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Bűnköz8sség.
"Fogadjátok be egymást, míképperi a j<risztu
is befogadott minket ... " Róm. 15, 7.

Mások bűnei az én bűneim.
Ez az egyetlen és jogos álláspont a mások bűneivel való foglalkozáshoz.
Akivel közösségre lépek, annak a bűnét is vállalom. Az
Jézus sohasem tudott volna velünk közösségre
lépni, ha nem
vállalta volna bűneinket.
Hogy ezek a megállapítások
olyan hajmeresztően
hangzanak, az összefüggésben van azzal, hogy mi még a sa j á t bűneinkkel sem léptünk - jóértelemben
- közösségre. Minket inkább
erre a jelszóra neveltek: nem vállalok közösséget a bűneimmel.
Megszoktuk azt, hogy szép fényképfelvételeket
készítsünk magunkról és csak a jobbik énünket, csak a jobbik emberünket tekintjük magunkénak. Ugy véljük, hogy a rosszabik ént, az óembert végkép tőlünk idegennek, elkülönítettnek
és számításon
kívül helyezhetőnek vehetjük. Azért nem tudunk másokat
bűneikkel együtt befogadni, mert magunk sem jártuk meg a megaláztatásnak
azt az útját, amellyel Isten bűnösségünk
tudatát
kitörölhetetlen
mélyen szívünkbe égeti.
Mihelyt tudom, hogy az én lényemhez és a másik lényegéhez
is hozzátartozik a bűnösség, nem térhetek ki az elől, hogy szeretetem az
bűnével is számoljori .
. De nem elég olyan értelemben közösséget vállalni mások bűnével, hogy kész vagyok őket a bűnből kisegíteni. A teljességet
az jelenti, hogy akkor is kész vagyok mások bűnével közösséget,
szolidaritást
vállalni, ha az egy cseppet sem javul egészen az
utolsó földi pillanatig.
A teremtett világ az lsten fiai olyan tipusának megjelenéséért
sóvárog, amely képes a mások bűnét hordozni, a nélkül, hogya
bün a maga elitélendő voltából bármit is veszítene. Ez az evangélium, amit Jézus hozott és keresztjében megvalósított. Luther azt
mondja, hogy Jézus annyira magáévá tette a mi bűneinket, mintha
nem is mi, hanem
követte volna el azokat. Micsoda döbbenetes
merész állásfoglalás. Neki igazán nincs köze egyikünk bűnéhez
sem, és mégis közösséget vállal mindnyájunk bűnével. Nincs senki

u-

ö

ö

az életben
közöm.

szereplő

egyének

között,

akinek

a bűnéhez

ne lenne

Uj csodák korának küszöbéhez juttatna ez sok vergődő keresztyént, mert a lelki állásfoglalásnak
ez a módja még akkor
is nyereséges, ha csak az egyik oldalon történik, - ha a másik
nem tud ugy tekinteni az én bűnömre, mint ahogy és az bűnére.
Oh ha lsten ebben sokaknak világosságot adna! Nem ez az új
ébredés,
amit várunk?
ő

Gan c s Aladár:

"Serken}

fel, aki aluszol"

c. könyvéböl.
5

Egyház és nemzeti újjászületés.
Napjainkban
megint sok szó esik arról, hogy nemzetünk
sorsának alakulása fordulóponthoz
ért, hogy gazdasági.. társadalmi, politikai berendezkedésünk
terén sok minden nem maradhat úgy, amint eddig volt, hogy sokféle gyökeres reformra, a
magyar jövő új megalapozására,
szinte új honfoglalásra,
valóságos nemzeti újjászületésre
van szükség. Hogy maga ez a vélemény, ez a szükségtudat
mennyire mélyreható, mennyire komoly, mennyire átfogó, azt a gyakori megnyilatkozás
ellenére
is nehéz megítélni.
Emlékezzünk reá, hogyaproletárdiktatúra
bukása után még
erősebb és általánosabb volt a nemzeti megújhodás hangoztatása
és követelése, mint most. A háborus feszültség, a nagy letörés,
a vörös rémuralom bilincseiből szabadult új nemzeti életmozgalom termett is sok szép tavaszi virágot, de érett gyümölcs, maradandó érték, sajnos, nem sok lett belőle. Igaz, a keresztyén nemzeti gondolat azóta erősödött meg annyira, hogy kormányzati
politikánk állandóan hangoztatott
irányelvévé lett, sőt nagyobbrészt az ellenzéki pártok körében is magától értődő programfeltétellé vált. De olyan ereje mégsem volt ennek a gondolatnak,
hogy a restaurációt
nemzeti újhodássá tudta volna elmélyíteni.
Már a húszas évtized második felében, a háború utáni felfújt gazdasági fellendülés idején sokszor frázisszerűnek, üres szókongatásnakéreztük
a keresztyén nemzeti gondolat s a nemzeti megújhodás
hangoztatását.
A mamrnon igézete mintha elnyomta
volna a nemzeti megújhodás mélyebbről feltörő erőit. Sokan a
gazdasági fellendülést s a velejáró mozgalmasságot
összetévesztették a nemzeti újjászületésseI.
A harmineas évek elején kitört gazdasági válsággal kapcsolatos fejlemények nyilván mutatták, mennyire távol voltunk még
minden tekintetben attól, amit igazán nemzeti újjászületésnek
lehetne nevezni. Kitűnt, hogy jóformán mindent elől kell kezdenünk. Azért legjobbjaink
ismét mélyebb, átfogóbb, komolyabb
értelemben veszik fel a nemzeti újjászületés jelszavát, melyben
egyre erősebb hangsúlyt nyer a népi elem, a szociétis igazság és
az egésznek lelki, szellemi, erkölcsi megalapozásául
a nemzetnevelés gondolata. A Szent István-év alkalmat adott nemzeti létünk
majdnem ezeréves keresztyén megalapozottságának
hangsúlyozására, melyben az eucharisztikus
világkongresszussal
erősített
felekezeti tendenciáktóI meg nem zavarva méltóképen részt vett
a maga módja szerint a magyar protestantizmus
is. A nemzeti
újjászületés
gondolatának
kétségkívül erős lökést adott a Felvidék egy részének a középeurópai
nagy újrarendezkedéssel
kapcsolatosan
bekövetkezett
visszacsatolása,
mely mint a magyar
igazság érvényesítésének
első nagy állomása bizonyára sokkal
nagyobb rnértékben éreztetné felélénkítö
hatását, ha egyéb emberi gyarlóságok meJJett a világhelyzet és a belső egyensúly bio

a

zoriytalansága miatti aggodalom nem liírié meg lelkeket. A helyzet kornolyságát
jellemzi, de egyúttal biztatast is rejt magában
az a tény, hogya
rövidlátó maradiság leszámításával az összes
világnézeti és politikai pártok, még az egymással élesen szemköztállók
is egyetértenek. a gyökeres nemzeti életújúlás
követelésében és hangsúlyozásaban.
A körülöttünk
kavargó, a magyar élet meglevő kereteit fenyegető különféle törekvések és mozgalmak közt nekünk evangélikus magyaroknak is világosan és határozottan
kell állást foglalnunk. Állásfoglalásunk pedig csak úgy lesz helyes, ha egyházunk
szellemének és a magyar élet világában betöltendő hivatásának
megfelel. Az ezzel feladott összes kérdéseket természetesen nem
tárgyalhatjuk
egy rövid cikk keretei közt, - folyóiratunk a maga
egészében szolgálja valamikép ezt a célt Az adott helyzet azonban szükségessé teszi, hogy kellő határozottsággal
megvonjunk
legalább néhány, a fődologra utaló irányvonalat.
1. Ha nemzeti újjászületésről
beszélünk, ne feledjük, hogy
ez a szó igazában sokkal többet jelent, mint amit közönségesen
érteni szoktak vele, - ha ugyan nem használják csak úgy frázisszerűen, minden mélyebb eszmélkedés nélkül. A nemzeti újjászületést épp oly kevéssé lehet mesterséges eszközökkel "megcsinálni", mint a vallásos-erkölcsi
újjászületést
Jelszavak, jelképek, megafonos szónoklatok,
szavalókórusok,
tömegfelvonulások, szervezkedés,
reforrntörvényhozás,
katonai fegyelem, parancsuralom - mind-rnind nem elég ahhoz, hogy nemzeti újjászületés jöhessen létre. Nem meggondolatlanul
tesszük hozzá:
még az ezeréves határok helyreállítása
sem jelentené eo ipso a
nemzeti újjászületést,
a "magyar feltámadást",
- ha egy méltatlan, elfordult nemzedék nem értené meg a történelem Urának
új életre hívó szavát Nemcsak a felszínen, nemcsak az élet külső
vonatkozásaiban,
nemcsak a sorsalakulás vonalán kell valaminek
történnie, hanem a nép, a nemzet lelkivilágának rejtelmes mélységeiben kell valaminek végbemennie, hogy nemzeti újjászületésröl lehessen szó. Isten kegyelmes akaratától függ, mikor következik el egy nép életében az a nagy idő, az a lelki tavasz, amikor a tudatos és hivatott népvezetők jó magvetése a nép széles
rétegeinek lelki világában jó talajra talál és minden emberi várakozást megszégyenítő bőséges gyümölcsöt terem. Azért a nemzet újjászületéséért
éppen olyan odaadással kell imádkoznunk,
mint dolgoznunk.
2. Ezzel már kimondottuk véleményünket
azokról a törékvésekről, amelyek a keresztyénségre,
az egyházra való tekintet
nélkül, mi több, azzal ellentétben pusztán a természetes népi erők
felszabadításától
és fellendülésétől
várják a nemzeti élet újjászületését Ha keresztyén hitünk lelki szemeivel tekintünk népi
mivoltunk ra, akkor Isten teremtő és gondviselő akaratánal
fogva
érezzük és tudjuk magunkat népi, nemzeti mivoltunkhoz kötve,
akkor azokban a természetes népi erőkben Isten teremtő erejét
látjuk működni, - hálás örömmel látjuk népünk életfájának ví~*

rágozását, .de annát mélyebb szomorűsággal
amiatt való sorvadását, hogy népünk Isten szent akaratának ellene szegülve tékozolja el életerőit (egyke, prostitució, alkoholizmus, enyhítetlen
nyomor stb.). Szóval meglátjuk a bűn hatalmát is, mely a teremtés műveit állandóan rombolja és népünket, nemzetünket is romlással fenyegeti. Éppen ezt a romboló hatalmat nem akarja igazán meglátni és a saját felelősségére elismerni az a nemzeti idealizmus mezébe öltözködő naturalizmus, mely a népiséget, a fajt,
a vért abszolút jelleggel ruházza fel és mitoszi erővé avatja, de
a legnagyobb tévedésbe akkor esik, amikor azt hiszi, hogy ezzel
a mitosszal tudja újjáteremteni
a népet, a nemzetet és megóvni
minden erkölcsi romlástól. Ehhez nem elég azoknak a természetes népi erőknek bármily szép és örvendetes fellendülése. Ehhez
több, sokkal több kell: az a keresztyén hit kell, mely a Jézus
Krisztus átal lett bűnváltságban
látja meg és mutatja fel a bűn
által megromlott teremtés újjászületésének
egyetlen útját.
3. Azért az egyház a maga egész munkájával mindenestül
oda van kötve a néphez, a nemzethez, konkrétül
a mi magyar
népünkhöz, a mi magyar nemzetünkhöz, - nemcsak ebben, hanem ennek szolgál hiánytalanul mindennel, amit tesz - az Úrért,
aki a mi népünkért is vérét ontotta és a mi népünket is újra az
Ö országába hívja. Kit és mit is szolgálhatna
az egyház ezen a
földön, ha nem a pásztori, sőt anyai gondjaira bízott népet?
Csak nem a saját hatalmi érdekét?! Hisz akkor nem volna többé
Krisztus egyháza! A Krisztus egymáshoz utalta az egyházat és a
népet (a népeket, Máté ev. 28, 19. sköv.). Ez a viszony az egyház
részéről felbonthatatlan
még akkor is, ha egy a hitetlenségben
elvakult nép az egyház ellen fordul és üldözi. Az egyház a reá
bízott népet szolgálja és érte imádkozik - még a katakombákban is. - Oe ehhez a szolgálathoz Isten örök szent törvényeinek
tanítása, a nép bűneinek feltárása és ostorozása épp úgy hozzá
tartozik, mint a megváltó isteni kegyelem evangéliumának
hirdetése. Jaj az egyháznak, jaj az egyház szolgájának,
ha a tör- .
vény körüli, bűnt feddő szolgálatát elmulasztja, hogy az emberek,
a nép hiúságanak
hízelegjen s az igaz Isten helyett amítosznak
hódoljon. Az többé nem a Krisztushoz és nem az újjászületés útjára vezeti, hanem a lelki felfuvalkodásra,
az önistenítésre csábítja a népet. Annak pedig vége sok évezredes emberi tapasztalás
szerint a biztos bukás.
4. Mivel az egyházat isteni hivatása az örökkévalóság
síkján
éppúgy a nép, a nemzet fölé emeli, amint a földi lét síkján ahhoz
hozzáköti, azért természetesen szó sem lehet arról, hogy az egyház bármely, akár a legtetszetősebb
célkitűzéseket
valló pártmozgalommal életre-halálra
szövetkezzék;
sőt - csak helyesen
értsük - még arról sem, hogy az egyház s annak munkája csupán eszközként szerepeljen a nemzeti megújhodás
szolgálatában.
A Krisztus egyháza csak úgy szolgálja igazán a népet, a nemzetet,
ha mindenek fölött az Igaz Istent szolgálja és azon dolgozik,
hogy a nép az Isten országában az Ö szolgája, Krisztus népe,
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Isten népe legyen. Minél akadálytalanabbul,
minél szabadabban.
minél teljesebben teljesítheti és teljesíti az egyház azt az Isten
országára néző hivatását, annál jobb szolgálatot tesz a népnek,
a nemzeti újjászületésnek.
Azért követel az egyház a maga számára az államhoz való viszonyban szabadságot, szabadságot közelebbről nemcsak igehirdető lelkipásztori, hanem oktató-nevelő
(iskolai) és szociális segítő munkájára
is egyaránt. Az állam pedig nem tehet okosabbat, mint hogy megadja az egyháznak ezt
a szabadságot - a nép, a nemzet igaz javáért. Éppen ez ellen
vétene, tehát a saját hivatását ismerné félre az állam, ha a totalitás gondolatának
túlságig feszítésévei az egyház élet- és munkaszabadságát korlátozná.
5. A magyar népnek a keresztyén hitben való lelki megújulása és kétségtelen megmaradása
természetesen
elsősorban magának a magyar népnek a létérdeke. De ha a keresztyénség ügyének az európai kultúra világában való alakulását szemléljük és
vizsgáljuk, nem nehéz észrevennünk azt, hogya
mostani helyzetben fokozott jelentőséget
nyer a magyar népnek a Krisztus
egyházába való minél teljesebb beépülése és a keresztyén hit alapján való szilárd megállása. Sőt vannak olyan jelek, amelyek arra
látszanak utalni, hogya magyar nép csak a pozitív keresztyén hit
alapján való szilárd megálIással fogja betöIthetni
történelmi
hivatását. Ezért is kell az egyház fokozott rnunkája, melynek teljes
odaadással való végzése közben maga az egyház is megujul.

Egyház és nép így tölti be egyszerre a maga isteni hivatását.
Vajha egyházunk előljárna a magyar nép, a magyar nemzet iránti
hivatásának teljesítésében!
At egyház legyen egyház. "Merjünk egyház lenni", mely az
imádság karjaival és szorgos munkájával
népünket tartja átölelve.
D. dr. Pröhle Károly.

"Az Úr gondot visel l"
Ezt hangoztatja hat versszakon keresztül egyik egyházi énekünk és bizonyos, hogy gondtól megnehezedett
szívű emberek
már számtalan esetben merítettek ebből a biztatásból vigaszt és
bátorságot.
Dehát nemcsak afféle jóakaratú biztatás ez, amilyenekkel emberek vigasztalgatják
egymást, sokszor belső meggyőződés nélkül, épen csak hogy valami kedveset mondjanak a csüggedőknek? Igaz az, hogy az Úr gondot visel?
Igaz! Igaz, hogy nem gazdátlanul
és pusztán fizikai erők
hatása alatt száguld ez a föld a világürben, hanem Isten, aki pályáján elindította, őrködik felette, hogy ezen a pályán megmaradjon, eléje akadályok ne gördüljenek,
amíg futásának Ö nem
vet gátat. Az embermilliók nem a születés és halál autonom östörvénye alapján jelennek meg és tűnnek megint el, amig egyszer
majd fokozatosan
vagy hirtelen elszakad a sor, kiapad az élet
forrása; hanem Isten fűzi a nemzedékek láncát, Ö a termékeny
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élet forrása, a halál szabados Ura. Élet születik és megint halálba
dermed, amikor és ahogyan és ameddig 6 akarja. Igaz, hogy az
Úr gondot visel a világról és az emberi nem összességéről!
Igaz az is, hogy gondot visel egy-egy nép, egy-egy nemzet
életéről is. Rendeltetését 6 szabja meg, az utakon, amelyek rendeltetése betöltéséhez visznek, 6 vezeti. Az emberek csak szelgalhatják, vagy zökkenőkkel nehezítik az istenkitűzte cél elérését.
Szolgálják, ha igaz hazafiak, gáncsoskodnak,
ha a lelkiismeretet
elnérnító árulók. Az igaz hazafiak hazaszolgálatát,
az árulók árulását is számba veszi, tervébe beépíti az Úr, aki gondot visel a
népekről, a nemzetekrőI.
Igaz végül az is, hogy gondot visel az Úr énrólam, az egyes
emberről is. Parancsára
születtem. Vagyok, amíg kezén fog.
Olyan az életem, amilyennek 6 alakítja. Meghalok, amikor ítélete szerint eleget éltem. Gondot visel rólam.
De mintha mindebben mégsem jutna világosan kifejezésre,
ami a "gondviselés" fogalmában bennerejlik. Inkább az domborodik ki az elmondottakból,
hogy Isten szabados Ura a világnak,
az emberiségnek, a nemzetnek és az egyeseknek egyaránt. Ez a
felismerés megfélemlíthet
és alázatra is indíthat. De mi ennél
többre vágyunk. Szeretnénk a gondviselő Istenben bízni. Azon a
képen, amelyet a gondviselő Istenről alkotunk magunknak, van
egy meleg árnyalatú, derűs vonás, amely azt a bizalmat ébreszti
bennünk, hogya mindenek felett uralkodó Isten úgy gyakorolja
uralmát, hogy az alattvalói javát szolgálja.
Találó ez az istenkép is és jogos a belőle folyó bizalom is.
Mégis reá kell mutatni két dologra. Az egyik az, hogy az Isten
gondviselésébe vetett hit forrása nem lehet a tapasztalat. Az emberiség egyetemes történetében,
nemzetek sorsában, egyesek tapasztalatában
annyi az áthatolhatatlan
sötétség, a megfejthetetlen titok, hogya gondviselő Istenben való hit, ha tapasztalatokra
akarnók alapozni, nem nyugodnék szilárd alapon. A sötétségből
és a titokból ugyanannyi érvet lehetne ellene kovácsolni, mint
amennyit mellette sejttetnek a történelem és az élet derűs időszakai.
Akkor tehát talán mégsem igaz, hogy az Úr gondot visel?
De igaz! Nem azért igaz, mert az események
és tapasztalatok
csoportosításából
be lehet bizonyítani. Hanem azért, mert meg
van írva: "Úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen." (Ján. 3, 16.) Ebből a tényből következik a megingathatatlan gondviseléshit: "Aki az
tulajdon Fiának nem kedvezett,
hanem öt mindnyájunkért
odaadta, mimódon ne ajándékozna
mindent minékünk?" (Róm. 8, 32.) Az isteni gondviselésbe vetett
hit egyedüli szilárd alapja tehát a Megváltó Krisztusban kinyilatkoztatott isteni szeretet. Ez a hit azért egyedül a keresztyénség
terül etén verhet igazán gyökeret. Máshol mindenütt a levegőben
lóg és a külsö tapasztalatok
mínöséze
szerint izmosedik vagy
hanyatlik.
ö

ö
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Ebben már utalás rejlik a másik dologra, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Amikor hisszük, hogy a gondviselő Isten az összesség és az egyesek javára uralkodik és az Egyszülött Fiúban kinyilatkoztatott
szeretetéből Vele együtt megad
nekünk mindent, akkor erre a "minden"-re nem alkalmazhatjuk
a földi boldogságról vett mértéket.
Vagyis nem várhatjuk Istentől azt, hogy külső, földi értelemben a boldogság útján vezessen.
Csak jót várhatunk Tőle, de a "jó" fogalma Krisztus óta és az
Ű valóságos érvényesülésének
terül etén egészen mást jelent, mint
jelentett Előtte és jelent ott, ahol nem ismerik. Nem az jó nekem, amit a boldogság érzésével annak minősítek, hanem az, ami
eszköz arra, hogy Krisztus elvégezze rajtam megváltó munkáját,
akár jónak érzem azt, akár nem. Ezt a célt a szenvedés is szolgálhatja. Sőt bőséges tapasztalat szerint igen hatásosan szolgálja
is. Isten gondviselése tehát magában foglalja azt is, hogy bölcseségének mértéke
szerint szenvedéssel sújtsa az egyeseket is, az
összességet is. Mert az üdvösség elnyerését minden ember céljául
tűzte ki Isten: Ö "azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön"
(1. Tim. 2, 4.), sőt ebbe az üdvtervébe belefoglalta az egész teremtés megváltását is: "A teremtett világ sóvárogva várja az
Isten fiainak megjelenését."
(Róm. 8, 19.)
Isten gondviselése
tehát végeredményben
nem más, mint
üdvtervének a végrehajtása.
Gondviselésének
ez az értelmezése
természetesen nem mond ellent annak a bizodalomnak s hitnek,
hogy Isten külsöleg is gondoskodik a világról és közelebbről is
emberi teremtményeiről
és számontartja,
igazgatja kinek-kinek
egyéni sorsát. Ennek a hitnek igazolására a kinyilatkoztatásnak
szárnos idevonatkozó biztatása közül csak ezt, a legbeszédesebb
egyikét, idézzük: "Néktek még a fejetek hajszálai is mind számon
vannak. (Máté 10, 30.) Mégis tény, hogy a hangsúly nem a földi
élet gondjainak enyhítésén van és hogy a gondok maradéktalan
eltávoztatását
Isten még leghűségesebb gyermekeinek sem ígéri.
Ezért ahhoz, hogy az isteni gondviselésre ne történjék felületes hivatkozás és hogy a benne való bizakodás igazán rendíthetetlen támasza lehessen valakinek, a keresztyén
hitben elért
bizonyos érettség szükséges. De ha ez megvan, a végső célra
függesztett tekintettel sajgó szívfájdalom közepette is megnyugvást merít a keresztyén ember a meggyőződésből:
"Tudjuk, hogy
azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van." (Róm. 8, 28.)
Budaker Oszkár.
A Rómától való elszakadás, melyet Luther egész életéri
kereszitil
oly szenvedélyes hevü/eltel harcolt ki, a leghatalmasabb politikai
átalakulás volt, amely általában létrejöhetett.
Altala ez a férfi a világtörténelem
sarkpontjává
lett. Nevetséges az Ú. n. .Iutherénusoket"
megszámlálni
akarni és Luther hatását ezek számához mérni. Mert ez a hös az egész
világot felszabadította
és a mai katolikusok éppen úgy neki köszönhetik,
ha szabadok, mint akárki más.
Chamberlain H. St.

Zsidópánik és keresztyénség.
1. Már

az elmult

év tavaszán

kimutattuk,
hogy az állandóan
nagy
függenek
össze politikai
eseményekkel, s kimutattuk
azt is, hogy a zsidóknak evangélius hitre térése 77 % -ban
Budapesten
történik.
Már akkor is megdöbbentett
a zsidók egyre Iokozödó meg térése,
de az azóta lezárult
1938-as év az előzőket
a jelzett
vonatkozásban
messze felül múlta. Budapesten
t. i. 1933-ban összesen 607
zsidó keresztelkedett
meg, 1934-ben 731, 1935-ben 890, 1936-ban 1141, 1937ben 1058, 1938-ban pedig 61351 A két utolsó évben Budapesten
meg keresztelt zsidók felekezetek
szerint a következöképcn
helyezkedtek
el:

számú

zsidókeresztelések

r. kat.

iniképpen

g. kat.

re!.

ev.

g. kel.

unit.

összesen

1937
708
3
211
127
2
7
1058
1938
3550
51
816
1471
41
206
6135
Hogy az 1938-as helyzetnek
megdöbbentő
voltát a maga teljességében f'elrnérhessük,
tudnunk
kell, hogy Budapest
1,006.184 lakosa közül
1936-ban 797.671 volt keresztyén,
204.371 pedig zsidó. Más szóval a katolikusok ill. ( a zárójeles számok szerint) az 1938-ban megkeresztelt
zsidók
arányszáma
a következöképpen
alakult: r. kat. 60.7 (58), g. kat. 0.9 (1), ref.
12.1 (I3), ev. 4.9 (24), g. kel: 0.4 (1) és unit. - (3) % :
1933-ban a Budapesten
megkeresztelt
zsidóknak csak 8 % -a lett evangélikus, 1937-ben már 12 % -a, az elmult esztendőben pedig elértük a szinte
fantasztikus 24 % -otl
Hogy más felekezetelméi
a helyzet hogy alakult, arról itt nem szölunk, de sajnálatosnak
kell rnondanunk,
hogy szavahihető
közlések
szerin t
egyes lelkészek
az előkészítő
hitoktatásért
kisebb-nagyobb
összegű tandijat szedtek,
illetve ajándékot
fogadtak
el. Ezzel igen nehézzé vált a
védekezés
az ellen a könnyen
támadó
vád ellen, hogy egyesek
anyagi
előnyökhöz
jutottak
a zsidók megkeresztelkedése
révén. A helyzet tisztázásához
mindenesetre
hozzátartozik
még annak megállapítása
is, hogy
az elmult évi 1471 evangélikus
zsidókeresztélésből
1301 esik a pesti magyar
egyházra
(ebből 925 a Deák-téri
körzetre)
és csak 170 a három független
budai gyülekezetre
(Óbuda 32, Kelenföld 52 s a Vár eszerint 86).
2. Hogy a fővároson
kívül országszerte
ésa
többi egyházakban
hányan vették fel a keresztséget,
arról március vége előtt nem igen lesznek megbízható
adatai nic
Ezzel a gátjavesztett
özönlés el a helyzet végleg és szinte megoldhatatlanul
összekuszálódott.
Áldozatai pedig nyilván azok a rendkívül
tiszteletre és immár sainálatra
méltó kevesek,
akik akár az első, akár a
második
nemzedékben
hittel és meggyőződéssel
fogadták
Jézus Krisztusban éltük Megváltóját
és Urát. Nincsen azonban az a szelektáló
formula, amely ezeket nemzetvédelmi
szempontból
a többi szazezertöl
el
tudná határoini
s éppen ezért nyilvánvaló,
hogy beláthatatlan
lelki és
anyagi szenvedések
elé néznek
az ismeretlen
létszámú
félvérekkel
egyetemben.
Az Irnrédy-Iéle
zsidójavaslat
második
állomása
egy feIszabadulásikiközösítési
folyamatnak,
amelyben
a gazdasági
szempontok
csak egyik
részét teszik a konf'liktusnak.
A társadalom
magatartása
(arisztokrata
degenerációjától
eltekintve)
még a rendkivül
asszimilációra
hajlamos
magyar területen
is kezdettől
focva exkluzív
maradt a zsidósággal
szemben

(amelynek
csak törvénytelen
része hatott az alsöbb népigen nehezen
és állandó tiltakozások
közepette történhetett.
Hogy itt nem tisztán vallási kérdésről
volt szó, azt bizonyítja
a társadalomnak elutasító magatartása
a zsidószármazású
megkereszteltekkel
szemben is. Másrészt feltűnő, hogy a fajilag egészen hasonló kategóriába
tartozó örménységgel
szemben 'ez az elzárkózás
úgyszólván
nem tapasztalható. - Ennek csal, egy magyarázata
lehet: az, hogy a nálunk kisszárnú
örménység
nem okozhatta
a faji összetételnek
lényeges megváltoztatását,
ellentétben
a zsidósággal,
amelynek
állandóan
beszivárgó
galiciai tömegei
nagyfokú
szaporaságukkal
nemcsak gazdasági
rabszolgaságot,
hanem biológiai asszimilálhatatlanságot
eredményeztek.
Az Imrédv-Iéle
javaslat tehát gazdasági
felszabadító
igyekezete
mellett annak a szándéknak
is némi kifejezője,
amely nem óhajtja a magyarság (adott esetben főleg annak középosztálya)
vérségének
még erősebb
telítéset idegen, a nép zömétöl eltérő elemmel. - Hogy a zsidósággal való
keveredés
állítólag
korcsosodásra
vezet, itt nem olyan jelentős,
mint .az
az akarat, amely nem óhajtja
ezt a vérközösséget.
Előrelátható,
hogy ez a második
zsidótörvény
sem lesz végleges,
mivel részleteiben
csak a gazdasági
vonatkozásokat
öleli fel, a vérségi
problérnát
pedig alig érinti. Nevezetesen
nem tiltja a további vérkeveredést és nem mutat irányt a kevertvérűség
sorsát illetően,
Ez a félúton
való megállás
egyszerre
kelt reménységet
és bizonytalanságot
az érintettekben.
Reménykedésükböl
származó
spekuláció
az a
hallatlan menekülés a régi vallási közösségből
a széttagolt
keresztyénségBek valamennyi
felekezete
felé. A motívumok nyilvánvalóak:
hátha
jön valami politikai fordulat s akkor az egyházak fedezete alatt mégiscsak
recipiáltathatiak
megint magukat,
vagy legalább is nem lesz kivándorl ási
útlevelükön
a már egyebütt
is kedvezőtlen
fogadtatást
szerző izraelita jelző.
Sajnálatos,
hogy a keresztyén
felekezetek
s köztük evangélikus
egy,
házunk sem emelt, illetve alig emelt gátat e hisztérikus
pánikból
fakadó
özönlésnek. A püspöki kenferenciának
(amelyet
az új egyházi
törvény
kézalatt elismer), vagy az egyetemes
presbitériumnak
sürgősen' ki kellene
mondania,
hogy a rendkivüli körülményekre
való tekintettel
2-3-4
évig'
zsidók egyáltalán
nem, illetve csak igen szigorú feltételek
figyelembe, vétele esetén keresztelhetők
meg. Ez az átmeneti
intézkedés
még most is
hasznos lenne, hiszen a jelentkezések
egyre tartanak.
(A zsidóság magatartása a Darányi-Iéle
törveny után is fordítottja
volt annak, amit az ember
iózan ésszel előre gondol t.)
3. Van azonban a zsidókeresztyén
problémának
egy politikától
~s
nernzetvédelemtöl
teljesen
független
teológiai
vonatkozása
is, amely az
elmult 1900 esztendőben
bizonyára
csak azért nem tudatosodott,
mert nem
volt még r ezeddig eset, hogya
zsidóság ilyen kollektive
kereste volna
a keresztyénség
felvételét.")

és

a

vérkeveredés

osztalyokra)

á

'(') Kivétel talán csak a mórok
kiűzetése
utáni Spanyolország,
ahol it
visszamaradt
nagyszámú
zsidóságot
az inkvizíció
legborzalmasabb
eszközeivel kényszerítették
a római egyházba.
Ez a megkeresztelt
zsidóság
azonban zömében évszázadokon
keresztül
népi elzárkózottságban
maradt.
szamos zsidó ri tu st titokban tovább is megtartott.
A mult századi recepció
idején részben nyiltan
is visszatért
a zsidóságba,
részben pedig a meg
I'f'"lszií:nó spanyol forrongásl'lknak
képezte törzsét mainapialan,

j{étdés

Az égyik
az, !Jog-y szabad'-e egyáitalán
Isteri hajdan] válasziott népének más népekkel úgy keverednie,
hogy e keveredés által eredeti
népi jelleget
elveszítse?
Másszóval
az Esdrás
és Nehemiás-féle
kultikus
f'ajvédelern, amely a babiloniai
fogság után oly radikális
volt, hogy még
a nemzsidó feleségeket
és azok gyermekeit
is el kellett három hónapon
belül bocsátani, érvényes-e mai napig, vagy sem? (Esdrás 9. és 10. fejezete,
valami~t Nehemiás 13, 23-27 igen meggondolkoztató
részei az Oszövetségnek! ~ Az bizonyos, hogy itt nem mai értelemben
vett eugenikus
f'ajvéáelemröl van szó, hanem a zsidó kultuszt
biztosító
Iajvédelemröl,
arnetynek lényege azonban mégiscsak a választott
nép együttartása.)
A másik, még jelentősebb
kérdés, hogy lehet-e, illetve szabad-e :a
zsidónak népét (nemzetét)
elhagynia
akkor, amikor keresztyén
hitre tér?
lsten ezt nem kívánta a multban egy néptől sem s legkevésbbé
kívánja
attól a néptől, amely üdvtörténeti
szempontból
alapvetően
el tér az összes
egyéb népektől
mind hajdani kiválasztottság
át, mind átok alatti állapot,játilletően.
A profán tapasztalat
bizonyítja
és az Irás hívő vizsgálata
is igazolja,
hogya
zsidóságnak
nem lehet és nem szabad más népbe olvadnia. Ahhoz
nem férhet kétség, hogy a hittel fogadott
keresztség
Krisztus Egyházának
tagjává teszi a zsidót is, ez azonban nem vonja ki az illetőt abból a különleges
nép- és sorsközösségból,
amelybe
Isten beleállította.
Más szöval, a megkeresztelt
zsidó ezután is tagja kell hogy maradjon
sajátságos
nyelv, állam és föld nélküli nemzetének.
Különleges
reménységnek
lesz II
hordozója:
hogy megtér Messiásához
Izrael magva is és lernúlik róla az
3 ..' rettenetes
átok, amelyet
Pilátus
palotája
előtt magára
vett, S amely
I{étévezrede
űzi és hajtja végig e világon és sehol otthonhoz,
hazához.
békességhez.
nyugalomhoz
jutni nem engedi.
Ha e gondolatmenetek
helytállók.
úgy belőlük két fontos következtetést kell levonni. Mindkettő
keresztyén
meggyőződésből
fakad, noha az
egyik egyházi, a másik politikai természetű.
a) Lehetövé kellene tenni felekezetenként,
de a többiekföl
függetlenill is elsősorban
a mi egyházunkban,
hogy önálló zsidókeresztyén
gyülekezetek
alakuljanak
ott, ahol arra kellő számban találtatnak
megkeresz-telt zsidók. Ahol pedig nincsenek
elegendő
számban,
ott mint fiókegyházak külön szervezkedve
továbbra
is gondozhatnak
őket a helyi gyülekezetek.
(Tehát bent maradnának
az ige- és úrvacsorai
közösségben,
de
a mellett a legközelebbi
zsidókeresztyén
anyaegyházzal
is kapcsolatot
.tartartának,
anyagi,
egyháztársadalmi
életüket:
nöegylet,
sz-egénygondozás,
kivándorl ásügy,
bibliákörök
stb., külön
élnék.) Ez nem jelentené
azt' a
keresztyén
szempontból
elítélhető
magatartást,
amelyet a német árja törvény hozott létre egyházi vonakozásban,
de egyetlen
helyes konzekvenciáia volna annak a keresztyén
megggyőződésnek,
hogy a zsidóságnatc
nem lehet és nem szabad más népekkel összeolvadnia
s a keresztyénség-et
úgy kell elfogadnia,
hogy közben zsidó népiségét
megtartsa.
b) A magyar nemzetnek
ennek fejében a zsidótörvényen
belül védelmet kell biztosítania
a keresztyén
hitre tért zsidóságnak.
A keresztsea
felvétele nem jelenthet
súlyosbító
körülményt.
Azért a különböző
magasságú numerus claususokon
belül kifejezetten
aranyos hely biztosítandö
a
zvidókeresztyéneknek
is! - Nem volna azonban következetes
A~ lu<l~~;S,
ha ez báriniféle
asszimilálasi
előjogot jelentene.
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a)

hvéredést'

íiletáen

Zsidó-magyar

pedig

II

f'aikeveredés

/divetkez6íntéikedéseket
kellene hozni:
a jövőben
megtiltandó~tÖrvénytelen

csetel

igen szigorúan
büntetendők.
b) Keresztyén
vallású félvérek ivadékai csak akkor ne sz.árnláltassanak zsidónak (zsidókeresztyénnek),
ha a másik szülö vérében teljesen zsidómentes.
Ellenkező
esetben' végleg a zsidók (zsidóker esz tyének) csoportjába sorolandok.
Ugyanoda
sz ámí tandók
az egymással
házasságra
lépő
negyedvérek
is.
A felvetett
problémák
súlyosak.
Az ajánlott
megoldás
következrnényelben igen messzeható.
Sok jóigyekezetű
embernek
töprengésére.
imádságára és hozzászólására
volna még szükség. Egyben azonban nem lehet
kétség, hogy az eddig vétkes zsidókeresztelési
gyakorla tnak a legsürgősebben meg kell változnia. - Ha azonban az adott helyzet arra vezetne.
hogy tényleg
megalakulnának
a zsidókeresztyén
gyülekezetek,
úgy rninden dicsöség a magasságos
Istené, aki még az emberi mulasztást
és hibát
is jóra tudja felhasználni.

Schlllek Tibor.

"Az Istent kereső lárma."
Nem ismeretlen élmény senki előtt. A rádiót nyitva felejtjük.
Senki sem figyel oda, senkit sem érdekel. De azért szól teljes erővel. A társaság beszélget. Mindenkinek kiabálni kell, hogy megértesse valahogy magát. Több irányban halad a beszélgetés.
Egymást keresztezik a szavak. Kifárad a torok. Türelmetlen idegesség vesz erőt rajtunk.
Ingerültek
leszünk és megfájdul
a
fejünk.
Ez a helyzet ma is. Mintha a világban valami láthatatlan
hangszóró működne
és ontaná a lármát. Tele van egész életünk
zajjal. Londonban fínom műszerrel mérik a világváros zakatoló
életének lármáját. Tény azonban, hogy a lárma, nemcsak világvárosokban, hanem a legeldugottabb
kisfaluban is ott zakatol.
A lárma több a villamosok csengetésénél, a rikkancsok kiabálásánál, a gépek robotos zajánál,
a tőzsde bábeli zürzavaránál a 10kálokban lüktető dzsesz és az éjjel-nappal bömbölő rádió hangjánál. A lárma benne van mindezekben, de túl is nyúlik mindezeken. A lárma a huszadik század levegője. A modern élet oxigénje. Lárma nélkül szinte nem is tudunk élni.
Teljesen körül vesz bennünket. Gondoljunk
az ujságokra.
A hírek tömkelegére.
Amit az egyik vastag betűkkel nyomtat
címlapjára, azt a másik meg sem említi. Amit az egyik égig magasztal, a másik kipellengérezi.
Gondoljunk a telefon ra, mely közel viszi hangunkat a tavoliakhoz, de ugyanakkor
behozza szobánkba a kinn zajló élet
lármáját, vagy a mozi ra, mely megismertet azzal, mi történik a
föld másik oldalán, miközben nem szerzünk tudomást arról, ami
.a közvetlen közelünkben megy végbe.
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Gondoljunk a reklámokra. Plakátok, kápráztató
kírakatok,
neoncsövek által nem csak a hangot, hanem a színt és a fényt is
szolgálatába állította. A kereskedelem
és az ipar meg sem tud
lenni a nélkül, hogyalármának
ezzel a fajtáj ával körül ne vegye
magát.
.
Gondoljunk a reklám politikai formájára, a propagandára.·
Ki vonhatja ki magát hatása alól? A némán is ordítozó jelvények
lármája talán a legrettenetesebb,
a legelkerülhetetlenebb.
Házfalakon, az erdők csendjében ismerőseink gomblyukában, az utca
kövezetén
ezer és ezerféleképen rontja meg a csendet.
Magunkat vesszük körül lármával a vitatkozásban.
Valami
beteges tünet ma, hogy mindenki politizál. Nők is. Családi összejöveteleken, baráti találkozásokon
előkerülnek az aktuális kérdések. Mindenkinek meg van a megfelebbezhetetlen
véleménye.
Mindenki állást tud foglalni a liberalizmus, a kapitalizmus, a demokrácia, a jobboldaliság kérdésében. Megindulnak a szócsaták,
melyekben senki sem győz, de mindenki megsebesül. Egy lépéssei sem jut előre senki sem, nem tisztázódott semmi, csak a zavar
lett nagyobb és a homály sötétebb. Ez is lárma.
Lárma az a vitatkozás is, amelyet az egyházak folytatnak
egymás között; a felekezeti harc. Lárma az egyházon belüli irányzatok szóváltásának
nagy része. Lárma a bibliakörökön,
vagy a
konferenciákon
kipattanó "eszmecsere", mikor valami jó problémán elrágódunk,
melyet pusztán azért, mert nem volt hallgatás, hanem nagyon is sokat beszéltünk, azzal a nyugodt érzéssel
könyvelünk
el; jó munkát végeztünk, az eszmecsere eleven volt.
Oe lárma az a sok prédikáció, előadás, amit halálos némaság követ, amelyik semmi megmozdulast nem tud létre hozni, nem tud
döntés elé állítani, nem tud cselekvésre ösztönözni. Elmegy az
emberek feje felett, vagy egy félórányi érdekes élmény emléke
képen raktározódik el az emlékezetben .
. Lárma végül az a sokféle szempont elmélet, ideológia, amivel ezt a lármás világot magyarázni próbálják a töméntelen folyóirat hasábjain, regényekben.
szószékekről,
iskolai katedrákról.
Ennek a lármának súlyos következrnényei
is vannak. Mindenki csak a saját hangját hallja. Minket nem hallgatnak meg,
de mi sem figyelünk arra, mit mond a másik. Ha azt akarjuk
mégis, hogy meghalljanak.
kénytelenek vagyunk kiabálni, nagy
hangot használni, kihívóan és sértően beszélni. Mindezek által a
lárma csak még nagyobb lesz.
A lárma másik következrnénye,
hogy idegesek leszünk. Megfájdul a fejünk. Kifáraszt juk magunkat, a nélkül, hogy rnunkát
végeztünk volna, vagy eredményre jutottunk
volna. A lárma
következtében
meggyengül
ítélőképességünk.
Bizonytalanleodunk, hogy mit tartsunk igaznak, mit hamisnak. Vagy elveszítjük
önállóságunkat
azáltal, hogy minden gondolkodás nélkül rá bízzuk magunkat a leghangosabb
véleményre s a többire nem is
figyelünk, vagy azáltal, hogy mí kezdünk tortísszimoba. A lármá-

ban ugyanis csak a hangerősségtől
függ minden. Meggyengül
tehát a felelősségtudat
is.
A kellemetlen következrnényektöl
szabadulni akarunk. Nem
olyan könnyű azonban a lármától megmenekülni. Hiába kapcsoljuk ki a telefont, rendeljük le az ujságot, hiába megyünk ki a
természetbe, hiába szakadunk ki a városi életből nyaralás alatt.
Ezek a törekvések inkább csak a vágyat mutatják, mint a megmenekülést. Ha a' környezetből
kiszakít juk is magunkat
egy
időre, a lárma tovább kísér, mert ott zúg bennünk, mint ahogya
tengeri kagylóban az egész óceán zúgását hallani.
A lármás élet következményeitől
csak akkor menekülhetünk
meg, ha megtanultunk
csendben lenni. A lármás világ zsibongó
közepében kell valahogy megtalálnunk
a csendet, mert hiszen
hajunknál fogva úgysem húzhatjuk ki onnan magunkat. Ettől a
csendtől, mint valami start-vonaltól
kellene eIindulnunk mindennap az élet lármájába. A naponkénti
elcsendesedés
művészetét
kellene megtanulnunk.
Mi is lenne ez az elcsendesedés? Semmi esetre sem megsüketülés a lármával szemben. A lárma szirén dala elől nem tömhetiük be fülünket. A csend nem közörnbössé
válás a lármával szemben, nem magunkba betemetkezés. Nem kolostori konternpláciö.
Ady Endre, aki egész életében nem tudott a lárma rettene-·
tes hajszájától
szabadulni, valahogy
csodálatosan
megérezte,
hogy a lárma túl utal önmagán és Istent keresi:
Próbáltam sokféle mesét,
De, hajh, egyik sem volt elég:
Szívemben, idegeimben
Kiabáló nagy lárma
Téged keres, Fölség,
Isten, a tied minden.

A csend hallgatás. Csend ott támad, ahol Istennek halkan
szóló szava áttöri a világ lármáját. Nem emberi erőfeszítés, mégcsak a vallásos lélek erőfeszítései által sem jön létre. A csendet
lsten kezdi meg azáltal, hogy megszólal. Ahol az Ö szavát' meghallják, ott van a csend. Viszont az Ö szava is csak csendesen
hallgatózó emberek számára válik hallhatóvá.
Megkívánja
tőlünk, hogy a körülöttünk élő lármától félre húzódva, a szívünkben hangoskodóról
megfeledkezve teljesen az Ö erős, hatalmas
beszédére bízzuk rá magunkat.
Meg kellene tanulnunk a BibIiát ilyen csendben, hallgatózva
olvasnunk. Ha különböző lelkiállapotok, szempontok és kérdések
lármájával közeledünk feléje, néma marad. Fallá változik, mely
saját szavunkat veri vissza. A BibIiát nem azért adta Isten a kezünkbe, hogy segítségével megválaszolja
azokat a kérdéseket,
amelyeket mi adunk fel neki. Vannak kérdéseink,
amelyekre
mindvégig nem ad választ, mert tudja, hogy azokat nem meg-:
oldani kell, hanem ki kell belőlük gyógyulni. A beteges problémái" és kérdések lármájaból
pedig az által gyógyít meg, hogy Ö

ra
vet fel merőben újszerű, egészséges kérdéseket. Ezért mondotta
Luther is aBibliát
.Hörebuch=-nak,
amelyen keresztül az élő
Isten beszél s amely nem vitatható, vagy bizonyítható igazságok
tárháza.
Meg kellene tanulnunk, hogy nem is annyira a térben, mínt
inkább az időben mindennap visszahúzódjunk
a .mi "belső szobankba", hogy hallgassunk az Úr szavára.
Tíz percet, negyedórát, vagy felet rászánni arra, hogy bezárjuk az ajtót az "elfoglaltság", a "sietség", a "más dolgok" kopogtatása
előtt, hogy
meghallgassuk az Atyát. Ha ebből a hallgatásból indulunk neki a
napnak, ha a csendben gyökerezik minden szavunk, cselekedetünk, véleményünk és állásfoglalásunk,
megtapasztaljuk
az egészen gyakorlati életünkben, hogy milyen csodálatos kamatot fizet meg nyilván, aki titkon van és titkon néz.
~Benesúr László.

Mit kapunk a Felvidékről ?
Felszabadult felvidéki testvéreink hazatérésének
az oromünnepét sok ünneprontó hang zavarta meg, különösen
a politikai
életben. A csonka, haza felől sok gyanusító és féltékeny hang
hallatszott, a Felvidék felől pedig sokszor hallottuk a hazatérés
boldogsága és öröme mögött az aggodalomnak,
vagy a 20 éves
szenvedés jogán a követelözésnek,
sőt a lebecsülésnek a hangját
is. Mindez két okból történt. Nem ismertük egymást s ezért a
szeretet helyébe sokszor az önzés lopakodott.
Két évtized elég hosszú idő ahhoz, hogy a testvérek is eltávolodjanak egymástól, ne ismerjék egymás új életét, szándékait
és céljait, ne lássanak egymás lelkébe, különösen
amikor 20 év
alatt mindent elkövetett az ellenség, hogy a testvérek szívét elfordítsa egymástól selhintse benne a gyanakvás és féltékenység
magvait. Nem ismertük egymást, - ezért nem tudtuk egymást
igazán szeretni. - De éket vert közénk az önzés is. Azok, akik
a találkozás örömét ünneprontó
hanggal zavarták meg, csak
saját önző szempontjaikra
gondoltak s talán féltették saját kis
existenciájukat,
vagy jól megalapozott
hatalmi állásukra voltak
féltékenyek; a másik részről pedig egyesek nem a sokat szenvedett csonka hazát s annak vergődő életét nézték, hanem egyes
embereknek vagy társadalmi osztályoknak a bűnei fölött ítélkeztek s a felvidéki magyarság 20 éves szenvedésének erkölcsi tőkéjéből mindjárt ki akartak hasítani maguknak egy darabot s mohón illetéktelen előnyökhöz akartak jutni. Ha a drága testvéri
találkozást egyéni önző szernpontjaink
szerint akarjuk értékelni,
vége a zavartalan örömnek.
Nagy találkozás van egyházunkban is. Mintegy 32 egyházközség, közel 40.000 lélek kapcsolódik bele ismét egyházunk életébe. Sokkal nagyobb tömeg, semhogy ennek abekapcsolódása
hatás nélkül maradna egész egyházunk életében. Eddig csak felü-
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volt, ezután következik
az igazi találaz egyházi életközösségben, Vigyázzunk, nehogy a mi találkozásunkat
is megszomorítsa
és .megrontsa egymás nem ismerése és az önzés. Nézzünk magunkba, egyházunk életébe s tárjuk fel őszintén, mik azok, amit
felvidéki testvéreink magukkal hoznak az új életközösségbe, amelyeket el kell tőlük fogadnunk, s melyek a feladataink ezekkel
kapcsolatban.
Felvidéki testvéreink visszajövetele
elsősorban erőt jelent.
Husz esztendő küzdelmeiben, szenvedéseiben kipróbált
és megedzett erőt. Óriási lelki és testi erő kellett ahhoz, hogy meg tudjanak állani szilárdan és tántoríthatatlanul
azon a nehéz őrhelyen,
ahová egyházuk és hazájuk állította őket ellenséges világtól körül véve. Húsz év alatt harchoz szoktak s most, a kísebbségi
jogokért vívott harc után felszabadult erőt hozzák egyházunknak, hogy ezzel tovább harcoljanak. Egyházunk tehát új harcos
csapatot kapott s ezt továbbra is foglalkoztatnia
kell. Egyházunknak vállalnia kell tehát az új ütemet, a harc üternét, mert felvidéki testvéreink égnek a vágytól, hogy minden megoldatlan kérdést; minden egyéni és személyi szempontra való tekintet nélkül
egyházunk javára megoldjunk. Harcolnunk kell tehát először bent
az egyházban a megújhodásért,
majd pedig a ránk bízott evangélium győzelméért kifelé, s a csendes, .Jconszolidált'' nyugalom
helyett vállalnunk kell a harc minden veszedelmét és kockázatát.
Fegyelmet ésösszetartást
hoznak a felvidékiek, mint az új
szellemben értelmezett együttmunkálkodás
alapjait. Húsz év alatt
megtanulták,
mi az a belső fegyelem, ami csak a közös ügyért
égőlelkekbenfejlődhetik
ki. Ez a fegyelem szinte ösztönszerűen
mutatja meg mindenkinek a munkahelyét,
s nem engedi, hogy az
egyén szabad érvényesülésének
az elve alapján mindenki vezér
akarjon lenni. A küzdelem és szenvedés egyakaratra
és csatasorrá kovácsolta felvidéki testvéreinket. Nagy ajándék ez a példa
egyházi életünk számára, ahol oly nagy szükség van magasabbrendű belső fegyelemre és összetartásra.
Ebben a tekintetben is
meg kell újulnunk.
Vigyázzunk,
nehogy fegyelmezetleneknek
találjanak minket testvéreink s fogadjuk őket megértő, önzetlen
szeretettel, nehogy a mi szűkkeblüségünk
miatt ezután is kisebbségnek érezzék magukat s külön közösséget,
"frakciót" legyenek
kénytelenek alkotni egyházunk mérhetetlen kárára.
Egészen új gondolkodást,
felfogást hoznak felvidéki testvéreink különösen a szociális igazságnak, egyházunk szociális feladatainak s a társadalmi berendezkedésnek
a felfogása tekintetében. Ezen a téren kell legtöbbet tanulnunk és változnunk, ha
nem akarunk szakadékot egymás között, s nem akarunk teljesen
elmaradni.
Ne felejtsük el, hogy szociális és társadalmi viszonyaink adtak legtöbb fegyvert ellenségeink kezébe, amikor saját
testvéreinket
akarták kiábrándítani
hazájukból. - Egész sereg
egyházi szociális és pénzügyi kérdést is hozott a Felvidék. Ezeknek a sürgős és alapos megoldásával kell kitörülnünk
testvéreink
letes, futó találkozásunk

kozás és ismerkedés, a közös rnunkában,

so
szívéből at ellenség konkolyhintését,
Ennek érdekében
közigazgatásunkat
gyorsítani és egyszerűsíteni kell.

egyhaz!

Felvidéki gyülekezetcink
magukkal hozták a nemzetiségi
kérdést. A Felvidéken ugyanis nagy és nehéz kérdés a kisebbségek, nemzetiségek ügye. Bizonyára azért adta nékünk Isten ezt
a kérdést, hogy okulva a mult tanulságain, becsületes egyenességgel szembenézzünk vele s végre folytassu nk bölcs és céltudatos testvéries nemzetiségi politikát - ha az állam nem tenné is,
egyházunkon
belül. Vegyes nyelvű gyülekezeteinkben
a magyar
hazához, népközösség hez tartozás új elbírálása fog kialakulni II
20 éves rabság tanuságai alapján. Függetlenül a faj elmélet gát-,
lásaitól és a nyelvi különbségektöl.
Egyházunkra,
szlovák nyelven szolgáló kipróbált magyar lelkészeinkre nagy feladat s eléggé
nem értékelhető nemzeti szolgálat vár a Felvidéknek lelkileg is
a csonka országhoz kapcsolása terén. Ne felejtsük el, hogy a
visszatértek közül sok lelkipásztor egész életmunkát áldoz a nemzetiségi kérdés helyes megoldására. Egyházunknak
vállalnia kell
ezt a nehéz, de nagyfontosságü
szent feladatot hazánk életében.
Ezek azok a legszembeötlőbb
ajándékok, feladatok, amelyeket a Felvidékről kapunk. Bizonyára sok más ajándék és feladat
van még, ezek csak azok, amelyeket az első találkozáskor
észre
kell vennünk. Mindezekért hálásak vagyunk Istennek, de amikor
egyházunk életében újulást
és ébredést várunk, nem mondjuk a
sokat hangoztatott
divatos szólamot, hogy a Felvidékröl
árad az
,;új élet, friss levegő", mert tudjuk, hogy a fent említettek élettelen, holt tökévé
lehetnek a kezünkben s maguktól még nem
hoznak változást. Tudjuk, hogy felvidékieknek
és csonkaországbelieknek egyaránt megújulásra,
megváltásra
van szükségünk,
mert mindnyájan vétkeztünk. Új életet, igaz testvéri találkozást
és egyesülést csak akkor remélhetünk, ha Isten lelke újít meg és
egyesít rninket s nekünk adja legnagyobb ajándékát: a békéltetés Igéjét.
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Két döntő kérdés
a magyar keresztyénséghez.
Napjaink
magyarsága
talán utolj ára teheti meg, hogy megkérdezze,
rnit akar vele lsten? A def etisták mellett, akik már nem hisznek magyar
küldetésben,
a felelőtienek
rnellett, akik akkor élnek legjobban,
ha a 111,1'
gyar élet tervszerűtlen,
s a pártmagyarole
mellett, akiknek csak magánakarataik
vannak, kétségtelenül
csoportosul
már ebben az utolsó órában
azok tábora is, akik Isten terve után érdeklődnek,
s azt szeretnék
szolgálni. Isten terve világos. O keresztyén
magyarokat
akar, s ezekből keresztyén stílusu magyar közösségi
életet. Ez a tény történetileg
teljesen tisztázott.
Szent Istvánnal Isten eljegyezte
a magyarságet
a keresztyénség
számára, Ez így van akkor is, ha István és népe megtérését
nem a törté-

llclnti naivitás szemüvegén

nézzük Istvánt a 'robusztus keleti uralkodot
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katolicizmus
"szent" jelzővel illette, de ez is inkább az életmunkáiának
szólt, mint személyes ájtatosságának.
Döntésében
éppenúgy
benne volt a
politika,
mint : a többi akkoriban
megtérő
pogány
fejedelemében.
Maga
a magyar nép, rnint a többi akkor megtérő népek, nagy tömegeiben
az
erőszak és értetlenség
keresztsége
után sokáig pogányul hordozta a keresztyén nevet. Mindenesetre
nem az történt,
hogy mi határoztuk
el emberi
jószándékból,
hogy keresztyének
leszünk.
-.Ettől
kezdve a magyarság élete szétválaszthatatlanul
összefügg a
keresztyénséggel. A keleti nagyur István, kénytelen
apostoli
királyságot
építeni, s alkotmányunk
a nyugati
keresztyén
államok
életstílusát
rögzítette. Tudományunkat
és kultúránkat
a papok irányítják
egészen, politikánkat
meg legalább annyira, mint a hadvezérek.
Árpád ivadékai közü!
négy szent születik
s a pogány vitéz ideálja átalakul a keresztyén
lovag
ideáljává.
A szívünk
mindig kelet felé húzott,
ahonnan
a töretlen
népi
erők zúdultak
rá Európára.
mégis a keresztyén
nyugat védelmezöivé
kellett lennünk. A mohácsi nemzeti elesést az egyház romlása sietette,
viszont megint csak a reformáció
niegújult igehirdetése
tudta újra lelkileg
rendbeszedni
a magyarságot.
Összes szabadságharcaink
egyben
vallasszabadságharcole
is, s ma sincs más kiút a számunkra,
rnint egy belülről
. jövő keresztyén
ébredés 11.Z új országépítéshez.
Keresztyénség
és magyarság
egymást formálták.
A magyarság alakította a keteszivénséget.
Ahogy a pogány magyarból
szent István lett, úg}'
lett Kapisztránokból
buzogányos
magyar.
Népi játékaink
vallásosak,
zenénk átvitte a népdalt a korálba, a nép száján magyar ruhába öltöztek :
az apostolok,
s Péter ott jár meséink magyar házai között. Az egyházi
kegyesség
akkor volt legerősebb,
mikor tudott
népi lenni. (Igy a reformáció idején.) Az egyház egyetlen
kardinális
kérdése
nálunk mindig az
volt, "sikerül-e
magyar
bibliafordítás?"
Sikerül-e: magyarul
teológizálni,
s igét hirdetni?
Figyeljük
meg, hogy mai evangéliumi
ébredéseinket
is
az északi testvérnépek
lelke mozgatja.
Egész világosan látni lehet, hogyan
kényszerítette
Isten újra és újra az egyházat,
hogy magyar
legyen, ha
viaszhangot
akar népünkből.
És fordítva
a keresztyénség formálta a magyarságat. A szentistváni
állameszme
valóság, s egyetlen
és keresztyén
megfogalmazása
volt a magyar élethelyzetnek.
Ugyanígy
a Szentkorona
tana is. Kultüránk
mindig
tudatosan
keresztyén
kultúra
akart lenni.
-Mindebből
az következnék,
s könnyű
lenne felületesen
kimondani,
hogy tehát itt keresztyén államvezetés volt, az egyház itt nagy befolyás,
sal teliesttette küldetését
és fejtette ki közösségalakító erőit. Mégis legégetőbb mai kérdéseink onnan származnak hosszú történelmi hátterük kel
együtt, hogy a keresztyének a magyar élet legdöntöbb pillanataiban, egészen elhatározó nagy fordulatok
idején nem tudték. tolmácsoIni lsten skeratát, s tehetetlenül hallgattak, vagy megalkudtak. Erről essék néhány szö,
hátha tanulhátunk
belőle ma?
A szentistváni áJlameszme, rnint ruondottuk,
- ha nem is a mai
értelemben,
- de valóság és korszerű
keresztyén
megfogalmazása
nemcsak a magyarság,
de általában
a kárpátmedencei
kisnépek közösségi
életének
Első és egyedüli
rendező
eszmeként
született ezen az életterületen. Lényege az "una eademque
libertas" volt, ami maj nyelven talán art

jelentené: egyenlő iozok és kötelességek
a résztvevők számára, 5 a/kal"
mas volt arra, hogya magyarság tei! és nemzeti öntudata legyen.
Van ugyanis
minden
nemzetnek
faji és nemzeti
öntudata.
A faii
öntudat a népközösség
életakaratának
gondja. Tudatosítja
magában,
hogyan szervezhetné
meg magát úgy, hogy az élete folytatni
tudja önmagát.
Ennek a faji életakaratnak
sajátmagával szemben feltelt öntudatos kér- .
dése az u. n. szociális kérdés.
A faji öntudaton
túl a nemzeti öntudat azt jelenti, hogya
népközösség nemcsak belülről szervezte
magát az életre, hanem elhelyezkedett
a
környezö
népek között,
azokkal
megtalálta
a kapcsolatokat,
s közöttük
a küldetését.
Ez a magyarság
számára azt jelentette,
hogy el kell helyezkednic a dunamedencei
kisnépek között, s küldetése ezek történelmi
összmunkáj ának
megszervezése.
A magyar nemzeti öntudatnak
önmagállal
szemben feltett öntudatos kérdése tehát az u. n. nemzetiségi kérdés lett.
Hogya
magyarság
ezt a két kérdést öntudatosan
fel tudja-e tenni,
s hogy ügy tud-e felelni erre a két kérdésre,
ahogy azt Isten akarja.
az letkérdésünk
volt kezdettől
fogva. Igy a szociális
és nemzetiségi
kérdésben a keresztyénség
felelőssége
is benne volt azzal a feladattal,
hogy
tolmácsolia
Isten akaratát.
A kérdésünk
azért most az, hogyan teljesítette
az egyház ezt a küldetését?
1. A szentistv éni állameszme keresztyén felelet volt a szociális kérdésre. Akkor a nyugati keresztyénség
mindenütt
a feudalizmus
társadalmi
formáját
élte. Csakhogy
a korszerű
keresztyénség
felelete
volt, s vele
együtt reformra
várt. Mi azonban itt megf eneklettünk s az egyházi reformáció sem tudta
a szociális
f átumot
megváltoztatni.
A keresztyénség
ugyanis, a hűbériséggel ért ide, mint társadalmi
forma, s bár itt sohasem
fejlődött
ld a nyugati
formája
a maga teljességében,
mégis alapja Jelt
annak az egyenesvonalú fejlődésnek, me/y a rendi és feudális MagyarorsziÍgat építette fel. Más nemzetek,
akik vagy a hűbériség
előtt, vagy után
szervezkedtek
állammá, vagy át sem élték, vagy továbbfejlesztették
simán
ezt is. Minálunk azonban a feudális-rendi
Magyarország
gondolata
gátlás
maradt, mert úgy látszott,
hogy alkotrnányunk
alapgondolata
ez, s épen
a szentistváni
koncepciö.
Ezen és a Szentkorona
tanán keresztül
ez a
Magyarország
látszott a "keresztyén"
Magyarországnak
Az örök magyar
kérdés a földkérdés
lett, s napjainkig
kísért.
Az egyház pedig ettől az
első perctől kezdve az átalakulási
lehetőség
minden döntő percért
akcióképtelen volt arra, hogy ezzel a "keresztyén"
koncepcióval
szemben Isten
eleven és igazi akaratát
megszólaltassa.
Mohácsban
a feudális-rendi
világ teljes csőd re ért már meg. Az első
parasztforradaimon
már túl voltunk,
a keresztvénséget
képviselő
egyház
pedig nyakig volt benne ennek a világnak
a bűnében. Mohácsot
nem a
török nyerte meg, hanem a magyar társadalom
vesztette
el, melyben 3:7.
osztály tudatos
főnemesség,
középnemesség
és parasztság
nem találhatta
meg egymást. A rnohácsi vész után a lelkileg is teljesen széttört
és g úzsbakötött
magyarság nak a reformáció
hozta az evangéliumot.
Az eleven
és tiszta igehirdetés
volt az, ami felrázta a magyarságot,
s lelket öntött
belé. Egészen
tragikus
azonban az, hogy a megreformált
keresztyénség,
mint társadalomalakitó
erő nem tudott úgy fellépni, hogy megfordította
volna a magyar téiumot. Ugyanabból
a kényszerből,
amelyből
Luther
odahelyezte caz egyházat a Iejedelrnek védőszárnyai
alá, tuinálunk
is meg

kellett alakulnia a pátronátus rendszerének, ami néha még a cuius re.gio
elvét is súrolta, simplicite
ezentesitette a rendi-feudális- világ berendezkedését. Megint úgy látszott,
hogy a - keresztyénség
életformája
az úrparaszt rendszer. Ezt az alkalmat
elmulasztva
a jobbágyfelszabadítás
idejéig, a francia forradalom
hozzánk
érkezéséig
nem talál alkalmat
a keresztyénség
arra, hogy a siociális
igazságot
Isten nevében
követelje.
A negyvennyolcas idők magyar
reformját
ugyancsak
nem a keresztyén'
ség csinálta, hanem a felvilágosodás
és liberalizmus
szelleme,
amely az
elveket kimondta,
de a végrehajtáshoz
a benső megújulás
hiányzott.
Ettől
kezdve a világháborúig
a liberális egyház kultúr-rnunkáián
kívűl megint
nem lehet tudni nálunk, mi is az élő keresztyénség.
A magyar
életkérdések erre az időre már teljességükben
bontakoznak
ki, s minden szociális reform megérik
1918-ig. Az újjászületést
azonban
megint nem a keresztyénség
csinálja, hanem egy talaját és hitét vesztett,
jórészt idegenfajú intellektuel
réteg, s mindent
elront, hitelét rontva a korszerű
népi
kérdéseknek.
A keresztyénség
megint nem tud semmit sem csinálni, csak
reekciát. Bekövetkezik
az a "keresztyén
kurzus",
mely legsötétebb
része
a magyar keresztyénség
történetének,
s napjainkig
bepecsételi
a szociális
fejlődést.
Ma meg már ott vagyunk,
hogy a "keresztyén
Magyarország"
politikai
képviselői
megint "keresztyén"
alapon tagadják
a radikális
szaciális reformot
a "magántulajdon
szentsége"
korszerű
bálványimádásában
II "bolsevista
eszmék szélsőségei
ellen."
Az egyház emberei a történelmünk
legdöntőbb pillanataiban
akcióképtelenek voltak arra, hogy lsten akaratát megszólaltassák és érvényesítsék a szociális kérdés terilletén.
És mégis úgy van, hogy csak keresztyén ébredés segítheti át a magyarságat ezen a kérdésen. Kell egy olyan
széles rétegeket megrázó hitbeli ébredés, mely népünk egészét oda tudja
állítan; az élő lsten színe elé, hagyott
intéződjék el az évezredes nagy
per a két Magyarország, a nép és a rend között.
2. A nemzetiségi kérdésre a szentistvániállameszmeteljes
ériékű
keresztyén felelet volt. Ez két alapelv szintézise volt: 1. a Kárpatmedence
geopolitikai
egység, az itt élő kisnépek
egyetlen
prosperitási
lehetősége
tehát az együvészervezkcdés;
2. ezt a szervezkedést
a jognak és szabadságnak kell elhatároznia:
"una eademque libertas". Ez az, amit ma szeritistváni állameszmének
hívunk, s amí modern kifejezése
annak az államvalóságnak,
amit István jórészt ösztönösen,
s a keleti államszervezés
mindig érvényesülő
fantáziája
szerint csinált. Ezt tették tudatossá
és fogalmazták meg történelmünk
"jobb magyarjai".
Ez az államszervezés
nem
ismeri a .Jdsebbség"
gondolatát.
Egyenlőjogú
népekről van szö, tnelyeknek magyar hegemóniáju megszetvezésében
nem annyira a magyar uratom; mint a magyar civilizáció
volt a döntő és a magyar többség a
kiindulópont.
Ez a középkori
magyar civilizációs
egység inkább keresztyén volt. mint nacionalista.
A magyar szabadságigény
természetesen
fejlődött fel a megyékbe,
s természetesnek
tartotta
azt, hogy a nemzetiségek is népi kűlönállásbau,
s tájí-társadalmi
autonórniákban
maradnak
A Kárpátmedence
ilyentéri rnegszervezése
éveztedes gondolat volt, mire
ideértünk,
de csak a magyar próbálkozás sikerűlt. Ez a magyar törléneltni jog ennek a medencének a vezetésére. Itt a geopolitikai
együvétartozás,
valamint
az egyenlő jogok
és kötelességek
követelrnénye
rnind-ig épenolyan
természetes
volt, rnint az, hogy mindezt a magvar
állarn-

Vttz.etis tesz.i valosággá. E.zt a hivatásunkat hordoztuk
és határozottsággal,

mindaddig, míg háromszoros
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nagy társadalmi
változás
eJ nem rajzolta.
A magyar nemzetiségi kérdés kialakulása megdöbbent;;
szeros kapcsolatban van a szociális kérdés kialakulásával.
(Most csak
ezen a vonalon szeretnénk
maradni,
más szellemtörténeti
tényezők
hatásáról nem beszélve.) Mondhatjuk
bátran azt, hogy amit a szociális kérdésben elhibáztunk,
ugyanúgy
rontottuk
el a nemzetiségi
kérdésben
is,
s itt is beszélni kell arról, hogyakeresztyénség
elfelejtette
Isten akaratát tolmácsoini
a döntő időkben.
A nemzetiségi
kérdés kialakulásában
az első fordulat
az volt, amíker teljességben
fejlődött
ki a teudélizmusunk.
Ez a társadalmi
helyzet
teljesen lelolvasztotta
és hatályon kiviil helyezte a nemzetiségi gondolatot
s népi kérdésse tette azzal, hogy az úr és paraszt viszonyát teremtette
meg fajiságra való tekintet nélkül. Nem a kisebbség
és többség problémája
~I ebben az időben, hanem akiváltságosok
és a nép viszonyának
problémája. A paraszt-jobbagy
mozgalmakban
nincs különbség
nemzetiségek
1,5zött, úgy értik meg egymást, mint minden idők proletárjai
az urakkal
szemben, akik szintén kikerülhettek
bármelyik
nemzetiség
tagjai .közül, S
szintén megértették
egymást
megint mint minden idők "burzsoázifíja"
II
néppel szemben. Ennek a kernak
a hazafiassága
is osztály jellegű, egy
"történelmi
osztály"
hordozza,
s a nemzetben
nincs benne a nép. Ez a
patriotizmus
időnkint szépen tudta kifejezni
magát, de el kellett buknia,
mert szűk volt a társadalm!
bázis, amelyen állott.
A nemzetiségi
kérdést aztán a francia forradalom demokratikus
eszméie szabadította
fel ebből a helyzetból.
A népnek követelte
a jogot
és
a meghallgatást,
s elsőnek ütötte fel a fejét a nyelvi kérdés, mint a nép
primitiv
joga, az anyanyelv
küzdelrne az uralkodó
(többségi)
nyelvvel
szemben. A polgárosodó
nemzet a kapitalizmus
törvénye
és érdekei szerint akar centralizál ni, oldja fel a táji autonórniákat,
éppen akkor, mikor
a nemzetiségek
ébredni
kezdenek,
megkezdődnek
a kultúrális
és bürokratikus zaklatások, s megindul az asszimilációs hullám, mely azt hiszi, hog'Y
a népi jelleg feláldozása
szük éges a nemzetál/am kiépítéséhez.
A "törté·
nelmi osztály" a friss városi polgárság
lesz, mely a maga parvenüségében
nyárspolgári
módon hordozza a nemzetálIam
új hazafiasságát
külsöségekben, s nemzeti színekkel.
A magyar
helyzetból
folyt az is, hogy ez a
polgárság
nagy tömegeiben
már asszimilált
magyarság
volt, s odáiutottunk hogy az asszimiláltak végzik a további asszimiláciöt, s alakítják ki
az államkoncepciót,
sőt a patriotizmust
is. A robbanni
kész ülő . feszültségben még megalakul
az "állampolgár"
fogalma,
rnely a kevert népü
országban
azt jelentette,
hogy az állampolgári
hűségen túl a külön
népi
élet magánügy.
Csakhogy ekkor már nem lehetett magánügyként kezelni a kisebbség!
kérdést, mert a kisebbségek már öntudatosodtak, követeléseik voltak, am:ket a nemzetiszínű polgári patriotizmus
nem érthetett meg. A Habsburg
háznak pedig amúgyis érdeke volt a "diyide" elve, mert ez biztosította
az "impera," sikerét. Miközben a magyarság elfelejtette,
hogy neki a
dunamedencei kistiépek
szabadságos egybeszervezőjének
kell lennie, ránk
szakadt a világháború. Ekkor a kisebbségeknek már terveik voltak a történelmi Magyarország gondolatával szemben, a háborút szabotálták, majd
nyiltan ellenünk törtek, s a wilsoni elvek megadták nekik, amit mi elle-

Ciakhogy már liém á (/unamedencej
összefogás, hanem a széttöretés elvén. Ez volt a harmadik
nagy törés a
szentístváni
állameszrnén;, simmár
tragikusvégű.
Az első törés idején meg kellett tanulnunk,
hogy il nemzetiségi
külőnhségeket
nem lehet elhomályosítani,
a másodikban,
hogy nem a magy-ar
uralom, hanem a magyar szervezés az igazi állarneszménk,
a harmadikban,
. hogy a történelmi
életegységünk
széttörése
az összes kisnépek egyéni züllésével és életképtelenségévei
jár. A szétdarabolt
Középeurópa
zsákmánya
il nagyobb
akaratoknak.
amelyek ma a "népi" gondolat
idején erőteljesen
tagadják
és tiltják a történelmi
Magyarország
jogát.
Hol voltak az egyház képviselői ebben a fejlődésben, mely lsten teremtő tervének
félreállításával
az egymásrautalt
kisnépeket
belekényszeritette az egymáselleni
harcba, il helyett, hogy még szorosabbra
füződtek
volna az igazság, a szeretet
és a barátság
szálai köztük ? A keresztyénséget képviselő egyházak
sokszor tnenedékei és fellegvárai voltak a kls»
sftbbségi tauaetemeet: A történelmi
Magyarország
szétbontásanak
eszméjét román pópák,
Hlinka páterek, szerb és .horvát metropoliták,
szász pa.
ro}, hordozták.
Mit akart
lsten? Ezt akarta?
Engesztelhetetlen
Középeurópát az összeverődött
kisnépekböl?
Ezt a kérdést nem tudta sem feltenni, sem megválaszolni
a keresztyénség. Elfelejtettük
a szentistváni
allarneszrnét, a keresztyén
magyar koncepciót.
Hol a kibontakozás? Mégis ott, ahol a keresztyén ébredés fog megsrűletn! a Kárpátmedencében_ Amikor el fogjuk fogadni lsten kezéből
és
akaratából
nemcsak a vérünket,
hanem a helyünket,
a földet is, amelyen
mindnyájunknak
élnünk, vagy halnunk kell. Az élet attól függ, halljuk-e
lsten szavát, aki itt békét és szeretetet
akar, s a halál akkor jőn, amikor
ezt végleg nem értjük
már meg, s amikor már végleg nem lesz senki,
aid megszólaltassa
az O akaratát.
A magyarság
élete két legdöntöhiJ
pontján az lsten kezében van, s a keresztyén
ébredéstói függ. Leszünk-e
erőset, ezt a szolgálatot
elhordozni?
JeftettiJnk, a népi jogok auion6mWát.
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A romániai zsinatpresbyteri
ágostai hitvallásu evangélikus egyház.*-)
Legkisebb
egyháza
Romaniának.
Megszületését
a közuralorn
változása előzte meg. Akkor keletkezett,
mikor a régi magyarország
i egyetemes evangélikus
egyház testéről, a nagy változás következtében,
harminckét olyan egyházközség
szakadt le, mely azelőtt részben a bányai, részben
il tiszai
egyházkerülethez
tartozott.
A püspökség
nélkül maradt egyházközségek 1919-ben még az országos egyházba kívántak betagolódni.
Ennek
az óhajtásnak
a keresztül
vitele különbözö
ok ok miatt meghiusúlt,
mire
1920 április l l-én a püspökség
nélkül maradt egyházak
megbízottaik
révén
Aradon
elhatározták
egy önálló egyházkerület
megszervezését.
A szervezkedési mozgalorn élén br. Solyrnossy Lajos, a magyar egyetemes
egyház volt egyházi
és iskolai felügyelője,
apatelki
(Arad rnegye) nagyhirtokos állott. A megalakított
szervezct
élére azután
egyházkerületi
f'etügyelőként
báró Feilitzsch
Artur, v. b. t. t., volt magyar
m. kir. rniniszter és püspöki
teendőkkel
megbízott
egyházi
vezetőül
dr. Kírchknopf
*) V. ö.
~íKklllllrlíel.
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Gusztáv .lwlozsvári . evangélikus
Iéli{ési· !{erÚJt. Áz egyházÍ<eriliei .siéídie1\ie
az országos
egyháztól
magát. elszakított
Kolozsvár
volt és öt egyházmegyére oszlott.
.
Az új alakulat
1921 július 6-án Kolozsvárt
tartotta
meg első kerületi közgyűlését,
mely egyúttal
alkotmányozó
gyűlés is volt. Az itt elkészített új egyházalkotmány
a zsinatpresbiteri
elven épült fel s a megszervezett
alakulatnak
ideálisan demokratikus
színezetű
szervezetet
biztosított. Az új egyházalakulatnak
az ú] egyházalkotmány
szerint való bererrdezkedéséig
es a felsőbb jóváhagyásig
az alkotmányozó
gyűlés Feilitzsch
és Kirchknopf
személyében
továbbra
is biztosította
a vezetést, kiket egy
Végrehajtó
Bizottság
élére állított.
Az Avarescu-korrnány
tudomásul
vette az új egyházalakulatot
és elismerte a Végrehajtó
Bizottságot.
A Bratianu-korrnány
azonban uralomra
kerüléseker
visszavonta
a jóváhagyást
s betiltotta
a kerületi
vezetőség
választására
kitűzött
1922. június 15-iki közgyűlést.
Nem ismerte el továbbá
sem az új egyházalkotmányt,
sem a Végrehajtó
Bizottság
kolozsvári
tagjait. Ennek következtében
egy hónapon belül már új Végrehajtó
Bizottság alakult meg Frint Lajos aradi lelkész
és br. Ambrózy
Andor ternesgyarmati
nagybirtokos
elnökségével.
Az így újonnan
szervezett
alakulat
1922 szeptember
26-án új alkotmányozó
gyűlést tartott
a Brassó megyei
Hosszúf'aluban,
ahol is a kolozsvári
egyházalkotmány
helyébe beállította
a magyar egyetemes
egyháznak
az itteni viszonyokhoz
módosított
alkotmányát s ezt még 1923 elején fel is terjesztette
a kultuszminisztériumhoz. Három évi hosszú várakozás
után végre engedélyt
kapott a Végrehajtó Bizottság
arra, hogy zsinatpresbiteri
alapon szuperintendenciát
állíthasson
fel a felterjesztett
és jóváhagyott
alkotmány
alapján,
azzal a
megszorítással
azonban, hogya
szuperintendencia
még rnint szuperintendeneia sein közjogi
méltóság
az állam felé. Befelé azonban a szuperintendencia ugyanúgy
élheti a törvény által biztosított
autonom életét, mint
bármelyik
püspökség.
Zsinatot tarthat,
egyházkerületi
közgyűlést,
szuper.intendense püspöki jogokat gyakorolhat
úgy a lelkészképzés
és a lelkészavatás terén, mint egyházmegyei
és gyülekezetei
életében.
Kifelé tehát
az egyházfő e szervezetben
nem kőzjogi méltóság,
befelé azonban teljes
püspöki jog- és hatásköre
van. Az új alakulat a korrn ány e döntése alap.ian 1927' április 3-árt beiktattá
a szuperintendenssé
választott
Frint Lajost
·és a felügyelővé
választott
br. Arnbrózy Andort, kik az állam iránti hűségesküjüket
az állam megbizottjának
kezébe rögtön le is tették,
., >A szuperintendencia
ezidőszerinti
székhelye
Arad, szuperintendense
pedig a 88 éves Frint Lajos, egyházkerületi
felügyelője
az időközben
elhunyt báró Ambrozy
Andor helyébe megválasztott
Purgly László, volt
aradi főispán, sofronyai
birtokos.
A szuperintendenciának
három egyházmegyéje, huszonhárom
anyaegyházközsége
van, melyek közül a kis orsovai
és steierlaki
ném et anyanyelvű.
Temesvár vegyes anyanyelvű.
míg a többi
teljesen . magyar. Lélekszáma
diaszpóráival
együtt meghaladja
a: negyvenezret.
A· kis regyházkerület
az összes püspökségekkel
szemben
terület
szempontiaból
egész Románia területén
terjed el és pedig nagy szétszörtsagban. Egy tömbben csak a Brassó megyei csángóságot
találjuk,
melynek
lélekszárna
egymagában
körülbelül
18 ezer.
.
Az egyházkerület
közel
húsz esztendeje
küzd, akárcsak
a királyhágó melletti hatalmas
református
egyházkerület,
végleges
elismertetéséért, kereteinek
bíztosításaért,
íntézményeiért,
rnelyeknek javarészét
a nehéz
körülmények
folytán, közöttük
egyetlen középiskoláiát,
a hosszúfalusi
polo·ái-i iskolát is elveszítette.
Puszta létéért
való küzdelme
csaknem mindei
~rejét, felemészti.
Isten különös
kegyelmének
kell tekintenünk,
hogy. a
kerület élén a buzgó, a,gg szuperintendens
mellett, a maga nevelte felügyelő, Purgly László áll, kit így nemcsak hivatala kapcsol össze az egyházfövel,
hanem a régi tanítványnak,
nevelőnek, később barátnak
és mUI1katarsnak a szeretete és megbecsülése.
.
A szuperintendencia
a létfenntartásáért
vivott küzdelernben
sem felejtkezik el kultúr ális feladatairól.
Az utolsó években
is egymásután
épül,ne.k. föl a legnehezebb
viszonyok
közepette
a kultúrh ázak, új iskolák.
~)t!2- támutatnunk abarcauifalusí,
ftifészmeiei, gilrkerecí, tatran~ilmltí:l;f·

házakra,
li hagy aJdozatoÍd,ai fÖnntartbtt
nagyváradi,
csemátfalusi
elemi
iskolákra,
az újonnan
épített,
modern : berendezésű,
pompás
brassói
és
hosszúfalusi
elemi iskolákra:
Mozgalmas
nöegyleti
életet találunk Aradon,
Szatrnáron,
Nagybányán,
Brassóban.
Temesváron,
de a kisebb falusi egy·
házközségekben
is, Pl. Apácan vagy Varsándon.
Minden évben megjelenik, jelenleg GillichFülöp
bácsfalusi
és Mátyás Béla pürkereci
lelkészek
szerkesztésében,
a képes, nagy Luther-Naptár
s ugyancsak
az ő szerkesztésükben a rendkívül élénk gyülekezeti .kis lapocska, az "Evangélikus
Élet",
mely az óriási kiteriedésű
szuperintendenciának
nagy távolságban
élő
egyházközségeit
és híveit összefogja.
A szuperintendencia
lelkészképzését
páratlan
szeretettel
és hűséggel
teszi lehetövé
a kolozsvári
református
teológiai
fakultás,
melynek
professzorai
fiainkat
a saját tanítványaikkal
teljesen
megegyező
bánásmódban részesítik,
nemcsak az akadémiai
élet rninden jogában,
hanem kiváltságaiban
is. Teológusaink
a leg áció-helyekbenvrnelyek
életük anyagi feltételeit'rtagyrészt
biztosítj ák, ép úgy részesülnek,
mint egyéb kedvezményekben, év végi jutaírnakban.
A fakultás
tanári kara a Tegnagyobb
szerétettel
végzi nevelésüket
nemcsak tanulmányi
szempontból.
hanern a jellemképzés
érdekében
is.
Teológusainkat
egész életük
minden
vonalán
szemmel tartják, irányítják,
még anyagi nehézségeikkel
is törődnek. Ezt az
atyai, baráti kapcsolatot
fenntartják
a már állásban lévő tanítványaikkal
is, kiknek sokszor segítenek
lelki és tanulmányi
tanáccsal,
útbaigazítással.
Hogy mennyire
vigyáz a kolozsvári
teológiai
fakultás
evangélikus
teotögusainak felekezeti
öntudatára,
arra nézve jellemző, hogy pl. felügyel arra,
hogy teológusaink
ismerjék hitvallási iratainkat,
melyek közül Luther Kis.kátéjának
és at Ágostai Hitvallásnak
szóról-szóra
való ismeretét
előszavastul megköveteli
sa
sziszternatika
professzora,
dr. Tavaszy Sándor, e
két hitvallási iratnak nemcsak pontos ismeretét,
de evangélikus
szempontból való értelmezését
is megkívánja.
A szuperintendencia
máskülönben
Járesi
Andor kolozsvári
evangélikus
lelkésznek,
a teológiai
fakultás
magántanárának
közrernűködésével
igyekszik
a lutheri
szellemű
kiképzést
eszközölni.
Ezen a réven fiaink részt kapnak az evangélikus
egyházi énekek tanításából,
Luther iratainak
shitvallási
iratainknak
Imrziv olvasásabö). Vele olvasnak
evangélikus
szisztcmatikai,
liturgiai
rnűveket, rnondjuk Elertnek,
Asmussennek
a könyveit
stb. Teológusainkat
természetesen
az itteni élet számára
itt kell nevelni, bár hogy evangélikus
szellemű
teológiai képzésben
is részesüljenek,
az Erzsébet
Tudomány
Egyetem
hittudomanyi
karát is felkeresik
rövidebb,
hosszabb ideig Sopronban.
Soha
el nem múló hálával gondol a szuperintendencia
erre a lehetőségre,
mely
oly nagy mértékben
segíti elő fiaink felekezeti
öntudatának
fejlesztését.
,A Teológus
Otthon
és a Kapernaum
testvéri szeretete
a maga jellemnevelő erejével felejthetetlenné
teszi a künn rnunkában .és üdülésben töltött
áldott időszakot.
. 'A szuperintendencia
feladatairól
most röviden
tájékoztafásul
csak
ennyit. Elismertetéséért
Románia
alkotmányának
Szellemében
s az általa
~dott módozatok
körén
belül tovább kell folytatni
a mostani vezetőség
által oly hűségesen
és kitartóan
vitt küzdelrnet
a jogi elismertetés
iérdéIrében. Ugyancsak
tovább kell küzdeni
a szétszórtságokban
lakó mar-mar
eiveszö 'evangélikusságért,
melynek
megmentése
érdekében
főkép Argay
György temesvári
esperes
és Nikodemusz Károly brassói lelkész, kerületi
főjegyző
folytatnak
rendkívül
kornoly és a körülményekhez
képest sikeres rnunkát.
Elég csak a temesmegyei
példára utalni, ahol Pankotán még
templomot
is sikerült építeni a hívek áldozatkészségéből.
Ennek a lélekmentö munkának
rendkívül
megértő
és áldozatkész
híve a szuperintendeneia felügyelője,
aki máskülönben
minden sajátosan
felekezeti,
továbbá
kultúrális
és gazdasági
ügyekben
is nemcsak
megértésével
és áldozatkészségével
jál elől, hanem a hithű evangélikus
kultúrember
.és elsőrangú
gazdasági
szakértő tanácsaival
is. A szuperintendencia
.megvalósítandó
fel"adataihoz
tartozik
a szétszórtan
folyó belrnissziói
és egyháztársadalmi
rnurikáinak
egységesítése,
a munkák
kereteinek
részint vmegteremtése,
másrészt
védelmezese.
De talán mindezekröl
lesz még alkalmunkTolyóiratunk hasábjain tájékoztatást
adnunk
KolozsvJtri Andor,

KR6NIKA
A magyar Luther-szobor.
Szándéleosan
írom így a cimet, mert Luther szobrábau
kífeiexéare
li;el 1 jutnia annak a gondolatnak
is, hogy Lutherhez
köze van a magyarságnal, is. Illetőleg, hogy Luther nemcsak a nérnetségé,
mert ma már
nyugodtan
beszélhetünk
világlutheránizmusról.
Ebből a szernszögböl
nézve
igaza van Ágoston Sándornak,
amikor azt irja: nem fontos, hogy Luther
ábrázolása
portrészerűerr
hú legyen.
A Luther-szeborbizottság
végrehajtóbizottsága
által szűkebb
körfi
pályázatra
felhivott művészek - számszerint
nyolcan - január 17-ére Idállttottak a íasorí gimnázium disztermében
újabb alkotásaikat.
A klállftást.
nem volt öröm megtekinteni.
A legtöbben alig vettek maguknak fáradságot,
hogy eredeti műveiken lényeges változtatásokat
eszközöljenek.
Legalább is
a Iöalak egy-két
műtöl eltekintve
- ugyanolyan
maradt,
vagy még
jobban eltorzult.
Annál nagyobb volt azonban most az igyekezetük
a nemet, főleg azonban a magyar
reformáció
nevezetes jeleneteit
és egyéniségeit
reliefekben
vagy rnellékalakokban
megjeleníti.
A portrészerűség
kétségbeejtö
igyekezete
Ieri valamennyi
tervpályázatról.
Ebben a tekintetben úgy látszik, szinte szolgai megrebbenésset
tartották
magukat
Lk.
Thulin Oszkár
wittenbergi
Luther-szakértő
nézetéhez.
Adassék
tisztelet
ennek a nemes és széleslátókörü
férfiúnak,
de nézetem szerint vakon mégsem indúlhatunk
utána. Végtére
Thulin Oszkár nem tudhatja,
hogy az
a Luther, aki messze túlnőtt hazája keretein,
mit jelent nekünk magyafoknak és mi magyárok
mit keresünk Lutherben,
amikor ki akarjuk abrazolni, Ezért nem sikerülhetett
ez a második pályázat
sem. A legtöbb mü
határozottan
gyengébb
az első pályarnűnél.
Áll ez elsősorban
a Keviczky-Farkas alkotásról. Az eredeti pályamű egy
darabos, szögletes,
de mindenképpen
erőteljes,
robusztus
és érdekes Luthert ábrázolt. Itt egy megfinomodott,
de éppen ezért elmosódott,
előkelő,
teátrális
idegen néz le reánk a talapzatról.
A rnellékalakoknak
is ártott,
hogy domborműves
fél-rejtettségükből
egész szoboralakokká
avanzsáltak.
Még csak nem is sejteti semmi, hogy a négy nagyszakállú
kegyes férfiú
négy magyar reformátor
akar lenni. Ugyanúgy
lehetne négy ószövetségi
próféta, vagy a négy evangelista
is. - Gaádi Gády Lajos Luther-arca
sem
portrénak.
sem eszményitett
Luther-arcnak
nem tekinthető.
Olyan, "nint
ezer és millió másik arc. Kifejezéstelen.
Jelentéktelen.
Kár. Mert a mellette jobbra-balra
meghúzódó
két dombormű
(a két szentség kiszolg áltatssa) egészen közel hozza a szemlelőt
a reformáció
lényegéhez. - Székely
Károly és Ka/otai attó egy a Bibliára mutató sablon-Luthert
hozn al, kí.
A sablon a Bibliára mutatásban
és nem magában
a föalakban
jut kifejezésre. Érdekes művészf'e]
lelógó hajzattal,
de sehol, sem arcában,
sem
alakjában, sem mozdulataiban
semmi sincsen a Krisztusát
megtalált reformátorból
(ez a főhibája
valamennyi
alkotásnak).
A domborművek:
a
wormsi gyűlés,
a Wittenbergből
hazatérő
magyar
diákok stb .. tetszetösek, de nem tudják feledtetni
a Iöalak hiányosságait.
L~x Elek. Dcmbormüvek
szédületes halmozása (Magyar reformátorok,

l:nllgyar diákok, könyvnyomtatás,
95 tétel, .reíormáclö
terjedése,
Worms,
Maria magyar királyné,
gályarabok),
amelyek magát Luthert egészen elnyomni hivatottak.
De talán jó ez így. mert a föalak megdöbbentően
luciíeri. - Borbereki Zoltán Lutherje magasba tartja a Bibliát és oly f'enyegetően áll, mintha a vaskos könyvvel le akarna súj tani a világra. A f'öalak
inkább Mózes lehetne, amint -a törvénytáblát
vagdos sa az aranyborjúhoz.
Itt is kőröskörül
túltengenek
a domborművek.
Az egyik a gályarabok
közismert
képének szolgai másolata.
- Grenatner Jenő. Középen Luther
áll és a Bibliára tuutat. Hátul félkörben
a magyar
reformátorok
veszik
körül,
A háttér vagyis a műnek félköralakú
építészeti
megoldása
tetszetős
és a mű összbenyornása
kedvező. Luthert magát azonban nem jó közelről
megszemlélni.
- Pásztor János és M illler Tibor. Szép, szép ... , de a reformátor
egyéniségének
a kicsucsosodása
nem a tudós. Luther itt mint
tudós jelenile meg a középkoriak
jellegzetes
sapkájában
és ha a különböző domborművek
(a kereszt előtt prédikáló
Luther, az úrvacsora
stb.)
nem lennének,
Faustnak
vagy Nostradamusnak
is tarthatnók
Luthert.
Ink ább Zwinglit szekták ilyen külsövel
ábrázolni. Az alkotás távol van attól,
amit mi Luther szobrában
keresünk
a maga egészében
azonban avatott
rnester alkotása.
Horvai János. Ha a beérkezett
pályaművek
közül választani
kell (én
legszívesebben
nem választanék),
a választás nézetünk
szerint csak erre a
műre eshetik. Mi ennek a műnek a hibája? A széles gesztusokkal.
szinte
ág álva szónokló
Luther. Nem a szónokló,
hanem a Krisztusát
megtalált
hivő Luthert' szerétnők
ezen a magyar
talapzaton
látni. Azután ha m ár
szónokol, ne ábrázolják
reális zörnökségében,
hanem a csillagok felé nyúlo,
Istenével még a szószéken
is viaskodó
ideális megnyujtottságban.
Itt tehát valamit kétségtelenül
változtatni
kell. Ami azonban a szemlélőt kellemesen ragadja
meg, az a két mellék alaknak:
a Bioliát fordító
Sylvester
Jánosnak
és a Luther vígasztaló
levelét olvasó Mária özvegy magyar királynénak
nemes, pompás
alakja. (Ne III tudom ugyan, a művész miért
éppen ezt a két történeti
személyt jeleníti meg, amikor vannak, akik sokkal közelebb álltak Lutherhez és akinek szerepe a lutheri reformáció
szempontjaból
sokkal tisztázottabb.)
Valamivel
lutheribb
Luther és a mű ott
átlhat Budapest utcáján.
De újra visszatérek
eredetí álláspontomhoz
és annak a nézetemnek
adok vakmerően
kifejezést,
hogy Óra Sándornak a kelenföldi lelkészi hivatalban látható p ályarnűve bármelyik
újabb pályarnűnél
ma is jobban megközelíti
a célt és egyedül
alkalmas
a világlutheránizmus
gondolatának
kifejezésére.
Nem volna utolsó megoldás Horvai János és Óra Sándor pályarnűveit összevetni
és a két hiányos müböl
egy tökéletesebb
harmadikat
alkotni.")

SZá1ttó Rébert.

~') Cikkem mcgrr asa óta az "Evangélikus
Eletv-ben "Az új stílushoz"
címen újabb cikk jelent meg, amelynek
szemétvl élű részével foglalkozni
nem óhajtok. Mivel azonban ott hivatkozás
történt a Luther-szeborbizottság május 25.·i ülésének
egy jegyzőkönyvi
határozatára,
legyen szabad
ezt a határozatot
itt közölni:
"A pályaművek
elbírálásával
(a szeborbizottság)
a végrehajtó
bizottságot
bízza meg, amelyet utasít, hogy magát
erre a célra művészi tagokkal
egészítse
ki. A végleges
döntés iog at
magának
tartja fenn és várja a végrehajtó
bizottság'
javaslatát."
- Ezt

-!)(!

SZÉLJEGYZETEK
Pau - Pau - Jesu -

Jesu ...

ezek voltak XI. Pius pápának
utolsó
szavai. Nemcsak
utolsó szavak, egy
életből távozó ember ajkáról, hanem
hitvallás.
A szó eredeti
értelmében
vett katolikus,
tehát egyetemes
hitvallás. Azzal a pápával,
aki olyan
mereven
zárkózott
el a keresztyén
egyházak
ökuménikus
mozgalmaival
szemben, aki az új házassági
kanonjog' bevezetésévei
annyi
meghasonlást és békétlenséget
okozott
számtalan keresztyén
család életében
-ebben a hitvallásban
egyet
értünk.
Pace - Pace Jesu Jesu. Felmérhetetlen
volna, ha ebből a békéből valami
is megvalósulna
ebben
a békételen
világban;
legalább
a felekezeti fronton.
Mi keressük,
kerestük és keresni fogjuk katolikus
testvéreinkkel
a békét.
Ezért
mondjuk
rni is Pace - Pace. Ez a béke nem
ábránd.
Ha alázatosabban
fogadnák
el Jézus uralmát
az egyházak,
nem
állítanák
őket annyira
szembe egymással emberi dolgok.
Jézusban.
de
csakis benne megvan ennek a békének a lehetősége.
Ezért valljuk 'mi
is: Jesu - Jesu.

Politikai divat
lett a pártés mozgalom-alapítás.
Politikusaink
úgy gondolják,
hogy
ez a legjobb
nemzetmentő
módszer,
mert így ök a legközelebbi
ciklusban is bejárhatnak
a parlamentbe.
Kapkodnak,
pártot,
többséget
gyűitenek a vezetők. Saját jövőjük és szernélyük védelmére
mindent
elkövetnek, a nemzet érdekében
való tevékenykedést
pedig mások számára,
a
párt
számára
prograrnrnul
kitűzve

ígérgetik.
Ha látják is a megoldás lehetőségeit, tenni nem mernek.v-; nem
merik a felelősséget válJaini! A felelősség megosztásához
kell a párt, a
mozgalom:
a tömeg.
Igy ugyanis
il
közvélernény
megadja
a fölmentést.
de - a Mindenható
nem! Elfelejtik,
hogy akiknek hatalom adatott
a földön, azok felelősek
is érte odafent.
Nem az lesz a fontos,
hogy hány
földi ember
gondolkodott
-- talán
csak pillanatnyilag
hatásukra
hasonlóan, hanem az. mennyi felel mez
földi életünkből
az isteni törvényeknek. A politikában.
azon fordul me!'.'
minden: Isten előtt igaznak taláItatni!

"Ez is
egy magyar
a magyarért
akció" mondotta
nagyon találóan
a földbirtok-reformról
az új rniniszterelnök.
Találóan
azért, mert rámutat,
hozy
a magyarságnak
ezt az égető kérdését ,csak
áldozatos
lélekkel
lehet
megoldani.
Áldozat, lemondás,
a saiát magunk
megtagadása
nélkül, tehát· egy megváltozott
gondolkodás
és életfolytatás
nélkül nincs és nem
lesz meg a földbirtok-reform.
sem.
Olyan törvényeket
már hoztunk, melyek könnyen
elhitetik
velünk, hogy
saját magunk megreformálása
nélkül
is lehet nemzetmentő
reformokat
behozni. Azt képzeljük,
roppant
eróf'eszítések,
életbe
vágóart
komoly
áldozatok nélkül is lehet változtatni
az
ország
állapotán.
Nem igaz! A mai
idők ez elé a kérdés
elé állítanak:
mit tud tenni, adni, áldozni, magától
elvonni
az egyik
magyar
a másik
magyarért.
És úgy érezzük, hogy erre a kérdésre
maga Isten várja a
feleletet
a magyar
társadalomtöl.

mi, akik ott jelen voltunk, semmiesetre
sem úgy fogtuk fel, hogya
végrehajtó bizottság
az első pályázat
lej ártával a maga hatáskörében
dönthet.
Pedig ezt tette meg, amikor nyolc pályarnűvet
kiválasztott
és azt (bizonyára a szeborbizottság
elnökségének,
de nem a szoborbizottságnak
tudtával) egyenként
500 pengő intalomban
részesítette.
Erre azt rnondhátnánk, ez nem végleges
döntés, de ha nem az, akkor a második
pályázat lejárta
utáni döntés sem az. Miért hívták hát össze most a nagy ..
bizottságot,
hogy a végrehajtóbizottság
döntését felülbírálja
és rniért nem
tették az első alkalommal
is? Szerintem
minden pályázat
lejárta végleges
döntés elé állítja az erre megbízottakat.
tehát az első alkalommal
sem
lett volna szabad a nagybizottság
megkérdezése
nélkül néhány kornoly
és igen figyelemreméltó
alkotást félretenni.
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A játék a szavakkal
éppen olyan veszedelmes,
mint a játék a tűzzel. Egykönnyen
úgy járhatunk,
mint
a mesebeli
pásztorfiú.
Amikor
kemolyra
fordul
a farkasveszedelem,
nem hallgatnak
rá. Jóhiszemű hazugságok,
öntudatlan
félrevezerések
hemzsegnek
körülöttünk.
Ezektől
koldul
egyházi
életünk
is
Nevén kell neveznünk
a gyermeket!
Ha szórakozó
vagy
kultürális
előadást
rendezünk,
ne nevezzük
belmissziónak,
vallásos estnek. Előadássorozatokat
is kell tartanunk,
de ne
nevezzük
ki mindjárt
evangélizációnak. Szükség
van tanfolyamokra
is,
de ne· mondjuk
népföiskolának
a
hangzatosabb
cím
kedvéért.
Ne
mondjuk
igehirdetésnek,
prédikációnak mindazt,
ami a szószéken
vagy
a rádióban
elhangzik,
ami esetleg
csak ragyogó
szónokl at, eszményekre buzditás
vagy
kegyes
beszéd.
Folytathatnánk
sajnos,
szinte
vég
nélkül ezt a sort. Oe kettőt külön
is
ld kell emelnünk:
takarékoskodiunk
a "keresztyén"
jelzővel
és a világért
se mondjuk semmire se, hogy .Jcrisztusi", ami pedig csak a mi szívünkben termett
vagy csak innen alantróI, a földről való.

A nemzeti gondolat
"a nemzet minden tagjának bevonása az alkotmányos
életbe, a nemzet
minden tagjára kiterjedő
gondoskodás" - hangzott
a felsőházban.
Oly

természetesek
és olyan magától
értödöek e szavak és oly megszégyenítö ránk, hogy ez még mindig kevetelmény!
Milyen
megdöbbentő.
hogy ez úl nacionalizmusként
jelentkezhetik
és hogy nemzetünk
tagjai
iránt
érzett
szeretetünk
nem
tud
rnindenkinek
"alkotmányos
befolyást"
biztositani
az ország ügyeinek
intézésére, sem pedig elégséges
kenyeret az éhezőknek.
Sokszor arra hivatkozunk, hogy sokan nem elég "érettek" a nemzet ügyeinek
intézésében
való részvételre.
Oe vajjon nem mondunk evvel igen súlyos kritikát
nemzetnevelésünkröl,
annak
irányítói ról
éppen
úgy, mint munkásairól
? Ha
pedig- gondoskodásunkba
nem tudjuk belevonni a nemzet minden egyes
tagját.
akkor ez azt jelenti, hogy a
népünk iránti szeretetet
folyvást
elg-áncsolja az egyéni és kelleletiv
önzésünk.
Ha valahol
van
reformra
szükség, úgy ezen a ponton g}i',ökeres reformot
kell nem követelnünk,
hanem
cselekednünk.
Minden
más
reformnak
ez a gyökere.
Mi első sorban
magunkhoz
szólunk, Evangélikus
egyházunkat
is
terheli
ebben a felelősség
és pedig
nem kicsi felelősség.
Nekünk a magunk körében kell megmutatni
az
igazságos
és egyenlő jogok alkalmazását,
a hozzánk
tartozók ról való
gondoskodást.
Ez világító
példa lesz
és krisztusi
szolgálat
a nemzeten,
a
minden szönál
és szavalásnál
valóságosabb
evangéliumi
szolgálat.
Oe
cselekedni kell.

SZELLEMI
A Nobel-díj
multévi
nyertesének. Roger Martin
Du Gard-nak
egymásután
jelennek
meg regényei
a magyar
könyvpiacon. A vén Európa után, Jean Bereis.
majd a monumentális
Thibsult-csehíd szerezhetett
igazi örömöt
az 01vasoknak. A Jean Barais-nak Egy lélek története hangzatos
cfmet adta
a fordító.
A Du Gard-í
páratlan
elbeszélő művészet
itt fiatalos üdeségben csillog. A tárgyilagosság
apostola Iaízű
és mégis csodálatosan
kifejező
rnodorában
az emberi
lélek
legmélyén
végbemenő
válságokat
örökitimeg
ebben a munkájában.
A
pattanásig
drámai
feszültséget
hor-

É:LET

dozó
párbeszédekben
írt regény
a
háború
elötti kor legnagyobb
szenzációja,
a Dreyfus
ügy közé szövödik. Főhőse,
Barais gyermekéveiben
egy áldottlelkű
abbé hatása alatt a
vallásos érzések foglya lesz, de a kételyek korában
lehullnak
róla a csak
a formákig
és a hangulatig
eljutó
vallásos
élet utolsó foszlányai
is és
az emberi
szellem
"felszabadításának" szenteli
életét.
Oe az emberi
élet
örök
kincsei
nyomon
kísérik
egész életén
keresztül.
Hiába
hajlandó
mint
népboldogító
martiriumot is vállalni a gondolat
szabadságáért,
élete
végén
meginog
elvei
igazságában
vetett
hitében
is, és
visszatalál
hogy
seinleg-e
vagy

valóban?
azt rábízza
a szerzö az olvasó értékelésére
az Egyház kari.iiba. A számunkra
kissé anakronizmusként
ható külsö események
möcött Jean Barais vívódása
a krisztusnélküli
életek
tragikus
helybenjárását
illusztrálja.
=-r=:

Imádságunk témaközössége
címen érdekes
cikket ir az Evangélikus Élet. Felhívja a figyelmet,
hogy
.,az egyháznak
nincs imádságpoliuk ája,
írn ádsagprograrnrnja",
pedig
"az Egyház
eredményei
az imádság
eredményei".
Valóban
a legegyszerűbb kérdések
körül
vannak a hibák. Válságba
kerül t a személyes
imádkozás
és bár nagyon nehéz ut
na nézni. kevés lehet a rendszeresen
imádkozá
hívő.
Lez iobban azonban
a
gyülekezeti
imádsáznál
látszik
meg, hogy
gyülekezeteink
alig-alig
rnondhatók
'imádkozó
gyülekezeteknek. Nem tudják rniért kell. hogyan
kell és mit kell imádkoznunk,
mikor
együtt vagyunk. Sokan a lelkészt nézik, kezüket sem teszik össze. A leikészek is szónoki
pátosszal,
vagy valami érthetetlen
kánaáni
nyelven viszik Isten színe elé a gyülekezet
imádsáaát.
Bizony
egészen
előlről
kell
kezdeni. Az egyháznak
meg kell tanulnia
imádkozni.
Nem kell szégyelnünk ; Jézus is 'ilyen "primitiv"
delg okkal kezdte
tanítványa!
között.
á-

A Magyar Statisztikai

Hivatal

Szent István
halálának
kilencszázadik
évfordulójára
f'olyúiratának,
a
Magyar
Statisztikai
Szemlénele ünnepi számát adta ki Hungaria címen.
Ez a külsöségeiben
is tiszteletreméltó kötet nagy gazdagsággal
vonultatja fel mindazt,
amit ma a statisztika eRY ország hossz- és keresztmetszetéről
adni tud. Nagy-Magyarország
területi
és népesedési
viszonyairól és a világ magyarságának
elhelyezkedéséről
szóló ismertetés
után
az emlékszám
Csonka-Magyarország
életét írja le Trianontói
napjainkig.
A szerencsésen
megválasztott
életmezőket
ismertető
fejezetek
minden
rnozaikiellegük
ellenére
is harmonikus egységbe
fonódnak
és előttünk
,ill az utols618
éva
maga mozg almasságában
valóságos
és látszatsikereivel.
nekilendüléseivel,
visszaeséseível
és rostokolásaival
egyeternben. Amilyen
örvendetes
a szellemi
és gazdasági élet teríiletén tapasztalható fejlődés,
szeciálpolitikánk
kia-

lak ul ásának,

idegenforgalm

unknak

stb. felfejlődése,
éppen olyan meg'döbbentő
az élveszületések
és a tcrmészetes
szaporodás
rneredek
zuh»nása. 1920-ban még 31.4 ezrelék volt
az élveszületések
és 10 ezrelék a tcrmészetes
szaporodás
arányszáma.
1937-ben lezuhant
19.8-ra, illetve 5.7re, az egyke szint je alá. Mit ér minden más téren elért eredmény,
ha a
lakosság
jövendőjében
vetett
hitének és életerejének
legmegbízhatóbb
bizonyítéka
ilyen katasztrófális
helyzetre
mutat?
Az evangélikus
egyházra,
illetve
lakosságra
vonatkozó
adatok sem jelentenek
sok biztatast.
A szellemi és a gazdasági
életben eifoglalt
régi előkelő helyüttket
a Hizet által bemutatott
adatok szeriut
nagyjában
megtartottuk,
de az evanzélikusság
' arányszáma
az ország lakosság ához viszonyítva
az 1920: évi
6.2%r61,
1930-ig' 6.1 %-ra
csökkent.
A nagy
történeti
egyházak
közül
csak nálunk apadt az anyaegyházak
száma: 1920-ban 281 volt, a nyugatmagyarország-i
gyülekezetek
elcsatol ása miatt 1925-re leesett 248-ra, dc
azóta
ismét szaporodik
és 1935-ben
272 volt. a leány- és fiókegyházak
száma 1920-ban 510, 1935-ben pedlz
~FO. Örvendetes
a lelkészek
számanak növekedése
és az egy papra jutó
hivők számának
csökkenő
arányszima. .Megdöbbentő
a vegyes
és a
tiszta házasságok
kedvezőtlen
aránya
és az attérési
veszteségünk.
Ez .a
pompás
kötet
szakembernek
és érdeklődőnek
egyaránt
sok érdekessézet jelent,. bennünket,
evang-élikusokat a ránkvonatkozó
adatok
pedig
kell hogy nagyon nagyon
elgondolkoztassanak
és tettekre
ösztönözzen~

M

Gáncs Aladár:
Serkenj föl. aki aluszol. Hátramaradt
kézirataiból
kiválogatta
es
egybeszerkesztette
Scholz
Lászl».
Budapest, 1939. Az Evangélikus
Misz.
sziói Egyesület
kiadása, Ára 3 P.
Az oly korán
elhunyt Gáncs Aladár szerény, csendes egyénisége
szólal meg e könyvben,
hogy folytassa
életmunkáját:
egyházunk
ébredésének szolg álatát. Mit éget szívünkbe
ez a könyv P Teológiai munka
és hozzáértés
nélkül
nincs
lelkipásztori
szolg álat, csak kontárság.
A Bibliában való élet nélkü! nincs igehirdetés, csak kegyes retorika.
Imádságos
tusakodás
nélkül nincs személyes leiki gondozás,
csak üres szervezgetés,

Ápietlzmust6i
a reformátorl
keresityénség hez való f'ordulásnak
a viaskedása
és eredménye
ez a könyv, lehetetlen
lelki megrendülés
és gazdagodás nélkül olvasni.
u. e_

Raify Ádám:
"Heródes" (Budapest,
Rózsavölgyi
és
Társa kiadása, ára 6.40 P) c. könyve
a ma olyan divatos
életrajzi
regények közé tartozik.
A szerző egy tőlünk nagyon
távol eső világba
vezet
bennünket,
a Kr. e. 1. évszázad
zsidóságába.
Heródest
csak a Bibliából
ismerjük,
mint a bethlehemi
gyermekgyilkosság
szerzöiét
(ez utóbbi
leülönben
nem fordul
elő a könyvben). Heródes itt is úgy jelenik meg,
rnint a hatalmára
mérhetetlenül
féltékeny zsarnok,
aki Isten választottjának tudja magát és tulajdonképpen
zsidó messiási remény megvalósítój il
szeretne
lenni.
Raffy
egyenesen
a
legnagyobb
és legszerencsétlenebb
zsidó kir álynak rnondja öt, akinek a
történetében
összefonódik
Isten
és
a Sátán, "mert e kettő egysége maga az élet". Heródesben
maga a zsidóság nyúl a római világbirodalom
trónusa
után, a nélkül persze, hogy
azt el tudná érni. Mindezt
a szerző
ügyesen sok lélektani
tudással és -apró hibák tól eltekintve
- általában
Heródes
kor ának hű meg elevenitésével állítja
elénk.
Hibája
csak
JZ,
hogy Heródes törekvései
és céljai elsikkadnak
kegyetlenkedéseinek,
szerelrnének
rajza mög ött.
=-r.

Mihelics Vid, Az új Portugália
c. szép könyvében
(Franklin-kiadás)
a portugál
kerpora tiv állam szerkezetét, kialakulásának
történetet
es
az eddig elért eredményeket
tárja az
olvasó elé. Egy erőtől és hittől duzzadó
pénzügyi
láng elmének,
Antonio de Oliveira
Salazamak
szinte
egyéni alkotása
ez a szerzötöl
valósággal
míntaállamnak
feltüntetett
csodálatosan
megújult
ország. A parasztősök
sarja,
az egykori
jezsuita
papnövendék
és a pénzügy tan tanára meglátta,
hogy valóban
új rendszert csak a régi valóságos
életre lehet építeni,
még pedig csakis igazi
szaktudással
és hívő lélekkel.
A csendes, szüntelenül
folyó építésnek embere,
aki nem káprázatos
külső
erőkkel
nyüg özi le a tömegeket, nem a nagy szavak, a nagy kalandok és a nagy kockázatok
hőse,
nem önmagának
f'aradhataüan
pro-

pag áíora,
tárgyilagos

hanem áftideg
tények, a
számok
és az oda adó
szolg álatnak embere, akinek munkáj a nyomán nagyszerű
gyümölcsök
teremnek:
emelkedik
az anyagi jólét,
a közműveltség,
az állam külsö
és
belső tekintélye
stb. A szerzö politikai eszményt
lát Salazar nagy művében és színes eleven könyvében
a
kibontakozás
útj át akarja a magyarság számára
megrajzolni.
Mi a korpora tiv állam rendszert
még ebben a
bölcs mérséklettel
megépített
formájában is idegennek
tartjuk a magyar
lélekhez
és életstílushoz,
épen ezért
az új Portugália
számunkra
csupán
annak bizonyítéka,
hogy a legel esettebb nép előtt is nyitva van a megújulas
útja, ha hívő és szolgáló szakemberek
kerülnek
a nemzet
élére,
akikben
megvan .a politikai
vezetés
adottsága
is.
r.

Földindulás.
(Kodolányi
János drámája a Belvárosi Szinházban.) Fekete, kornor téli
falu, megszakadt
élet, céltalanul
keserű gőg és kapzsiság,
a kerítésen
túl pedig a szomszédos
sóg orok terjeszkedése:
így indul a darab. Később
sem enyhülnek
a színek. Hiába ragaszkodik
a fiatal falusi férj második
megszületendő
gyermeke
életéhez:
a
babona
és az "emberi ész", a falusi
vénasszonyok
és a szülike
akarata
erősebbnek
bizonyul.
S amikor
az
örökös
testvértelenaégre
ítélt "egygyes" gyerek
is meghal, akkor csak
a iehovás
szektázás
és az ital marad
vígasztalásul.
Oe
az
elsűllyedésre
ítélt falu keserű rajzát legalább
en·
nek az egy családnak
a sorsában
akarja
enyhíteni
Kodolányi:
a megbékélt
házastársakban
új
reményt
kelt az, hogy az orvosi
tudomány
megállapítása
tévesnek
bizonyult
s
a kertvégról
bécsendülő
gyermekének már nem keserűséget,
hanem
bizodalmat
és örömet
kelt.
A mai élet egyik nagy kérdéséhez nemcsak
tiszteletreméltó
bátorsággal nyúl Kodolányi,
hanem nagy
írói készséggel
is. Kísérteties
igazsággal eleveníti
meg az ormánysági
falu
életét;
a téma
természetéből
érthetően
nem a szebbik
oldaláról
mutatva
azt be. Sem a néprajzi
kuriózumnak,
sem a kínálkozö
népszinműi giccsnek
nem tesz engedményt;
a torkot
fojtogató
drámai
hatást a
legegyszerűbb
- vagyis ig azi írói eszközökkel
éri el.

A Be!váiósÍ

Színház Jj vezetdsé-

ge bizonyára
programadásnak
szánta, hogy éppen ezzel a művel kezdte
meg bemutatóinak
sorát.
Reméljük,
hogy ez a jószándék,
ez az írói és
szinészi
színvonal
fogja
a további
rnunkáj át is jeilemezni.

Képzőművészeti Szemle.
Januárban
aSzékesfőváros
képtárának
és történeti
múzeum ának
i937--38. évi új szerzeményei
népesítettékbe
a Nemzeti Szalon termeit, meglepő gazdagságban.
Ez már a
mult anyaga,
történetivé
vált nevek
hirdetik a művészt egy-egy kép alatt.
A képtár
festményei nek
túlnyomó
része a XIX. század irányait
idézi:
Brocky , Marastoni, Borsos és Barabás művei
közt föltűnik
a müvészettörténetben
mellőzött
Györgyi
(Gietgl] eredeti, finom tehetsége.
A
későbbiek
közül
főként Lotz, Madarász, Székely, Zichy és Benezur alkotásai kötik le a figyelmet.
Tragikus sorsú szobrászunkat,
Perenczyt
is képviseli két, kevésbbé ismert arcmás. -- Februárban az újabb irányok
munkáját
mutatta
be a Nemzeti Szalon. Markáns
festő GalJé Tibor, jellegzetesen
szeret egyes színeket, biztos, és nagyvonalú.
Szabados Jenő
művészete
érdekes
igazolása
a meglátás elsőrendű
fontosságának.
Jelentéktelen
tárgyakat
festői
szemmel,
nagy színességgel
tesz élményekké.
Heintz Henriknek
rajzai
a legjobbak, csupa mozgáskeresés.
Iván Szilárd is a rajzban tűnik ki. Udvardy Pál
színfoltokban
gondolkodik,
a plainair
rajongója.
Erőteljes,
egyszerűségévei is megkapó
egyéniség
Varga
Mátyás.
Benne László a valóságot
teljesen figyelmen
kívül hagyja, síkábrázolásai
merész színfantázíák.
A
szélsóséget
képviseli
Domanovszky
Endre festészete;
Antal Károly szobrai jó megfigyelő
és jellemző erőről
tanuskodnak.
Szabados
Béla
lírai
szobrász. Sok a hangulatosség
Csúcs
Ferenc alkotásaiban
is. Szomor Lészló stilizált,
primitiveskedő
szobrokat
készít. Abcnyi Grenotner Jenő, Mac/arassy Walter és Ispán ki József figyelemreméltó
plasztikai
művei egészítik ki a kiállítást.
-- A Műcsernokban bemutatott
téli tárlat anyaga
olyan gazdag, hogy arról lekiismeretes beszámolót
adni szinte lehetetlen.
A . nagyteremben
emlékkiállítás
foi;lId, ZlIla GyőriY
szobraíból és Kar.

iovsiky Bertalan festinényeib.5t· Őstszeváloptva.
Zalanak néhány jellerni& arcképszobrán
kívűl nagy kornpozicióinak
kicsinyített
másait
állították ki. Míg végigjárunk
ezek közt
a művek közt, hol nosztalgiát
érzünk
a milleniumi
idők nyugalmas'
és termékeny kora után, hol egy kis idegenséget:
milyen
messze
kerültünk
már lélekben és ízlésben ettől a kortól. Karlovszky
Bertalan
munkásságának
dús termését
gyűjtötték
öszsze. Reprezentatív,
aprólékos
finomsággal festett realisztikus
képei rnellett külön meg-megállítanak
azok a
portrék,
rnelyeken
érezzük,
hogy
nem megrendelésre
készültek.
Ezen
kívül
négy élő rnűvésztöl
is látunk
gyűjteményeket.
Komáromi
Kacz
Endre arc és .tájképeiből
állított
ki
szép sorozatot.
Horváth Béla tájképeinek
örök témája
Budapest
és a
Duna,
Mihalovits
Miklós
arcképei
közül
főként
a tanulmányfejekben
gyönyörködtünk.
Kássa Gábor változatos
tárgyú
vízfestményei
tehetséges kompozíciók . " A többi rnű ismertetése
nem fér bele egy rövid
cikk keretébe,
de meg kell még emlékeznünk
a felvidéki
bevonuláskor
készül t képekről,
a grafikusok
ügyes
kollekciójáról
és a hősi halált halt
orvosok
emlékművének
pályaterveiről.
Dr. Györy Aranka.
Killöldi folyóiratok.
A Furche (Berlin. Furche-kiadás)
februári
számában
Lilie Krisztusról
ír, mint aki minden emberi vallás végét jelenti, ugyanő közöl egy igehirdetést,
Jézus elrejtettségéről,
Kitchbuch "új bor új tömlőkben"
c. ír,
Pietschmann elbeszélése,
Menge Hermann ról, a nagy német bibliafordítórói való megemlékezés,
és Kolbenhever, híres német író méltatása
teszik változatossá
a füzetet.
A Luthertum
(Leipzig,
Deichertkiadás)
januári
számában
Schöffel
volt hamburgi
lelkész
"Chronos
és
Kairos" címen mélyenj áró fej tegetcsekkel világítja
meg a világi idő és
az isteni történet
(isteni alkalom) értelmét
és viszonyát.
A széljegyzet
Loewenichnek
az úrvacsoráról
szölö
könyvével
foglalkozik.
Gazdag
irodalmi kritikai
szemle egészíti
ki az
új tetszetős
formában
meglelent
folyöirat

tartalmát.

K.

E::GVOiT ISTEN ELÓT'"
"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket." (Ján.
ev. 15, 16a.) - A világ bolondjait, erőtleneit, nemteleneit és megvetettjeit
választotta ki magának az Isten. (V. ö. 1. Kor. 1, 27-28.)
Március
folyamán
kérjünk

bocsánatot

az Istentől,

hogy meg vagyunk elégedve magunkkal, büszkélkedünk cselekedeteinkkel,
'.'" hogy bizunk a magunk erejében, - hogy nem alázkodunk meg embertársaink bírálata és bűneink következménye alatt, - hogy politizálásunkból, "magyar életünkből" kirekesitjük a bűnbánatot;
adjunk

hogya
rendel
erővel
zetnek,

hálát az Istennek,

tizparancsolatban tükröt adott nekünk bűneink meglátására, - hogy
az egyházban olyan lelkészeket. akik személyválogatás
nélkül és
prédikáljak
az Ö törvényét, - hogy küld prófétákat a magyar nemakik bátran ostorozzák bűneiért;

könyörögjünk

az Istennek,

hogy állítsa helyre minden gyülekezetünkben a tízparancsolat kemény hirdetését, - hogy meglássuk mindenestől való bünösségünket,
- hogy osztatlan szívvel bízzunk Jézus Krisztus keresztjében - hogy az emberek
előtt is megmutatkozzék "keresztyén alázatunk" - hogy a hiúság kísértésének mindenkor ellentmondjunk, - hogy hizelkedőinktól elforduljunk,
- hogy keresztyén testvéreink dorgálására életünket megjobbítsuk, - hogy
hazánk vezetői és politikusai meglássák gyarlóságukat, sajátmagukkal ne
dicsekedjenek, hogy kezdjek bűnbánattal a "keresztyén nemzeti" politikát.
Mennyei dicsőségben lakozó, mindenható, felséges Atya Úr Isten,
kinek szemei előtt eltitkolva sehol semmi cselekedet nincsen! Oh minden
testnek igaz Bírája, mely igen rettegteti szívemet bűneimnek sokasága! S
mely igen kesergett lelkemet azokért reám következendő kemény ítéletednek szentenciája! Te tudod egyedül, oh szíveknek vizsgálója, és azokban
elrejtetett titkos dolgoknak általlátója! Te tudod egyedül énnálamnál is
jobban, mely sokszor gonoszt cselekedtem, és a te parancsolataid ellen
egész életemben minémü vétkekben éltem. Jaj énnékem, mert vétkeztem!
Jaj, mert ellened, oh Atyám! és az ég ellen gonoszt cselekedtem! Milyen
nagy büntetést hoztam fejemre, hogy Isten igéjének nem engedtem, elhagytalak tudniillik Tégedet, én Istenemet! Megvetettelek Tégedet, én Teremtőmet, megvetetted azért Te is bűnös fejemet. Oh nagy Isten! a Te
haragodnak igazsága és igazságodnak megérdemelt bosszúállása szerint ne
büntess meg engemet! Félek igazságodtói
és rettegek bosszúállásodtói.
Nyilván van ugyanis a bűnösök ellen kijelentett elváltozhatatlan igazságod,
nyilván van a bűnök ellen, eleitől fogva felgerjedt méltó bosszúállásod. Oh
mindenható Isten kemény igazsága! Oh ne szálljon én reám mennyei Felségednek nagy bosszúállása! Légy inkább szerelmes édes Atyám kegyelmes,
légy inkább Tennen magadért töredelmes, nézz inkább szent Fiadnak érdemére, tekints szenvedésére, és feledkezzél el az én engedetlenségemről és
mlnden Ellened való vétkeimről. Oh Ur Jézus Krisztus! aki a bűnnek terhe
alatt elfáradt fiakat magadhoz hivogatod, ime én is Hozzád jövök nyomoruságomban, és kérlek Tégedet, végy be a Te szent halálodért kegyelmedbe,
végy be minden szenvedésedért a Te előbbi jó kedvedbe! Ebben fog megtetszeni, s ebből fog Uram a Te nagy irgalmasságod kijelentetni, hogyha
énvelem, szegény bünös szolgáddal jót teszel, és ha engemet Tennen magadért előbbi irgalmasságodba beveszel. Töröld el az én bűneimnek undokságát, s adjad meg örök életednek boldogságát! Ezért én is Uram, dicsérlek Tégedet az életben, és mind örö~ké tisztelle·k a következendő dicső.
fWérben.Amen.
(Acs Mihály: Arany lánc, 1696. utan.)
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Értünk egyedül szörnyű kint szenvedél,
Megfeszittetvén töviset viselél,
Mi bűneinkért véreddel fizetél,
S megölettetél.

íllY teljesedék Dávidnak mondása
Ecetnek és méregnek kóstolása,
Szenvedésednek keserű pohára
Lőn megivása.

Csudánkra vagynak te szép gyümölcseid ,
Nagy kinaid közt való szent beszédid
Kiket keresztről szólál, jó mondásid, '
Hét szép szavaid.

Mikoron, uram, elvevéd a mérget,
Ottan hatodszor mondál ilyen ígét:
Bételjesedett és elvégeztetett
Váltságnak dolga.

Első szód ban igy könyörgél Istennek:
Atyám bocsásd meg bűnöket ezeknek,
Mert nem tudják ök, most mit cselekesznek,
Kegyetlenkednek.

Reád érkezvén a szomorú halál,
Hetedszer íly szót, imádságot mondál:
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet,
Én életemet!

LOn második szód a szegény tolvajhoz,
Bűnén kesergö 5 törődö latorhoz,
Mondván: Velem léssz ma Paradicsomban,
Szent országomban,

Édes jézusunk, szenteld meg lelkiinket,
Hogy mi is megengedhessük bűnöket
Mindeneknek, kik ellenünk vétettek
És elestenek.

Keserves szívü szentséges anyádnak
Harmadik szódat nyujtád Máriának
És ugyanakkor szólál Szent jánoSn~k,
Mondván azoknak:

Adjad, hogy mi is értök könyörögjünk,
Téged követvén szivböl esedezzünk;
Hogy sok szentekkel tehozzád mehessünk,
Idveziilhessünk.
És mint a tolvaj innet országodba,
Úgy minket is vigy te boldogságodha ;
Es mig itt élünk, végy tútorságödba,
Szent oltalmad ba.

ímhol az anyád, kedves tanítványom!
Imhol a fiad, asszony, már ajánlom,
Tútorul néked a Szent jánost hagyom,
Kegyesen adom.
Ártatlan Bárány, nagy epeségedhen
Negyed szód ez lőn nagy kisértetedben
Én Istenem, én Istenem! én ügyemben
Miért hagyál el?
jövendölések mind beteljesedvén
És minden dolgok már elvégeztetvén.
Mondád ötödször : Szomjúhozom igen!
Szived epedvén/
'

:

:

A pályafutást mi is elvégezvén,
Lelkünket ajánlhassuk szent kezedbe,
~lint megváltottak mondnassuk nagyszepen
Eltünk végében:
Hála légyen a mennybéli Istennek,
Ki megváltója lőn bűnös embernek
És megszerzöje szent békességünknek,
Idvességünknek.
Írta Peczeli KiráLy Imre a XVJl.

s;:ázadban.

Szerkesztésért és kiadásérl felelős: Llc. Dr. Karner Károly.
Baron-nyomda: Uzsaly és Koncz nyom4sa Oyór, Andrássy-út 24,
A /ol'yoirat elfogadása eMfizelési kiJtel~ttslggef Jár,
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1939. Március.

A "Keresztyéa Igazság" meUéklete.

l:ut/jer-kutatds:
Seeberg Erich:
Christus Wirklichkeit
und UrbiJd. (Luthers
Theologie
Bd. II.) Stuttgart,
1937.
W.
Kohlhamrner.
XXII, 464 lap, ára 18 RM.
HolJ Károly nagyjelentőségű
Luthertanulmányainak
megjelenése
óta ez a
könyv
az első, amely egységes
nézőpontból
és legátfogóbb
rnódon
igyékszi:, Luther vallásos-teológiai
g ondolkodását bemutatni.
Már magában
véve ez
:1 körülmény
az újabb
Luther-irodalom
kiemelkedő
eseményéve
teszi
Seeberz
könyvét.
Ezenfelül
különös
jelentőségű
annak
erőteljes
kihangsúlyozasa.
hogy
Luther
egész vallásos-teológiai
gondolkedása
határozottan
krisztocentrikus
iellegű.
Éppen ezért a könyv
is többet
ad, mint csupán Luther
krisz tológ iáj
nak
ismertetését:
Krisztusnak
Luther
gondolkodásában
és
vallásosságában
uralkodó
középponti
ielentőségét
mutatja be, végigkísérve
és elmezve
Luther teológiai
gondolkodását
ifjúkorától
örezkoráie.
annak
a megállapításával,
hogy az idős Luther felfogása
lényeges
alapjaiban
azonos
maradt
az ifjú Lutherévai. Fontos, hogy még a Luther istenhitét
legklasszikusabban
tükröző
De
servo arbitrio
c. iratnak
is a krisztocentrikus
iellezét
hangsúlyozza.
Krisztus jelentőségét
Luther
számára
Seeberg
közelebbről
két
vonatkozásban
emeli ld, amit könyve
címében is kifejezésre juttat:
Krisztus valóság és öskép. Az első jelenti a Krisztus személyére vonatkozó
konkrét
történeti
tényeket: az emberré levést és ennek következményeit
a szenvedést,
halált,
feltámadást.
Ide tartozik
Krisztus műve,
a kiengesztelés
is. Emellett
azonban
Seeberg
sokkal
nagyobb
jelentőséget
tulajdonít
Luthernál
Krisztusnak
mint
ősképnek.
Krisztus ősképe,
szirnbóluma
a keresztyén
sorsnak,
amely Krisztushoz hasonlóan
szenvedésen,
üldöztetésen, megaláztatáson
keresztül
jut el a
megdicsőüléshez,
a megigazuláshoz.
NeH!
azt jelenti ez, hogy nekünk kell a magunk életét ilyen módon Krisztusról
lemintáznunk
(az öskép nem mintakép !),
hanem lsten cselekszik velünk így. Istennek ebben a paradox,
ellenkező
lát-

szat alá rejtett
cselekvéseben
tárul fel
a történelem
értelme, sőt itt van a megigazul ásnak is az igazi lényege
és értelme. - Nem kísérhetiük
itt végig ezt
az alapgondolatot,
amint" azt Seeberg
Luther
teológi1ájának
minden
lényeges
vonatkozásában
gazdag
idézetanyaggal.
meggyőzően
mutatja
ki, úgyszintén
annak szellemtörténeti
összefüggéseit,
különösen a misztikával.
Vannak
Seeberz
magyarázó
fejtegetéseiben
kifcg ásolható (filozófiai)
fogalmak
(pl. vallásos
transcendentalízmus;
az
öskép Krisztusból eszme lesz l), de ha ezeken túltesszük magunkat,
akkor könyve nemcsak Luther igazi és téliesebb
megismeréséhez
nyújt felbecsülhetetlen
segítséget, hanem
eg-yszersmind
Luther
gondolatainak
a mí vallásosságunk
és teológ-iai
gondolkodásunk
számára
való
gyümölcsöztetéséhez
is.
W. D.

á-

Diem Harald:

Luihers . Letire VOll den zwei Reichen. München,
1938. Kaiser-kiadás,
173 lap,

ára

3.50 RM.

Diem könyve
a keresztyénség
és R
világ viszonyát
tisztázza Luther alapján.
Ebben a nagyobb
összefüggésben
érteti
meg velünk világos, egyszerű
stilusban
az egyház és állam viszonyának
egyes
alapvető
kérdéseiben
Luther
tanítását.
A Krisztusban
felszabaduló
lelkiismeretröl, az egyház láthatóságáról
és elrejtettségéről,
az igehi rdetés
üdvösség-döntő
szerepéről
hallunk meglepö
újságú sza:
vakat. A legfontosabb
azonban az, hogy
evangélium
hirdetésünk
hatástalanságának az oka, hogy elfelej tettük a törvényt
hirdetni. Ezért kusza a mai keresztyénség és világiasedik
.egyházunk.
Különbséget kell tennünk
egyház és világ között, de a kettőnek
egymás
mellett
a
helye. Az egyházban
kapjuk
Istentől
a
hitet, amit a családban és a polgári életben, mint alattvalók
és mint vezetők,
szeretetünkben
gyakorolnunk
kelt
Ha
összekeverjük
az egyházat
és a világot,
megromlik
az egyház és zűrzavaros
lesz
az állami
élet. Nincs helye semilyen
ultramontán
vagy evangéliumi
klerikalizrnusnak. Az egyház nem írhat elő törvényeket,
nem igényelhet
hatalmat.
A
másik oldalon' Isten országával
nem le-

2

het scmilyen
földi alakulatot
azonesitani, semilyen
nemzeti vagy társadalmi
életet. Ott kezdődik a teológia, hogy különbség et teszünk Krisztus országa és a
világ birodalmai
között, de a kettő öszszetartozík:
evangéliumában
uralkodik
Krisztus az egyházban,
törvénye
által a
világ fölött.
u. e.
Thurneysen

Eduárd:

Die Kirche in Luihers Auslegung
des Gleubens. München,
1938. Kaiser-kiadás,
31 lap, ára 0.50 RM.
Az igazi teológiai
tanulmány
mintaképe ez a füzet: a kinyilatkoztatás
eseményeinek összefüggéseit
világosítja meg
és a legnagyobb
rnélység eket is egyszerű,
világos stilusban
tudja kifejezni.
Thurnevsen e füzete kifejti, hogy milyen szerves kapcsolatban
áll Luthemal
a keresztyén tanítás
minden tétele az egyházra
való vonatkozással.
Gondolatmenete
tartalmas és tanulságos.
Az evangélium
központi üzenete szólal meg Luther tanításában, hitvallásában.
Ennek igazi meghallására segít el Thurneysen
füzete.
1I.e.

Luther-Brevter
Gestaltet
und
eingeleitet
von
Friedrich
Schulze-Meizier.
Leipzig.
Insel- Verlag. 77 lap.
Ez a ,,,breviárium"
csupán
izelítőt
akar adni Luther
gazdag
gondolatvilágából,
hogy
kedvet
ébresszen
Luther
behatöbb
tanulmányozásahoz.
Elsősorban olyanoknak
való, akik még nem ismerik Luthert
és nem tudnak, vagy nem
akaranak
nagyobb
áldozatot
hozni egy
terjedelmesebb
szemelvény-gyűjtemény,
vagy
akár
néhány
kötetes
Luther-kiadás megszerzéséért.
Ez a kis gyűjtemény, amely néhány vezérszó alatt hoszszabb összefüggő
részeket is nyúlt
Luther egyes irataiból,
bizonyára
ösztönzést . adhat sokaknak
Luther mélyebbreható megismeréséhez.
W. D

S:zentlrástlldomány :
A "Handbuch

zum Alten

Testament"

(Tübingen,
J. C. B. Mohr kiadása)
a
mult évben néhány értékes kötettel gyarapodott.
Noth Martin:
"Das Buch Josua" (XVI, 122 lap, ára 5.80 RM) c. kötete jórészt
új utakon
jár, nemcsak
a
tekintetben,
hogy nagy mértékben
tekintetbe veszi a palesztinai
ásatások
és
archeológiai
kutatások
eredményeit,
hanem a tekintetben
is, hogy a könyv irodalmi
k ritik ai kérdéseirc
("források")
vonatkozólag
némileg
konzervativabb
álláspontot
foglal el, ill. a források
re-

konstruciója
helyett
újszerő
módon
igyekszik
elbeszéléscsoportokat
megá~lap ítani. - Hölscher Gustav: "Das Buch
Hiob" (Il, 99 lap, ára 4.20 RM) c. kommentárja
Jób könyvét
a későbbi
bölcseségköltészet
termékének
tekinti,
melyet egy a korának
műveltségében
jártas palesztinai
zsidó írt volna Kr. e. 401)
és 200 között. De azután az eredeti írást
még egyes
részekkel
(28; 32-37;
39,
13-18. 40, 15-41,
26) meg toldották.
A
könyv
összefüggésén
k ívül
tanulságos
pl. 19, 25-27
értelmezése,
melyet
a
szerzö
beleállít
a késői zsidóság
kegyességének
a sodrába.
Egyébként
e
kommcntár
értékei
első sorban
a tárgyi (archeológiai
stb.)
magyarázatokban vannak. - A kis prófétákról
szóló
kötetnek
első felét annak idején ismertettük;
most megjelent
a kötet
máso"
dik fele is: Robinson
Theodore
H. ,-Horst Friedrich:
Die Zwölf Kleinen Propheien,
(2. füzet, ára 4.80 RM; az egész
kötet VI, 267 lap, ára 11.40 RM). E Hizetben Horst tárgyalja
a kis prófétálcar
Náhumtói
Malakiásig.
Rendkívül
változatos a sor, rnely előttünk
végigvonul,
az iratok keletkezésénel
sok a bizorivtalanság.
A szerző e kötetben
is födljának
az iratok
elsődleges,
"történeti"
értelmének
a
megállapitását
tekinti
ami olyan az Újszövetség
szempontjá:
ból fontos helyeknél.
mint pl. Hab. 2, 4
azt jelenti, hogya
szerzö az ellenkező
értelmet
olvassa ki a szövegböl,
mint
Pál apostol.
Viszont
éppen a messiásí
remény szempontjából
fontos pl. Zakariás könyve
és annak
értelmezése.
--Ugyane
sorozatban
megjelent
a "Salamon bölcsesége"
c. apokrif'us iratnak
is
egy
igen
mélyrehatoló
komrnentárja
:
Fichtner
Johannes:
Weisheil
Salomos
(70 lap, ára 2.90 RM). A Salamon Bölcsesége egyike a késői zsidóság
leg tanulságosabb
iratainak,
melyben
a zsid,')
hit és kegyesség
erősen
érintkezik
CI
görög népszerű filozófiával.
Fichtner kirnutatia,
hogya
könyv lényegében
hű
marad a zsidó hithez. Az irat fontos az
Újszövetség
szempontjaból
is. Ezért ez
a rendkívül
tömör, de a leglényegesebb
mozzanatokat
kiemelő kommentár
mindenkinek
hasznos
szolgálatot
tesz, aki
a késői zsidósággal
foglalkozik.
-:-r.
Kroeker

Jakob:

Ausgcw áhtte Psalmen fl. Leipzig.
Custav
Schloessmanns
Ver lagsbuchhandlung, 158 oldal, ára 2.80 RM.
A .Bibelhilf'e für die Gemeincle" c, sorozatban
Kroek er már a második
k ötetet jelenteti
llleg z sol tárm avyarűzatok.
kal. Kroeker ma azoknak
áll a legels!;
sorában, akik az Ótestamentum
üzenetet

j rílága lTI'étységében tudj áj{. tné,gsz61a\,
tatní
számunkra
és pedig azért,
mert
világosan
látják annak kezdettő!
fogva
végig
érvényesülő
krisztocentricitását.
Koekernek
zsoltármagyarázatai
a
szerzönek
két kiváló
képességét
juttatják érvényre: el tud mélyedni a textus
legfinomabb
árnyalataiba
és
blzto~
szemmel
látja meg és tuutatja
meg il
zsoltárok
eleven aktualitását.
Külön értékei
ezeknek
a kötetek nek Krceker
fordításai.
Ezek is és maga a magyarazat is lépten-nyomon
elárulják,
hogy
Kroeker a ma színvonalán
álló tudorn
nyos fölkészültséggel
végzi írásmagyarázó munkáját.
Hálásak
volnánk,
ha a
kiadó
még egy Kroeker
tollából
való
zsoltármagyarázatot
illesztene
be procrarnjába.
P. P.
á-

Frey

Hellmuth:

Das Buch der Fűhrung.
Kapitel
36-50 des ersten Buches Mose. Stuttgart, 1939. Cai wer Ve reinsbuchhandlung, 232 lap, ára 3.60 RM.

nek"

és aúJHit.:, ál11H int akarunk, gon~

dalunk
és cselekszünk.
Az lsten prófétája szabad mindentől,
amit ez a világ'
jelent, de exisz tenciáiában
kötve van al:
igétől,
azért
minden
áron Istent
leen
képviselnie.
Zászkaliczky
Pál:
Az Ujtestámentom
magyarázatához
és üzenetének
tolmácsolásához
az utóbbi
hónapokban
'néhány fontos
mű jelent
meg. Wilken!t
Johannes
"Der König lsreels" (ll. rést,
Berlin, Furche-kiadás,
276 lap, ára 5.80
RM) CÍmen befejezte
Máté evangéliumáról írott
művét,
melynek
első felét
annak idejében
már jellemeztük.
A befejező kötet
ugyanazon
előnyöket
rnutatja.
Nem ad szig orú értelemben
vett
írásmagyarázatot,
hanem az egyes SZ3kaszok tartalmának
a lényeges
mondanivalóját
emeli Ici. Ellwein Eduárd
"Der Heilige
Gottes" (München,
1933.
Kaiser-kiadás,
112 lap, ára 2.80 RM) címen Márk evangéliumának
a rnagyar
zatát adja. Nem tudományos
rnagyarázat, hanem modern kornmentárok
alapján készült, gyakorlo
lelkészeknek
szöló munka, mely az egyes szakaszok
iényeges tartalmának
akidomborításával
igyekszik
az evangélium
üzenetet
megszólaltatni,
Jézusban
az "Isten
ama
szentjét
felismertetni.
Pfannmüller
Gustav
"Jesus im Urteil der Jahrhunderie"
(Berlin,
1939. Töpelrnann-kiadás,
574 lap, ára 6.80 RM) CÍmen 2. kiadáso,
ban jelentette
meg évei, óta elfogyott
rnunkái át. Első sorban egyházi és világi
íróknak
Jézusra
vonatkozó
nyilatkoz,itait gyűjti össze és ennek a révén rendkívül színes képet ad arról, hogy mit
emeltek
ki az egyes korok Jézus alakj ából, De könyve
nem egyszerűen
idézeteknek
és szemelvényeknek
a külsöséges gyűj ternénye, hanem a szerzö
bele-'
állítja az idézett véleményeket
történeti
összef'ügg ésükbe s ily módon könyve maga is beáll a Jézus arcvonásait
kutató tudósok, teológusok
és egyszerű hívek sorába. Számunkra
leülönösen
tanulságos,
amit a 19. századból
és a jelenkorból
állít össze: sok egyébként
nehezen hozzáférhető,
Jézusra
vonatkozó
anyagót
találunk
itt kényelmesen
összegyűjtve.
A könyv
lelkészek
szám ára elsőrendű
anyagot
ad igehirdetésüle
és gyülekezeti munk ájuk számára,
nem lelkészeknek pedig
nagyon
tanulságos
olvasmány. -- Ugyancsak Jézus alakját igyeleszik megeleveníteni
Felder Hilariu,
katolikus
teológus
"Jesus von Nazareth"
c. könyve
(Paderborn,
1937. Schönighkiadás,
392 lap, ára 5.10 RM). Jézus
személyisége,
erényekben
V:l16 gnd(lg·
á-

Nagyjelentőségű
dolog e kötet mecjelenése
a sokat kritizált
József történetéről,
mint amelyben
kézzelfoghatóan
látszanak
az Isten világterveinek
a hatalmas vonalai. Mennyit. rnozg at meg az.
lsten, hogy az egyes szereplők
cselekvéseiben és szenvedéseiben
megtessék
az
Isten gyülekezetének,
ügyének
megrendítö valósága.
Négy különbözö
oldalról
runtatja
Frey József
történetével
kauesclatban
az Isten ,;vezetését".
1. a vczetés, mint kereszt, azaz út az érthetetlenségeken,
ellenségeken
és pusztúlásokon
át a magasba;
2. mint pásztori
gondozás,
amely
ü! tal a vezetetteket
megtisztítja;
3. mint megőrzés,
amely :1
veszélyeztetetteket
az idő inség eiből kimenti; 4. mint üdvterv, mely a végérvényes üdvösségre
irányul.
Ezáltal
oldódik fel az átok, benne teljesedik
ki az
ígéret, benne jut el a harc győzelemre
és békességre.
Zászkaliczky
Pál.
Hernutrich

Volkmar:

Jeremie
der Prophet
und sein
Valle Gütersloh,
1938. C. Bértelsmann-kiadás,
60 lap, ára 1.35 RM.
E tanulmány
bevezetésnek
mondja
magát
Jeremiás
"igehirdetésébe".
"Az
lsten Lelke szólt a próféták
által" - a
niceai hitvallásnak
ez a megállapítása
ég minden sorában.
Jeremiás
igehirdetésében
lsten szól (így szólt az ÚrI),
azért ez az ige életet és halált jelent
lsten népének és az isteni üzen et közvetítőjének.
Isten
jelenléte
az igében
véget
vet a mi .Jsten-elícépzeiéseitik-

sága, messiási méit6sága,
istensége,
Jé.
zus az ősegyházban
c. fejezetekben
ra]zolja meg Jézus alakját;
rajza sokszor
tanulságos
nekünk
is, bár érthető
módon, - minderíütt
a katolikus
szempontot
alkalmazza.
Ahogyan
az evangéliumok
kritikai
vizsgálatát
ismerteti
és "cáfolja", sokszor primitivnek
látszik
és arról tanuskodik,
hogy annak tulajdonképeni
értelmét
nem fogta fel.
A tanulmányok
sorából ki kell emelnünk Wendland
H. D. "Geschichtsanschauung und Geschichtsbewusstsein im
Neuen
Testament"
(Göttingen,
1938.
Vandenhoeck
&: Ruprecht-kiadás,
84 lap,
ára 3.80 RM) c. írását, mely az Uiszövetségnek
egyik
központi
jelentőségű
kérdését
világítja
meg újszerű és meglepö szempontokkal.
A keresztyénség
az
idők teljességének
tudja Jézus megjelenését. és - amint időszámításunkban
is
kif'ejezésre
jut" Jézusban
a történelem fordulópontját
ismeri
fel, persze
nem úgy, hogy vele a világtörténelemnek egy új kerszaka kezdődik,
hanem
úgy, hogy vele Isten királysága
jelenik
meg a földön .. Wendland ezt a felismeréstvégig
kíséri
Pálnál, azután a Zsidókhoz . írt levélben,
és a Jelenések
könyvében,
hogy végül is rámutasson
annak alapjára
Jézus messiási művében.
Ezt az irást melegen
ajánljuk
olvasoink figyelmébe.
Különös figyelemre .tarthat
számot
Jeremias
Joachim
.Het die tilteste Christenheit die Kindetteute geűbt?" c. kis füzete (Göttingen, 1938. Vandenhoeck
&: Ruprecht
kiadása, 30 lap, ára 1.80 RM). Az Újszövetség
vizsgálata
alapján
kimutatja,
hogy minden bizonnyal
megkeresztelték
a gyermekeket
is, ha egész családok tértek meg, de meg azután
Márk 10, 15
beható értelmezésével
valószinűvé
teszi,
hogy már ott a gyermekkeresztségről
van szó. Jeremias füzete a gyakorló
lelkész számára
is fontos,
élvezhető
formában megírt
tanulmány.
Dey Joseph .Pelingenesie"
címen (Münster
i.
W., 1937. Aschendorff-kiadás,
187 lap,
ára 7.31 RM) Tit. 3, 5-höz kapcsolódva
az .újjászületés
képzetér
teszi vizsgálat
tárgyává.
Sok kutató
úgy
gondolja,
hogy ez a fogalom az Újszövetség
korabeli. pogány
vallásokból,
különösen
az
u. n .. "mysteriumok"-ból
szivárgott
be
az Újszövetségbe.
Szerző a fogalom profán, majd újszövetségi
értelmének
az
alapos
vizsgálata
alapján
megállapítja,
hogy az emlitett
nézet helytelen. Ebben
van dolgozatának
a legnagyobb
érdeme.
Igen tanulságos
munka Voll mer Hans
"Die Bibel im deutschen Kulturleben"
c,
könyve
(Salzburg,
1938. Anton
Pustet
kiadása,
144 lap, ára 3.38 RM), Azt, a
kérdést
vizsgálja.
hogy hogyan
lett a

Biblia anémetség
iwitúrájánaÍ<
egyik
alapvető
tényezőjévé,
kirnutatja
különféle nérriet
nevek
bibliai
eredetét,
a
Biblia befolyását
a ném et költészetre,
zenére és ábrázoló
művészetre,
valamint
szól a Biblia "nemzeti
elsajátításáról".
Végül a német bibliafordítás
történetével foglalkozik.
Voll mer elsőrendű
szakember, könyvének
gazdag tartalma
rninden oldalon
újból meglep,
Könyve
a
mai viszonyok
közt különösen
fontos:
magyar
szempontból
ugyancsak
sürgető
volna annak
a megvizsgálása,
hogy a
Biblia,
hogyan
lett a magyar
kultúra
kincsévé
és hogyan sajátította
el azt né-,
pünk. Érdemes megjegyezni,
hogy e katolikus kutató
rnilyen meleg szavakkal
méltatja
Luther
bibliafordítását.
K.
Bernhauser

Karl:
Jesus imperator
mundi. Gütersloh,
1938. Bertelsmann-kiadás,
35 lap, ára
fűzve 0.75 RM.
E rnunka a híres exegétának
egy elöadását
tartalmazza,
amelyben
Irásmagyarázati
alapelvet,
a korszerűséget
indokolja
meg és a Filippi levélből vett
gyakorlati
példákori
mutatja
be. Az
exegézisnél
nemcsak
a szerzö,
hanem
az első olvasók. kérdése is fontos, mert
a szerzö
úgy írt, hogy
öt kertársai
megértsék.
Azért nem várhatunk
az Újszövetségben
filozófiai
fejtegetéseket,
hanem minden
igét úgy kell értenünk
mint az olvasónak
szánt, számára
rninden további nélkül érthető
evangéliuruhirdetést.
Bernhauser exegézise sokszor
meglepő eredményekhez
vezet és ámbár
következtetései
gyakran
merészek, mégis sok termékenyítést
várhat
tőle még
a teológiai
kutatás.
Sp.
II

keresztyén lunUás:

Gerstenmaier
Eugen:
Die Kirche
und die SchőP[lIng.
Berlin, 1938, Furche-kiadás,
285 lap,
ára kötve 5,85 RM.
A szerző ezzel a művével irányt akar
mutatni arra nézve, hogy mi az egyház
hivatása
a világra
mint lsten teremtésére és ebben a teremtés
rendjeire,
főképen a népekre (népiségre)
való vonatkozásban,
ami aztán az államhoz
való
viszony ra is irányadó.
Álláspontja
ebben a kérdésben
egyfelől
határozottan
igenlő,
másfelől
azonban
éppen
olyan
határozott
feltételekhez
kötött,
azaz
igenlő, amennyire
ez a kinyilatkoztatás
igéjének
megfelel.
Ezt az állásfoglalását a szerző a teremtés,
a bűn és a
megvátás
egymáshoz
viszonyított
alapfogalmainak
rnélyreható
elemzése
és a
Itinyilatkoztatásnak
megfelelő
eleven
szenthárornsághit
alapján
való egységes

5
Értelmezése Utján alapozza meg'. A kél"
dés egyre szaporodó
irodalmában
ez II
rnunka
kétségkívül
a legértékesebbekhez tartozik
s a népi gondolat
homloktérbe nyomul ása révén nálunk is fokozott érdeklődésre
tarthat
számot. P. K.

Jager Martin:
Die
Vol/macht
1938. Kaiser-kiadás,

Jesu.
München,
147 lap, ára 3

RM.
Jagert
az a kérdés
indította
könvvének
megírására,
tniképen
törhetünk
útat a mai ember számára a valódi Jézushoz. Úgy látja, hogy a mai ember
előtt a hatalmi kérdés a döntő. Istenben
is a mindenhatóság
izgatja. Jézust ezért
abból a szempontból
nézi, milyen viszonyban
áll a mindenhatóság
kérdésével. Mindenhatóság
teljhatalom
önkény tehetetlenség
azok a kulcsszavak, amelyek
segítségével
szemügyre veszi Jézus magatartását
a terrnészettel,
az Atyával, az emberekkel
és a
eyülekezettel
szemben.
Sok ismert textus' egészen
újszerű
megvilágításba
kerül azáltal, hogya
hatalmi kérdés szempontiaból
nézi. A négyevangélium
keretét túl lépi, akkor, mikor Péter és
Pál apostol
életében
rnutatja
meg, rniképen nyilatkozik
meg Jézus teljhatalma
a
gyülekezet
tehetetlenségében.
Mondanivalóját
nagyon
egyszeríí
és
közvetlen
formában
írja meg.
b.

HomannRudolf:
Der gekreuzigte
Gott. Gütersloh,
1938. Bértelsmana
kiadása,
72 lap.
Ára 1 RM.
Hat előadást tartalmaz ez a kis könyv
a második
hitágazatról,
amelyek
eg-y
düsseldorfi
népmissziós
héten hangzottal, el. Új hangot üt meg azzal, hogy
rnellözi a hosszú
ideig szekasban
volt
hitvédelmi
és bizonyítgatási
eljárásokat.
Egyszerűen
és határozottan
bizonyságot
tesz, kifejti
a hitvallás tartalmát.
Csakugyan Krisztus nö meg előttünk
ez igehirdetések
hallatára.
A reformátori
keresztyénség
mélységeit
is eléggé szemléletesen,
világosan tudja megszólaItatni.
Sokat tanulhatunk
abból a bátorságból
is, amellyel a legrnaibb félreértéseket
és
tévedéseket
is elutasítja,
hogy az evangélium üzenetének
tisztasága
megmaradjon és hathasson.
u. e.
JI. :kerelJziyéDIJég törtéDete:

Stephan Horst:
Geschichte der evangeJischen Ttieo.
logie seit dern Deutschen
Idealismus.
Berlin,
1938. Töpelmann-kiadas,
043
lap, ára 6.80 RM.

Aki az evangélikus
egyház mai kűzdelrneiben
helyesen
akar
tájékozódni
és helyesen
akar a nehézségek
megoldásánál
közreműködni,
annak bele kell
látnia
a teológiai
munka
irányzataiba.
küzdelrneibe
is. Ez pedig nem lehetséges a nélkül, hogy áttekintésünk
ne leg-yen az evangélikus
teológia
történetének utolsó másfél századáról.
Stephan
avatott
kézzel vezet végig a teológia
egymást követő irányzatainak
a keresztyén hit igazságaiért
vivott küzdelmein
a felvilágosodás
kora óta. Előadásában
lehető
teljes
tárgyilagosságra
töreleszik és igyekszik
távoltartani
rnagát
olyan egyoldalú
irányzati
szempontoktól,
amelyek
különben
a mai helyzetben nagyon
is közelfekvőek
volnának.
Mindenütt
feltárja
a teológiai
kutatás
összefüggéseit
egyfelől
a filozófiai
és
világnézeti
irányzatokkal.
másfelől
a
keresztyén
keg-yesség
alakulásával:
ez
kiszélesíti
fejtegetéseinek
horizontlát.
A kegyességben
- s így a teológiában
is miqdenütt
a Krisztus-hitnek
és a
természetes
vallásosságnak
a viaskodását figyeli s a teológia
történetében
azokat
tekinti
a csúcspontoknak.
amíkor e kettő "eg'ységét
megértik
és feszültségét
hordozó
erővé
formálják".
Ebből érthető.
ha rokonszenve
érezhetően fordul a háború előtti teológia felé
s nem látja meg azokat a megdöbbentő
jelenségeket
benne,
melyek
tényleg
11
Krisztus-hit
felszámolását
jelentették
Oe ez a rokonszenve
nem kritikátlan
s
ha ítéletét
nem is tehetjük
magunkévá,
annál többet
tanulhátunk
könyvéből
s
az annál
inkább
válhatik
számunkm
eszmél tetövé.
K.

Altaner Berthold:
Petrologie.
Freiburg
i. B. 1938.
Herder-kiadás,
353 lap, ára 6.80, kötve 7.80 RM.
Ez a könyv tulajdonképen
Reusetien
sok kiadást
megért
ismert rnűvének
ú]
kidolgozása.
Az ókori
egyházi
irodalmat és írókat tárgyalja
nyuzaton
kb.
750-ig. Keleten
kb. 800-ig. Tankönyv,
mely bevezetésüt
és összefoglalásuI
szolz ál, g-ondosan regisztrálja
az adatokat
és rnindig
a legmodernebb
kutatási
eredményeket
közli, amint az pl. olyan
kényes
kérdéseknél
is megállapítható,
mint az Apostoli
Hitvallás
keletkezése.
A mi körünkben
az ókori egyházi irók
tanulmányozása
méltánytalanul
erősen
háttérbe
szorult.
Bizonyos
az,
hogy nem könnyíí ezeket az Írókat olvasni. Pedig az sok tanulsággal
szolg álhat és egyházunk
gyakorlati
munkáját
is megtermékenyíthetné.
Altaner
könyve jó segedeszközül
klnálkozik
ilyen

6
tanulmányok
végzéséhez,
annál
is inkább, mivel az egyes művek "tantartalmá"-nak
rövid
összefoglalása
hasznos
útbaigazításokat
és vezérlőszempontokat ad az eredményes
olvasáshoz.
K.
Stakemeier

Eduard:

Der Kampf um Augustin auf dem
Tridentinum.
Paderborn,
1937. Bonif'acius-Druckerei,
280 lap, ára 4.95
RM.
A katolikus
szerzönek
ez a műve érdekes
fényt
vet arra
a küzdelernre,
amely a trienti
zsinaton
az eredendő
bűnre
és a megigazulásra
vonatkozó
határozatok
létrejötte
körül
folyt. Éppen az Ágoston-rendi
remeték
(ennek '1
rendnek a tagja volt Luther is) generálisa: Seripando
igyekezett
Augustinusra
való hivatkozással
olyan formulákat
érvényesíteni,
amelyek igen közel jutottak
a reformációnak
'az 'emberi
természet
gyökeres
romlottságáról
(concupiscentia) és a megigazulásról
szóló tanításaihoz. A szerzö főkép ennek a küzdelernnek a teológiai
hátterét,
Seripando
és
a vele szemben
érvényesült
többség felfogásának
különbségeit
világítja
meg.
Az igazi
augustinismus
kérdésében
a
mérsékelt
római katolikus
egyházi
felfogás
helyességet
igyekszik
igazolni.
W. D.
Koncz Sándor:
Kierkegaard
és a világháború utáni
theológia.
Debrecen,
1938. 213 lap.
ára 3 P.
Kierkegaarddal,
a dán evangélikusság kimagasló
prófétáj ával foglalkozni
mindig gyümölcsöző,
de különösen
esedékes és szükséges
nálunk. Ennek ellenére Szeberényiri
kívül csak református
teologusok,
meg leginkább
katolikus
filozófusok
foglalkoznak
vele. Koncz érdeme,
hogy
felveti
és megláttatja
a
Kierkegaard-problémát.
Tömörsége
rniatt kissé nehézkes, érdekes stílusra törekvés miatt egyenetlen
a mondanivalója,
de erő van benne. Az Isten elötti
és Isten miatti válság elemzése magával ragadja a figyelmes
olvasót, hogyannál
jobban
megnőjjön
csoda-voltában
a
váltság.
. Sok
nagyszerű
meglátással
ajándékoz meg minket Koncz mind Kier. kegaardra,
mind a mai .teológiai
megújulásra
vonatkozólag.
Az igazi Kierkegaard magyar megismerése
és megszólalása azonban
reánk
evangélikusokra
vár, mert Luther komoly
és eleven ismerete
nélkül
Kierkegaard
művének
mélység e
megközelíthetetlen.
Súlyos
adósságunk ra eszméltet
így ez a könyv.
U.

e.

Peil Rudolf:
Die wichtígsten
Gteubensentschetdungen
und
Glaubensbekenntnisee
der katholischen
Kirche. Freiburg
i
Br. 1938. Herder & Co., VIlI, 108 lap,
ára 1.80 RM.
.
A római katolikus
egyház
hivatalos
tanítása
nincs néhány fontosabb
hitvallásba összefoglalva,
hanem a zsinati határozatolc,
pápai
rendeletek
sokaságából kell ezt megismerni.
A teológusok
számára
jó és igen elterjedt
gyűjtemény Denzinger
Enchiridion
symbolorum-ja,
természetesen
eredeti
(túlnyomóan latin) nyelven. Ez a most megjelent kisebb összeállítás
Denzinger
nyomán a legfontosabb,
dogma-erejű
határozatokat
(főkép
a trienti
és vatikáni
zsinatok
határozatait)
nyújtja
megbízható
ném et fordításban,
elsősorban
il
római
katolikus
egyház
laikus
tagjai
számára.
Természetesen
a protestáns
embernek
is megkönnyíti
ezzel a római
katolikus
egyház
hivatalos
tanításának
közvetlen
megismerését.
W. D.
Műller Karl:
Kirchengeschichte.
I. Bd. 1. Halbband. Dritte Auflage, neu überarbeitet in Gemeinschaft
mit Hans Frh.
von Campenhausen.
1. Lieferung.
Tübing-en, 1938. Mohr. VIlI, 360 lap, ára
7.76 RM.
Az agg
tübingeni
egyháztörténész
nem szorul bővebb rnéltatásra.
Egyháztörténeti
kézikönyve
(a 17_ sz. közepéig
terjedően)
az újabb szakirodalom
standard
work-ja,
mely
bizonyára
még
hosszú
ideig
nélkülözhetetlen
marad.
Egyháztörténetírói
rnódszerében
a szigorú 'tudományos
tárgyilagosság
vezeti.
A keresztyénség
történetét
magukból
az
eseményekból.
azoknak
a környező
világ eseményeivel
való összefüggéséből
igyekszik
megértetni,
a nélkül, hogy az
egyház
életében
érvényesülő
saj átos
szellemi,
vallásos
mozgató
erőket
figyelmen kívül hagyna. Higgadt, sőt kissé tartózkodó
előadása
mégsem száraz,
sőt sokszor még olvasmánynak
is érdekes. Mintegy
tíz évvel ezelőtt az egyház ókorának
történetét
egészen új, lényegesen
bővitett
átdolgozásban
adta
ki. Most pedig ezt a részt újabb átdolgozásnak
vetette
alá, további
kisebb
mértékü
bővítéssel,
főkép
az újabb
eredmények
felhasználásával
és az irodalom jegyzékének
kiegészítéséveI.
Igy
a munka valóban a tudomány
mai sz ínvonalán áll. Kívánatos,
hogy ez a most
megjelent,
Nagy Konstantinoszig
(324)
terjedő rész tuielőbb
kiegészűljön,
ami-

7
hez az idős
személyében
sat.
A református

szerzö
ta1ált
egyház

Campenháusen
báró
megértő
segítőtárW. D.
hitvallási

iratai.

Bekenntnisschriften
und Kirctien. ordnungen der nach Gottes Wort retormierten Kirche, im Auftrag
des
Reformierten
Bundes und Konventes
der Bekenntnissynode
der Deutschen
Evangelischen
Kirche herausgegeben
von Wi/heIm Niesel. München,
Kaiser Chr. kiadása,
6 füzet, 337 lap,
ára füzetenként
2 RM.
A reformátusoknak
nincsenek
egyetemes érvényű
hitvallásaik.
Egy-két
általánosan
elterjedt
hitvallás
(Heidelberg-i Káté) mellett szám os, kisebb területen
elfogadott
(partikuláris)
-: hitvallás
keletkezett.
Mivel. pedig a reformátusság- szempontjából
a tanítás
mellett az
eg-yházi
szervezet
is lényeges,
azért
egyes egyházi
rendtartásoknak
is hitvallási jelentőségük
van. A református
hitvallásokból
régebben
az erlangeni
Müller E. F. Károly adott ki nagyobb
g-yűjteményt,
ebben még Magyarorsz
zot is figyelembe
vette. Ez a Müllerféle kiadás már jó ideje nem kapható,
azért most a németországi
református
teológusok
ennek pótlására
egy kisebb
gyűjteményt
adtak ki, rnely csak a következő,
Németországban
is érvényesült hitvallásokat
és egyházi
rendtartásokat
tartalmazza:
Genfi Káté (1542),
Genfi
Egyházi
Rendtartás
(1561),
a
francia Confession
de Foy és Discipline
Ecclésiastique
(1559),
Skót
Hitvallás
(1560). latin fordítással,
Confessio
Belgica (1561); a Kurpfalz egyházi rendtartása a Heidelbergi
Kátéval (1563), a második Helvét Hitvallás (1566), az emdeni
és herborni
zsinatok
(1571, 1586) határozatai, Jülich és Berg egyházi rendtartása (1671); végül mint legújabb
hitvallásszerű megnyilatkozásokat
közli az u.
n. düsseldorfi
tételeket
az egyház formájáról (1933) és a két barmani nyilatkozatot
(1934). Az egyes
darabok
előtt rövid bevezetések
vannak. Ha kissé' szűkebbre
szabott
is ez a gyűjtemény, mint a Müller-f'éle,
mégis erősen érezhető hiányt pótol.
W_ D.
á-

.II: egyfjd: s:::olgdlata:
Spieker

Rudolf:

Die Lesung für das Jahr der Kirche. Kassel, Johannes
Stauda-kiadás,
883 lap, ára 9.80 RM.
Ez a könyv jellegzetesen
különbözik
a manapság
divatos áhítatossági
könyvektöl: kimondottan
az egyház
isten-

tiszteleti és imádságos
életébe állítja bele annak forgatóját.
Ebben vat). a különleges értéke. Szembeszáll
avval a sok
szor káros
vallásos
individualizmussal,
mely minden
kegyessége
ellenére
sem
tart fenn közösséget
az egyházzal.
Ez
a könyv a szó legszorosabb
értelmében
az igéből
és szentségekből
élő, imádkozó egyház tagjává teszi a hívőt. Regg'eli és esti áhítatai
rövidek,
törnörek,
de a mellett
korszerűek,
inkább szempontokat
adnak az Irás tanulmányoz
sához. Az egyes heteket rövid áttekintések vezetik
be. Lelkészeknek
a könyv
gyülekezeti
szolgálatuk
számára
is alkalmas
segítőeszköz.
De első sorban
nem-lelkész
olvasókra
számít.
Milyen
nag-y szükség volna ilyen munkára
magyarban
is!
K.
á-

Busch Wilhelm-Knorr

August:

Gesortich iiber das Predigen. Berlin, 1938. Furche-kiadás,
ára 0.75 RM.
Amit ez a kis füzet Isten igéjének
hirdetéséről
és hallgatásáról
egyszerű
viláeos
stílusban
mond, az megszívlelendő igehirdetőknek
és igehallgatóknak
egyaránt.
Egy lelkész és egy orvos szólnak itt a g-yülekezeti-istentiszteleti
élet
alapvető
jelentőségű
és éppen azért nazvon gyakorlati
kérdéseiről.
Mit értünk
írás-magyarázat
alatt,
mikor
igazán
"népszerű"
a prédikáció,
mi az Öszövetség. Ielentösélze,
hogyan
használjuk
a példákat
és képeket. mit vár a gyülekezet
a prédikácíótól,
mi az oka a
templomi
alvásnak
stb. Igehirdető
és
igehallgató
nem kölcsönösen
igényeket
támasztva
és vádakat emelve, hanem közös bűnbánatban
és bűnvall ásban keresik
az egyház
Urarrak
akaratát,
az
igazi istentiszteletet.
Groó.
Schick

Erich:

Der Christ
Furche-kiadás,

im Lelden. Berlin, 1937.
256 lap, ára 3.80 RM.

"Evangéliumi
vígasz könyvének"
nevezi a szerző művét. Az íg-y megjelölt
célját. amennyire
ez emberileg
lehetséges. híven szolgálja.
Vígaszt akar nyújtani minden szenvedőnek
az által, hogy
az Ige alan] án feltárja
a szenvedés
lényegét.
Reámutat
'eredetére,
sokféle
okára,
tudatosítja
meg-jelenésének
küIönféle
formáit,
minden
elképzelhető
vonatkozását,
veszélyeit
és mindenek
előtt biztat áldásával, Isten akarata szerint való üdvösséges
céljával.
Mindezt
pedig olyan szemléletes
és szívhez szóló módon teszi, hogy az olvasót szinte
az utolsó betűig
fogva
tartja.
Természetesen
nem oldhat meg minden kérdést, amelyet
a . szenvedés, különösen

"érthetetlen"
eseteiben kivált: De szembenéz minden kérdéssel
és ami megbékítő magyarázatot
az Ige nyújt,
azt
mind megragadja
és úgy tudja csoportosítani
és olyan világossá
teszi értelmét, hogy a megfejtetlenül
maradt titkok is kevésbbé fájnak. E könyvért
fokozott
köszönetet
érez mindenki,
aki
tudja, mi a szenvedés és aki ezzel a fájó
tudással nyúl könyvéhez.
B. O.
I

Kierkegaard

Sören:

Im Zwange des treien
Berlin, 1938. Furche-kiadás,
ára 2.85 RM.

Gewissens.
208 lap,

A nagy dán filozófus
és teolözus
gondolatvi'lágába
elsőrendű
bevezetésiiJ
zolgálhatnak
naplói,
amelyeket
azonban terjedelmüknél
fogva csak kevesen
dolgozhatnak
át, Ezért igen jó szolg
latot tett Dollinger
Robert a fenti kötet anyagának
kiválasz tásával
és németre
átültetéséveI.
Az anyagot
tárgyi
szempontok
saerint
osztja 'fejezetekre,
rnclvek közül
kiemeljük
a következöket:
lsten és az ember;
Krisztus
és Jézus;
mi a keresztyénséz ? törvény és kegyelem; a Biblia körűl;
emberi gondolkodás és élet; egyház-állam-hit-nép.
Kierkegaard
gondolatainak
és szempontjainak gazdagsága
és eredetisége
e naplószemelvényekben
nagyszerűen
kiábrázolódik, azért e gyűjteményt
minden Kierkegaard
iránt
érdeklődőnek
rnelezen
ajánlhatjuk.
K.
á-

Lau Franz:
Die kirchlichen Ordnungen als Erziehungsmacht.
Leipzig,
1938. Deichert-kiadás,
48 lap, ára 1.35 RM.
Az egyházi
rendben
(istentisztelet,
vallástanítás,
egyházjoz
stb.)
megnyilatkozó
nevelő erőt tárgyalja
a szerzö
lÍR'Y, hogy alapvetően
egy ilyen "rend"
jogosultságát,
Mnyegét,
szükségesség ét
és gyakorinti
nevelő
hatását
állítja
elénk.
Milwr Ráma mindent
a szilárd
évszázados
egyházi rend nevelő erejétől
vár, nekünk
sem szabad
lebecsülni
a
rendben rejlő nevelő tényezőket.
Ebben
az irányban
hasznos Indítékokat
ad Lau
rnunkája.
K. p,
von Randenborgh Gottfried
és Elisabeth:
Von der Ordnung der Ehe. Herlin,1938.
Furche-kiadás,
178 lap.
E könyvben
két hívő lélek a Szentirás megvilágításába
helyezi
a házasságot,. erősen meglátszik
az, hogy a való
élet szülte, ~y
at i.g-~ l~g}'en házas-

életünknek
is zsinórrnértéke,
Olyan kátét adtak ezzel az összes keresztyén h~·
zaspárok
kezébe,
amelynek
tanulmanyozása felettébb üdítő, áldott, sót igen
sole helyen gyógyító,
megújító
hatással
lehet kiszikkadt,
elrontott,
eltorzult
hazaséletekre,
von Randenborzh Elisabeth
sok áldott tanulságot
von le a nevezetesebb
ótestámentomi
házaséletek
ismertetéséből
és az olvasót szinte leköti,
ftyönyörködteti,
mint valami regénnyel.
Randenborgh
Gottfried
Ultestémentumból győz meg bennünket
arról, hogy a
házasság
mai szörnyű válságának,
megüresedésének
csak egyetlen
útja és lehetősége
van a megújuláshoz:
a keresztyén, biblikus szellemben megkötött
és
leélt házasság.
v. t::
AJthaus Paul:
Der Herr der Kitcbe. 16. és 17. ffj.
zet.
Gütersloh.
1938.
Bértelsmann
kiadása,
ara Iüzetenként
0.60 RM.
Évi előfizetés
4 tüzetre 2 RM.
Althausnak
e címen már négy éve
megjelenő
füzeteiból
mind
teljesebben
bontakozik
ki a szerző el nem alkudott
reformátori
hitvallásaink
értelmében
végzett bátor igeszolgála ta.
A 16. füzet "Das andere Land" őszszef'ozlalö
címmel "Még a sátorban
lakunk"
"A karácsony
angyalai"
-..Az
igája gyönyörűséges",
a 17.
füzet pedig "Una sancta" összefoglaló
cím alatt a "Miatyánk"
- "Jézus egyháza" - és "Az Ige szabadsága"
címen
lcözöl prédikációkat.
W. L,;
ö

Tügel

Franz:

Gottes Weg im v/elteniehr,
rin, (Meck\.)
1938. Friedrich
kiadása, 413 lap, ára 7 RM.

Schwc.
Bahn

E prédikációk
olvasása
arról gyözi
meg az olvasót, hogy bár küzdelemre,
sőt nehéz harcra vállalkozik
bennük <lz
igehirdető
(és hol nem egyértelmű
ma
az Isten lg éiének
hirdetése
a világnak
szóló hadüzenettel ?) mégis erre a harcra teljes lelki békességgel
indul el. Ma
az igehirdető
nunden
prédikációja
hitvalfástétel
kell, hogy legyen. Különösen
fontossá
lesz ez, ha az egyháznak
egy·
ezy vezetője
tesz bizonyságot.
Oröm
látni, hogy Tügel püspök ebben a kötetben erre a hitvallásra
vállalkozott.
A
ma is közöttünk
járó és a rnentö szeretet millió csodáját művelő
lsten irgalmazó
kegyelmét.
hirdeti.
Evangéliunihirdetése
nem
emberek
[ótetszésének
keresése. Örök igazságoktói
izzik a lelke, de amit prédikál.
maradéktalanul
a
ma emberének
prédikálja.
Mélységes

emberismeret a ieüemzö]«, mellyel be.

le tudla

nlagát
~jni a iegi,üJönhőzőhb
körülmények
között
élő emberek
életviszonyaiba.
Szerzőj ének egyszerű
nyelvezete
pedig könnyűvé
teszi e prédikációk
olvasását
azoknak
is, akiknek
vannak
még némileg
nyelvi
nehézségeik.
W. L.

zetkÖzihasználhat6sádt
és értéi{t~t nem
érinti.
Az eg-yre szaporodó
példagyűjtemények
mellett ez a bibliai példagyűjtemény
hézagpótló.
E mellett
kiemeli
azt az igazságot,
hogya
Bibliának
az
élet
minden
kérdésében
van irányító
mondanivalója.
B. O.

Vogel Heinrich:

Dietz Otto:

Psslmen. München,
1937 és 1938.
Chr. Kaiser kiadása,
1. füzet 84 lap,
ára 1.28 RM., II. füzet 40 lap, ára
0.60 RM.
E könyvecskék
72, a bibliai eredeti
után költött,
zsoltárt
tartalmaznak.
A
szerző célja, hogy újból megkedveltesse
a zsoltárok
könyvét, mint "Istent dicsőítő és vígasztaló
könyvecskét."
Zsoltárkölternényeiben
külön
kidomborítja
az
eredeti
zsoltároknak
Krisztusra
való
utalásait.
Igy pid. a 23. zsoltárban
egyenesen Jézus Krisztust
szólítja meg mint
a jó pásztort.
A gyűjtemény
azonban
az egyház
építését
is akarja
szolg álni,
amennyiben
e zsol tárokat
egyházi
énekeknek
szánja. A költemények
ihletett
költő termékei,
a mellett
azonban
teljes alázatossággal
modern
formában
is
az Irást szólaltatják
meg.
B. O.

P. Wagner Alexander O. F. M.:
BibJisches Beispiellexikon.
Első füzet. Paderborn,
1938. Schöningh-kiadás, 384 lap, ára kötetenként
előf'izetésben
kb. 10 RM.

A

négy

kötetre
tervezett
mű megkülönböztetendö
a bibliai konkordanciaktói és bibliai lexikonoktóI.
Bibliai példákat hoz betűrendben
"a tan és élet"
megvilágítására,
mégpedig
úgy,
hogy
nem elégszik
meg a példák
lelőhely ének
feltüntetésével,
hanem
szószerint
közli az egész íráshelyet.
Ez természetesen megnöveli
a mű terjedelmét
~:S
emeli árát, de emeli értékét
is, mert
megkíméli
az olvasót az íráshelyek
felkeresésétől.
A szerző eljárására
álljon
itt egy példa. A házasságrá
("Ehe") vonatkozö
bibliai
anyaget
a következö
szempontok
szerint
csoportosítja:
I. A
h. Istentől
való szereztetése.
II. A h.
mint az ember Istennel való közösségének képe. Ill. A h. egysége.
IV. Vegyes házasság:
1. vallásilag,
2. fajilag
v. h., 3. a v. h. veszélye, 4. a v. h. helytelenítése,
5. a v. h. tilalmazása.
V. A
h. szentsége.
VI. A h. értelme.
VII. A
h. védelme. VIlI. A h. felbonthatatlansága. Ebben a példában
is kifejezésre
jut ;1 mű róm. kat. jellege, de ez, bibliai anyag közléséröl
lévén szó, feleke-

Eine Begrebnisliturgie
der lutherischen Kirche. München,
1938. Kaiser-kiadás,
43 lap, ára 1 RM.
Ez a füzet a kézenfekvő
érveknek
egész
sorával
bizonyítja,
hogy
miért
van szükség
egységes
temetési
liturgia
bevezetésére.
Ezek közül
csak kettő t
emelünk
ki: az elképesztő
anarchiát,
amely a temetési
szertartás
körül
egyházunkban
uralkodik
és a halál tényé-'
nek ijesztő elszintelenítését.
Ez utóbbi
folyamat
a racionalizmus
idején indult
meg,
amikor
halállal,
f'eltámadással,
örök élettel nem tudtak mit kezdeni. A
temetés
ma is csak gyászbeszédből
áll,
amely a pietásban
az emberi érdemek
felsorolásában
éli ki magát
és megfe
ledkezik annak az egyetlen
gondolatnak
a kidombor
ításáról,
hogy a halál a bűn
zsoldja. A szerző által ajánlott
temetési liturgikus
rend a bűnbánat
és kegye"
lem kettős pólusára
van építve és a kegyelem hirdetése
után az ige által megvígasztaltak
dicsőítő
énekében
végződik.
(-t.)

Asmussen Hans:
Die Einfalt
und die Kirche.
chen,
1938,
Kaiser-Idadás,·36
ára 0.80 RM.

Münlap,

A felvilágosodás
óta bölcselkedik
a
szószék. Újra meg kell találnunk az evang élium egyszerű
megértését,
hirdetését
és a gyermeki
engedelmességet.
Ha gyümölcstelen
a prédikációnk,
fel kell vetnünk helyesen prédikáltam-e?
Ugyanakkor szükségünk
van, sokkal
nagyobb
mértékben,
mint eddig, igazi teologiára:
hadd nyugtalanítson
a kérdés állandóan,
hogy amit teszünk
vagy
mondunk
az
egyházban,
helyes-e,
az igén alapul-é?
Ezeket az alapvető szempontokat
Asmussen rendkívül
megragadó
módon és tanulságos gazdagsággal
fejti ki.
u.e,

Muraközi Gyula:
A
v slség
J 938, 144 lap,

megoldása.
Budapest,
ára 1.20 pengő.

A szó nemesebb
értelmében
vett alkal mi beszédek
ezek. 1937. és 1938-ban,
a magyar
történelem
közelrnultiának
leglázasabb,
eseményekkel
és élmények-

Hl
kel tetl-H~s hÓnapjaiban
harig'zottak ef.
Nagyszerű
és éppen ezért kísértésekkel
teljes, éber felelősségtudatot
kívánó
feladat ilyenkor
igehirdetőnek
lenni. Muraközv
Gyula szembenézett
a k ísér tésekkel. vállalta a felelősséget
és a Feladathoz rnéltó
pásztori
munk át végzett.
Kezében fényszóróvá
vált az ige, hogy
reávilágitson
kerának
égető kérdéseire
és megmutassa
bennük az örök kérdéseket
és az egyetlen
feleletet.
Különösen megkapo
igehirdetésének
gazdag,
színes nyelvezete.
C. Gy.
Kovács

.Il:::.egyfjá:::.

István:

A Kármel
158 lap, ára

tetején. Cegléd,
2.50 pengő.

1938,

Szerző hatévi munk ásság ának terméséből válogatta
össze ezt a 26 előadást
és prédikáelót.
Munkáiban
széleskörű
olvasottságáról,
irodalmi
és filozófiai
tájékozottságról
tesz bizonyságot.
Ir
sai annyira
tele
vannak
idézetekkel,
hogy sokszor az a benyomásunk,
rnintha
hallgatósága
kizárólag
k lasszikus
műveltségű
emberekből
állana,
mert
hiszen csak ilyeneknél
számíthat
megértésre.
A teológust
sokszor
elnyomja
nála a filozófus. Ebből kifolyólag
jut el
azután
olyan megállapításokra,
rnelyek
legalább is félreérthetők.
PL "A keresztyénség addig él, amíg anyák lesznek."
(20. old.) Legmélyebben
szántó és legépítöbb
olyankor,
amikor az igétől engedi megadni
témáit. (Hit és Látás, A
mentő Isten.)
C. Gy.
á-

Két mérf'öldielzö

rel való ÍJésztÚgetéshŐ{
iinladt' ei li
könyv. Isten ajándéka
ez, amely azonban nemcsak
bűnbánatra
és lelki gazdagodásra
segíti az idősebbeket,
hanem
egyúttal
szívügyükké
teszi ezekben
a
kérdésekben
az ifjúság segítését
és vezetését.
Nagy szó, hogy már nemcsak
a személyes keresztyén
élet indulásának
kérdései
kezdenek
tisztázódni,
hanem a
közösség
kavargó
és mégis elutasítha ..
tatlan kérdései
is világos
és biztos útmutatást
kapnak lsten igéjéből.
Ue.

könyv.

A magyar
keresztyénség
mostani
rnegújhodása
történetében
jelentős
állomás volt a gyenesdiási
"Kapernaum"
lelkészi üdülőben
1938. augusztus
havában
tartott
első
evangélikus
lelkész-evangeliz áció, amelyen a lelkészi karnak mintegy egynegyede
vett részt. A dunántúli
egyházkerület
ajándékából
könyvalakban is megjelentek
Túróczy Zoltán előadásai: "Én a prófétákra támadok" cimen. Ez a könyv kötelez. Szaván fogja
a résztvevőket,
hogy nem mehet tovább
szolg álatuk és magánéletük
úgy,
min t
eddig. E mellett, bár a betű nem pótolja a "viva vox evangelii"-t,
lsten ébresztő igéjét tolmácsolja
mindazoknak,
akik
nyitott
szívvel olvassák.
A lelkipásztorok felébredése
által ébresztheti
fel Isten egyházunkat.
Örömmel
adunk
számot
Karácsony
Sándor
új könyvéröl
is, amelyben
két
égető és kényes kérdést dolgoz fel elevenen,
életbevágóan,
az ige
vakltó,
.meglepö
világosságában:
"Barátság és
siereiem' címen. Sok tusakodö ember-

Arno

mlss:::.lója:

Lehmann:

Weltweiter
Freuendienst.
Dresden,
1938. C. L. Ungelenk
kiadása, 64 oldal.
A "Mission
der Kirche" c. sorozatnak e kötete
a nőrntsszionáriusoknak
eléggé
figyelemre
nem méltatott
rnunk áj át ismerteti.
Hű marad a sorozat ebben a kötetben
is ahhoz a módszeréhez,
hogy
különbözö
munkaterületekre
vezet el bennünket.
Kínában
és Japánban,
Indiában
és az indonéziai
szigeteken
s
végül Kelet-Afrikában
figyelhetjük
meg
a rnisszionáriusnök
munkáiát.
Noha ennek a kötetnek
számunkra,
férfiak számára is van mondanivalója,
rnert megláttatja
velünk,
hogy a "gyönge"
nö
milyen hősies, kitar tó munkára
képes,
első sorban mégis azoknak
ajánljuk
figyelmébe,
akik nőegyleteket,
varró-órákat stb. vezetnek.
Egy-egy
fejezetnek
élő szóval való ismertetése
vagyelő·
adásban
való feldolgozása
hálára fogja
k ötelezní
hallg atóság unkat.
Kár, hogy
e kötetek
nincsenek
legalább
valarnenynyire illusztrálva.
Missziói irodalom
képek nélkül valami nagyon hiányos. Képek bizonyára
jelentékenyen
növelnéle
lcelendóségüket.
P. P.
Grützmacher

Richard

H.:

Religlonsgeschichtliche , Chsrskterkutuie. 2. füzet: Indische Religionen.
(Religion
der
Veden,
Brahrnanismus, Jaínísrnus,
Hinduismus.)
50 oldal. - 3. füzet: Vorderasiatische,
afrikanische
und arnerikanische
Religionen.
(Babylon
und Assur,
lran,
Agypten,
Mexico und Peru.) 53 oldal. Leipzig,
1938. Deicher t-kiadás,
ára füzetertként
1.50 RM.
Grützmacher
terilogiájának
a
vallásait
ismerteti
tel ével, A védák
Bhagavadgitában
sabb csúcspentot.
ge fölemelkedett.

vallástörténeti
learakmásodik
füzete
India
a buddhizmus
kivévallásán
kezdi é
3
látja azt a legmagaahova India kegyesséA harmadik
füzet Ba-

II
bllonnak,

Iránnak,

Egyiptomnak

és

Amerika
őslakóinak
a vallásait
ismertcti. Mind a két füzet eléggé
nazyra
nem
értékelhető
előnye,
hogy
biztos
kézzel emeli ki a roppant gazdag vallastörténeti
anyagból
a lényegeset
és
azt áttekinthetően
csoportosítja.
E tekintetben
Grützmacher
sorozata
valóban
hézagpótló,
mert Söderblom
erősen egyéni, nem mindenki számára elfoiradható
utakon
járó bevezetése
után,
talán a német irodalom legrövidebb
valIástörténeti
áttekintése.
Mivel
nagyon
valószínű,
hogy ez a munka
épen ezért
rövidesen
talán Ioötetbe összefoglalva - új kiadásban
kerül a könyvpiacra,
ú] ra rámutatunk
arra a nagy fogyátkoz ására. hogy
nincs tekintettel
Schmidt
Wilhelm döntő jelentőségű
eredménveire és megállapításaira.
P. P.
Gutmann

Bruno:

lJnter dem Trutzbaum.
Eine Einkehr
in Moschi
am Kilirnandiaro.
Leipzig,
1938. Verlag
der EvangeIisch-lutherischen
Mission.
134 oldal.
. Amikor
a Lipcsei Misszió
1892-ben
:J maga
régi, még a XVIII. század ele.
ién munkába vett délindiai területe mellett Kelet-Afrikában
is vállalta az evangélium hirdetését,
bizonyára
nem gendolta, hogy az új munkaterületen
olyan
aratás
jut osztályrészéül,
amely meszne túlszárnyalja
a régi munkaterületet.
Ma a tamul egyház 15.488 főnyi lélekszám ával szemben a kelet-afrikai
dzsagg·a egyház
29.366 lelket számlál
s az
aratás
nagy lendülettel
halad előre, mert
ucyanennek
a lélekszám nak a megállapításakor
(1935 végén)
2437 volt
a
dzsagz a katechumének
száma
148 tamul katechuménnel
szemben.
Gutmann
ebben a munkájában
pompás
képet ad
:1 dzsagga
misszióról.
Aki meg akarja
ismerni a Lipcsei Missziónak
ezt az Istentől
már eddig is gazdagon
megáldott kelet-afrikai
munkaterét
s aki nem
riad vissza egy a maga sajátos
útjain
j.iró eredeti
szellemmel
való társalkodástól,
annak
melegen
aj ánliuk
Gutmann legújabb könyvét.
P. P.
Vegyesek:

Künlrel

Fritz:

Das Wir. Grundbegriffe
der w».
Psychologie.
Schwerin,
1938. Friedrich Bahn kiadása, 139 lap.
Ma
kétségtelenül
Künkel
berlini
idegorvos
az, aki az élet pszrchológ iáját
a legtisztábban
nyújtja
és képviseli.
Maga mözött
hagyva a freudi pszichoanalízis súlyos egyoldalúságát
s az "in·
dividuálpszichológ
iá't-t, eljutott
annak a

felismerésére,

hogy egyéni életünk
lélektanilag
is
magasabb
egységek
("Mi"·k):
a család, a nemzet stb. része. Az ember belső magatartásának
is
"mi-szerű,"nek,
azaz lcözösséginek
kell
lennie,
hogy
léte
Istennél
tudvalevő
örök
céljával
összhangban
maradjon,
ill. összhangba
jusson. Künkel
tehát itt
is hadat üzen az olyan életnek, melynek
közpouti
ában az "én" áll s meg rajzolja
az útat, mely az "ős-Mi"-böl
(a gyermek nek anyjával való naiv ősközösségéből) a beteges
énlelkűségen
át a tudatos Mi-Ielküséghez,
a közösségben
való
életre vezet. - Miközben
Künkel
mindezt remek írói művészettel
kifejti, megállanitásainak
vallási konzekvenciáit
se
mulasztja
el levonni. Oe főleg tartalmánál
fogva
a mai
individualizmusban
megbetegedett
ember számára műve elsörendű
propedeutika
a közösségi
s így
az egyházi
életre is. Mint "a közösséz
lélektana"
k itünö segédeszköze
lehet a
kőzösségért
munk álkodó
lelkésznek
es
pedagógusnak.
- Künkelt azonban nem
ismertetésból.
hanem
könyveiből
kell
megismernünk.
Van műve (Die Arbeit
<lill
Charak ter), mely már huszonkét
kiadást ért meg németül! Reméljük, nemsokára
magyar
nyelven is megszólalhal
a kitűnő
pszichológus.
Vefő.
Pinsk

.Johannes:

Die sakramentale
Welt. Freiburg
i. Br. 1938. Herder-kiadás,
XIV és 214
lap, ára 2.85 RM.
Piusle
a művelt
katolikus
laikust
akarja
bevezetni
az egyház
szentségcí
és szakramcntális
cselekményei
által
megszentelt,
megújított
világba.
Oe itt
rögtön felmerül
a nagy ellentét
katoli"us és protestáns
felfogás
között. Nem
a Szen tléleknek
aszívekben
működö
életújítása
változtatja
meg a világot,
hanem az egyház megszentelő
cselekrnényei. Ezt az elvet gyönyörű
szépen es
az evangélikus
olvasó számára
is megszívlelendő
módon érvényesíti
a keresztségnél.
amelyben
az egyén
aszakra·
rnentális
világ
számára
ujjászületik.
Amikor
onnan tovább
megy a bérmalashoz
és az utolsó kenethez
és amikor
a bibliai
alapot
mindink ább visszaszorítják a szent teológusokból
vett idézetek és 3 különf'éle
liturgikus
vótumok,
akkor megérezzük
egy magában
ugyan
zárt egységet
alkotá, de az evangéliumi
keresztyén
ember számára
teljesen idegen világ lüktetését.
Ez az érzés még
fokozódik,
amikor
a politikai
közösség megszentelésének
alapjáva
a hierarchiában
és a koronáz ásban kifejezésre
jutó egyházi felfogást,
a nemi közösség
tökéletesedésének
alapjává
pedig a há-

zassdgnak

J<ri ztus és az egyház

közős-

ségét

ábrázoló
szentséget
teszi, és amiIWl" végre
teljes komolysággal
szól minden használati
tárgy egyházi
beszenteléséröl.
A könyv számunkra
azért tanulságos, mert belőle a római katolicizmus lényegileg
szakrális
mivoltát
ismerjűk meg, ami teljesen
elüt a mi etikai életf'elfog ásunktól.
Sp,
Litt Theodor:

azonban

csak elaltatja

v.agy elkászomjuságot,

F. 1,

Brandenburg Haus:
Ich glaube an den Heiligen Geist.
Berlin.
Furche-ldadás,
95 lap, ára
0.80 RM.
A szerzö a Bibliának
a Szent Lélekvaló bizonyságtételeit
g-yűjti össze
és mazyar ázza a legjobb módszerrel:
az
ize által. Ma, amikor az eg-yház kérdése
:"il,! a keresz tyén élet középponti
ában, a
Szent Lélekról
való tanítás
leülönösen
időszerű:
mert Lélek nélkül nincs izazi
krisztushit,
krisztushit
nélkül pedig nincsen ig-azi ezvház. Ez a könvvecske
alázatos lélekkel megírt hitvallás.
Lehetetlen letenni a nélkül, hozv az olvasóból
is ki ne buezvanion.
mint ahozv al. író
lelkéhöl is felfakad.
Luther
éneke: ,.Jövel, Szeritlélek
Úristen!"
-:-r.
ről

Der deutsche Geist und das Christen/um. Leipzig, lQ38. Leopold Klotz
kiadása. 64 lap, ára 1.35 RM.
E könyv
inkább
néplélektani
mint
teolöciai
munk a. Szerző
maga
is azt
moudia.
hotzy nem a hivők közössége
szemszösréböl
vizszália
a kérdést.
hanem a k eresxtyénsézet
mint emberi 1':)lóságot
veszi. Munk áj ában népek,
fajol"
vallások
találkozásának
kérdését
teszi
tanulmány
tárjry ává. Rosenberg
tclf'ogásával
szemben, ki m ár a mitoszban mint
a nép ösmeznyilatkoz
ásában
összes
értékeinek
megjelenítését
látja,
azt hanzsúlyozza,
hogy minden
nép lelke, de főleg a német népé találkozások
által
zuzdagodott
meu
és fejlődött
naggyá.
Ez annál inkább
áll ott, ahol
az "egé8zen Mással" (das ganz Andere)
való találkozásról
van szó. Azért nem
lehet a keresxtyénséget
tisztán faji ideg ensége
miatt elítélni.
hanem anémet
népre
való terrnékenyltö
hatását
kell
vizsgülni.
Sp.
Gogol

amely

bit ja eg-y időre a vallásos
de ld nem elégíti.

Nikolaus:

Betrachtungen
űber die göltlichc
Liturgie. Freiburg
i. B. 1938. Herderkiadás 100 lap, ára 0.90 RM.
Gogol, az orosz irodalom
kiváló
regényírója,
leírja részletesen
az orthodox
ezyh áz istentiszteletét.
amelynek
szemlélete
élete egy időszakában
lelki felemeldie és vígasztalása
volt. 1rása a keresztyén szimbolika
szempontiaból
érdekes adalék, de a benne megnyilatkozó
vallásosság- nagyon is kérdéses. A keleti
egyház
istentisztelete
f elhullárnoztatia
nember
áhitatos érzéseit, amelyek
míg
el nem
nyugszanak,
befolyásuk
alatt
tartják
és irányítják
mindennapi
életét
és "anélkül,
hogy tudná",
az emberekkel való érintkezésben
úgy viselkedik,
mint Krisztus.
A vallásnak nem lényege, nem is kiindulási pontja. de igenis helye a "honnan,
hová, miért" kérdéseit feltevö magasabbrendü öntudat,
amelynek
kizárásával
s
csupán az érzések körére való redukálásával
létrejöhet
bizonyos,
jelen eset-.
ben
orthodox,
misztíkus
kegyesség,

Zeugen des Worts.
Freiburg

i. B. Herder

kiadása.

E Karlheinz Schmidthűs
által kiadott
sorozatnak
az a célja,
hogy
minden
időknek a katolikus
hittudatról
való bizonysáe té teleit C'yüjtse össze. Friedrich Freiherr
von Hiuiet:
Briefe
al1
seinc Nichte (70 lap, ára 0.90 RM.) egv
németszárrnazású,
Angliában
élő ka+olik us író
és zondolkodö levelei, akire
már ifjúságában
katetikus
és protestáns
nevelők
egyformán
hatottak.
Vallásossáa a a rnodern
szubiektiv
eklekticizru us és a római katolikus
egyháxi
ke.!tyesség sajátságos
ejryesülése.
Tipikus
példa a római eg-yház vallásos .Jcatolicit ására", amely kénes bármely vallásos
felfog-ást
vagy
jelenséget
tökéletesen
beolvasztani.
Alphonse Gretrv:
Von
Cottes Warfen
und der Sprsche der
Menschen.
(70 lap, ára 0.90 RM.) Eg-y
multszázadbeli
francia
gondolkodá
lélektanának
egyes fejezeteit
nyújtja.
A
sokszor
önkényes
tárgyalásban,
amely
azonban
nem
nélkülöz
nagyon
mély
gondolatokat,
mindenütt
kifejezésre
jut
az analózia
entis alapjára
felépülő
vilagszemlélet.
A rnű ar. emberi nyelv lényegéről
szól. -- Hildegerd
Jane: Selige Augen. (72 lap, ára 0.90 RM. Lírai
művek
gyííjtcménye .. A költőnő
az impresszionizmus
híve, e miatt
költeményei sokszor
nehezen érthetők,
különösen a németül tökéletesen
nem tudó olvasó részére.
Lírája
nem kimondottan
vallásos, de miridenütt
átérzik az Istenben élő, hívő lélek, aki többször
csodálatos mélység ekbe hatol le.
Sp.
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A szerkesztöséghez

beküldött

könyvek:

Blázy László: A Megváltó
képe az újabb nérnet irodalomban.
Budapest, 1938. Egyetemi Nyomda kiadása, 90 lap, ára 2 P. ".... Rohracher-c-Szötlőssy: Karakterológia.
Budapest,
1939. Novák Rudolf
és Tsa kiadása,
192
lap. - Kiss Béla: Isten munkája az anyaszentegyházban.
Csernátfalu,
1938.
32 lap. - Volz Paul: Prophetengestalten
des AT, Stuttgart,
1938. Calwer
Vereinsbuchhandlung
kiadása, 368 lap, ára 6 RM. - Horvay Róbert: Debrecen evangélikusai.
Debrecen, 1939. Gyülekezeti
Luther-Szövetség
kiadása,
34 lap, ára 1 P. - Fendt Leonhard:
Grundriss
der praktischen
Theologie,
Tübingen,
1939. Mohr J. C. B. kiadása, 398 lap. - Scholtz Edmund: IIIustrierte
Geschichte
der evangelischen
Kirchengemeinde
Agfalva-Agendorf,
Bánfalva-Wandorf,
und Loipersbach,
Sopron,
1938. 73 lap, ára 1.30 P.
- Altmann Ulrich: Vom heimlichen Leben der Seele. Berlin, 1939. Töpelmann-kiadás,
152 lap, ára 3 RM. - Pfannmüller
Gustav: Jesus im Urteil der
Jahrhunderte.
2. kiadás. Berlin, 1939, Töpelrnann-kiadás,
574 Iap. - Oehler
Wilhelm: Das Wort des Johannes
an die Gemeinde.
Gütersloh,
1938, Bertelsmann-kiadás,
238 lap, ára 5 RM. Káhler
Martin:
Jesus
und das
Alte Testament.
Gütersloh,
Bcrtelsmann-kiadás,
1938, 80 lap, ára 1.80 RM.
Ellwein Eduard:
Der Heilige Gottes.
München,
1938, Kaiser-kiadás,
112 lap, ára 2.80 RM. - Koncz Sándor: Kierkegaard
és a világháború
utáni
teológia.
1939, 213 lap, ára 3 P. - Raffy Adám: Heródes. Regény. Bpest,
1939, Rózsavölgyi kiadása, 352 lap .
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Serkenj föl, aki aluszol! ...

Gáncs Aladár posthumus műve.
Hátramaradt
kézirataiból klválogatta és egybeszerkesztette
: Sellolz lászl6.
Az Evang Mls~zióegvesülct kiadása, 1939.222 lap. Ára portómentes
küldéssei
3 P. Megrendelhető Scholz La-ztö címén: Budapest, VII. Aréna-út 66. Ill. 24.
Csekkszámla
száma:
Jó.332.
TARTALOMBÓl:

1. fbredés theologusa:

A külföldi és magyar ébredések története. Theologlal
tanulmányok
a megtérésröl
és a
végső dolgokról.

II. fbresztl igehirdetÖ:
Prédikációk

születésről,
szeretetről

Ill. fber leshér :

-

a bűnről,

meghalásról,

gyülekezetépítésről,
és mísszíöröl.

ujjá-

keresztyént

Tanulmány
a lelkek vezetéséről.
B ó ség es
részletek
nagy evangéllzálö
levelezéséből
gondolatkörök
szerlnt csoportosítva.
A nemrég elhunyt egyetlen nagyobb műve. Egyben első s utolsó posthumus
kötete, Minden sora az egyház éoredéséért lángol. S erre van ma szükségünk,

I

VEDD ÉS OLVASD!

I
BORNEMISli PÉTER
1535-1584.
A XVI. SZAZADI MAGYAR MÜVELÖDÉS
ÉS LELKISÉG TÖRTÉNETÉBŐL.

IRTA:

SCHULEK

TIBOR.

Megjelenik tavaszra a Keresztyén Igazság
kiadásában kb. 50 szövegközti képpel,
műmellékletekkel, több, mint 400lapon.
A XVI. század egyik legnagyobb magyar
személyiségének, evangélikus egyházunk
büszkeségének izgalmasan érdekes élet- rajza és tanításának tüzetes ismertetése
nem hiányozhatik egyetlen magyar evangélikus művelt családnak könyvtárából!
Bolti ára fűzve 8.60 P, kötve 10 pengő.

Kedvezményes elH'izelés, ha az összeg 1939.
éprilis 15.-ig beérkezik: 'üzve 6, kötve 7 P.
Befizethetó
a Keresztyén
Igazság
45031 számu
csekkszámláján
az összeg rendeltetésének feltüntetésével.
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