dolgozni a magyar
keresztyénség mult jának felderítésén, a
valóságos magyar egyháztörténelmen. A
magyar evangélikus egyháztörténetírás
részéről is köszönettel tartozunk nekik
gondolatkeltő, ismeretnövelő tanulma-
nyaikért. Vanyó Tihamér az egyház-
megye-történetírásról értekezik; azok a
teendők, amelyeket felvázol az övéi szá-
mára, minket is terhelnek egyházunk ra
vonatkozóan. Bálint Sándor "Népünk
imádságairól", Gárdonyi Klára a bieder-
meier-kor vallásosságáról ír, szintén ta-
nulságosan. Bartha Istvánnak és Pásztor
Lajosnak a tanulmányai középkorvégi
külföldi szellemi kapcsolatainkról illető-
leg Temesvári Pelbárt es Laskai Ozsvát
tanításáról nélkülözhetetlenek lesznek
ezentúl a magyar reformáció elözrné-

nyelnek vizsgálatáná]. A többi kőzűl
megemlítjük még Ifj. Iványi-Grünwald
Béla írását Széchenyi vallásosságának
kérdéséről. S. J.

.Il: egyfjd: taD1tdsa.
Vilmar A. F. C.:

Dogmatik. Uj kiadás. Bértelsmann-
kiadás. Gütersloh, 1937. 776 lap, ára
7.50 RM.
Figyelemreméltó jelenség az, hogy

több multszázadbeli ném et teológus
munkáit adják ki újra. Ez a körülrnény
annak .a bizonytalanságnak a jele, amely
kerékkötője a komoly munkának és
amely az egyházi válság következrné-
nye. Viszont bátor lépés is ez az újjá-
épülés felé, amikor korukban mellőzött,
agyonhallgatott emberek tanuságtételét
megelevenítik.

Vilmar törekvése, hogy minden spe-
kulációtol és retorikától tartózkodva,
egyedül a kinyilatkoztatás tényeire, ese-
ményeire támaszkodjon, továbbá, hogy
amit Isten a hívőnek ad, azt csakugyan
megtapasztaljuk, igazi, benső sajátunk-
ká, életünket meghatározó erövé, a szó
igazi értelmében valóságg á váljék szá-
munkra, sokat mondó minden ~mai egy-
házi tanítónak és igehirdetőnek.

Példaadó az a következetesség, amely-
lyel az exegezisre alapítja tanítását.
Hitvallásaink összefüggésébe, igazi ér-
telmébe nagyszerű betekintést ad. Tar-
talmilag mély, vonzó, eleven formában.
Szükségünk van arra az őszinteségre,
amellyel megvallja. hogy az egyház és
az eschatológia gazdagságából mennyire
keveset tettünk magunkévá, amit pedig
Isten a Bibliában nekünk szán és nekünk
tartogat. . U. E.

Engelland Hans:
Am Anfang schu! Gott Himmel

und Erde. Berlin, 1938. Furche-kia-
dás, 144 lap, ára 240 RM.
Az' Otestamentumnak W. Viseher által

megindított teológiai exegesise egész sor
munkára adott indítást. A Biblia első fe-
jezeteiről meg éppen már a negyedik
könyv jelenik meg rövid idő alatt. En-
gelland nem kíván mást, mint tovább
adni ezeknek a fejezeteknek rnondani-
valóját abban az állító, igazság-igényé-
vel elénkbe toppanó beszédformában,
amelyben a Biblia is megszólal. Három
nagy szakaszban tárgyalja a teremtést,
a bünesetet es a kinyilatkoztatást. Ez
utóbbi a legérdekesebb, mert itt tárja
fel a két szövetség egy bekapcsolódását
és az Otestamentumnak .Krísztus-tanu-
sag át", élesen világítva meg a két szö-



Vétség küiÖnbÖzŐségét ls. J6 útmutatds
a jó vallástanításhoz. S. L.
Engelland Hans:

Drei Wege zu Gott? Berlin, 1938.
Furche-kiadás, 23 lap, ára 0.23 RM.
Aktuális írás. A három útj amelyről

beszél: a népi hit, a római katolikus hit
és a reformátori-bibliai hit útra. Az első
szerint Isten és ember lényegében egyek;
a második szerint az ember hasonló Is-
tenhez; a harmadik ellentétben látja
őket. Ez szabja meg a Krisztushoz való
viszonyukat is: az elsőnek nem kell
Krisztus, a másodiknak részben kell csu-
pán, a harmadiknál minden Krisztuson
áll. Tanulságos füzet. S. L.
Schlink Edmund:

Gesetz und Evangelium. München
1937. Kaiser-kiadás, 102 lap, ára 1.20
RM.
Sch link tanulmánya tulajdonképpen

a barmeni 2. hittétel evangélikus hitval-
lási jellegének ígazolására készült. Ezen
a részletfeladaton azonban messze túl-
nőve a törvény és evangélium viszonyá-
ról szóló terjedelmes értekezéssé lett.
Feladatának fontosságát maga emeli ki,
amikor a bevezetésben megállapítja,
hogy minden egyházi tanítás és igehir-
detés témája tulajdonképpen a törvény
és az evangélium. Isten igéje mint tör-
vény és mint evangélium szól a gyüle-
kezethez. Törvény és evangélium viszo-
nyának, különbözőségének s egységének
helyes ismerete nélkül az egyház taní-
tása és élete könnyen tévútakra juthat.
Még olyan látszólag külsőleges kérdé-
seknél is mint pl. az egyházkormányzat
kérdései döntő jelentőségű a törvény és
evangélium viszonyának helyes ismerete.

Sch link tanulmánya tulajdonképpen
a lutheri hitvallási iratok idézeteiből
épül fel. Hangsúlyozottan az a szándé-
ka, hogy az egyház idevonatkozó taní-
tását tolmácsolja. Hatalmas anyagot
hord össze s szinte kimerítő ismerteté-
sét adja hitvallási irataink idevonatkozó
kijelentéseinek. G. Gy.
Lambinet Ludwig:

Christozentrische ReJigionsphiJoso-
phie? München, 1938. Kaiser-kiadás,
102 lap, ára 1,73 RM.
Barth vallás-fogalmát veszi vizsgálélt

alá, amely leszámolt a modern keresz-
tyénséggel. A keresztyénség nem egy a
sok vallás között, hanem felelet minden
vallásnak a kérdéseire. Nem a vallásból
nézi a keresztyénséget, hanem a kinyi-
latkoztatásból a vallást. A vallás az
emberi szellem csúcsa és minden embe-
rinek a gyökere, de a vallás értelme el
van rejtve. A vallások az élet kérdéses

voltára döbbentenek, de nem tudnak
megoldást adni. Krisztusra mutatnak rá,
aki az egyetlen megoldás.

.A sok érdekes kérdés között leg-
meglepőbb a gyökeres ellentét, a római
és az evangéliumi keresztyénség között,
Az előbbi szerint az ember a maga ere-
jén megismerheti Istent, az útóbbi sze-
rint csak a kinyilatkoztatásból élő hít-
ben találjuk meg Istent. Ve.
.Il: egy.(já: JgefjJrdetése.
Fendt L.:

Grundriss der Praktischen Theo-
logie. Tübingen, 1938. I. C. B. Mohr-
kiadás, 134 lap,ára 2.93 RM.
Teológiai hallgatóknak szánt tan-

könyv, amelyből azonban minden teolo-
gus tanulhat. Több kötetböl fog álla-
ni. Ez az első kötet két részt tárgyal:
1. Alapvetés. Ebben a gyakorlati teo-
Iog ia története, helye és értelme van
megírva mozgalmasan és élvezetesen.
Legfőbb jellemzője az alapvetésnek,
hogy teljesen a gyülekezet érdeke áll
a középpontban. 2. Az "újszövetségi gya-
korlati praxis" mint "ige és szentség"
közöttünk a jelenben. E komplikált cím
mögött nagyszerű útmutatásokat ad az
ekklesiologia, a cura pastoralis és végül
a homiletika mezőin. Kitűnik az igehir-
detés terjedelmes fejezete. Nem csoda,
hiszen Fendt ízig-vérig homiIéta. S nem-
csak az "elvi homilétika" kerül szóba,
hanem sorra kerülnek konkrét tanácsok
is: hogyan exegetálok, hogy alkalma-
zom a szöveget, hogyan készülök egy
prédikációra, hogyan irom meg és mon-
dom el. Aki ismeri Fendt eredeti ele-
ven ír ásmódj át, nagy olvasottságát és
sokoldalú tehetségét: beiratkozik a hall-
gatói közé. S. L.
Schreiner Helmuth:

Das Alte Testament in der Ver-
kűndigung, Schwerin, 1937. Friedrich
Balin-kiadása, 114 lap, ára 2.10 RM.
Valóban aktuális Schreiner rostocki

professzor pompás könyvecskéjének
minden mondanivalója, amelyben az
igazi evangélikus elvi állásfoglalásnak
teljesen megfelelő gyakorlati útbaiga-
zítás arra a kérdésre adja meg a félre
nem érthető feleletet: hogyan kell ötes-
tamentumi textusok alapján prédikál-
nu nk ma, amikor az Ótestamentum el-
leni támadásnak egyre nyilvánvalóbbá
lesz a teljes Szentírás, az Isten igéjének
igazsága, illetve végső sorban az ótesta-
mentum ura, a Jézus Krisztus ellen lá-
zadó jellege. Bárcsak nálunk is minden
evangélikus igehirdető megismerné és
használná ennek a "jó fegyvernek" se-
gítségét! J. L.



Iwand H. i.:
Von der GetneÍnschaft chrlstI1chen

Lebens. München 1937. Kaiser-kiadás,
27 lap, ára 0.38 RM.
Két igehirdetést tartalmaz ez a fü-

zet, mely tükre a hitvalló egyház küz-
delmes, üldözött életének.. s az újrefer-
mátori teológia eszméltető, egyház-kö-
zösségépítő munkájának. Mindenekfe-
lett azonban írásmagyarázat ez a két
beszéd a szó legnemesebb értelmében,
Az ige kifejtése, a Szentírás ige-tartal-
mának tolmácsolása a mai gyülekezet
nyelvén. Éppen ezért e beszédek életből
'életbe szólnak, az Élet üzenetet hir-
detve. Hangzik ez az üzenet pedig kű-
Iönösen azqk felé, akik az újra felfe-
dezett és magas polera helyezett közös-
ségi (népi, nemzeti, állami, stb.) életet
Krisztus nélkül, sőt Krisztus ellenére
képzelik el és szeretnék berendezni.

G. Gy.
Bezzel Hermann:

Die Freude am Herrnunsre Starke.
Stuttgartr 1937. Gundert-kiadás, 127
lap, ára 0.75 RM
A neuendettelsaui diakonissza-anya-

ház egykori rektora, majd a bajoror-
szági egyháztartomány főpásztora tesz
bizonyságot az ő Uráról ebben a hét
prédikációban, amely 191O-ben hangzott
el a müncheni diakonissza-ház kápolná-
jában. Mindegyik prédikáelót - akár
a perikópán, akár Ú. n. szabad-textusori
épült fel, ~ az igazi biblicitás kriszto-
centrikus mélység e jeIlemzi; mindegyik
a bűneinkért keresztre feszített és meg-
igazulásunkra feltámadt, élő Krisztust
prédikálja,' ezért korszerű ma is, - és
mindegyiket az a bensőséges meaitéciás
hang jeIlkmzi, amelyet kívánva-kívá-
nunk magyar szószékeinkre is az igen
sok helyen uralkodó rétorika helyébe,

I J. L.
Hosse Joseph:

Die Kircbenvéter und das Evange-
lium. Freiburg i. B. 1937. Herder-ki-
adás, 242 lap, ára 4.35 RM.
Hosse ezt a munkát Aquinói Tamás

'"arany lánc" círnű művéböl áIlította
össze. 4 Catena aureaee.iarany lánc" a~
evangéliumokat görög és latin egyházi
atyák és egyházi í.rók műveiből vett
szemelvényekkel magyarázza. A szerzö
csak. ~z evang~liut?i, perikopák magyárá-
zatait válogatja ki es adja megrövidítve.
Érdekes és tanulságos a könyv, mert be-
lőle a régiek irásmagyarázatát ismerhet-
jük meg. Elsősorban a gyakorló lelkészek
használatára készült, hogy elmélyítse az
igehirdetést. Sok értékes gondolata el-
leJÍére is azonban lépten-nyomon érez-

zűk, hogy IdsfuagYárázatá néni hatol
el az evangélium központi tartaImához.
A reformáció megtanított bennünket mé-
lyebbre tekinteni. K. P.

.Ilz egyljdz misszióla.
Guttmann Bruno:

Freies Menschentum aus ewigen
Bindungen. KasseI. Barenreiter-kia-
dás, 106 lap, ára kötve 2.70 RM.
Guttmann nevét nagyon kevesen is-

merik közöttünk. Pedig nekünk is föl
kellene f'igyelnünk szavára. Guttmann
ugyanis nemcsak karunk egyik legkivá-
lóbb misszionáriusa és a missziói és nép-
rajzi tudományok egyik legnagyobb te-
kintélye korunkban, hanem egy olyan
nagy igazság megszólaItatója, amely-
nek a megszívlelésére jóformán az utol-
só óra ütött számunkra. Szerinte - a
keresztyén gyülekezetnek és egyháznak
Isten gondolata szerint való fölépítése
csakis az ősi faji és népi alapokon föl-
épülö társadalom formáinak a fölhasz-
nálásával lehetséges. Guttmann ezt saját
munkaterületének, a Kilimandzsáró lej-
tőjén lakó dzsagga népnek a példájával
bizonyítja, de az általa meglátott igaz-
ságokat olyan plasztikusan állítja sze-
münk elé, hogy szinte automatice lép-
nek elénk azoknak magyar vonatkozásai.
Kínos kérdéseket szólaltat meg lelkiis-
meretünk. Mit tett egyházunk magyal
népi kultúránknak, ősi társadalmi for-
máinknak a megőrzése, az evangélium
éltető légkörébe való felemelése terén?
Nem keIl-e fájdalommal megállapíta-
nunk, hogy drága kincseket értelmetle-
nül, botoran eltékozoltunk. veszendőbe
hagytuk menni azt, ami. az evangélium-
mal egybeforrva megingathatatlan gát-
tá lehetett volna elnemzetietIenítő s ez-
zel együtt erkölcsromboló áramlatok el-
len? Guttrnannak ezt a munkáját s ezzel
együtt többi műveit is rrrelegen ajánljuk
minden olvasónknak. P. P.
Dittmer Hans:

Mission? Tatsachenberichte aus al-
ler WeIt. Göttingen, 1937. Vanden-
hoeck u. Ruprecht kiadása, 184 lap,
ára 2.70 RM.
E~ a kötet a misszió világából

vett rövid történeteket ad, hogy azok
együttesen a misszió apologiáj ává le-
gyenek. Először olyan tényeket vonul-
tat el előttünk, amelyek a misszió szük-
séges voltát igazolják, majd a missziói
munka lényegét világítja meg különbö-
zö oldalról, végül pedig a missziói mun-
kát mutatia be a maga teljes változatos-
ságában. Jellegzetes tényeket állít elénk,
amelyek már mint puszta tények is
igazolják a misszió jogosultságát. Ezt



természetesen töredékes jellegű, anek-
dotaszerü történetkékkel nem érhetné el
s ezért hosszabb, részletesen kidolgozott
olvasmányokat ad. Ezek némelyike bő-
séges anyagot szolgáltat egy missziói
előadás számára is. P. P.
Ansteín Hans:

Feckeltriiger. Erzahlungen aus drei
Erdteilen. Stuttgart, 1938. Evang.
Missionsverlag. 156 lap, ára 2.10 RM.
A szerzöt jól ismerjük. Régebben

gyakran ellátogatott Magyarországra
azokba a gyülekezetekbe, amelyek még
fönntartották a Bázeli Misszióval való
kapcsolatukat. Akkor megszeretett ben-
nünket és irántunk való barátságának
sokszor tanújelét adja. A missziói iro-
dalom munkásai közül azzal válik ki,
hogy beutazta az egész világot és saját
tapasztalatából ismeri a misszió munka-
területeit. Ez a könyvécskéie is azért
vonzó, mert jórészt személyes élmé-
nyeit rnondia el az öt jellemző feszte-
len, közvetlen modorban. Az egyes el-
beszélésekből a világmisszió nagyvonalú
képe bontakozik ki, de egyes részei is
különálló egészek. Alkalmas a könyv
olvasmánynak is, csinos kiállításánál
fogva ajándéknak is és egyes fejezetei
missziói órákon, vallásos estélyeken is
fölolvashatók. P. P.

Evangéluml nevelés.
Cordier Leopold:

Evangelische Piidegoglk, 1. kötet
Christliche Erziehungsgedanken und
Christliche Erzieher. 350 lap.

II. kötet: Die Jugenderziehung vor
der Christusfrage. Die Christusbot-
schaft der Schrift und das Erzie-
hungs- und Bildungswerk der christ-
lichen Kirche. 1. rész. Schwerin,
1938. Friedrich Bahn-kiadása. 388 lap,
ára 9 RM.
Annak a teológiai megújulásnak,

amely a reformátori teológiához való
visszatérésnek a következrnénye, egyik
örvendetes és nagyjelentőségű' rnozzana-
ta a pedagógiai gondolkodásnak teoíö-:
giai alapra való helyezkedése. Cordier
eddigi publikációi és az előttünk levő
két kötet teljes joggal engednek arra
következtetni, hogy a neveléstudomány-
nak a reformátori teológia fundamento-
mára fektetett földolgozását kapjuk. A
teológiai álláspont következetesen ér-
vényesül mindjárt az első - 6 évvel
ezelőtt megjelent - kötet összeállítá-
sában is, amely forrásgyűjteményt ad.
Látjuk, hogyaneveléstörténetnek olyan
szemlélete áll mögötte, amely nyiltan
és bátran keresztyén a szö bibliai ~S re-
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formátori értelmében. A források tel-
jes nyiltsággal szólaltatják meg azt a
feszültséget, amely a keresztyénség és
az antik rnűvelődés találkozásának és
kényszerű szövetségének a következrné-
nye az ó- és középkorban épen úgy,
mint a reformáció korában. Az egész
műre alapvető jelentőségű a most rnez-
jelent félkötetben az első fejezet, amely
mesteri világossággal es félreérthetet-
len határozottsággal vonja meg az an-
tik idealizmustóI elválasztó határvona-
lat es tesz vallást arról, hogy Jézus
Krisztusnak adatott minden hatalom a
mennyen es a földön, tehát - a neve-
lés területén is. Ezt követi a bibliai
alapvetés, amely az Úr föltámadásában
látja a maga kicsúcsosodását es az élő
Krisztus egyházában találja meg a ke-
resztyén nevelő munka lehetőségét.
Ezután az alapvetés után merőben úi-
szerű és termékeny szempontok vilá-
gítj ák meg a nevéléstörténetnek azt a
szakaszát, amelyet ez a félkötet tar-
gyal. Nag-y érdeklődésseI várjuk a kö-
vetkező félkötetet. P. P.
Vegyesek.
Leese Kurt:

Die Religion des protestantischen
Menschen. -Berlin, 1938. Junker és
Dünnhaupt kiadása, 386 lap, ára köt-
ve 9 RM.
A "protestáns ember" vallásosságá-

nak a feltárása ma nemcsak szellem tör-
ténetileg, hanem egyházi szempontból is
fontos feladat. Leese először a protes-
tantizmus mibenlétét vizsgálja, amint az
Schleiermachertól fogva Tröltschön ke-
resztül egészen Tillichig a teológia tör-
ténetében jelentkezik: már ennek során
élesen elválasztja egymástól a reformáció
alapj án álló hívő embert es a "protestáns"
embert, akit ezért tulajdonképen helye-
sebb volna "modern" embernek nevezni.
A "protestáns elv" alapelemeit is nem-
csak az őskeresztvénségböl és a refor-
mációból átvett, de a "modern" kritika
által mezszürt vallásos elemekben, ha-
nem egyúttal az idealizmusban és a ter-
mészetmisztikában is keresi. Az öske-
resztyénségből és a reformációból Leese
éppen azt tagadja meg, ami annak rnin-
den egyebet meghatározó középpontja:
a Krisztushitet. Ezzel Leese "protestáns
embere" lényegileg a jelen század for-
dulója táj án olyannyira elterjedt "mo-
dern" g-ondolkodás epig onjának mutat-
kozik. Ha teológiailag ily módon Leese
,.protestáns embere" némileg megké-
settnek látszik is és ezért annál kíno-
sabban is hat az a nem mindenkor izlé-
ses polémia az általa pseudodialektikus-
nak nevezett teológiai megújhodás és a



szét az exegesis és dogma történet vilá-
gosságáhan azokat az argumentumokat,
amelyeket egyformán hangoztatott a Ii-
berális katolicizmus és a liberális pro-
testantizmus. A lelkipásztor osztatlan,
teljes odaadással végzett szolgálata áll
az előtérben. E mellett hatalmas bizony-
ságtételt hallunk a kegyelem erejéről,
amely meg tud tartani a szüzességben,
érintetlen tisztaságban.

Simon érdekes és tanulságos könyve
végigkíséri a pap és a hívek viszonyá-
nak változását. Megdöbbentően tárul
elénk az elvilágiasodás hatása a 19. és
20. században. Csak a papok dolga lesz
az egyház, a fejek fölött száll el a pré-
dikáció, a hivek legfeljebb jelen vannak,
de nem vesznek részt szívbéli odadással
az egyház életében.

Meg kell újra látnunk, hogy az egy-
ház Krisztus teste, az igehirdetéssel meg-
bízottak és a hívő hallgatók egysége.
Egymás számára vannak· rendelve és
egymás nélkül nem lehetnek el. Nem-
csak a tanítás, lelkipásztorolás, szeretet-
rnunka, gyülekezeti szervezetben kell
feladatot és helyet biztosítani a nem
papi embereknek, hanem az istentiszte-
letben is. Csodálatos reform áto ri hangok
ezek, amelyek megszégyenitenek minket
és egyben arra ösztönö-znek, hogy sem-
mit se engedjünk elkallódni a Szentírás
gazdagságából, amit hitvallásaink fel-
tárnak számunkra, de ami sokszor
hiányzik életünkből. U. E.
Lützeler Heinrich:

Führer zur Kunst. Freiburg, 1938.
Herder-kiadás, 224 lap, ára 3.90, köt-
ve 5.25 RM.
Lützeler rnűalkotások megértéséhez

akarja elvezetni a nem-szakembert.
Részletesen és alaposan boncolgatja az
építészet, szobrászat, festészet fogalmát,
feladatait és problémáit. Megismertet
mindhárom nagy képzőművészeti ág
technikai oldalával, rávezet a szükség-
szerű kapcsolatokra anyag és szellem
között, mikor kirnutatja, hogy ugyanaz

Möhler Johann Adam: a kő hogyan tükrözteti vissza a görög
Der ungeteilte Dienst. Von Grösse nép harmóniaszeretetét, a középkor spi.

und Fahrnis jungfraulichen Priester- rituális vágyódását, vagy egy-egy kor
tums. 169 lap, ára 3.90 RM. eszmeszegénységét. Legérdekesebb rész-

Simon Paul: letei a könyvnek, ahol azt a sok szálat
ismerteti, ami megköt egy műalkotást,

Das Priestertum als Stand und der _ célo kor, világnézet, néplélek stb. -
Laie. 81 lap, ára 2.90 RM. Mindkettő de szól arról is, mennyí szabadsága van
Anton Pustet kiadása. Salzburg, 1938. ennyi megkötöttség ellenére a teremtő
Möhler kimagasló alakja a rnult szá- egyéniségnek. Lützeler előadása mind-

zadnak, aki döntő tényező volt a racio- végig' leköt, stílusa erőteljes, kife-
nalizmus erejének megtöréseben és ab- jező és hangulatos, magatartása objek-
ban. hogya romantikus mozgalorn meg- tiv. Élvezetes olvasmány és tanulságos.
találta az utat a római egyházhoz. Mély Mondanivalóit szépen összeválogatott
és erős katolicizmus érvényesül irásá- képanyag egészíti ki.
ban. Ezért adják ki ma újra. Izekre szedi Dr. Györy Aranka.
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Lutherskolasztikának csúfolt reformá-
to ri teológia ellen, mégis tagadhatatlan,
hogy a Leese által képviselt kegyességi
típus legalább is egyes vonásaiban az
értelmiség széles köreiben még igen
gyakran megtalálható. Ezért rninél na-
gyobb ellenmondást váltanak ki bennünk
Leese fejtegetései, annál tanulságosab-
bak, kiváltképen azok számára, akik az
értelmiség vallásos problematikájával'
foglalkoznak. K.
Jakob Böhmes Schriften.

Ausgewahlt und eing eleitet von
Friedrich Schulze-M sizier. Lipcse,
1938. Insel- Verlag. 411 lap, ára 6.50
RM.
A Böhme óta eltelt századokban nem

volt a szellemi megújulásnak olyan kor-
szaka, amely ne kereste és ne találta
volna meg a kapcsolatot a görlitzi ci-
pészmester titáni gondolataival. Áll ez a
filozófiatörténetre, de áll a teológiatör-
ténetre is. A mai lutheri irányú teoló-
gusok közül az erlangeni Elert foglai-
kozott behatóan Böhme gondolataival,
nem szólva arról, hogy Böhme hatása
közvetve és közvetlenül több irányban
jelentkezik a mai teológia gondolatvilá-
gában. Már ezek a tények is fölkeltik
az érdeklődést az Insel-Verlag által ki-
adott Böhme-antologia iránt. Az előt-
tünk levő kötet különösképen alkalmas
arra, hogy átsegítsen bennünket a Böh-
me-studium első nehézségein és lehető-
vé tegye Böhme megismerését azok szá-
mára is, akik behatóbb Böhrne-studiumot
nem illeszthetnek be prog ramiukba. Jö
szolgálatot tesz mindenekelőtt Schulze-
Maizier széles horizontú bevezetése. A
kötet szemelvényei bőségesek s mivel
Böhme iratainak chronologiai sorrendje
szerint következnek egymás után, nem
pedig többé-kevésbbé erőszakolt esz-
mei csoportosításban, a kellőképen el-
mélyedö olvasó maga alkothat magának
képet Böhme gondolatrendszeréről.

P. P.


