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Dicsőség Istennek!
.o« lsten gazdagságának, bölcseségének és tudomá-

. nyának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az 6 itéletei
és kinyomozhatatlanok az 6 utai l

Mert 6 t6le, 6 általa és őreá nézve vannak mindenek,
Övé a dics6ség mindörökké. Ámen. U Róm. 11, 33. 36.

"Dicsőséges Szentháromság, Ki fogja fel mélységed? Elvál-
hatlan egy valóság, Az ész nem ér fel téged ... " - énekli újra
ezekben a napokban az egyház - karácsony, nagypéntek-húsvét,
áldozócsütörtök-pünkösd bizonyságaira tekintve - hitünk nagy
titkának himnuszát, amelyben szentigénk térdre kényszerítő és
mennyei örömmel eltöltő üzenete visszhangzik. Valóban, emberi
ész soha fel nem foghatja, meg nem értheti keresztyén hitünk
boldogító titkát: a Szenthárornság egy igaz Istent és az Ö üd-
vösséges művét, kegyelmének csodálatos útját. De Isten nem
hagyta magát megbizonyítatlanul és kinyilatkoztatásának fény-
sugarai, íme, éppen itt futnak össze a mennyei világosság fény-
özönébe, s ennek teljességében ragyog elénk az Isten gazdagsá-
gának, bölcseségének és mélységének minden - üdvösségünkre
kijelentett - titka: a Krisztus műve. Ezért Isten népe, éppen
most, pünkösd után, imádva borul Eléd: dicsőséges Szenthárom-
ság, csodálatos, üdvözítő Egység!

Csordultig a szívünk hálaadással, dicsőítő magasztalással és
olyan jó tudnunk, hogy Te töltötted meg, Szentlélek Isten, hogy
pünkösdünk lehetett, hogy a miénk is - az enyém is - a Krisz-
tus, és az új életben járhatunk a Te vezérleted alatt. Most vall-
hatjuk boldog bizonyossággal a nekünk is szóló, beteljesedett
igéretet: "Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen ö benne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen!" (Ján, 3, 16.) A Szentháromság egy igaz Isten kegyelme,
hogy a kinyilatkoztatás dicsőségében tündöklő Kereszt alatti ván-
dorlássá lett életünk keresztségünktől fogva és hogy Isten hoz-
zánk lehajló irgalmára így felelhetünk: "Hiszek az egy Istenben,
hiszek Benned, mindenható és szerető mennyei Atyám, hiszek
Benned, Megváltó Krisztusom, Isten Egyszülött Fia, hiszek Ben-
ned, Szentlélek Isten, életem újjáteremtője és vezére! S a meg-
váltottak alázatos örömével vallhatjuk az Ö tőle született új éle-
tünk valóságát: " ... hiszem bűneim bocsánatátf" - Igen, mert
ennek az életnek szíve-lelke az Úr Jézusnak szakadatlanul meg-
újuló, kegyelmes cselekedete, aki önmagát áldozó isteni szere-
tetének hatalmával hordoz bennünket.

Ezért adunk hálát szent örömmel minden lélekért, aki a
Szentháromság egy igaz Isten fényességében jár, az Ö világos-
ságát hordozza, az egyház népéért, amely egyedül abból a ke-
gyelemből él, hogy Ura hirdetteti az evangéliumot és kiszolgál-
tatja szentségeit. Az Ö kegyelme, hogy a Szeritlélek most is tá-
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maszt és útnak indít apostoli buzgósággal égő lelkeket, akik
szerte a gyülekezetekben és a misszióban tusakodnak, harcolnak:
imádságban és az isteni szeretetet szolgáló áldozatos munkában,
hogy egy-egy lélek megláthassa Azt, akire nézve vannak min-
denek.

Mindezért a kegyelemért, mindenért, az Úr hozzánk hajolá-
sáért, míg majd színröl-színre dicsőíthetünk, engedd, Szenthá-
romság Isten, hogy Krisztusnak szolgáló, hitvalló élettel adhas-
sunk' hálát Tenéked!

"Dicsőség, áldás, Örök imádás, Szentháromság, néked,
Tégedet áldjon Örökké te néped!"

Dr. 'Jánossy Lajos.

Istentelen, - és mégis igaz.
Mennyire meg tudunk neheztel ni valakire, aki istentelennek

mer nevezni bennünket! A közelmultban egy gyülekezet a segéd-
lelkész áthelyezését kérte, mert igehirdetésében azt merészelte
mondani: mindnyájan istentelenek vagyunk! Lehet, hogy nem
volt ez a kijelentés szerenesés formában fogalmazva, de hogy
igaza volt: az kétségtelen!

Ott tévesztjük el e kérdést először, amikor azt gondoljuk,
hogya "vallásosság", az "egyháziasság" egyenlő az "istenesség-
gel ", vagyis, ha bármiféle "vallásos" életet élünk, akkor szá-
munkra biztosítva van az üdvösség. Azt gondoljuk, ha egysze-
rűen elhisszük Isten létezését - bár vele semmiféle életkapcsola-
tunk nincsen és az életünk teljesen bűnös és pogány -, mi mégis
becsületes keresztyén emberek vagyunk.

A második nagy tévedésünk abban van, hogy nem merünk
őszinték lenni önmagunkhoz. Nem merjük Isten igéjének vilá-
gosságában lemérni a cselekedeteinket, a gondolkozásunkat.
Nem merünk szakítani a bűneinkkel! Nyugodtan tudnak emberek
úrvacsorát venni akkor, amikor embertársaikkal évtizedes harag-
ban élnek. Gyű!ölködnek, de nyugodtan jelentik ki, hogy "igye-
keznek" megbocsátani, bár a megbékélés eszükben sincs! Ha így
áll a dolgunk az emberekkel, hogyan áll az Istennel?!

A harmadik nagy tévedésünk az, ha azt gondolj uk, hogy éle-
tünk és gondolkodásunk gyökeres megváltoztatása nélkül, rövi-
den megtérés nélkül is tudunk "jó" keresztyének lenni. Azt gon-
doljuk, hogy elég nékünk a saját vallásosságunk ereje és a mi
emberi érdemünkért üdvösséggel fizet az Isten. Megtérés nélkül
nincsen keresztyén élet! Isten ereje, kegyelme ment csak meg:
önmagunkban, tartsuk bár magunkat akármilyen "jó" keresztyé-
neknek, mi elveszünk és kárhozatra jutunk. A mi erőnk csak a
kárhozatra elegendő, de nem az üdvösségre.

A negyedik nagy tévedésünk az, hogy a cselekedeteinket el-
választ juk magunktól. "Hiszünk", nem vagyunk "istentelenek",
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de cselekedeteink gonosz, pogány szív cselekedetei. Hogy tudunk
irígykedni, gyűlölni, haragudni; mennyit mulasztunk, kényelmes-
kedünk! Vagy pedig, ha munkálkodunk, nem a magunk emberi
hiúságát szolgáljuk? A dicsőséget magunknak akarjuk megsze-
rezni, nem az Istennek!

Bűnösök, feketék, dicstelenek, azaz istentelenek vagyunk,
mert Isten nélkül élünk! Ne akarjunk többek lenni a magunk sze-
mében, sem mások előtt, mint amilyenek vagyunk! A keresztyén
ember bűnös ember, a keresztyén gyülekezet bűnösök gyüle-
kezete!

És rnégis ... a bűnösök gyülekezete, a szentek gyülekezete,
az istentelenek istenesek, a dicstelenek kegyelemmel megkoro-
názottak, ha az életünk gyengeségét az Isten ereje hordozza, ha
van bátorságunk a Krisztusra hagyatkozni!

Bűnösök, de ugyanakkor mégis igazak vagyunk - mondja
Luther. Isten szemében igazak azok, akik magukat bűnösöknek
tudják és vallják. Abban nekünk semmi részünk nincsen, ha Isten
igaznak elfogad, mert ő ezt a Krisztusért cselekszi. A mi részünk
csak a koldus szerepe: elfogadni az alamizsnát, a kegyelmet.

Isten igaznak teremtette az embert, ezt jelenti az Isten képe
és hasonlatossága. De a bűn mindent elrontott. Ezt a meg romlást
mi helyreigazítani nem tudtuk, újra Isten volt az, aki megigazí-
totta bennünk az ő képét.

Világítsuk meg ezt a kérdést egy hasonlattal. A szobrász
szobrot készít önmagáról. Amikor a szobor még csak nedves
.agyagból van megformázva és amikor a művész nem látja, - el-
jön az ellensége és elrontja a szobrot. Ütéseket mér rá, össze-
vissza karcolja úgy, hogy az eredeti arcvonásokból jóformán
semmi sem marad. A szobrász látva a nagy pusztítást, újra neki .
ill és visszaigazít mindent: megigazítja a szobor minden vonását
az eredeti formájára.

Igy vagyunk mi is. Az isteni arcvonásokat elrontotta ben-
nünk a bűn: nem lehet felismerni rajtunk az Isten arcvonásait.
De jön Krisztus. Kegyelmes kezével visszaigazít, megigazít raj-
tunk mindent, hogy ismét hasonlítsunk az eredeti isteni képre.
Ez a megigazítás. Elrontott, de mégis megigazított, bűnös és
mégis szent, fekete, de mégis fehérre mosva.

És ezt nem mi cselekedjük, hanem Isten. A szobor a saját
erejéből csak torzó maradna, elrontva és dicstelenül csak a go-
nosz hatalmát hirdeti, de a hozzáértő kéz helyrehoz mindent.
Mi is csak istentelenek, csak bűnösök, csak feketék tudunk lenni
önmagunkban, de Isten könyörült rajtunk, hogy az istentelenből
istenes, a bűnösből szent, a feketéből fehér lehessen. Mert az em-
bernél csak a kárhozat és pusztulás lehetséges, de Istennél min-
den lehetséges, még az is, hogy megtérjünk és éljünk; megke-
:gyelmezett bűnösök, istentelenek és mégis igazak a Jézus Krísz-
~tusban.

Zászkaliczky Pál.
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Egyház és , . ,
nepiseq.

1.

Az egyház az állam oldaláról állandó követelések elé kényszerű! ál-
lani. Ezek a követelések állami célok szolgálatára szeretnék megnyerni
az egyházat. Mivel "megnyerésről" van szó, rögtön világos az, hogy a fent
emlí tett célok egyike sem lehet az egyház természetes, magától értetödö
feladata, ha ezek teljesítésére öt külön meg kell nyerni. Viszont világos
az is, hogy közel állanak az egyházhoz, és felvetődhetik a gondolat: nem
végezhetné el ezeket az egyház?

A követelések stereotip, mindig visszatérő egyhangúságet mutatnak.
Még akkor is, ha megjelenésben, úgy tetszik, ég és föld messzeségében
vannak egymástól. Amikor a racionalizmus idején azt követelték a paptól,
hogy tanítsa meg a falut az "okszerű" gazdálkodásra, vagy amikor, mint
ma is, szövetkezetek élére állítlék őket, vagy az egyházakat kultur ális
igények zászlóvivőjévé teszik, változó korok változó igényeinek és kife-
jezéseinek változó formájában ugyanaz a követelés szólal meg. Modern
formában összefoglalva úgy mondhatnók ezt: az egyház kötelessége a
tagjait kitev6 népiség szolgálata.

Egészen világos dolog, hogy ezekre a követelésekre sohasem az
adott alkalmat, hogyalelkészeknek tul sok szabad idejük lett volna; az
sem, hogy az állam nem rendelkezett volna elegendő oktató vagy vezető.
jellegű szakképzett vezetővel; hanem elsősorban mindig az a tény, hogy
az egyházak a szétzilált korokban is megszervezeti, összeszedhet6 és ezért
központian irányítható tömegekkel rendelkeztek. Már pedig, amikor bi-
zonyos dolgot minél gyorsabban népszerűvé kellett tenni, csak ott Iehe-
tett az első lépéseket megtenni, ahol egy-egy eszme átütő sikerének lehe-
tösége a tömegek révén biztosítottnak látszott. Ezért állították a papo-
kat a szövetkezetek élére, ezért akarták megnyerni őket gazdasági újítá-
sok bevezetésére, ezért hívták fel őket kulturális megmozdulások tárno-.
gatására. Vagyis sohasem, (vagy legalább is nagyon kis kivételtől elte-
kintve) a lelkész emberi személye, képzettsége, ráterrnettsége volt a fel-
kérése-k és megbízások oka, hanem a mögötte álló, és vezetése alá tartozó-
tömegek száma. Tehát nem a spirituális súly volt a döntő, hanem a,
materiális.

II.

A mai követeléseket főképpen világnézeti alapok határozzák meg.
Ezek a világnézeti alapok azonban már nem olyan "ártatlanok", mint 3'

régebbi igények. A mai követelések ugyanis egyáltalán nem sorolhatók
a materiális síkba, amelybe a régiek lényegileg mind beletartoztak. Ezt.
világosan mutatja az a szinte magától támadt reakció, mely pl. anémet
népi ideálokkal szemben anémet keresztyénség keretén belül felütötte il

fejét. Az egyházak vezetői ugyanis megérezték azt, hogy ma már nem
valami "mellékfoglalkozást" akar adni az állam, hanem totális igénye van
mindenkire, akit az egyház irányitani tudott, és irányíthat. Ezért hangzott
fel éppen a hivatalos világnézet irányítójának ajkán az egyházzal szemben
a legújabb követelés ebben a fogalmazásban: "Das Urgefühl metaphysísch,
untermauern ... " (Rosenberg: Mythus, 634.)
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Mivel az. egyházak nem voltak hajlandók a német követeléseket
magukévá tenni, és az emberi: (tehát egyházunk tanítása szerint: bűnös)
adottságot még "metafizikailag" megalapozni, vagyis igazolni, - a köve-
telés csakhamar megváltozott. Álljon félre az egyház! Nem szólhat bele
az állam, azaz a népiség belső ügyeibe! Nem hirdethet más megkötött-
ségeket, mint amiket az állam hirdet. Csak ugyanazt hirdetheti, akkor vi-
szont nincsen reá szükség. Ezt nevezték lényegében német részről "pozitiv
keresztyénség nek". Az állam akaratának igenlése ez az u. n. "positives
Christentum"!

Nem szabad azonban szem elől téveszteni azt, hogy az állam részéről
jövő követelésnek Németországban, (a többi országban jelentkező hasonló
követelés lényegében a nérnet példa szolgai utánzása) volt egy bizonyos
urbánus-teológiai megalapozottsága. Ezt a németek hivatalos világnézeti
gondolkodói a Bibliában vélték megtalálni, és ezért hivatkoztak színte
autoritativ tekintélyére. Ez a vér- és faj-ideológia volt. Természetesen
könnyű volt hivatkozni. Mert bár Isten gondolatai nem a mi gondolataink.
az ember szereti a saját gondolatait Isten akaratának feltüntetni.

Ennek rabjául is estek sokan. A vér és a fa; mint lsten akarata, és
mint a teremtés rendie valóban egészen lenyügözönek látszó gondolat.
ss az állam ezzel a gondolattal az otthon használhatatlannak és félreálJí-
tandónak bélyegzett egyházakat mégis csak be tudta álIítani a seiét szol-
gálatába: a diaszpóra németség megtartására. May Gerhard, egy diaszpóra
lelkész, könyvében teológiai megalapozást is ad a gondolatnak. Maga a
cím is jellemző: "Die volksdeutsche Sendung der Kirche". (Az egyház
német-népi küldetése.) És ebben a könyvben ki is mondja .határozottan a
véleményét: "Az evangélikus egyház lényegének megfelel az, hogy népi
jellegű hitközösség legyen." (1. m. 117. lap.)

Ill.

A fenti gondolat természetes megoldás olyan nép egyháza számára.
mint a német. Hiszen amint mondottuk, az egyházi sietvezetek időállób-
bak mint a politikaiak. Ott ahol egy nép nemzeti léte megszűnik, vagy kis
időre stagnálásra kényszerűl, az egyház megmarad a népiség (ha tetszile
nemzetiség) keretének. A német nép számára külföldi szórványsorsában
valóban a gyülekezetek a népiség megtartói. Ezzel azonban, ha itt megál-
lunk, a dolognak csak egyik oldalát világítottuk meg. Hiszen nem két-
séges, hogy a vendéglátó állam nem fogja ugyanazzal a diadalmas öröm-
mel szemlélni a népcsoportok megmaradását, (még akkor sem,' ha az csu-
pán az egyházak keretein belül történik.) mint a "gyarmatosító" expanziv
állam, amely népcsoportjait szétküldötte a szomszédos országok területére.
Ezért tehát nem lehet a kedvező helyzet adta könnyedséggel felállítani
a követelést: az egyház legyen a népiség hordozója. Mert ebben az eset-
ben az egyház sokszor államellenes tevékenység helyévé válhatik. EI kell
világosan különíteni egymástól az egyházat és a népiséget. És csak az el-
különítés eredményének levonása után lehet szólni az egyház "népi szel-
g álatának" kereteiról és méreteiről. De menjünk ad absurdum.

1. A népiség nem azonos minden esetben alapvetőleg az állammal.
A népiséget természeti alapok kötik össze: az egy származás, az egy ös-
haza, és a történelem folyamán kif'eilödö erkölcsi-lelki közösség. Ennek
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kialakítója a közös sors, amely éppúgy egy emberként érte a' népiséget,
mint a közös történeti feladatok. Az áIJam ezzel szemben nem szükség-
képpen ezeken az alapokon épül fel. ÁIJam lehet az egy adott esetben
történő szövetkezés is, és a szövetségesek akkor láthatják egymást elő-
ször. Vagyis az állam önmagában szervezet, a népiség: lelkí-erkolcsi-
történelmi-származásbeli egység. Ha pedig az egyház a népiség megtar-
tója, akkor pl. már nem képes arra, hogy végrehajtsa a "metafizikai meg-
alapozás" reábizott feladatát.

2. A népiség szolgálata tehát lehetne állam-ellenes is. Azok alapján
amit fentebb mondottunk, ez világos kell, hogy legyen. Ha az áIJam be
akarja olvasztani a népiség et, (mint ahogy egészen a közelmultig minden
kisebbséggel ,rendelkező áIJam titkos vagy bevallott célja ez volt) akkor
az egyháznak az a törekvése, hogy a népiséget megtartsa, a megtartás
érdekében hibáit javítsa, rossz dolgait elvesse: állarn-ellenes cselekedet.
Es annak is vették sokszor, erre számtalan példa van.

3. A népiség szolgálata így független az államtól, de egyúttal, köz-
vetve, érte való munka is. Ha az egyház a népiség megtartója, akkor vilá-
gos, hogy csak közvetve szolgálhatja a népiség megtartása útján az álla-
mot. De mondhatjuk így is: csak akkor szolgálja, ha az államnak érdeke,
hogyanépiség minden "körüllevő kohéziós erővel szemben" népiség tud-
jon maradni. Ekkor, amit az áIJam nem képes megtenni, azt tenné meg
az egyház.

IV.

Az egyház és áIJam viszonya tehát mai fogalmazásban az "egyház és
a népiség"; az egyháznak az áIJammal szemben fennálló kötelezettségei
pedig "az egyház népi szolgálata" kifejezésbe foglalhatók. Ennek a szolgá-
Intnak határait, lehetőségeit és tartaImát az alábbiakban foglaljuk össze:

1. Az egyház és népiség viszonyában fontos kérdés a népiség erede
tének tisztázása. A népiség önmagát Isten akaratának véli, és egész létét
arra alapozza, hogy élete nem más, mint Isten akaratának betöltése. Ezzel
szemben az egyház isteni klnyilatkoztatás alapján csak azt hirdetheti, hogy
a népiség nem tartozik a teremtés rendjéhez. Isten nem' teremtett külön
egyes népeket. És ezek kialakulásának oka nem az, hogy Isten akarata
megváltozott volna a történelem folyamán. A népek és a világ szerte sza-
kadozottsága a bún következrnénye. Tehát nem a teremtés rendjéhez tar-
tozik, hanem a megromlott teremtés nem isteni eredetű dolgaihoz. A bún-
höz. Igy mondja az Irás, amikor a bábeli toronyépítés történetével ma-
gyarázza az emberiség soknyelvűségét. (1. Móz. 9, 1-8.) E szerint rninden-
nek oka, hogy az emberek kolJektive fellázadtak Isten elJ en, és egyet
akarva megostromolták az eget. Ennek a lázadásnak következménye és
büntetése, hogy nem élhetnek együtt a népek, és nem érthetik meg egy-
mást. A bún szétrombolta az emberiség lelki és nyelvi egységét, (a terem-
tés rendje szerinti egységet) és egy másik egységet alkotott: a kárhozat
egységét. Ezt az egységet törte szét Isten büntetésével, hogy a bún a nyelvi
és lelki különbözöség miatt ne tudja könnyen egybefonni a világot: Isten
elJen. De az Isten büntetése egyúttal nagy lehetőséget nyit az egyes népek
számára. Kereshetik külön-külön Istent. Aki megtaláJta: missziót végez-
het, tovább adhatja, amit Istentől kapott, és így mehetnek együtt, az el-
választó különbségek eIJenére is.
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2. Az egyház a bűn tniatt a közösségből szétszakadt népeknek, kény-
telen hirdetni azt, ha hű akar maradni Istentől kapott feladatához, hogy
a népi lét nem örökkévaló jellegű, mivel nem kezdettől fogva való, hanem
mulandó éppúgy, mint a világ dolgai. A népek megléte a szétszakadott-
ságot bizonyítja, Isten büntetésére emlékeztet, és a szétszakadottságnak
el kell tünnie akkor, amikor' "új ég és új föld" lesz. Ugyanezt kell hir-
detnie azonban az egyes emberrel szemben is. Hirdetni neki is, hogy nem
természetes, hogy bárki is közösségen kívül éljen, legyen az bár egyesek.
vagy népek közössége. Hirdetni úgy, ahogy Isten a !:iö1rvényben és evangé-
liumban megszólít ja az embert. Mint a bűn kárhoztatását: a törvényt; és
mint a bűnös hivogatást: az evangéliumot. A törvény hirdetésében talál-
kozik az egyház az állammal, amely éppen ezen a síkon vonja hatalma
alá a népeket, illetve népiségeket. És ha nem más, hát a törvény meglété-
nek ténye bizonyítja azt, hogy a népek a bűnből származnak. 'A törvény
ugyanis a bűn ellen való, az élet rendjének megóvására. Ami pedig bűn:
az nincsen Istentől. A népiség életéhez meg sziikséges a törvény: tehát a
népiség a bűn következményeképpen keletkezett.

3. Az a tény azután, 'hogy Isten nem adott külön alakot egy nép szá-
mára sem a törvénynek vagy az evangéliumnak, mutatja azt, hogy Ö a
népeket egymás mellé rendelte. Egyforma mituleg yik: számára a kegyelem
es a kárhoztatás hirdetése. Egyik sem kap többet az egyikből vagy a má-
sikból mint társa. Ha egyes népeket kivenne Isten ez alól, akkor beszél-
hetnénk arról, hogy ha nem is való minden népiség Isten akaratából, deo
legalább van olyan, amelyik ezt elmondhatja magáról. Azonban mint az:
Irás tanusítja: még a "választott nép" sincsen kivéve az ítélet vagy a ke-
gyelem alól. Neki is ugyanúgy szól minden, mint a- többinek.

4. Egyfelől tehát a népek a bűn miatt vannak, de másfelől az egyház
mindeti népnek hirdeti Isten akaratát, úgy ahogy ez a törvényben és evan-
géliumban megnyilatkozik, és ezt minden nép számára teljesen egyformán
teszi. Ez azt mutatja, hogy Istennek nem akarata a népek elkülönitése.
Az egyforma kezdet, az egy akarat hirdetése, és az egyforma igény köve-
teli az egységet, az egybeolvadást. Talán nem a nyelvi és népi határok el-
törlését (tehát nem a megjelenési formák uniformizálását), hanem egészen
határozottan a mindennelleszámolást, ami gátat emel nép és nép ktizé, és
akadályozza őket abban, hogy Istenhez jussetuik. Mert tény az, hogy
Isten nagy különleges értékek kifejlődését engedte meg az egyes népi-
ségekben, de nem azért, hogy még jobban elkülönüljenek egymástól, ha-
nem hogy kiegészítsék és szolgálják egymást. Ne csak magukkal törőd-
jenek, hanem figyeljenek a f eladatokra, amiket Isten reájuk bízott. Erre
a figyelésre pedig rnindenkinek van alkalma, aki nem csak magával van
elfoglalva. Mert csak az egyedül önmagával elfoglaltnak nincsen ideje
Istennel járni.

És ha ez így van, akkor az egyháznak, mint Isten akarata közvetítöié-
nek népi szolgálata ezen szempont szerint korlátozódik. Valamely népiség
partikuláris szolgálata az egyház részéről addig jogosult, amig ezáltal az
iJlető népiség Istenhez vezető útját védi. A népiség népi jellegének meg-
tartása. anyanyelvének ápolása anyanyelvű igehirdetéssel nem a döntő
feladata az egyháznak. Szem előtt tartása azonban fontos, mert ezek azok
a külsö körülrnények, amelyek egyrészt az illető népiséggel való kapcso-
latot, lelki közösséget lehetövé teszik, másrészt pedig az egyházat arra
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kényszerítik, hogy Isten Igéjével döntsön, építsen és ha kell: ítéljen. Ezek
felett mégis Istenre tekint csak az egyház, és öt mindenek elé helyezi.
Ö a pásztor és a népek az Ö nyája. Ö pedig egy nyájat és egy pásztort
akar itt is. Ez az Ö rnűve, az egyházak nem hajthatják ezt végre. Oe észre
kell vennlök és dolgozniok kell az "lsten elött egységes világ" ügyéért.
Nem internacionalista célokért, hanem az államok és népek feletti egysé-
gért. Azért, amit igy mondhatnánk ki: egyek a Krisztusban államok ha-
tárai felett is.

Kemétzy Péter.

A szlovák nemzetiségi
egyházunk jelenében

kérdés
és jövőjében"),

A felvidéki magyarság és benne a 40 ezer lelket számláló evangéli-
kusság lelki lemeze húsz éven át volt kitéve idegen behatás fényének. Ha
a lélekről is lehetne Röntgen-képet készíteni, s ha a felvidéki magyarság
lelkét húsz évelőtt és 1938-ban lefényképeztek volna, s ha a két felvételt
egymás mellé állítanák, - szembetünő volna a kettő közötti különbség.
Egy felvidéki író "új arcú" magyaroknak nevezett el rninket. Nem a külsö,
hanem a belső arcunk változott, helyesebben fejlődött. Ámde - s ez a
lényeges - mindkét arcon az alapvonások azonosak, t. i. a mi föltétlen
nemzethűségünk és a magyarsághoz való rendületlen ragaszkodásunk. Ne
vegyétek öndicséretnek, ha a felvidékiek azt állítj ák, hogy az ő magyar-
ságuk nehéz időkben állotta ki a próbát s hogy ök nemcsak szájjal, hanem
cselekedettel is valIást tettek magyarságukról. Oe viszont nem tagadhat-
juk, hogy nem vagyunk teljesen azok, akik 1918-ban voltunk. Állandóan
idegen f aj tákkal érintkeztűnk, Megismertük a szudétanérnetek, a sziléziaí
lengyelek, a kárpátaljai rutének multját s törekvéseit, - lépten-nyomon
beleütköztünk a csehekbe és nap-nap után együtt éltünk a szlovák néppel.
Sokat láttunk, sokat tapasztal tunk és - okultunk. Láttuk a cseh nemzet
vezetőinek nagy tévedéseit, melyeknek következrnénye volt a csehszlovák
fikció bukása, majd dicstelen kirnúlása. A história az élet tanítómestere.
Húsz esztendő még nem história, csak egy rövid fejezet. Oe néha egy
fejezetből is lehet okulni.

1918-ig uralkodó nemzetnek tagjai voltunk, - 1918 után nemzeti-
séggé lettünk. Mi tudjuk, hogy mi fájhat a nemzetiségnek és mi annak
orvossága.

A nemzetiségi kérdés - s én kizárólag a szlovák nemzetiségi kér-
dést kívánom taglalni - közel száz év óta ir ritálja egyházi életünket.
A szlovák nemzetiségi kérdés nem speciális evangélikus kérdés, bár elismer-
jük, hogy minálunk nagyobb hullámokat vert, mint a római katolikus egy-
házban, de nem azért, mintha az evangélikus egyház gyengébb és elnézőbb
volna a nemzetiségi kérdéssel szemben. A nemzetiség - Eötvös József
báró meghatározása szerint - az összetartozás nak tudata, amely nagyobb
számu emberek között támad a közös multnak, jelen helyzetöknek sebből
eredő érdekeiknek közösség e által. Ez az öntudat nem minden népcso-

*) Elöadás a MELE tavaszi konferenciáján.



173

portnál jelentkezik egyszerre. A népek műveItségének és vagyonosedásának
bizonyos foka felébreszti bennük az összetartozás tudatát. A nemzetiségi
kérdés tehát természetes fejlődés következménye és ezért nem fojtható el.
Amikor az Isten kegyelméből uralkodó fejedelmek szuverénitását felvál-
totta a népek szuverénitása, azonnal jelentkezett a népek egyenlőségének
és egyenjogúságának követelménye is. Amilyen mértékben terjedt a civi-
lizáció nyugatról keletre, úgy ébredezett a nemzeti öntudat s vele együtt
a 'nemzetiségi kérdés. Hazánk nemzetiségei közül a szlovák nemzetiség
megelőzte e tekintetben a horvátot, a szerbet, az oláhot és a rutént. A szlo-
vák nemzetiségen belül az evangélikusok megelőzték a katolikusokat, és
az evangélikusokort belül a nyugat- és középf'elvidéki szlovák evangéliku-
sok megelőzték a keleti szlovák evangélikusokat. kiknél ez az érzés csak
a cseh uralom alatt ébredt fel.

Milyen szerepe van e kérdésnek egyházunk jelenében és jövőjében?
F. kérdésre a választ hitünk és életünk zsinórrnér tékénél, az Isten igéjénél
kell keresnünk Az Isten Igéje egyszer azt mondja: "Tanítsatok minden
népeket", máskor azt: "Nem személyválogató az Isten, hanem minden
nemzetben kedves előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik" Drobny
János, volt pozsonyi lelkésztestvérünk a "Szlovák evangélikusok meg-
alázása és megdicsőítése" círnű könyvecskéjében azt állítja, hogy az Isten
igéje által kifejezett elvek széles e világon mindenütt elterjedtek, csak
éppen Magyarországon nem. Szerinte a magyarhoni evangélikus egyház
tudatosan és tervszerűen elnyomja, visszaszorítja, üldözi a szlovák ajkú
híveket sehíveknek Istentől ajándékba kapott nyelvét. Míg egy oldalról
saját hittestvéreink vádolnak nemzetiségi türelmetlenséggel, addig más ol-
dalról a nem evangélikusok tesznek szemrehányást egyházunknak, hogy
kebelében megtűri az államellenes pánszláv üzelmeket. Szóval támadnak
bal ról is, jobbról is. Egyházunk a nemzetiségi kérdés következtében két
malomkő közé jutott. Mi igaz az egyik vádból s mi a másikból ?

A nemzetiségi türelmetlenség vádj ára első megjegyzésem az, hogy
nagy különbség van ám a világháború előtti és a világháború utáni nemze-
tiségi atrocitások között. Trianon előtt ismeretlen fogalom volt a kisebb-
ségi védelem. Ha tehát megnevezett lelkésztestvérünk jónak látta a ma-
g-yarországi nemzetiségi türelmetlenség eseteit csokorba kötni s átnyúj-
tani a nyilvánosságnak, akkor nem lett volna szabad hallgatással mellőzr:i
az Europa egyéb országaiban abban a korban észlelt hasonló jelenségeket
sem. Mi jól ismerjük a németek intézkedéseit Posenben, - tudjuk azt is,
hogyan bántak az oroszok a lengyelekkel, mit csináltak az osztrák-németek
északon a csehekkel. délen az olaszokkal. Magyarország a világháború
előtt egy hajszálnyival sem volt türelmetlenebb, mint Európa azon orszá-
gai, amelyekben nemzetiségek élnek. Második megjegyzésem az, hogy
nem jó történetíró az, aki a mai kor szemüvegén keresztül mond ítéletet
a mult felett. Amit ma elítélek, az nem volt feltétlenül elítélendő a mult-
ban. Egyébként a nemzetiségi elnyomás vádj ára mindennél jobban rácáfol
az, hogy Magyarország fővárosának közvetlen közelében még 1939·ben is
szlovák nyelven prédikálnak Kár, hogy a magyar propaganda ezt a tagad-
hatatlan tényt nem használta ki jobban a külföldön. Ezzel nem azt akarom
mondani, hogy a multban nem történtek elítélendő túlkapások. Ezek. azon-
ban nem rendszert jelentettek, hanem csak kázusok voltak. Nem a szlovák
népet a maga egészében érték, hanem egyeseket.
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Fordult a kocka l A felvidéki magyarság nemzetiséggé lett. Nos, ho-
gyap alkalmaztak a nemzetiségekkel szemben az Isten igéjében kifejezett
elveket? A csehszlovák nemzet felelős tényezői váltig azt hangoztattak.
hogya csehszlovák köztársaságban egészen más mentalitás uralkodik, mint
Magyarországon, - hogy minden nemzetiség szabadon fejlesztheti nyel-
vét, kultúrái át, érvényesítheti képességeit. A valóságban különbséget tet-
tek uralkodó nemzet s kisebbségek között, - önmagukat államalkotók-
nak, a többieket állambomlasztóknak nevezték, - másod-, sőt harmad-
rendű állampolgárokat kreáltak. Ha emiatt az ajkak panaszra nyíltak,
a válasz az volt: ti ezer éven át nyomtatok el minket. Ennek következ-
ménye az volt, hogy a nemzetiségek Csehszlovákiában nem érezték magu-
kat otthon s haza kívánkoztak. A szlovenszkói egyetemes evangélikus
egyház egysége is csak látszólagos volt, az egyház testén nyilvánvaló re-
pedések rnutatkoztak. A szlovenszkói német evangélikusok külön püspök-
ségért küzdöttek, a magyar evangélikusok külön csperességet követeltek.
A nemzeti kisebbség ek sértő bizalmatlanságnak tekintették, mikor a szlo-
venszkói egyetemes egyház szabályrendeletileg kimondotta, hogy magyar
vagy német nemzetiségű teológus nem szerezhet képesítést szlovák gyü-
lekezetbe s nem lehet annak lelkésze akkor sem, ha tökéletesen beszél is
szlovákul.

Mi úgy a politikai, mint az egyházi életben húsz év alatt azt tanultuk,
hogy nincsen végzetesebb nemzetiségi politika annál, mely a nemzetiség
tagjait ab ovo hazaárulóknak minősíti. Azt tanultuk, hogyanemzetiséget
nem tasz.ítani kell, hanem vonzani, nem elnyornni, hanem felemelni, _.
nem kisebbíteni, hanem egyenrangúsítani, - nem mcstohanak tekinteni,
hanem a közös haza gyermekének, tehát édes testvérnek szólítani s vele
úgy bánni, - nem gyanusítani, hanem bizalommal megtisztelni. Már a
kisebbség kifejezésben is valami degradálás van. Az egyházon belül nin-
csenek kisebbségek, hanem ily vagy amolyan nyelven beszélő testvérek.
Az isteni Gondviselés által a Kárpátok medencéjébe vezetett magyar nép
ezer esztendő alatt sem tudta magába olvaszani a szlovák népet. Kérdés:
vajjon a második évezredről nem ugyanezt fogják-e megállapítani. Az itt
élő szlovák népet ez idő szerint isteni adottságnak kell vennünk, rnely-
nek erőszakos vagy mesterséges megváItoztatása a nemzetiségi kérdésnek
nem megoldását, hanem annak súlyosbítását jelentené. A magyarországi
evangélikus egyház soha sem lesz a szlovák népnek Kollonicsa. Ebből kö-
vetkezik, hogy nagyon óvatosan kell kezelni a magyarosítás kérdését. De
viszont az evangélikus egyház nem lehet tudatos akadályozója az iskola
es az idő természetes úton bekövetkező munkájának, s nem lehet mester-
ség es konzerválója annak, ami önmagától akar a környezetben feloldódni.
Tehát ha pl. a konfirmációi oktatásnal az iskola olyan gyermekeket szál-
lít a lelkésznek, akik szlovákul ugyan beszélnek, de írni és olvasni csak
magyarul tudnak, akkor a lelkész ne akarjon nyelvtanító lenni, hanem
készítse elő a gyermekeket azon a nyelven, amelyen a legkönnyebben és
legeredményesebben közli velük a vallási ismereteket.

A felvidéki magyarság húsz évi tapasztalása alapján azt a nemzeti-
ségi politikát tartja helyesnek - amint ennek Jaross Andor felvidéki mi-
niszter szinte hivatalosan kifejezést adott -, mely sugárzó erővel bír ki-
felé és amely arról győz meg, hogy Magyarországon sem az állami, sem
az egyházi éleben nem jelent senkire hátrányt az, hogy nem magyarnak
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született. Ennek csak egy feltétele van: elismerni a magyar nemzet pri-
mátusát, amelyre a magyar nép igényt tarthat, mert ezer esztendő óta
vezeti az itt élő népeket s mert számbelileg közöttük a legerősebb. Aki
ezt az egy feltételt elfogadja, az egyenrangú polgára az államnak, gyer-
meke az egyháznak.

Erre kötelez bennünket Isten igéjén kívül Kormányzó Urunknak Kas-
sán tartott szlovák nyelvű beszéde is, melyben biztosította a magyar-
országi szlovák népet, hogy nyelvét szabadon használhatja, kultúráját kor-
látozás nélkül fejlesztheti. Ilyen szellernü utasítást kaptunk a Felvidéki

Evangélikus Egyházi Tanácstói, mely szívűnkre kötötte a szlovák isten-
tiszteléteknek tiszteletben tartását.

A visszacsatolt felvidéki gyülekezetek nem hoztak magukkal meg-
oldásra váró nemzetiségi problérnát. A hazatért gyülekezetek közül kettő
szlovák, négy vegyes, a többi tiszta magyar gyülekezet volt Trianonig.
Az elmult húsz esztendő folyamán különösen a városi magyar gyülekeze-
tekbe a szlovák ajkú hívek bevándorlása jelentékeny volt. Bár a bécsi dön-
tés után a szlovák hívek nagyobb része visszament Szlovenszkóra, mégis
minden gyülekezetben maradtak szlovák hívek is, A szlovák nép húsz év
alatt erős öntudatra ébredt. A legújabb nemzedékben valósággal lobog a
sz lovak nacionalizmus tüze. Ezt tudomásul kell vennünk. Avisszacsatolt
gyülekezetekben öntudatos szlovákok maradtak vissza. Mégsem hoztunk
magunkkal nemzetiségi kérdést, mert a szlovák hittestvérek száma jelen-
téktelen.

Ellenben nagyobb szárnú szlovak evangélikusok élnek az anyaország-
ban, főleg Békés, Pest és Nógrád vármegyékben. Ezeknek egyházi életét.
viszonyait nem ismerem. Nem tudom, van-e ott nemzetiségi kérdés és mi-
lyen természetű. De földrajzi fekvésük valószínűvé teszi, hogy ott komoly
nemzetiségi kérdésről nem lehet szó. Hová is kívánkoznék a békési jó-
módú szlovák földmíves? Talán Romániába? Avagy a pestmegyei rende-
zett anyagi viszonyok között élő szlovákok talán Szerbiában jobban érez-
nék magukat? Ismétlem, nem ismerem e gyülekezeteknek mentalitását,
igényeit. Azt olvastam azonban <1 Pozsonyban megjelenő Národnie
Noviny című és főleg a szlovenszkói szlovák evangélikusok által olvasott
napilap egyik áprilisi számában, hogya magyarországi szlovák evangéli-
kusoknak egyházi lapjuk van, a Békéscsabán megjelenő Evanjelicky Hlás-
nik, rnelynek egyik száunába Raff'ay püspök úr is írt cikket. Örömmel
olvastam ezt, mert mi felvidékiek tudjuk, hogy a püspök úr cikke magyar
nemzeti szempontból maradandóbb hatású, mint tíz dörgedelmes szónok-
lat. O vajha nemcsak a szlovákul beszélő lelkészek cikkeit olvashatnák az
Ev. Hlásnik előfizetői, hanem találkozhatnának ezen ujság hasábiairi egy-
házunk vezető egyéniségeinek neveivel is. Az ilyen cikkeknek befelé paci-
fikáló, kifelé rágalomcáfoló hatása van.

Magyarország mai határai között, tekintettel az itt élő szlovákok
csekély számára és szétszóródott voltára, komoly szlovák nemzetiségi kér-
désről nem lehet szó. Pánszlávizmustól ma nem kell félni. Megbukott
irodalmilag és politikailag egyaránt. Nem szláv összefog ásnak, hanem
szláv hajbakapásnak vagyunk tanui. Boszorkányokról tehát, melyek nem
léteznek, említés ne történjék.

A nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban vetődik fel az a kérdés is, hogy
milyen nyelven végezzük a szlovák istentiszteleteket. Furcsán hangzik ez
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annak fülében, aki nem ismeri a szlovák .egyházi visz.onyokat, mert erre
a benemavatott csak azt felelheti : hát szlovák nyelven kell végezni. Igen
árn, de két szlovák nyelv van: az egyházi szlovák nyelv, az u. n. biblics-
tina és az irodalmi nyelv. Még furcsábban hangzik az, hogy a világháború
előtt azt a lelkészt, aki irodalmi nyelven prédikált, nem tartották meg-.
bízható magyar embernek, ellenben az a lelkész, aki csehül prédikált, az
volt a derék magyar ember. Dr. Czambel Samu, a szlovák irodalmi nyelv
kodifikátora és a csehszlovák nemzetegység elleni irodalmi és tudományos
harcnak megindítója, egész életén át azért küzdött, hogy az evangélikus
egyházból távolítsák el a cseh nyelvet, mert szerinte a cseh nyelv egyházi
használata a cseh és szlovák népet politikailag egymáshoz hozza. A ma-
gyar állam érdekében tört pálcát az irodalmi nyelv mellett. De ugyancsak
a magyar állam érdekeivel érveltek azok is, akik a cseh egyházi nyelv
mellett kardoskodtak. Szerintük a szlovák irodalmi nyelv bevezetése a
szlovák nemzeti öntudat felfokozását fogja eredményezni, viszont a cseh
nyelv nem lehet veszedelmes, mert az már holt, liturgikus, szent nyelv
lett, melynek csehesítő hatása nincs. Az idő Czambel Samut igazolta,
mert a csehszlovák egység 1918-ban megvalósuIt, de az idő rá is cáfolt
Czambelra, mert a csehszlovák egység szemünk láttára kimúlt, E kérdés-
ben nehéz az állásfoglalás. A kérdést különben az dönti el, hogy milyen
lelkészek állanak a szlovák gyülekezetek rendelkezésére. Hiába foglalunk
állást az irodalmi vagy a bibliai nyelv mellett, a lelkészek olyan nyelven
prédikálnak, amilyenen tudnak. Szlovenszkón az irodami nyelv győzedel-
meskedett az egész vonalon. A Kiskátét, a bibliai történeteket már rég-
óta irodalmi nyelven tanítj ák, a Biblia szlovák fordítása nemsokára elké-
szül. A magyarországi szlovák gyülekezetekben melyik bizonyul erősebb-
nek: az élő irodalmi, vagy a holt egyházi nyelv, azt az idő fogja eldönteni.

A szlovák nemzetiségi kérdés nálunk két esetben lehet kornoly. Az
egyik eset az, ha felébred az orosz nemzeti lélek. Bethlen István gróf
szerint az orosz bolsevizmus Magyarországra nézve nagy szerencse, Isten
kegyelmi ideje: Magyarországnak az orosz bolsevizmus fennállása, uralma
alatt befelé a nemzetiségi kérdést úgy kell elintéznie, hogy a nemzetisé-
gek otthon érezzék magukat, kifelé pedig oly erős barátokat kell sze-
reznie, akik saját érdekükben kénytelenek lesznek Magyarországot meg-
védeni az orosz gőzhenger ellen. A másik eset akkor fog bekövetkezni, ha
Szlovenszkó visszatér a Magyar Birodalomba. Szlovenszkón 360.000 evan-
gélikus él s közöttük 300.000 szlovák nemzetiségű. Ha a magyar állam-
igazgatás Szlovenszkónak autonómiát ad, akkor a jelenlegi szlovenszkói
egyetemes evangélikus egyház vagy az autonómián belül szervezkedik az
erdélyi szászok példájára, mint külön országos egyház, vagy pedig a 400
éves együttélés hatása alatt visszatér a Magyarhoni Egyetemes Egyház
kebelébe. Mi lesz akkor a teendő, arról én most nem kívánok szólani, mert
nem akarok előre inni a medve bőrére. De függetlenül attól, mikor fog
ez bekövetkezni s függetlenül attól is, hogy most Szlovenszkón nem a
testvéri szeretet hangján szólnak rólunk, mindettől függetlenül, nekünk
az egyházon belül tiszteletben kell tartanunk a szlovák nép nyelvét, ha-
gyományait, ez irányú igényeit ki kell elégítenünk úgy a templomban,
mint azon kívül, mert ha nem mi elégítjük ki, akkor más fogja azt meg-
tenni. Nem veszedelmes az, aki magát nyiltan szlováknak vallja, veszedel-
mes a képmutató s legveszedelmesebb az, akiből ok nélkül mártírt esi-
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nalnak. Mindenkit lojális, hű állampolgárnak tartsunk mindaddig, amig'
az ellenkezőről nem tesz tanúságot.

Tudom azt, hogyelőadásom alatt többen azt gondolták magukban:
no, ez a losonci lelkész alaposan becsehelt. Nem veszem ezt tőlük zokon.
Egy előadás hatása alatt nem lehet revideálni évtizedek óta vallott elveket.
Nálunk is évekig tartott, míg a nemzetiségi kérdésben a világiháború előtt
vallott elveinket némely tekintetben módosítottuk. Oe higgyétek el nekünk:
mi nem cseheltünk be. Csak nem akarunk elétek állani, mint Rip van
Winkle, ki húsz évig aludt s nem vette tudomásul a 20 év alatt történ-
teket. Álmodoztunk, de nem aludtunk. Sőt nagyon is ébren voltunk. Figyel-
tünk, tanultunk s rnindezt most hazánk s egyházunk javára akarjuk gyü-
mölcsöztetni. A Jézus példázatában a pokolba került gazdag ember azt ál-
lította, hogy földön élő öt testvére csak annak hisz, ki a másvilágból visz-
szatérne. Nos, mi abból a más világból jövünk. Higgyetek nekünk! A nem-
zetiségekkel úgy kell bánni, hogy Magyarországon otthon érezzék ma-
gukat. Aki otthon érzi magát, az nem ismer nemzetiségi kérdést.

Azt mondottam, hogy a nemzetiségi kérdés következtében egyházunk
két malomkő közé jutott. Egyik oldalon saját hittestvéreink vádolnak tü-
relmetlenséggel, másik oldalon a nem-evangélikusok azt állitják, hogy túl-
:ságosan elnézök vagyunk a nemzetiségi üzelmekkel szemben. A felvidéki
magyarságnak nagyon 'szellemes, de nem jól informált volt vezére egy
'budapesti napilapban azt írta, hogy a világháború előtt a pozsonyi evan-
gélikus teológiai akadémia a pánszlávizmusnak főfészke volt. Elisrnerjük,
hogy Pozsonyban, Eperjesen, sőt még Sopronban is több öntudatos szlo-
vák teológus tanult. Ámde még többen tanultak Esztergomban, Nyitrán,
Besztercebányán, Szepeshelyen. Mi csak azt kérdezzük volt vezérünktől:
hát Hlinka páter, Tiso plébános úr, Volosin kanonok úr vajjon a pozso-
nyi teológiai akadémián tanultak-e P Mi csak arra kérjük volt vezérünket,
hogy ne csak a mi szemünkben lássa meg a gerendát.

A felvidéki magyar evangéli.kusság igazán csekély száma mellett is
tiszteletreméltó módon végezte nemzeti kötelességeit a megszállás alatt.
Pedig mi voltunk a három keresztyén egyház közül a legnehezebb hely-
.zetben. A szlovák hívek bevándorlása a mi gyülekezeteinknél volt legerő-
sebb. Nekünk kellett súlyos egyéniségek terveit keresztezni. Könnyű ma-
.gyarkodní ott, ahol mindenki magyar. Nehéz viszonyok között is megőriz-
tük gyülekezeteink magyar jellegét. A Szlovenszkói 'Evangélikus Szövetség
története örök dicsősége lesz a maroknyi felvidéki magyar evangélikus-
.ságnak, Politikai tekintetben is megállottuk helyünket. A magyar gyüle-
kezetek valamennyi lelkésze húsz éven át kivétel nélkül a Magyar Nemzeti
Pártnak volt a tagja. S a visszacsatolás óta hallgatnak rólunk, mintha nem
is léteznénk, sőt mintha jobb volna rólunk nem beszélni. Elvártuk volna,
hogy a nap-nap után hulló elismerésböl legalább morzsák hullottak volna
a felvidéki magyar evangélikusság felé.

A szlovák nemzetiségi kérdésben elsősorban az evangélikus egyház
illetékes véleményt nyilvánítani. Ezt a kérdést mi ismerjük legjobban.
Ajánlja fel egyházunk ebbeli szolgálatait a korrnánynak. Mi pedig kérjük
a kormányt: vegye igénybe szolgálatunkat, de idejében. Nem úgy, mint
1918-ban, mikor a korrnány a nemzetiségi kérdés elintézését Jászi Osz-
.kárra és társaira bízta s mikor már késő volt, akkor küldte a banyakerület
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püspökét Zólyomba és Turócba, hogy mentse meg Szlovenszkót. A nem-
zetiségi 'kérdést nem lehet iróasztal mellett telefonon elintézni. Csak annak
van joga e kérdéssel foglalkozni, akinek szívében meg van a szintézis: a
magyar haza föltétlen és önzetlen szereteteés megbecsülése annak il

szlovák népnek, amely az egyházszeretetnek és áldozatkészségnek nagy
rezervoár ja. .

A hazai nemzetiségek közül két nemzetiség tudott a magyar nép
szívéhez férkőzni: anémet és a szlovák. A németet sógorának mondja; a
szlovák ennél több: atyafi, vagvis testvér. Ez a magyar népnek ezer évi
együttélés után kimondott ítélete. Az ítélet jogerős. A szlovák nemzeti-
ségi kérdéshez atyafiságos szeretettel kell nyulni. Meglássátok, hogy a
,.tót atyafiak", a magyarral együtt továbbra is azt fogják vallani: Extra
Hungariam non est vita, mert itt élned és halnod kell!

Kuszy Emil.

Német nemzeti kisebbségünk helyzetea
A nemzetek forrongó kohójában egyre fokozottabb érdek-

lődést kér haZ'ái németségünk ügye. Figyelemreméltó ez a kérdés
azért, mert a Felvidék visszacsatolásaval a hazai ném et ség veze-
tőinek nyilatkozatai szerint a csonka hazában élő németek száma
700.000-re növekedett. Ez a szám azonban nem hiteles, s ezért
ezt figyelmen kívül hagyva, a legutóbbi népszámlálások adatait
véve figyelembe, a következő képet kapjuk:

1920-ban volt 551.624 nemet anyanyelvü állampolgár, az összlakosság 6'9 Ofo-a
1930-ban • 478.630"" " 5·50f0·a

10 év alatt tehát 72.994 lélekkel fogyott a németség, ami az összlakosság szem-
pontjából - 13'2 %-ot jelent.

Evangélikus szempontból a megállapítható keretek között a
következő statisztikát kapjuk:
1920-ban Magyarországon élt 75.229 német evang., az össznémetségnek 13'6 Ofo-a,
1930-ban " • 68.291 ,,14'3 Ofo-a
10 év alatti apadás: -- 6.938 lélek, az össznémetséghez plus 0'7 ofo!

Az evangélikus németség viszonya a csonkahazai evangéli-
kusokhoz:

1920-ban az összevangélikusság: 497.126 lélek, ebböl német evangélikus
75.229 • ami 15'1 Ofo-otjelent,

534.065 " ebből német evangélikus
68.291 ami 12'80f0-ot jelent!"1930-ban •

Az evangélikus németség nagyobb zöme falun él, s különö-
sen a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében. A bácskai, bánsági"
szatmári és felsőmagyarországi, valamint a pestvidéki németek
nagyobbrészt katolikusok az össznémetség 82%-ában, ami által
a legkatolikusabb nemzetiségét képezik a csonka hazának! Evan-
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gélikus németek még Moson és Sopron megyében vannak na-
gyobb számmal.

Az 1930. évi statisztika szerint 47 anyagyülekezetben, 29
leányegyházban és 2 szórványegyházban él az evangélikus né-
metség. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében 26 anyaegy-
házban 29.595 lélek, 24 "leányegyházban 9787 lélek él. Itt talál-
ható az evangélikus németség zöme.

Az össznémetségnek 93.3%-a tud írni és olvasni, s ezzel fe-
lülmulja a magyarságnak 9004 %-át is! Intelligencia tekintetében
tehát nincs mit szégyenkeznie! Ez a magyarság multban követett
iskolapolitikájának eredménye.

Hazai németségünk kérdését gazdagsági, társadalmi és intel-
ligencia szempontjából tárgyalom.

1. Mint gazdasági kérdés ugyanazokat a vonásokat tárja
elénk, mint amelyek a nemzet egyetemét mozgatják. A tőke és
a munka harca, a gazdasági prosperitás, a szövetkezeti kérdés,
munkaalkalmak hiánya, földéhség, autonom gazdasági törekvé-
sek, olcsó földbérletek, parcellázás, olcsó kamat, j ó gabona- és
állatárak, megfelelő ruházkodási lehetőség, igazságos adózás,
népjólét és humanitás, szabad mozgási lehetőség, többtermelés
stb. stb. Bár fájdalmas processus ennek a keresztülvitele a nem-
zet életében, de fontos, hogy ezek a kérdések mint evolucionális
és nem mint revolucionális kérdések nyerjenek elintézést. A táj-
kutatási munkálatok is e kérdéseknek megoldását sürgetik, s e
tekintetben nincs különbség az alföldi "Viharnégyzet" , vagy a
"Schwabische Türkei" viharsarokja között. Csodálatos lelki egy-
ség van itt a nemzet törzse és a kisebbségek között, s ez nem
kompromisszum, hanem történelmi szükségszerűség folytán jött
létre, s alkotmányos folytonossági hiányként zúg, morajlik a
föld alatt mindaddig, amíg valamilyen formában elő nem tör.
Kétségtelen, hogy ebben az egyre anyagiasabbá váló világban a
gazdasági kérdéseknek közérdekű nyugvópontra jutása sokat le-
csorbítana a nemzetiségi kérdés éléből is.

2. Kétségtelen azonban, hogy a német nemzetiségi kérdés
mint társadalmi és jogi kérdés jelentkezik legfőbb formájában.
Aki a magyarországi németség különféle rétegeit figyeli, az meg-
lepetve látja, hogy milyen nagy mértékben vette át ez a népcso-
port az össznémetség ütemét! A német nép felébredt, öntudato-
san felébredt. Ahol még megvan, büszkén hordozzák az ősi vise-
letet, ahol nincs meg, igyekeznek visszaállítani azt. uj, a régi
alap nyomán induló népművészet, folklore és irodalom keletke-
zik. A Birodalomból megindul az öntudatot ébresztő és erősítő
könyvek és folyóiratok lavinája. Új élet támad, új harci készség
indul el a népi érdekek védelmére, s a még nemrég szégyenlett
"sváb" név új megbecsülést nyer az érdekelt körökön belül. De
még mindig nem jöttek létre mindazok a formák, amelyekben a
magyarországi különálló német élet ki fog teljesedni. Csak azt
vesszük észre, hogy titokban valami készül, amelyről még nehéz
tiszta képet kapni. Ma már minden egyes öntudatos német a
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.nyolcvanmilliós német nép eleven tagjának érzi magát, s önér-
zetesen száll síkra azokért az eszmékért, amelyek népe egészét
mozgásba hozták. A célkitűzések egyre nyilvánvalóbbakká lesz-
nek, s lépésről-lépésre valósulnak meg. E célok központi gon-
-dolata: az egyes földrajzi területek autonom, Gau-szerű önálló-
sulása, német közigazgatással, iskolákkal, tanítóképzőkkel és
főiskolákkal. A főkövetelmény, hogy az ilyen nagyobb német te-
lepülési egység külön jogi személynek tekintessék, s kellő jog-
védelemben legyen része. Ne lehessen a kisebbségi nemzetiségűt
népiségében büntetlenül sérteni és megalázni. Legyen kellő jog-
védelem a "pángermán" és a rossz értelemben vett "sváb" és
hasonló kifejezések ellen. Úgy látják, hogy állandóan elítélően
nyilatkoznak róluk, helytelenül állitják be követeléseiket, a köz-
vélemény előtt támadásoknak teszik ki őket. Ilyen és hasonló
nehézségek természetszerűleg élezik ki a helyzetet és szólítják
harcba anémetség legjobbjait s szervezik egységes frontba a
nérrietség vezetőinek küzdő csapatát, amely kormányválságokon
keresztül is újra meg újra előveszi régi követeléseit: 1. a szabad
:szervezkedés lehetőségének, 2. a kulturális jogoknak és 3. az
autonómiának megadását. Az ország vezetőivel szakadatlanul fo-
lyik a tárgyalás s hatalmas erővel tör előre a nérnet népcsoport
felépülésére irányuló elvek keresztülvitele. A felébredt nérnet né-
piség a magyar államiságot ezzel súlyos kérdés elé akarja állítani.

Amikor a mult év végén kiadták a hatósági engedélyt a ma-
gyarországi német nép szövetségnek ("Volksbund der Deutschen
in Ungarn" : VDU) megalapítására, a kormány nagylelkű meg-
értést tanusított anémetség jövőjének kérdései iránt. Népi né-
met körökben hinni kezdték a követeléseikkel szembenálló ellen-
állás megszűnését és a surlódásnélküli eredményes együttműkö-
dés lehetőségét. Mivel azonban még mindig nem történt meg a
VDU-nak, mint a német népcsoport jogi képviseletének teljes el-
ismerése és akadálytalan működése az elfogadandó alapszabá-
lyok keretében, ez újabb erős lehangoltságot idéz elő s akadá-
lyozza a nérnet népi munkában közreműködők mozgási szabad-
ságát. A német kisebbség ebben súlyos sérelmet és állampolgári
jogainak .megcsonkítását látja; az államot kétszínű politikával
vádolják. Időközben azonban a VDU. alapszabályainak kb.
30%-át, a kulturális követeléseket, az 1897. évi egyesülési tör-
vény alapján jóváhagyta a kormány, a többi 70%-nyi követelést,
a gazdasági és szociális életre, a sportra és iskolára vonatkozó
részeket a követelésekből kiemelte, de nem tette lehetetlenné azt,
hogy erre vonatkozólag külön egyesületek alakulhassanak, kü-
lön alapszabályokkal. Egyelőre joguk lesz a németeknek kultu-
rális tanfolyamok, könyvüzletek, múzeumok, színházi előadások
és ösztöndíjak útján kulturális téren a saját kívánságai szerint
fejlődni. Ezzel a: kormány a szövetséget törvényes jellegűvé
tette! Figyelemreméltó, hogy a bemutatott alapszabályból a "né-
met népcsoport" kifejezést kihúzták es mindenütt a "német nem-
zetiségi magyar állampolgárok" kifejezést iktatták be.
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Fontossá vált az ifjúság szövetségi tagozatának tagsága!
A szövetség a 15. életévtől kezdődően akarja megszervezni és
nevelni a fiatalokat. A márciusi véderőtörvény azonban kimondja,
hogy 18 éven aluliak, csak az iskolai, egyházi, vagy katonai ható-
ságok alá tartozó egyesületeknek lehetnek tagjai. A 15-18 éves
Iiúk tehát nem lehetnek tagjai az engedélyezett közrnűvelödési
egyesületeknek; a 15-18 éves leányok ellenben minden korláto-
zás nélkül igen. A szövetség jelvényeket használhat, zászlót avat-
hat: arany naptányér, piros karikában, fehér mezőben; ugyan-
ilyen a szövetségi jelvény is.

Az engedélyezett tevékenység körébe nem tartozik az iskoía-
kérdés. Az eredeti alapszabály német magániskolák, nép- és pol-
gári iskolák, gimnáziumok s tanítóképzők alapítását tervezte. Az
iskolaügyekben a döntés a kultuszrniniszterhez tartozik, aki fenn-
tartotta magának, hogy külön iskolák létesítéséről és berendezé-
séről a .Jcözművelddés szükségleteinek keretein belül" maga
gondoskodjék. Minthogy a német népcsoport nem annyira a
mennyiségi közművelödési szükségletet tartja fontosnak, mint
inkább anémet utánpótlásnak a szövetség által megfelelőnek
tartott szellemben való nevelését, vagyis nem anémet tanórák
szaporítását, hanem elsősorban a katedráknak népi öntudattal
bíró tanítókkal való betöltését követeli, a két felfogás között el-
lentét van, amelynek elintézese a jövő feladata.

A szövetség nemrég zászlót bontott s megalakult a tolna-
megyei Cikó községben, ahova 30.000 embert vártak, valójában
azonban ennek körülbelül a fele jelent meg. Dr. Basch, anémet
népcsoport vezetője kijelentette, hogy az alapszabályok egy ré-
szének jóváhagyása, ha nem is az eredeti cél elérését, de minden-
esetre a kormány jóindulatának a bizonyítékát jelenti s ugyanezt
a jóindulatot várja az alsóbbfokú hatóságoktóI is. A vezetők
minden alkalommal kihangsúlyozzak a német nemzetiségi kisebb-
ség hűségét a magyar államhoz s rámutatnak, hogy egyes fele-
lőtlen megnyilatkozásokon kívül még sohasem történt kihágás.

Mélyen fájlalja ez az agresszív irányzat azt, hogya Magyar-
országi Német Népmívelődési Egyesület (Ungarlándischer Deut-
scher Volksbildungsverein) mérsékeltebb igényű szerve, bizonyos
mértékben most mint a magyar asszimiláció képviselője jelent-
kezik s velük szemben bizonyos renegát szándékot mutat. Fel-
színesnek, a népi igényeket meg nem értőnek, sőt árulónak bé-
lyegzik eljárásukat és semmiképpen sem akarnak közösséget vál-
lalni velük. Bár erősen hangsúlyozzák, hogy a németség mindig
hű volt, marad és lesz hazájához, de nem eléggé kielégítő ennek
az egyesületnek a munkája és tempója, tagjaikat asszimilált ma-
gyaroknak mondják és reájuk fogják, hogy szégyenlik szárma-
zásukat, megtagadják apáikat s ellenségei a német gondolatnak.
Hogy a kétféle irányzat valaha is egy nevezőre hozható legyen,
arról azt hiszem, nem lehet szó. Valószínűnek látszik, hogy az
előbbi virulensebb népiségi életforma fel fogja emészteni és meg-
semmisíti ez utóbbit. '

31
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3. Ha most még a szellemi és lelki momentumokat is figye-
lembe vesszük, akkor a következő képet kapjuk: anémet népi-
ségnek szerves organizmusában, hűségében és összetartásában
volt mindig az ereje. Az erdélyi szászok 800 év óta ugyanabban
az életkeretben élnek és semmiféle ellenirányzat nem tudta őket
átformálni, vagy asszimilálni. Ez jellemzi a többi fiatalabb hazai
német települést is. Általában mindig kollektív szellemű volt a
német nép; most is ez a szellem dolgozik, szervez, ébreszt és tart
össze. Különben is közmondásos anémet .Vereínsmeíereí", az
egyesületesdi, amelyanémet nacionalizmusnak is alapsejtje. Ez
valósítja meg a kisebb közösségeken keresztül a nagy nérnet
együvétartozás gondolatát.

A német nép mindig vallásos volt. Ahol letelepült, oda el-
vitte magával ősei hitét, kemény önbizalmát, konzervatív gon-
dolkodásmódját. Erős hitélete, küzdelmektől nem riadó akarata,
kitartása, alapossága, folyton tevékeny munkabírása és szor-
galma, vérmérsékleti jelenségek nála. Nem kalandvágyó, de ha
hazájának megélhetést nyujtó keretei szűknek bizonyul nak, ke-
zébe veszi a vándorbotot. Sokszor politikai, vagy vallási üldöz-
tetések elől menekül, de elveitől nem tágít. A 200 év előtti be-
vándorlások alkalmával hazájának zsarnoki társadalmi viszonyai
kényszerítették ide az alsódunántúli Duna-Dráva szögbe. "Magá-
val hozta a lutheri keresztyénségnek és a komoly vallásosságnak
sok értékes vonását. Hátizsákjukban mindig ott volt a Biblia és
családi házioltáraikon ma is ott található aHabermann és Stark-
féle imakönyv. A káromkodás nem kenyere, az istentiszteleteket
szívesen látogatja, egyszerű népies prédikációkon szívesen épül
és lelkésze szavait megszívleli. Áldozatokra is képes, bár általá-
ban a fukarságig takarékos. Mélyen vallásos komolyságának tud-
ható be az is, hogy Istenhez vágyódó lelke ma is a mélyebb egy-
háti öntudatosság híve, s ha ezt egyháza keretén belül nem elé-
gítheti ki kellőleg, még a szektákhoz is hajlandó átpártolni.

A nagy német eszmeáramlatok újabban azonban vallási té-
ren is éreztetik rezgésüket. Volt rá eset, hogy a német újpogány-
ság befolyása alatt egyik evangélikus egyháztag megtagadta
gyermekének megkeresztelését, mert azt feleslegesnek tartotta.
Általában azonban a nagynémet vallási eszmeáramlatok még nem
végeztek nagyobb pusztítást hazai németjeink körében.

A nérnet vérnek világszerte tavasza van. Az őshazában meg-
gyujtott tüzek messze világítanak s a legelhagyatottabb farmer
kunyhójába is fényt küldenek kis levelek, röpiratok és könyvek
alakjában. Jól megszervezettintézrnény az Ú. n. Lesepatenschaft,
ami azt jelenti, hogy egy-egy nagynémet állampolgár egy-egy
idegenben élő honfitársát rendszeresen látja el iratokkal és ak-
tuális könyvekkel, ujságokkal.

Anémet ébredést már nem lehet visszanyomni sem terror-
ral, sem ígérgetésekkel. Egyik vezető politikusunk nyilatkozata
arra a lehetőségre enged következtetni, hogyanémet nemzeti
kisebbség a közeljövőben el fogja érni célját. Vakság volna egy-
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házunk részéről, ha szemet huny na az ébredő németség mozgal-
mai előtt és ki nem nyitná szemét, fülét és szívét egyaránt a tel-
jesíthető követelmények meghallgatására. .

Asszimilációról ma már szó sem lehet! Folyóiratunk hasáb-
jain több ízben rámutattunk arra, hogy azok az asszimilációs tö-
rekvések, amelyek hazánk különféle nemzetiségeit a nemzet tes-
tébe fel akarták szívni, csődöt mondottak. Amelyik népcsoport-
nak masszívabbak a lelki-egység hagyományai,az fog győzedel-
meskedni a másik felett. Az asszimiláció nemcsak gazdasági és
társadalmi népközösségi folyamat, hanem vérségi és lelki pro-
cesszus is. Ma már azonban nagyon veszélyes dolog akár vérségi,
akár szellemiségi szempontból értékkülönbséget tenni az asszi-
milált magyar és a törzsökös magyar között. Ma már csak álla-
potbeli különbségeket szabad látnunk magyar és magyar között,
mert különben disszimiláljuk, atomizáljuk és szétporlaszt juk az
egész magyarságot. Meg kell maradnunk a .mellett, hogy Isten
különös rendelése ezt a magyar nemzetet ezer évvel ezelőtt is
úgy látta szépnek, hogya magyar Alföld izzó fénypompáját és
a Kárpátok csendjét egy csodásan ragyogó, különféle nemzetisé-
gekből álló gyöngyösbokrétában foglalja össze. Ma már számol-
nunk kell azzal, hogy hazánk különféle nemzetiségek otthonává
lett s örülnünk kell annak, hogy ezek a különféle nemzetiségek
jól érzik magukat, megtanulnak magyarul és megértenek ben-
nünket. Ha majd a magyar nemzet megint nagy és dicső lesz és
reá tudja árasztani nemzetiségeire a maga szuverénitásának fény-
csóváit, akkor önként fog bekövetkezni az a bizalom, hogy nem-
zetiségeink örömmel egyesülnek a nemzet összeségéveI és ön-
ként felejtik el azokat a lelki hagyományokat, amelyek őket ed-
dig fogva tartották. Évszázadokon ker esztül szoros lelki kap-
csolat és belső békesség volt a hazai németség és a magyarság
közt, Nemcsak sajnálatos, de beláthatatlanul súlyos következ-
ménnyel járna, ha ez a békés egység felborulna. Ez a veszedelem
fokozott felelősséget ró nemcsak a magyarság, hanem még in-
kább a németség vezetőire, akik a népi követelések felállításával
önkénytelenűl más cselekedetek mezejére ragadtathatják el a
népet, mint amilyeneket szavaikkal hangsúlyoznak. A ma divatos
népi követelések megvalósulása könnyen vezet elszigetelödésre,
olyan "Auslanddeutschtum" kialakulására, amely hontalanná
tesz itt, ahol évszázados hagyományaival meggyökerezhetett a
németség és ahol neki is "élni s halni kell". Nem hisszük, hogy
ilyen szellemiség kialakítása a hazai nérrietségnek valóban érdeke
volna. Az is bizonyos, hogy az ilyen szigetként élő népcsoport
könnyen válik külföldről szított politikai törekvések bábjává:
semilyen egészséges állam sem nézheti tétlenül az olyan "ven-
dégnép" életét, mely sorsdöntő órákban esetleg önálló utakon
hajlandó járni.

Egyházunk számára ez a helyzet új feladatokat teremt. Oe
ezekről külön tanulmányban számolunk be.

Fuchs 'Jánl?s.
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Egyházunk és a magyar föld kérdés.
1. Egyházunknak a magyar földkérdéssel kapcsolatban van történelmi

érdekeltsége. Ama történelmi motivumok között, melyek a magyar refor-
máció ügyét a 16. században diadalra juttatták, kétségkívül ott van a ma-
gyar nagybirtok hatalmi súlya is.

A Zsigmond alatt kifejlődött nagybirtokok hatalmát Mátyás erőskezű
uralma rövid időre letörte, de ez ideiglenes visszahatás után a Jagellök
alatt a nagybirtok ismét felveszi a harcot a hatalom megszerzéséért.
A Mohács után előállott politikai helyzet pedig a Jagellók alatt a király
és a köznemesség maradék-erejével valahogy mégis csak ellensúlyozott
nagybirtok kezébe tette le a hatalmat. A régi családi dominiumok szetestek
ugyan, de helyettük újak keletkeztek, s ezek a régi magánbirtokokon kí-
vül a királyi és egyházi birtok nagyrészét magukhoz szívták. A Mohács
utáni 6 esztendő alatt Ferdinánd közel 1300 adománylevelet adott ki. Az
1553-i - 37 vármegyére kiterjedő - összeírásból kitűnik, hogy voltak
vármegyék, ahol közép- éskisbirtok alig akadt, s minden jószág egy vár,
egy uradalom, egy úr kezében volt. A portak 7 százaléka a királyé, 12 az
egyházé, 2 egyéb közületek é, 19 a köznernesség é és 60 anagybirtokosoké
volt. Ez a birtokmegoszlás elég érthetővé teszi a nagybirtok 16. századi
politikai súlyát, Még érthetőbb lesz ez a tény, ha tudjuk, hogy a közrie-
mességnek csak kis része látta ellenségét a nagybirtokban. A többség
beleilleszkedett a nagybirtok hatalmi körébe. Ilyenformán a világi kézen
lévő földbirtoknak körülbelül 70 százalékával s ennek politikai, gazdasági
és katonai erejével 16 főúri család rendelkezett.

Nemcsak Pázrnány és Istvánffy, hanem a protestáns történetírók is
kivétel nélkül elismerik, hogy a reformáció magyarországi gyors elterje-
dése a nagybirtokos főnemesség csatlakozása nélkül nem történhetett
volna meg. Bár a földesúri elv a maga ném et megfogalmazásában Magyar-
országon csak a 17. században érvényesült és inkább már a reformáció
kárára, a 16. századi patronátus a gyakorlatban semmiben sem különbözött
tőle. A fentebb emlí tett 16 főú ri család - egy kivételével - a reformáció-
hoz csatlakozott. Klanicz a Márton könyvériek és az 1553-i összeírásnak az
egybevetéséből könnyen ki lehet számítani, hogy 37 vármegye 62 ezer por-
tája közül 40 ezernek a tulajdonosa a reformáció híve lett. Ez pedig a pat-
renatus alapján azt jelentette, hogy e 40 ezer portán élő jobbágyok is a
reformáció hívei lettek.

A 17. században a földesúri elv - most már nérnet mintára ugyan,
de a patronátustól semmiben sem különbözve - egyházunk kárára érvé-
nyesült. Pázmány Péter volt az, aki felismerte ennek a jogelvnek a Icato-
licizmus javára is kiaknázható roppant előnyét. Személyes összeköttetései
révén, egyéniségének varázsával, meggyőző ékesszólással visszatérítette a
főúri családokat. Ekkor tértek át a Forgách, Thurzó, Homonnai, Zrinyi,
Pálffy, Balassa, Batthyány, Révay, Nádasdy, Perényi, Eszterházy , Erdődy,
Alaghy, Csáky családok, valamint a Rákóczi, Bánffy és Széchy családok
egyes tagjai. Az 1637-38-i országgyűlésen már a katolikus rendek voltak
többségben, 1655-ben már csak 4 protestáns főú ri család volt a királyi
Magyarország területén, az 1681-i soproni országgyűlés főrendjei közül
pedig már csak egyedül báró Zay András volt protestáns. A főurak áttéré-
sévei megkezdődött a hatalmas birtoktestek lakosságának áttérttése is.
A protestantizmus ekkor ellene fordult a földesúri jognak. Minél inkább
kisebbségbe szorult, annál inkább jobbágy-barát lett s annál hevesebben
küzdött az "una cum ternplis" formuláért. A linzi békekötés azt mutatja,
hogy némi sikert el is ért. Rést ütött a földesúri elven, 90 templomot visz-
sza is kapott, de a küzdelmet ekkor már elvesztette. A linzi rendelkezések
ereje együtt csökkent az erdélyi fejedelemség erejével.

E rövid áttekintésból is látható, hogy egyházunk lélekszámának s
ezze! együtt hatalmi súlyának alakulására a nagybirtok magatartása rninö
roppant hatással volt. Csodálatos azonban az, hogy ennek ellenére egy-
házunk hívei és papjai .közül kerültek ki azok, akik Magyarországon a
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feudális és liberális századok idején is az élő szociális lelkiismeret hordo-
zói voltak. A magyar katolicizmus büszkén tekinti magát a szentistváni
birodalmi eszme kialakítójának és évezredes őrének, - a református egy-
ház - nem ok nélkül és nem jogtalanul - speciálisan magyar egyháznak
nevezi magát, - magyar evangélikus egyházunk pedig, ha a nemzet éle-
iében és történelmében vállalt szerepét kutatja, joggal rnutathat rá a maga
szociális lelkületére. Ma, amikor a figyelem és a segíteni akaró jószándék
a föld népe és a földet művelö, de földtelen nyomorgók felé fordul, - a
3 millió koldus felé, - nekünk evangélikusoknak rá kell mutatnunk arra,
hogy azok, akik a magyar [obbágyrnilliók sorsának embertelenségét meg-
látták és másokkal is megláttatni akarták, evangélikusok voltak. A 16.
században Heltai Gáspár, a 18. században Bél Mátyás és Berzeviczy Ger-
gely kiállottak ama bizonyos "nem-történelmi" osztály érdekében. Aki
gazdasági úton akart segíteni rajtuk, evangélikus lelkész volt: Thessedik
Sámuel. Aki a jogi bilincseket törte le róluk, evangélikus volt: Kossuth
Lajos. Szeretnénk hinni, hogya szociális lelkiismeret ma is él még egy-
házunkban.

2. Egyházunknak a magyar földkérdéssel kapcsolatban van gazda-
sági érdekeltsége is, részint közvetlen, részint közvetett módon.

Közvetlen módon annyiban, amennyiben egyházunknak is van 1000
holdon felüli nagybirtoka. Ha jól ernlékszem. e lap hasábjain - talán
éppen a felelős szerkesztő - felvetette azt a gondolatot, hogy a példa
kedvéért egyházunk jól tenné, ha nagybirtokát vagy nagybirtokait fel-
ajánlana az államnak telepítés céljaira. Ez a felvetett gondolat kétségbe-
ejtően visszhang nélkül maradt egyházon kívül és belül. Vessük fel újból
ezt a gondolatot. Ma, amikor olyan SO'k szó esik a kötött birtokok közül
éppen az egyházi birtokokról, talán volna valamilyen kötelező ereje a pél-
dának. Talán annál inkább, mert a legszegényebb egyház mutatná. A kato-
likus egyház kezén 863 ezer, a református egyház kezén 103 ezer, a mi
egyházunk kezén 21 ezer hold föld van. Arányosítva a lélekszámmal ez azt
jelenti, hogy minderi százezer katolikusra 16 ezer, százezer reformátusra
5 ezer, százezer evangélikusra pedig 1500 hold föld esik az egyházi
birtokokból.

Van azonban egyházunknak közvetett érdekeltsége is a földkérdéssel
kapcsolatban. Vannak nagybirtokos híveink. Vannak egyházközségeink,
missziói gyülekezeteink, melyeket egy-egy evangélikus kézen lévő nagy-
birtok adója és adománya tart fenn. Mi történik, vetődött fel a kérdés
konkrét esettel kapcsolatban, ha esetleg a nagybirtokot felosztják és
mondjuk, csak 500 hold marad a mostani birtokos kezén?! Kétségtelen,
hogy esetleg megszünik néhány ilyen egyházközségünk anyagi létföltétele,
gyakoribb esetben: jóléte. De kétségtelen az is, hogy - ha a rövid idő
mulva összeülő parlament tagjaira a furcsa módon éppen a pünkösdi
ünnepekre kitűzött választásnak a "nom en est omen" alapján lenne vala-
milyen hatása és megcsinálnák okos telepítéssei kapcsolatban a földreform
minimurnát: a Kerék Mihály-féle reformot - egyházunk felelős tényezői-
nek érvényesíteniök kellene befolyásukat az intéző köröknél olyan irány-
ban, hogy a telepített falvak lakosságának összeválogatásánál a felekezeti
szempontot is vegyék figyelembe. Ha nem vigyázunk. egyházunk diasz-
pora- jellege még feltűnőbb, még fájóbb és még veszélyesebb lesz. Egy
valódi földreform éppen oly szórványosodásí folyamatot jelenthet, mint
aminőt a 18. századi telepítés, vagy a 19. századi belső néphullámzás je-
lentett, amikor a peremvidékek lakossága az alföldek felé, a falusi lakos-
ság pedig a városok felé húzódott. Most alig van község, ahol ne lenne
evangélikus, és sajnos, alig van, ahol többségben lenne egyházunk, -
vigyáznunk kell tehát. Mi több szórványt már aligha blrunk el!

3. Egyházunk azonban nem pusztán történelmi szövődmény, nem is
gazdasági érdekeltség. hanem egyház. Mint egyháznak, vajjon van-e va-
lami köze a magyar földkérdéshez ~ Igenis, van! Elsősorban is, nem nézheti
ölbetett kézzel hívei nyomoruságát. Minden részvétévei, minden segíteni
kész szeretetével és minden befolyásával, amelyet a parlamentben vagy
annak felsőházában érvényesíteni tud, azon kell lennie, hogy a nemzeti
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javak és a nemzeti összjövedelem eloszlásánál a ma oly feltűnő és oly fájó
aránytalanság helyett az igazság érvényesüljön. Másodszor: hirdetnie kell
az eddiginél so-kkal erőteljesebben az evangelium szociális tanításait, és
pedig egyforma erővel és egyforma ítélettel szegények és gazdagok, egy-
szerű emberek és előkelő urak felé. Harmadszor: ha sem példarnutatása,
mellyel felajánlaná nagybirtokát, sem befolyása, melyet a parlamentben
érvényesíteni tudhat, sem igehirdetése nem teremné meg az eddiginél
igazságosabb magyar élet oly régen és oly sokaktól várt megszületést, a
maga körén belül ki kell alakítania azt a gyülekezeti életet, mely szociális
formáiban is megfelel az őskeresztyén gyülekezet életének Vagy ne hir-
dessük azt, hogy a Krisztusban mindannyian testvérek vagyunk, vagy lás-
sunk hozzá ennek a testvériségnek gyakorlati megvalósításához. Az új-
reformátori teológia propagálása s ezzel kapcsolatban egyházunk egyház-
jellegének erőteljes kidomborítása olyan történelmi misszió, rnelyet a maí
magyar evangélikus teológus-nemzedéknek nálunknál - a szórványok és
a nyomoruság mezején küzdö és vérző papoknál - értékesebb része vál-
lalt és teljesít, de legyen szabad nekünk is rámutatnunk a magyar evangé-
likus egyházunk az előbbinél semmivel ,sem kisebb feladatára: legyen min-
den gyülekezet szeretet-közösség!

Dr. Keken András.

Csonkamagyarország földbirtokainak eloszlása Kerék Mihály: A ma-
gyar földkérdés c. könyve alapján:

1. A korlátolt forgalmú birtokok összes területe 4,360.622 kat. hold,

ebből 3,723.264 kat. hold esik a 1000 holdnál nagyobb birtokokra. Rész-

letezve:
a) Kincstári birtokok: 266.590 kat. hold; ebből a Kerék-féle tervezet

szerint a földreform céljaira 45.000 k.i.h. vehető igénybe.
b) Községi, városi és törvényhatósági birtokok: 823.283 k. h.; igénybe

vehető 300.000 k, h.

c) Közbirtokossági és volt úrbéres földbirtokok: 917.568 k. h.; igénybe
vehető 200.000 k. h.

d) Hitbizományi birtokok (54 hitbizomány): 821.747 k. h.; legnagyobb
hitbizomány (Esterházy hercegi) 209.256 k, h. Igénybe vehető 550.00,0 k. h.

e) Vitézi telkek: 72.000 k, h.; nem vehető igénybe.
f) Egyházi és iskolai birtokok: 1,006.311 k. n.; ebből 86 % a róm. kat.

státus tulajdona. Igénybe vehető 550.000 k, h.

g) Hitelintézeti birtokok: 88.343 k. h.; igénybe vehető 80.000 k. h.
h) Részvény társasági, egyesületi, társulati stb.: 126.912 k. h. Igénybe

vehető 60.000 k, h.

II. Szabadforgalmú birtokok: 11,721.222 'kat. hold; 100 holdnál na-
gyobb birtokok: 3,735.882 kat. hold. Igénybe vehető 1,450.000 kat. hold.
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KRÓNIKA
Túróczy Zoltán tiszai kerületi püspök

beköszöntő beszéde.")
Mélységes megrendüléssel állok meg Isten szent színe és

ezen tanubizonyságként jelenlévő egyházkerületi közgyűlés előtt.
Hogyne lennék megrendülve, mikor Úrvacsorát vettem. Hi-

:szen az úrvacsora evangélikus anyaszentegyházunk legmegren-
.dítöbb cselekménye.

Azután esküt tettem. Reá tettem tehát egy ügyre emberek
-előtt az én becsületemet, Isten előtt az én üdvösségemet.

Azután imádkoztam. Ajkarrira vettem nagy reformátorunk-
nak, Luthernek sekrestyeimádságát, amelyben benne van az
egész lutheri teológia, az elveszett és elkárhozott emberről és
.annak szolgálatra való teljes alkalmatlanságáról szóló ember-
tanával.

Hogyne lennék mélységesen megrendülve, mikor most
mindezek után püspöki programmomat kellene elmondanom és
reánehezedik lelkemre az a tudat, hogyaprogrammbeszédek·
"nek egész áradata veszi körül ezekben a hetekben országunk
népét s ép ezért a programmbeszédekkel szemben olyan kritikus
-és kételkedő álláspont alakul ki a hallgatóság lelkében. Vajjon
iudom-e én kiemelni tartalmával és formájával a programm-
'beszédeknek ebben a nagy kínálatában ezt a püspöki programm-
'beszédet úgy, hogy felfigyeljenek reá és hitelt adjanak neki!

Hogyne lennék mélységesen megrendülve a szívemben, ha
.arra gondolok, hogy a tiszai egyházkerületben kell püspöki
:programmot mondanom. Reánehezedik lelkemre az a törté-
nelmi arcképcsarnok, amely ennek az egyházkerületnek a püs-
'pökeiből alakult. A szepes- és sárosmegyei és a hat szabad királyi
városi szuperintendenciából alakult tiszai egyházkerület 325
-éves már. Személyemben 25-ik alkotmányosan megválasztott
.püspökét iktatja szolgálatába. Lelkem előtt megjelenik a refor-
.mátori lelkületű Xylander István és Zabler Péter, a hite szabad-
ságáért vértanui halálra is kész Pákh Mihály, a pátens ellen ret-
tenthetetlen bátorsággal harcoló Máday Károly, keménykezű
.kormányzásáról még ma is emlegetett nagyapám, Czékus Ist-
ván, avasember. S azután azok, akiket már személy szerint is
'ismerhettem: Zelenka Pál az országos tekintélyű, sőt ország-
'határokon túl is ismert főpap, Geduly Henrik, az ő jánosi sze-

*) Elmondotta a tiszai egyházkerület püspökiktató közgyülésén, Nyíregyházán, 1939.máj .16-án.
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lídségű atyai szívével, akit 28 évvel ezelőtt 1911 május 16-án
ugyanezen a napon iktattak be ugyanebben a templomban püs-
pöki szolgálatába s végül közvetlen elődöm, dr. Domján Elek,
aki tragikus módon dőlt ki 'a sorból, amikor a belmisszió püspöki
programmjával el akart indulni. Történelemmé vált történeti
alakok után a ma embere kimondhatatlan törpének érzi magát.

Hogyne érezném szívemben a mélységes megrendülést, ha
arra gondolok, hogy a történelemben Isten keze által formált
nagy tiszai egyházkerület ma még mindig csonka, nekem tehát
csonka kerületben kell programrnot adnom! Vajjon fogok-e
tudni az Isten kegyelméből megnagyobbodott egyházkerületben
olyan egyházi élet kialakulásában Isten eszköze lenni, amelyik
nemcsak a hazatért-felvidéki testvéreink lelkében fogja kiérlelni
azt a boldog bizonyosságot, hogy érdemes volt visszajönni evan-
gélikus egyházi szempontból is az anyaország tiszai egyházkerü-
letéhez, hanem amelyik a még határokon túl maradt s akár a mi
nyelvünket, akár idegen nyelvet beszélő hittestvéreink szívében
is föl fogja tudni ébreszteni azt a vágyat, hogy idekívánkozzanak.

Megrendülésemet fokozza az a megdöbbentő egyhangúság,
amelyik ezt a mai püspökszentelést, mint az egység hatalmas
megnyilatkozása lengi körül. Nemcsak magában egyházkerü-
letünkben jelentkezett ez a tiszteletet parancsoló és hálára kö-
telező óriási szótöbbségben, hanem egyházkerületünk határain
kívül, a magyar evangélikus testvérkerületekben és a testvér
református egyház kebelében, sőt határainkon túl visszamaradt
evangélikus testvéreink szívében, sőt rajtuk túl még az északi
államok evangélikus egyházainak a kebelében is. Meg kell döb-
bennem, amikor erre gondolok és föl kell tennem magamnak azt
a kérdést, hogy nem jelenti-e mindez az én keresztyénségemnek
elítélését? Vajjon nem színtelenedett-e el a világ szája íze sze-
rint az én keresztyénségem s vajjon nem vesztettem-e el a Krisz-
tusról szóló bizonyságtétel savát, borsát, hogy a világ, amelyik
Isten gyermekeit a MegváItó példája szerint töviskoronával
szokta jutalmazni, most püspöki székbe ültet engemet?

Mélységes megrendüléssel kell megállanom az előtt a vára-
kozás előtt is, amely püspöki működésem felé tekint. Egyene-
sen félelmetes számomra az, hogy vannak emberek és közületek,
akik és amelyek csodákat várnak tőlem.

A legmélységesebben azonban az rendít meg, hogy össze-
tört cserépéletemhez lehajol az Úr kegyelme és mindennel, ami
megrendített, meg akar erősíteni. így szól:
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Ne félj! Az Úrvacsorában az én erőmet adom néked erőd
'felett való utadra.

Ne félj! Az eskü nemcsak azt jelenti, hogy az ember ráteszi
'becsületér és üdvösségét egy ügyre, hanem azt is, hogy én külö-
nös figyelmet fordítok arra a munkára, amely ezzel az esküvel
megindul.

Ne félj! Luther imádsága nemcsak az összetört és alkalmat-
.lan emberről szóló embertan, hanem a kegyelmes Istenbe vetett
rendíthetetlen meggyőződés teológiája is.

Ne félj! A püspöki programm nem ígéret, hanem színvallás.
A programmct nem az ember adja, hanem én adom. Az ember
programmja csak egy lehet, programmtalan engedelmesség az
-egyház Ura iránt, aki mindig legjobban tudja, hogy mit, 'rnikor '
-és hogyan kell cselekedni.

Ne félj! A történelem nem csupán elkötelező tehertétel a
jelen számára, hanem eleven erő is, amely a multban felgyülem-
lett energiát a hagyományokban adja át, mint megőrző erőt a
jelen számára.

Ne félj! A kis kerületek nagy kérdése, a még elszakított
területek visszajövetele, nem csupán azon fordul meg, hogy az
itteni viszonyok kívánatossá teszik-e számukra a visszakivánko-
.zást, hanem azon, hogy mennyire tudjuk szeretetünkkel vissza-
.édesgetni, vagy ahogyan mondani szokták, visszaszeretni hoz-
.zánk az elszakított területeket.

A megdöbbentő egyhangúságnál ne felejtsd el, hogya püs-
pöki széket nem kerested és lásd meg, hogy benne nem a világ,
hanem az egyház mondott ítéletet a keresztyénségedről.

Az emberek választásra felfigyelő és együtt örülő szeretete
mögött pedig nemcsak emberi jóleső érzések vannak, hanem fe-
lelősséghordozás is. Imádkoznak értünk nemcsak e kerületben és
annak határain túl, a magyar protestantizmusban, hanem Finn-

-országban és Észtországban is. Imádkoznak azért, hogy aki el-
kezdette a jó munkát, vigye véghez is azt az ő kegyelmével és
hatalmával.' Csodát embertől várni nem lehet. Akik ezt várják,
.azok csak csalódásra várhatnak. De csodát lehet várni az egy
ház Urától. A Nagy Káté azt mondja: "Semmit sem követel job-
ban tőlünk az Isten, mint azt, hogy sok és nagy dolgot kérjünk
tőle, de haragszik, ha nem teljes bizalommal kérjük és várjuk."
.Azért hát nemcsak mélységes megrendülés, hanem erős hit is
van a szívemben akkor, amikor a tiszai evangélikus egyházkerü-
.let közgyűlése előtt püspöki szolgálatom küszöbén megállok.
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A püspöki tisztség.

A püspöki programm színvallás.
úgy érzem, először is arról kell bizonyságot tennem, hogy

hogyan tekintek a püspöki tisztségre.
A püspöki tisztség három megvilágításban szokott az em-

berek előtt állani. úgy, mint ahogy a Biblia, úgy, mint ahogy
az egyházi törvény és úgy, mint ahogy a magyar állam törvé-
nye gondoskodik róla. A három álláspont nem teljesen azonos
a püspöki tisztség fogalmát illetőleg.

Ha a Biblia episkoposa nem is azonos a mai kor püspöké-
vel, az azonban bizonyos, hogya mai kor püspökére kötelezően
irányt mutató az, hogy mi volt és mi akart lenni a Biblia. epis-
koposa. A Biblia püspöke felvigyázó, tehát munkás ember a szó
eredeti értelme szerint is. Pál apostol is 1. Tim. 3, l-ben a püs-
pökséget jó munkának tekinti. A Biblia püspöke tehát nem kor-
mányzó hatóság, hanem lelkipásztor. s a tisztség nem méltóság,
hanem szolgálat.

Ha a Biblia így megfosztja is a püspöki tisztséget attól az
emberfeletti kiemelkedéstől, amely sokszor már ernberkultusz-
ban, majdnem azt lehetne mondani, bálványimádásban nyilvánul
meg, az azonban mégis bizonyos, hogy a Biblia püspöke is ve-
zető ember volt és nemcsak munkatárs (Ap. Csel. 20, 28), akinek
meg volt a maga tekintélye, sőt dicsősége is, hiszen Pál aposto!
(1. Tim. 3, 6.) azért érzi külön püspöki kísértésnek a hiúságot és
felfuvalkodottságot és azért óvja a püspököt tőle, mert "a fel-
fuvalkodott püspök az ördög kárhozatába esik".

Egyházi törvényeink is ugyanezt a kettősséget látják és
vallják a püspöki tisztség kérdésében. A püspök első az egyen-
lők között, tehát együtt dolgozó munkatárs, de egyben vezető,
aki irányítja a munkát és akinek a kezébe kizárólagossági jog-
gal teszi le az egyházkerület az egyházi közigazgatást.

Természetes dolog, hogya magyar állam törvénye nem
látja úgy, mint mi, a püspöki tisztségnek ezt a kettős orcáját és
azt közjogi dekorummal felruházott méltóságnak tekinti csupán.

Én tisztán látom a püspöki tisztség mindkét orcáját és tuda-
tosan vállalom mind a kettőt. Nem úgy tekintek tehát a püspöki
tisztségre, mint mikor egy tisztet kineveznek a vezérkarhoz és
ezzel visszaküldik a hadtápterületre, hanem úgy, mint az első vo-
nalba való kiküldetésre. Lelkész voltam és lelkész akarok maradni
ezután is. Csak a munkakörben történik változás bennem, de
semmi egyébben másban. Meg akarom ezt mutatni mindenek-

,
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előtt abban, hogy és ahogy dolgozni fogok. Nem uralkodó, ha-
nem szolgáló püspök szeretnék lenni. Oe meg akarom ezt mu-
tatni a nyiregyházi gyülekezetben is. A püspöki tisztség kettős
jellegénel fogva a püspök sokszor van akadályozva saját gyüle-
kezete munkájában való részvételben, azért alakult ki azután
az a közvélemény, hogy amelyik gyülekezet püspököt nyer, el-
veszíti a lelkészét. Tudom jól, hogy számomra is nehezebb lesz
ezután nyiregyházi lelkésznek lenni, azonban szent elhatározá-
som, hogy megmutassam, hogy a püspöki felelősség magamra-
vállalásával nem csökkent bennem a felelősség érzése a nyíregy-
házi gyülekezet iránt.

Tudatosan vállalom azonban a püspöki tisztség másik or-
cáját is. A vezetés és kormányzás szolgálatát. Meggyőződésem,
hogy akire felelősséget hárítanak, annak rendelkezési jogot is
kell adni. Nem lehet a kettő egymás nélkül. Sem felelősség ha-
talom nélkül, sem hatalom felelősség nélkül. Nem akarok tehát
megelégedni azzal, hogy az egyházi életnek olyan regulátora
legyek csupán, amelyik a tényleges irányítás munkájába nem
folyik bele, mindössze a káros kinövések lenyírbálásában és ve-
szedelmek megakadályozásában látja feladatát. Nem elégszem
meg tehát azzal a felvigyázó szolgálattal, amely csupán az egy-
házi élet rendetlenkedölt akarja megfegyelmezni, hanem e mel-
lett a negatív szolgálat mellett a pozitív irányítást is kötelessé-
gemnek tartom. Tudom, hogy az Ágostai Hitvallás és egyházi
törvényeink szerint a püspöknek mire van hatalma és azzal élni
is akarok, de tudom azt is, hogy az Ágostai Hitvallás szerint "a
püspököknek nincsen hatalmuk 'arra, hogy az evangélium elle-
nére rendeljenek el valamit". Lelkiismeretemet fogva tartja Isten
igéje. Már pedig ,ne féljetek soha hatalmat adni annak a kezébe,
akinek a lelkiismeretét fogva tartja Isten igéje. Azért mindenkit
kérek, fogadja megértéssel püspöki szolgálatomnak ezt a kettős
orcáját s ne gondolja, hogy nem tartom meg eléggé az egyház
tekintélye által megkövetelt méltóságát püspöki tisztségemnek
akkor, ha a püspöki lakás küszöbét olyan alacsonyra teszem,
hogy azon minden szegényember is átléphessen s ha bizonyos
szolgálatokat vállalok, melyek talán kevésbbé reprezentábilisak
és ne gondolja senki, hogy egyéni dicsőségkeresés van olyan
életmegnyilvánulásaimban, amelynél egyházunk méltóságát és a
püspöki állás tekintélyét képvisel em tiszteletet parancsoló
módon.
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Az egyház.

Régi Egyházi Alkotmányunk 130. §-a szerint: "A püspök
legfőbb hivatása őrködni, hogy Krisztus anyaszentegyháza úgy
a nyájra, mint annak pásztoraira nézve mindinkább épüljön."
Természetes tehát, hogy bizonyságot kell tennem arról, miké-
pen látom az egyházat magát.

Püspöki munka-célkitűzésem jellegzetesen egyházi. Az a
célom, vágyam, munkám és imádságom, hogy az egyház legyen
igazán egyház.

Az egyház nem vallásos célú társulat, azonos vallási típust,
vagy célkitűzéseket képviselő embereknek emberi közössége.
Az egyház Krisztus misztikus teste. Nem emberek alapították és
nem emberek tartják fenn. Isten Szent-Lelke hozta létre, az
"hívja, gyűjti, megvilágosítja. megszenteli és Jézus Krisztusnál
megtartja az egy igaz hitben" (Luther Kis Kátéja). A feje az Úr
Jézus Krisztus. Nemcsak úgy, mint dísz, hanem úgy is, mint aki
kormányoz és uralkodik. Ez az anyaszentegyház látható, ha a
kereszt botránya alatt elrejtve éli is a tulajdon életét.

Az egyháznak dicsősége nemcsak eredetében, hanem jelen-
tőségében is van. Ha félreértések lehetősége miatt nem merem
is azt állítani, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, azt azon-
ban vallom, hogy "hitet csak úgy kapunk és az csak úgy erősö-
dik meg, ha a megigazított bűnösök gyülekezetében, az egyház-
ban élünk. Csak Krisztus testének többi tagjával együtt tarto-
zunk Krisztushoz, a főhöz!" A finn evangélikus egyház ébredési
mozgalmai is azért maradtak benn mindig az egyházban, mert az
volt a meggyőződésük: "ha az egyház nem anyám, Isten sem
atyám nékem".

Mindezt, amit eddig az egyházról mondottam, vallom az
evangélikus egyházról. Keresztyénségünknek nem egy láthatatlan
és délibabot kergető utópiák megfoghatatlanságában lévő egy-
házfogalmon kell f'ölépülnie, hanem konkrét hitvallásos alapon.
A hitvallások nem csupán történeti emlékek, melyek előttünk
járó ősök hittudatának tartaimát rögzítették meg számunkra,
hanem kötelezö normák, amelyek, amíg az evangélikus egyház-
boz tartozunk, számunkra feltétlenül kötelezök,

Az evangélikus egyház az Ágostai Hitvallás szerint (VII.
cíkk) két lábon éli az ő életét. Az egyház az a gyülekezet, amely-
ben az evangéliumot igazán tanítják és a szentségeket helyesen
szolgáltatják ki. Mindkettőre gondot viselni kötelességernnek
tartom. Vigyázok, hogy Isten Igéje tisztán és igazán hirdettes-
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sék s e tekintetben igehirdetéseinket fokozottabb ellenőrzés alá
szeretném vonni mindaddig a mértékig, ameddig el lehet menni
az igehirdetők lelki kiskorúságba való süllyesztés ének vesze-
delme nélkül. Evangélikus egyházunk életének az igehirde-
tés mellett másik lényeges' alkotó eleme, a szentségek, sokszor
háttérbe szorult az idők folyamán. Egyházunk tanítói szolgá-
latban látta sokszor szinte kizárólagossággal a maga munkáját
s elfelejtkezett a szentségekkel való élés fontosságáról. Ma is
vannak még sokan, akik abban a meggyőződésben élnek, hogy
ha valaki tűrhető prédikáció-hallgató, akkor már rendben van
a maga egyháziasságával, ha nem is látni őt soha térdreborulva
a kegyelem úrvacsorai oltára előtt, Az őskeresztyénség és a re-
formáció korának istentisztelete úrvacsorás istentisztelet, gyü-
lekezete úrvacsorázó gyülekezet volt. E felé törekedni magam
is feladatomnak tekintem.

Misszió.
Az egyháznak különbözö életmegnyilvánulása van és e sze-

rint szoktunk beszélni az egyház történelmi, jogi és lelki arcá-
ról. Talán mondanom sem kell, hogy bármennyire tisztelet-
ben tartom is az előző kettőt, az egyház leglényegesebb életfor-
májának az egyház lelki arcát tekintem.

Az egyház lelki arcán az uralkodó vonás a misszió. Az egy-
ház Isten küldötte az Ö népének összegyüjtesére evilágban.
Erre utal a mennybemenetel nagy parancsa is. Isten tékozló
gyermekei azonban nem a tudatlanság sötétségében tévelyegnek
csupán, s azért nem lehet őket egyszerű felvilágosító munkával
Istenhez visszavezetni, hanem a sötétség istenellenes hatalmá-,
nak rabságában sínylődnek s így fölszabadításukra harcot kell
indítani. Az egyház lelki arca tehát mindig harcoló egyházat mu-
tat. Ez a harc mindenekelőtt befelé folyik. Az ítéletnek Isten
házán kell elkezdődnie. Ez a legbelsőbb misszió. Azután az egy-
ház elhidegült emberei felé kell megindulnia, ez a belmisszió.
És el kell jutnia egészen távoli világrészek kunyhóiig, ez a kül-
misszió. De sohasem szabad eljutni egy másik keresztyén egyház
kerítéséig, a felekezeti harcig.

Örülök annak, hogy amikor ezt a munkát annyira kihartg-
súlyozorn, elődömnek, dr. Domján Eleknek nyomdokaiba léphe-
tek és az ő kezéből kihull ott zászlót emelhetem magasra. Ez
volt az ő püspöki programmjának is az alapvető gondolata.
Természetes, hogy ez a munka kisebb lélekszámú gyülekezete-
ket és égőbb lelkű lelkipásztorokat kíván. Szeretném azért, ha
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végre lehetne hajtani a nagy gyülekezeteknek felparcellázását.
Örülök annak, hogyegyházkerületünk egyetlen tömeg-gyüle-
kezete, a nyiregyházi, ezen a területen már megtette a lelkészi
állások megszaporításával a kezdeményező lépéseket. .

A misszió gondolata természetszerűleg vezet át a szórvány-
kérdéshez. A missziói munka nemcsak evangélizálás, hanem
gyűjtő munka is. Ebben a kerületben is nagy területek vannak
még, amelyek pontosabb és lelkiismeretesebb lelkipásztori fel-
dolgozásra várnak. Szeretném, hogy ha nem lenne kerületünk-
ben egyetlen egy olyan magában álló evangélikus sem, aki nem
érezn é magán pásztorának figyelő szernét és ne érezné maga
körül az evangélikus testvériség családját.

Szórványaink gondozása nyomán természetszerűleg áll elö
új meg új templomépítési vágy s vele a Gusztáv Adolf Gyám-
intézet munkájának jelentősége. Szeretném, ha az egyház népe
esztendőről-esztendőre közösen és céltudatosan szervezett mun-
kával tudná egy-egy templom építését lehetővé tenni és a ki-
csiny nyájak templomának értekét azzal is növelni, hogy benne
a kerület szívének dobogását is maga körül érezheti.

Ez teszi világossá előttünk, hogy a misszió egyházának a
szeretet-szolgálat egyházának is kell lennie. Minél nehezebbek
az idők, annál inkább családi közösségbe kell összeforrnia az
evangélium népének és támogatni egymást meleg szeretettel.
A szeretet-szolgálat a legbeszédesebb bibliai illusztráció. Nélküle
sokan nem értik meg, amit az Ige üzen. Általa sokaknak f i-
gyeime odairányul az Igére, amelyet máskülönben nem hallot-
tak volna meg.

E tekintetben Isten is belenyult a kerület életébe, amikor a
visszakerülő Felvidékkel együtt visszaadta rozsnyói árvaházát
és ezzel ismét idekényszerítette a szeretet-szolgálatnak, a dia-
koniának munkásai közé.

Egyesületek.

Az egyház munkájának lényegéhez tartozó missziói szolgá-
latot, értve annak akár evangéliumi, akár pedig szeretet-szol-
gálatát, évtizedeken keresztül a különbözö egyesületek végez-
ték. Létrejöttük és munkájuk egy ideig ítélet volt az egyház fö-
lött. Meg is érdemelte az egyház ezt az ítéletet, mert hiszen
éppen olyan munkaterületet hagyott parlagon, amelyet elsősor-
ban kellett volna megművelnie. Hála legyen Istennek, hogy ma
az egyesületek nem úgy néznek már az egyházra, mint a hitet-
len világ Sodomájára és Gomorájára és az egyház sem úgy te-
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kint az egyesületekre, mint szektás megmozdulásokra, vagy
legalább is szekták útegyengetőire, hanem az egyház is föléb-
redt missziói szolgálatának tudatára, s az egyesületek is meg-
látják a népegyház konkolyos vetésében is az égi Magvető keze
nyomát. Különösen áll ez azóta, amióta a mi egyházunk is rá
mert lépni az egyházfegyelem terére s az egyházi bíróságok
munkáján keresztül most már nemcsak a reverzálls-kérdést, ha-
nem az Isten evangéliuma elleni egyéb vétkeket is bátor szem-
benézéssel fegyelmi bíróság elé meri állítani. Ma már nem any-
nyira az egyház és az egyesületek egymáshoz való viszonya a
kérdés, mint inkább az egyesületeknek egymáshoz való vi-
szonya.

Én magam különböző missziói munkával foglalkozó egye-
sületek keretében nevelkedtem és bennük kimondhatatlanul sok
áldást kaptam, amiket tovább adh att am egyházunknak. Nemcsak
ez a hála, hanem az egyesületek munkáját méltányló elvi fel-
fogásom is arra kötelez, hogy ebben a tekintetben továbbra is
lelkes támogatója és munkása legyek minden olyan egyesületi
megmozdulásnak, amely akár a gyermekek, akár az ifjak, akár
a férfiak, akár a nők, akár a szegények között végez missziói
munkát, ide számítva a két protestáns egyház közös egyesüle-
teit is. Hő vágyam, hogya különböző és sokszor egymással ellen-
tétes, sokszor egymással párhuzamos egyesületek találják meg
Krisztus lábainál azt a helyet, ahol közösen leülhetnek s tanul-
gathatják egymást szeretni.

Az egyház jogi arca.

Az egyház; lelki élete jogi keretek között folyik le. Azért
van az egyháznak jogi élete és kell is, hogy legyen. Aki ezt nem
látja be, az rajongó, akit a szétfolyó lelki értékek hamarosan
meg fognak tanítani a jogi keretek fontosságára. Aki azonban
azt mondja, hogy a jogi keret minden s ha azt kiépítem, akkor
minden rendben lesz, az naiv, akit hamar meg fog tanítani az
élet arra, hogy hiába ásom meg a folyó medrét, ha nem találok
rá a forrásra, amelyből a mederbe élő víz folyik bele. Mindkettő
pedig hamarosan kénytelen szomorúan tapasztalni, hogy lassacs-
kán szétválík egymástól a közigazgatási és az élő egyház és ki-
alakul a közigazgatási és az élő hívek különálló tábora.

Az egyház jogi életében a püspöknek Egyházi Törvényünk
szerint (II. t.-c. 70. §.) a közigazgatás tartozik elsősorban a jogkö-
rébe és a kötelességei közé. A közigazgatásban nem aktákat, ha-
nem ügyeket akarok elintézni s nem fogom elfelejteni, hogy min-
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den aktának lelke is van. Emberek vannak mögötte s ugyanezt et
fogom várni mindazoktól, akik egyházi közigazgatást végeznek ..
A Pató Pálok, remélem, hamar meg fogják tanulni, hogy min-
den közigazgatási hanyagság az egyházi élet lényegéhez nem tar-
tozó külső keretmunkát gyarapítja, s hogy egy kicsinyke kerék
megállása nem szabad, hogy megállásra kényszerítse az egész
hatalmas gépezetet.

Az egyház jogi életének másik fontos kérdése az egyházi
önkormányzat kérdése. Önkormányzatunkat drága történelmi
örökségnek tekintem, amelyet védelmezni mindenkivel szemben.
kötelességemnek tartom. Még azokkal szemben is, akik önkor-
mányzat alatt önző kormányzást értenek. Minden olyan.
destruktív törekvést tehát, amely az egyházi autonomia kö-
penyege alatt nagyelgondolásoknak akar útjába állani, s önző
kicsinyességgel nem érez felelősséget egyetemes egyházi érdekek
iránt, szeretnék hamarosan megtanítani arra, hogy egyházi ön-
kormányzatunkat külső, e világi törekvések ellen kell megvé-
delmeznünk, nem pedig belső tényezők ellen, akik az egyház
javát akarják.

Az egyház történelmi arca.

Az egyház harmadik arca a történelmi arc. Egyházunk min-
dig nevezetes volt történelmi érzékéről, jelenét mindig a törté-
nelmi erők folytonosságában élte és nem akart multjától forra-
dalmilag elszakadni. Ez a történelmi alakulat lehet meddő az
Isten országa számára, de azért ez nem jelenti azt, hogy minde-
nestől elvetendő. Különösen olyan tényezőknél fontos a törté-
nelmi öntudat ébrentartása, akiknél ez a történelmi öntudat mint
életformáló erő kívánatos, hogy jelenkezzék. Tiszai egyházkerü-
letűnknek sem szabad elfelejtenie több mint három százados tör-
ténelmét, s nem szabad elfelejtenie a régi nagy tiszai egyház-
kerületet.

Hitvallók 'rontja.

Ha ezt az egyházi ideált tiszai egyházkerületünkben meg
akarjuk valósítani, ehhez szükséges, hogy szervezett rendekbe
sorakoztassuk s fegyelmezett csatasorba állítsuk mindazokat,
akik Luther szerint komolyan akarnak keresztyének lenni. A hit-
vallók frontjában ott van a helye minden hívőnek. Hordjon bár
Luther-kabátot, vagy nem. Szolgáljon akár oltár előtt, akár ta-
nítói vagy tanári katedrán, vagy íróasztal mellett, vagy az eke
szarva, vagy az üllő, vagy akár kereskedőpult mellett. Hogy
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megtaláljuk azokat, akik a hitvallási frontba valók és élharcossá
tegyük azokat, akik most al élen vannak, elhatározott szándékom
az egyházi munkások evangelizálásának fokozatos kiépítése.
Lelkészi és tanítói karunk számára évente konferenciákat szerét-
nék rendezni, s mihelyt erre mód és a'lkalom nyílik, egyházunk
felügyelőit is szeretném ugyanígy munkába venni. Ha ki fog
alakulni ezek nyomán az evangéliumi lelkület és a harmonikus
munkatársi készség, nagy lehetőségek bontakoznak majd ki egy-
házkerületünk előtt.

Az egyház kullurarca.

Van még az egyháznak egy arca, amit e világ legjobban
észrevesz s legtöbbre értékel, ez az egyház kultúrarca. Tényleg
sokat köszönhet is e világ az egyház kultúrális munkájának. En
is csendes büszkeséggel gondolok híres jogakadémiánkra, amely-
nek tanári kara az ország határain túl is becsületet szerez az
evangélikus főiskolai oktatásnak, tanítóképzőnkre, amely jöven-
dőjének biztosításáért Eperjesról hozott energiával harcol, a
rimaszombati és két nyíregyházi gimnáziumunkra, amelyek sóvá-
rogva várják a. rozsnyói gimnáziumnak halottaiból való föltáma-
dását, a sajógömöri polgári iskolára, s arra a sok-sok elemi
iskolára, amelyik evangélikus j ellegét határozott evangéliumi
munkával bizonyítja s nem fogok meglankadni a többiek lel-
kének átformálásáért folytatott könyörgésemben és biztatásom-
ban. Tudom ugyan, hogy az iskola evangélikus jellegének kérdé-
sét nem oldja meg a tanterv és tananyagbeosztás, csak a peda-
gógus szernélyisége, az azonban mindig meg tudja oldani.

Itt emlékezem meg az evangélikus kántorképzésról is.
Az éneklő egyháznak nagy gondot kell erre a kérdésre fordítani.

Az egyház anyagi élete.

Az egyház életének biztosításahoz föltétlenül szükségünk
van anyagi eszközök re is. Egyházunkról ál tal ában úgy szoktak
nyilatkozni, mint szegény egyházról. Ha azonban arra gondo-
lunk, .hogy milyen áldozatkészség lakik híveink szívében, akkor
azt kell mondanunk, hogy egyházunk gazdag egyház. Nem az e
tekintetben a legnagyobb baj, hogy nincs elég pénz, hanem in-
kább az, hogy nem ott van a pénz, ahol arra szükség lenne. Min-
den gyülekezet csak a saját maga anyagi ügyeiért érez felelős-
séget és sokszor nem veszi észre, hogy közvetlen mell ette ott
nyomorog egy szegény gyülekezet, mint a bibliai gazdag ember
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kapujában a szegény Lázár. Több egymás terhét hordozásra és·
szervezettebb j ótékonyságra van szükségünk.

Anyagi kérdései azonban nemcsak az egyháznak vannak,.
hanem az egyházi munkásoknak is. Egyházi munkásaink nem
tartoznak a mamutfizetésű emberek közé, hanem sokszor a leg-
nagyobb nehézségek között küzdve élik életüket. Ebben a kér-
désben is egymás terhét hordozni tudó szeretetre van szük-
ségünk.

Corpus Lulheranorum.

Mindaz, amit eddig az egyházi munkáról elmondottam, nyu-
godtan megállhatná helyét bármely más egyházkerületben is.
Nem szabad azonban elfe'lejtenem, hogy ·engem Isten most a ti-
szai egyházkerület szolgálatába állított és ennek a kerületnek
megvannak a maga külön feladatai és nehézségei is. Ha arra
gondolok, hogy ez a még mindig csonka kerület a kis kerületek
közé tartozik, akkor világosan áll előttem az az igazság, hogy
az élethez csak akkor van létjogunk, ha amennyiségbeli kicsiny-
séget minőségbeli nagysággal tudjuk pótolni. Enélkül történelmi
mumiák maradunk csupán.

Nem jelenti azonban ez a kerületi partikularizmus ápolását.
Igaz ugyan, hogy a magyar evangélikus egyház a kerületekben
éli a maga tulajdonképeni életét, azonban a legutóbbi zsinaton
már hatalmas lépessel ment előre a kerületek harmonikus együtt-
működésének és az egyetemes egyház jogi összefogó keretszérv-
nél többre való kiépítésének gondolata. Örülök annak, hogy
az egyetemes egyház ·Ielki irányításának élén olyan püspök áll,
akinek vannak látásai és akinek adott Isten vezéri talentumot
s akit az egyetemes egyház közös munkaprogrammjában követni
mindig csak gazdagodás. Egyetemes egyházunk felügyelői szé-
kében pedig olyan ember ül, aki ezt a munkát boldogan nem-
csak türi, sőt nemcsak boldogan szemléli, hanem örömmel támo-
gatja is.

Az evangélikusok egysége kiépítésének azonban nem sza-
bad megállani az ország határainál. Azok az áldások, amelyeket
a külföldi evangélikusok révén ajándékozott nekünk Isten, arra
köteleznek minket, hogy továbbra is ápoljuk ezeket a külföldi
kapcsolatokat. Aki ismer engem, az természetesnek fogja tartani,
hogy ezek között a kapcsolatok között szívemhez legközelebb
az északi államokkal való kapcsolatok kiépítése áll.
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Corpus Christianorum.

A Corpus Lutheranorumnál sem szabad megállani. Szüksé-
günk van a Corpus Christianorum kiépítésére is. A keresztyének-
nek az az egysége, amelyben eltűnnek a felekezeti kerlátok és
egy egyház kereteiben helyezkedik el minden keresztyén ember,
naiv ábrándozás. Minden közösség megtagadása s a felekezeti
öncélúság saneaiba való visszavonulás azonban Krisztus-ellenes
magatartás és rut önzés.

Ebben le van szögezve az egyéb egyházakhoz való viszo-
nyunk is. A megértő szeretet álláspontján vagyok minden egyház
iránt s boldogan ragadok meg minden olyan alkalmat az együtt-
működésre, amely hitelveim megtagadása nélkül lehetséges.
Teszem ezt annál is inkább, mert meg vagyok arról győződve,
hogy ma nemzetünk létérdekei ellen vét az, aki puskaporos le-
vegőben a felekezeti harc égő csóvájaval dobalkozik.

E pontnál külön kell nagy szeretettel megemlékeznem a
református testvéregyházról, amelyhez engem református bará-
taimon és lelki testvéreimen keresztül elszakíthatatlan szálak
fűznek. Szeretném a tiszai egyházkerületben nagyobb keretek
között is folytatni azt a közös munkát, amelyet Győrött refor-
mátus testvéreinkkel együtt végezhettern s amely nemcsak al-
kalmi és társadalmi együttműködés, hanem Isten országának kö-
zös munkálása volt.

Az egyház és az állam.

Az egyházak a maguk életét az állam által biztosított kere-
tek' között élik. Lehetetlen az egyház számára épen azért az,
hogy az államot érintő létkérdésekben állást ne foglaljon. Meg-
győződésem, hogy az egyház és állam kérdését mesterségesen
élezik ki s a kölcsönös megértés megbontása csak ott történik
meg, ahol sem az állam, sem az egyház nem elégszik meg azzal,
hogy az legyen, aminek Isten szánta. Ha az állam egyház is akar
lenni, s az egyház állam is akar lenni, akkor elkerülhetetlen az
összeütközés. Ha azonban megmarad mindegyik a maga eredeti
hivatása mellett és tiszteletben tartja a másiknak szintén Istentől
kapott hivatását, akkor, nincs közöttük surlódási felület.

Ami már most az egyház és állam elvi kérdésein túlmenőleg
a gyakorlati helyzetet illeti, az állammal szemben a szentesített
törvények alapján állok, a benne biztosított jogokkal élek s a
benne minket kötelezö kötelezettségeket teljesítem és teljésít-
tetem.
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Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy az állam életének
egyik döntő jelentőségű kérdésében is színt valljak, t. i. a nem-
zetre vonatkozólag is leszögezzem álláspontornat. Nem csinálok
titkot abból, hogy jobboldali gondolkozású és erősen nemzeti
érzésű politikai meggyőződésem van s hiszem azt, hogy' a nem-
zeti és népi erők megújhodásának mostani korában Isten nem-
zetünk számára nagy dolgokat tartogat még.

***
Mindezeknek az elgondolásoknak megvalósításához kérem

mindenekelőtt Isten kegyelmét. De kérem az egész egyházkerü-
let támogató szeretetét is. Kérem mindenekelőtt elnöktársamét,
az egyházkerületi felügyelő úr őméltóságáét, akinek kipróbált
tapintatos kormányzó bölcseségére nékem igen nagy szükségem
van. Ugyanezt kérem az egyházkerület lelkészi, felügyelői és ta-
nítói karától, valamint presbitereitől is. Nem fogom őket soha
odaküldeni, ahová magam is nem megyek. Nem azt fogom mon-
dani: előre, hanem azt, hogy: utánam! Kérem támogató segítsé-
gét mindazoknak az állami és egyéb hatóságoknak, egyházaknak
és egyesületeknek is, akik megjelenésükkel megtisztelni és ezzel
támogató készségükről lekötelező módon biztosítani szívesek
voltak. Kérem, hogy álljanak mellém különösen azok, akik ve-
lem együtt hisznek a magyar evangélikus egyház ébredésében és
imádkoznak azért.

A múlt század legnagyobb finn államférfia: Snelmann, a finn
Széchenyi, amikor prograrnrnot adott, minden nagyképű
programm helyett egy felszólítást intézett nemzetéhez: "Kérje-
tek Istentől nagy gondolatokat és erőt azoknak megoldásához."
En kérem ezt Istentől, ti is kérjétek velem együtt. Ezzel a bizony-
ságtétellel és ezzel a kéréssel a tiszai evangélikus egyházkerület
püspöki székét Isten nevében ezzel az igével foglalom el:

"Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket meg-
cselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk,
a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség
az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre
örökkön örökké. Ámen!" (Ef. 3, 20-21.)'
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SZÉ:L.JEGYZETEK
"Szükséges,
hogy szervezett rendekbe sorakoztas-
suk s fegyelmezett csatasorba állítsuk
mindazokat, akik Luther szerint ko-
molyan akarnak keresztyének lenni. A
hitvallók frontjában ott van a helye
minden hívőnek. . . Hogy megta-
láljuk azokat, akik most az élen van-
nak, elhatározott szándékom az egy-
házi munkások evangelizálásának fo-
kozatos kiépítése." A tiszai egy-
házkerület új püspökének bekö-
szöntő beszédéből ezt a részt több-
szörös szándékkal idézzük. Először
is szeretnénk ezen a réven szintén
felhívni- a figyelmet a jelen számunk
krónikájában közölt teljes püspöki
programmbeszédre, A fenti részlet
kiemelése nem mérlegelés okából,
hanem ízelítőnyújtás céljából tör-
tént. Az idézethez fűződő másik szán-
dékunk, hogy folyóiratunk részéről
is visszhang induljon arra a szóra,
amely az egyházkerületek, az egész
evangélikusság együvétartozását álla-
pította meg. A hitvallók front jának
kialakítása szükséges az egész ma-
gyarországi evangélikusságban. Es ha
talán a tiszai egyházkerületben fog
is megindulni a komolyan keresztyén-
né lenni akarók látható csoportokba
gyűjtése, ez a munka testvéri szol-
gálatot tesz azok felé is, akik a töb-
bi egyházkerűletekben vágyódnak ar-
ra, hogy testvéreik hite által felbúz-
duljanak (Róm. 1, 8-17.). A további
szándékunk pedig a fenti püspöki
megnyilatkozás idézésével az volt,

hogy egy élen álló férfiú szavával
erősítsük folyóiratunk szolgálatát:
azt a kezdettől fogva való törekvé-
sünket, hogy rámutassunk az evan-
gélikus értelmiség és egyházunk he-
lyes viszonyára. Ezentúl még hatá-
rozottabban fogjuk és még kímélet-
lenebbül merjük hirdetni, hogy ér-
telmiségünket nem egyház társadalmi
szervezkedés, nem öntudatosítás út-
ján kell egyházunk szerves testrész é-
vé tenni, hanem az "egyházi szolgá-
lat", az ige, a tiszta tanítás, ha e szó
jobban tetszik: az evangélizáció útján.

Szabó Dezső
népszerűség dolgában ma ott van,
ahol a háború után volt. Elveit ezrek
és ezrek vallják; akármilyen valószí-
nűtlenül hangzik is ezeknek egyike-
másika, mint pl. a Dunamedence kis
népeinek összefogásáról vallott néze-
te. Világosan mutatta ezt a tisztele-
tére a Városi Szírrházban rendezett
ünnepség. Pedig ennek minden moz-
zanatában ott villódzott az a kettős-
ség, amely Szabó Dezső életének és
műveinek talán legjellegzetesebb vo-
nása: az analizisben megnyilatkozó
realizmusa és a szintézisben testet-
öltő romanticizmusa. Teremhetnek-e
érett gyümölcsök ilyen ellentétek kö-
zött? - ezt ma még nehéz lenne
megállapítani; az azonban bizonyos,
hogy az én-nek hódoló romanticiz-
musnak csak álp róf étái és alaposto-
laí lehetnek, az igazi küldöttek csak
a keresztyén realizmus hívei közül
kerülhetnek ki. Az "elsodort falut"
nem emberi nagyotakarások és szí-
nes tirádák, hanem Istennek a Jézus
Krisztusban megjelent kegyelme tud-
ja megmenteni.

SZELLEMI É:LET
Szabó Dezső jubileuma.

Május 23.-án este ünnepelték a
Városi Színházban Szabó Dezső hat-
vanadik születésnapját. Az egész or-
szág területéről elzarándokló közön-
ség zsúfolásig megtöltötte Budapest

legnagyobb színházát. A jubileumi
diszelőadás gazdag műsorával a ma-
gyar gondolat, a magyar dal és a ma-
gyar művészet felejthetetlen' ünnepe
volt. A csodálatos cserigésű magyar
nyelv minden szépsége feltárult előt-
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tünk, amikor Szabó Dezső műveiből
adtak elő egyes részeket a legkivá-
lóbb magyar szinészek.

Szabó Dezsöt legelsőnek egy ma-
gyar parasztgazda üdvözölte. Móricz
Zsigmond üdvözlő beszédét közbe-
jött betegsége miatt más olvasta fel.
Oe ezekből a szavakból, azután Ju-
hász Gyulának és Mécs Lászlónak
Szabó Dezsőhöz írott verseiből lát-
tuk azt, hogy a magyar paraszt és a
magyarság igazi nagyjai mennyire
meg tudják becsülni és milyen mé-
lyen meg tudják érteni egymást. Pe-
dig Szabó Dezső jubileumán ennek a
megértésnek nagyon sok mestersége-
sen felál1ított akadályt kel1ett legyőz-
nie. Oe a magyar végzetnek micsoda
megtörését jelentette az az örvende-
tes tény, hogy a katolikus papköltö
(Mécs L.) eljött a keresztyénség ha-
lálos el1enségévé kikiáltott kálvinista
írónak a jubileumára és ünnepi, papi
reverendájában lépett a színpad ra, s
ö maga szavalta el Szabó Dezsőhöz
írott gyönyörű költeményét! Sz. P.

Képzömfivészeti Szemle.
Április 16-30. rendezték a Nem-

zeti Szalonban kiállításukat a "ma-
gyar képltok", Műveik között járva,
azokból világosan kiolvassuk céljai-
kat: nemzeti művészetet követelnek
ezek a művészek és témáikat szíve-
sen merítik a nemzeti megújhodás
önök hordozój ából, a népből. Borom-
isza Tibor vízfestményei lehellet-
finom tónusaikkal, olajfestményei
nagyvonalú kompozicióikkal, harsogó
színeikkel tűnnek föl. Hangulatos
művész Antal József, különösen poé-
tikus paszteljei tetszettek. Büky Béla
epikus tehetség, szeret jelenetsoroza-
tokban gondolkozni. Ulvéri Béla né-
hány vonal1al ködös, sejtelmes képe-
ket fest, eredeti felfogásban. Littkey
György a síkábrázolás híve, szereti a
figurális képeket. H angai Szabó M ik-
Jós különös, élénk színeivel, Imreh
Zsigmond (a legkonzervatívabb) íz-
léses tájképeivel. Adámfly László,
Fáy Aladár és Nagy Nándor nem
mindennapi természetérzékükkel kel-
tenek figyelmet. - Május 7-21. a
Beletontűtedí Művésztelep ál1ított ki
Nemzeti Szalonban. A természet és a
magyar vidéki élet jeleneteit keresik
a Balaton környékén. Helyhez." nem
kötve dolgoznak ennek a művész-
telepnek tagjai s így mindegyik meg-
őrzi és fejleszti festőegyéniségének
eredeti vonásait. Fáy Lorént a világos
színeket, biztos körvonalakat, leegv-

szerűsített rajzot szereti, derűs mű-
vész. A barna .különböző árnyalatai-
ban szereti festeni kissé stilizált tái-
képeit Freytag Zoltán. Tisztán festői
látásról tesznek tanuságot Halápy
Ján?s színfoltokból komponált képei,
Gaal Ferenc finom fényárnyék játé-
ka, Kún István érdekes színvíziói.

A Műteremben rokonszenves
művészpár mutatkozik be május 18-
tói 31-ig. Pártay István főleg mint
grafikus érdemel elismerést, jellegze-
tes magyar fejeivel, bibliai ábrázolá-
sai val nagy természetszeretetről ta-
nuskodó növény- és ál1atképeivel.
Arcképein a belső egyéniséget akarja
megragadni. Felesége, Eber Anna

'vonzódik a misztikus tár.gyakhoz,
inkább szeret képzeletból. mint ter-
mészet után festeni, de jelentős táj-
képei is figyelmet érdemelnek.

Dr. Györy Aranka.

Trócsányi László:
A német protestantizmus a Har-

madik Birodalomban. Budapest, 1939.
106 lap.

A német egyházi helyzet alakulá-
sa nálunk mindig érdeklődésre tart-
hat számot s azért bizonyára sokan
veszik kezükbe majd ezt az ügyesen
megírt könyvet is. Trócsányi nern az
események sodrában kialakuló törté-
nelmet írja meg (ez ma még nagyon
is áttekinthetetlen), hanem azt il jogi
helyzetet igyekszik feltárni, amelybe
a német evangélikus egyház került s
azokat a jogi intézkedéseket pró-
bálja felvázolni, amelyekkel az "gy-
házi harc folyamán zsákutcába ke-
rült ál1am a kibontakozás útjait ke-
resi. Ez tanulmányának legértékesebb
része. A könyvön érezhető Trócsányi
erős szirnpátiája a nemzeti szocializ-
mus iránt s ezért nem mindig igazsá-
gos az egyház sajátos mivolta és
szükségletei iránt. Teológiai vonat-
kozások tekintetében természetszerű-
leg meglátszik, hogy jogász írta a
könyvet, aki csak másodkézből és
nem mindig a legmegfelelőbb mun-
káknál keresi a tájékoztató szempon-
tokat. Innét érthetők naivitá sai (pl.
az egyház és ál1am viszonyáról szó-
ló "szel1emtörténeti" visszapillantás-
ban), sőt néha vaskos tévedései külö-
nösen evangélikus vonatkozásban (pl.
Luther "két jelentős munkájá"-ról,
5. Ip.). Tudnia kellene azt is, hogy
ma nem lehet "birodalmi egyházv-ról
írni. Oe e megjegyzések nem ront-
ják le a könyv értékét. V. K.
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'EGYOTT ISTEN ELÓTT
"Egymás terhét hordozzátok (Gal. 6, 2/a.), minden imádsággal és

könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által... minden szen-
tekért!" (Ef. 6, 18.)

Június folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szokturrk rendszeresen imádkozni az ifjúságé rt, - hogy nem
vesszük magunkra imádságainkban a szülök tenhét, - hogy a nemzedékek
küzdelmében egyik a másikra tolja a felelősséget, - hogy mindnyájunkat
sok mulasztás terhel az ifjúság gondjai tekintetében;

adjunk hálát az Istennek,
hogya régi nemzedékek bűnei ellenére folytatást ad az ifjúságban a ma-
gyar nemzetnek és a keresztyénségnek, - hogy a magyar ifjúság közt
sok jele van a Szentlélek működésének, - hogy még lehet egymásért
imádkoznunk;

könyörögjünk az Istennek,
'hogy a régi nemzedék mutasson példát az ifjúságnak a naponkénti meg-
térésben, önzetlenségben, áldozathozatalban, a 'haza igazi szeretetében, -
hogy az ifjúság az Ö akaratát teljesítse, és ne a világot szeresse, - hogy
az iskolán kívüli ifjúság (pl. inasok, gazdaifjak) ne emésztödjenek el a
mindennapí kenyér gondjában, - hogy az iskolás ifjúság alázatosan ké-
szüljön az életre, - hogy a két nemzedék együtt szentelődjék meg Krisz-
tus evangéliomától, - hogy indítsa a szülőket rendszeres imádkozásra
_gyermekeikért, - hogy indítson rnindnyájunkat rendszeres imádkozásra a
szülök helyett a keresztyénség és népünk új nemzedékéért.

Oh, örökkévaló Atya, mindenható n- Isten! Megalázott szívvel járu-
lok atyai irgalmasságod színe elé, és könyörgök: légy kegyelmes, gond-
viselő atyjok Tőled nekem adatott gyermekeimnek. Legelőször adjad
megtudnom, hogy az én gyermekeim a Te ajándékod, a Te kezed formálta
őket, a Te kezed ereje által hozattak e világra; hadd forgassam ezt szün-
telen elmémben, hogyannál nagyobb atyai szorgalommal igyekezzem ró-
luk való gondviselésre. Tarts meg engem a Te atyai jó akaratod tetszése
szerint életben és egészségben, és áldd meg kezem munkáját, hogy legyen
miből táplálnom édes magzataimat és őket a Te neved dícséretére nevel-
nem. Szent Úr Isten! Szenteld meg gyermekeim szívét, hogy mindenek fe-
lett igaz istenfélelemben, keresztyén szeretetben és szent Fiadnak, a Jézus
Krisztusnak igaz ismeretében erősödjenek. Plántáld szívükbe a kegyes
engedelmesség lelkét is, hogy minden tisztességgel szeressék és megbecsül-
jék szüleiket és mindazokat, akiket illet, - hogy elvegyék az áldást, ame-
lyet igértél minden engedelmes és jó erkölcsű gyermeknek. Tégy jól
velük, hogy gyarapodjanak bölcseségben, testük állapotában, Előtted s
emberek előtt való kedvességben. Örizd meg őket minden botránkozástói,
hogy a hívságos élet őket meg ne csalja. Ne engedd, hogya hitetlenek
tanácsán járjanak, vagy a bíinösök útján megálljanak. Oh Uram, szenteld
meg gyermekeim szívét, hogy csak a jók társaságában találtassanak,
.azokéban, akik félik a Te szent nevedet. Minthogy ezekben az utolsó idők-
ben sokan a hittől elszakadnak, hitető lelkekhez s ördögi tudományokhoz
figyelmeznek, - légy kegyelmes szegény gyermekeimnek, hogy el ne tán-
torodjanak az igaz hittől, és el ne szakadjanak az úr Jézus Krisztustól.
Végezetre parancsolj a Te szent angyalaidnak az én gyermekeim felől,
hogy megőrizzék és kezükön hordozzák őket. És mikor isteni bölcseséged-
ből előhozod életük határát, add, hogy a Jézus Krisztusban való hit által
boldogul meghalván, juthassanak örömmel a Te dicsőséged széke elé.
Ámen.

(Torkos András: ,Engesztelő áldozat", 1764. nyomán).
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Néked a tiszta és szent, ártatlan angyalok szolgálnak,
Szűntelen való felszóval kiáltnak:

Szent, szent, szent lsten, te seregeknek vagy Ura, Istene.
Teljes a menny s föld nagy dicsőségeddel.

Apostoloknak és prófétáknak dicső szent seregi,
Mártiromoknak dicsérnek seregi.

Téged e földön keresztyéneknek szent gyülekezete,
Atya Úr lsten, mindenkoron dícsér.

És tiszteletes te S):ent Fiadat, az Úr Jézus Krisztust
És vígasztaló Szent Lélek Úr Istent.

Te dicsőségnek, Úr Jézus Krisztus, vagy örök királya,
Atya Istennek egyetlen egy Fia.

Oltalmazzad meg veszedelemtől a te népeidet,
Oltalmazz bűntől mindenkoron minket.

Dícsérünk téged, mennyei Atyánk, a te Szent Fiaddal.
És mindörökké Szent Lélek Istennel.

Te Deum laudamus, somma szerén!.

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

A folyóirat elfogadása el6fizetési kötelezettséggel jár.



1939. Június. A "Keresztyén Igazság" melléklete.

Magyar élet és történet.

A töt egyházi irodalomról

adott ki figyelemreméltó tanulmányt
Szilády Jenő budapesti segédlelkész, .,A
magyarországi tót protestáns egyházi
irodalom 1512-1711" címen. (Budapest,
1939. A szerző kiadása; 212 lap). Mun-
kája úttörő kísérletnek számít, ez szab-
ja meg értékét és magyarázza meg fo-
gyatkozásait. Elismerést. érdemel azért,
hogy a magyar evangélikus, illetve pro-
testáns .egyháztörténetlrás előtt egy ed-
dig meglehetősen elzárt területet nyi-
tott meg és a magyarországi tót evan-
gélikusság történetének egy részletéröl
elég részletes ismertetést nyújtott a tót
nyelvet nem ismerő magyar szakkörök-
nek és érdeklődő közönségnek. Igy rá-
világit arra a sokak előtt ismeretlen
tényre, hogy a 16-17. században töt
nyelvű irodalom valójában még nincs,
mert az irodalom nyelve voltaképpen
cseh. Cseh hatások egyébként is jelen-
tősen érvényesülnek eleinte, mígnem a
tót evangélikusok hitvallásos öntudata
megkezdi ezeknek a hatásoknak kikü-
szöbölését. Feltünő, hogy a 16. század-
ból még ilyen cseh-tot nyelvű, de fel-
vidéki eredetű irodalomnak is csak na-
gyon kevés emléke maradt. Legnagyobb
gazdagságot és legtöbb eredetiséget a
cseh nyelvű tót egyházi irodalom az
egyházi énekköltészet terén mutat. Kü-
lönösen kiemelkedik itt Tranovsky
György és híres, sok bővítéssel ma is
használt énekeskönyve, a Cithara sanc-
torum. Ezt beható részletességgel ismer-
teti, bár éppen vallásos-tartalmi értéke-
lésében még többet is nyújthatott vol-
na a szerző. Meglepő az a közlése, hogy
Sztripszky Hiador Tranovskynak egy
eddig ismeretlen s a Cithara első kiadá-
sánál négy évvel korábban megjelent
énekeskönyvét fedezte fel. Ennek iga-·
zolását kíváncsi an várjuk.

Ra kell mutatni a könyv néhány főbb
hiányosság ára is, annál inkább, nehogy
egy-két nyilvánvaló tévedését biztos
megállapításként vegyék át azok, akik
azt ellenőrizni nem tudják. Igy a legje-
lentősebb és feltűnést keltő megállapí-
tása a szerzőnek, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia birtokában levő és
Rimay Jánosnak tulajdonított kézirat

alapján három állítólag tótból fordított
magyar ének és négy tót (cseh) nyelvű
ének szerzőségét határozottan Rimay-
nak tulajdonítja. Ámde a közölt magyar
énekek közül az "Ime az nap nyugodni
ment" kezdetű nyilvánvalóan Herzog
János Frigyes "Nun si ch der Tag geen-
dat hat" kezdetű énekének fordítása.
Herzog pedig jóval Rimay halála utan
született, így hát Rirnay nem fordíthat-
ta az ő énekét sem magyarra, sem tót-
ra, sőt az említett kézirat ilyenformán
nem lehet a Rimayé, Ugyanez okból erő-
sen kétségessé válik az is, hogy a tót
énekek szerzője szintén Rimay lenne.
Nem tisztázza a szerző a Cithara állító-
lag egyetlen magyar eredetű énekének'
a kérdését sem. Általában nem fordí-
tott elég gondot az énekek eredetének
himnológiai vizsgálatára, sem tartalmuk
vallásos-teológiai értékelésére. Teológiai
ítéletei különben is fogyatékosak, így
pl. különös, hogy a misztikát közeli ro-
konságba igyekszik hozni a reformáció-
val, különösen annak hitfogalmával. A
hibajegyzékben felsoroltakon felül is
számos sajtóhiba maradt még a könyv-
ben, ezeknek külön jegyzékbe foglalása
és a könyvhöz csatolása igen kívánatos.

E tanulmány alapján várjuk a szerzö-
től, hogy megkezdett munkáját egyre
inkább elmélyedve folytassa és a hazai
evangélikus tótság történetére vonat-
kozó ismereteinket további gondos ku-
tatásokkal g azdag ítsa. Reméljük, hogy
ezt meg is kapjuk tőle. W. D.

Schmidt János:
.Némei telepesek bevéndorlése

Hessenből Tolna-Baranya-Somogyba
a XVII/. század első felében"

című műve úgy tekinthető, mint első
részlettörlesztese annak a nagy adósság-
nak, amellyel a magyar evangéJikusság
önmagának, de a nemzetének is tartozik.
Egyetlen magyarországi keresztyén egy-
ház híveinek település- és népiségtörté-
nete sem tükrözi vissza olyan jellegzete-
sen a magyar föld lakosságának elemi
erejű történeti szélviharoktól gyakran
végigpusztított életét, mint éppen, az
evangélikusoké, éppen ezért a részlet-
tanulmányok elvégzése és összefoglaló
művekbe való tömörítése sehol sem
olyan sürgős, mint nálunk. A szerzö a
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részlettanulmányok egyik legnehezeb-
bikének elvégzését vállal ta. A hesseni
telepesek Magyarországba vezető útj á-
nak és itteni vándorlásának rajza pá-
ratlanul aprólékos és sokoldalú kutató-
munkát igényelt. A szerző minden pon-
ton nagy felkészültséggel és odaadó
szeretettel végezte munkáj át. Különöseu
figyelemreméltó, hogy a tudományos
célokon túl a magyar-német viszony
tisztázását is szemmel kíséri és a két-
száz éves békés együttélésnek' további
folytatását szeretné munkálni. Rámutat
arra a tényre, hogy a magyarság milyen
nyílt sz ívvel adott gazdag lehetőségeket
bíztosító otthont a telepeseknek és
míndmáig milyen síma volt a feltörekvő
nérnet utódok útja a legmagasabb állá-
sok felé is, és mint fizetett az idetelepe-
dett nérrietség a magyarságnak ezért az
önmagát emésztő jóságáért egészen a
legújabb időkig becsületes hűséggel.
Teljesebbé tette volna a nagyjelentőségű
tanulmány értékét egy jól áttekinthető
összefoglalás és szemléltető térkép: Mi-
Iyen áldásos volna, ha ez az értékes kez-
deményezés többek között azt is ered-
ményezné,hogy az evangélikus telepü-
lés- és népíségkutatók között munkakö-
zösség alakulna ki a további ·feladatok
vállvetett és közös szernpontú elvégzé-
sére. M.

A Magyar Statisztikai ZsebköJ;lYN
VII. évfolyam ának második kiadása jel-
legzetesen mutatja azt a frisseséget, öt-
letességet és alkalmazkodó képességet,
amellyel ennek a pompás kis évkönyv-
nek szerkesztöség e dolgozik. A rendel-
kezésre álló rövid időhöz képest meg-
lepő teljességgel sorakoztat ja fel a visz-
szacsatolt területekre vonatkozó adato-
kat és néhány oldalon hű képet tud adni
a leglényegesebb tényekről. Lehetetlen
'végigkísérni a számokba foglalt élet-
jelenségek változásait az elmult eszten-
dőben, csak ízelítőül emelünk ki néhá-
nyat. Megdöbbentő a törvényhatósági
joggal felruházott városok természetes
.szaporodásának esése: 1.9 ezrelékről
1.3 ezrelékre zuhant. Ha figyelembe
vesszük a' városokba tódulás egyre nö-
vekvö mérvét, szorongva kell gondol-
nunk a sokszor hangoztatott mondásra:
"a nagyvárosok a népesség temetői".
Örvendestes jelenség a férjhezmenők
legegészségesebb .korcsoportjénak emel-
kedése: 1937-.ben 5QOO-rel több 17-19
éves menyasszony volt, mint az előző
évben. Hogy néhány az evangélikusságra
vonatkozó adatot is említsünk: a tiszta
evangélikus házasságok száma 2495~ről
:2606-,ra, a vegyesházasságoké 1999-ről
,~,137-re emelkedett, ez utóbbi százalék-

ban kifejezve: 44.5%-ról 45.1%-ra nőtt;
1936-ban még 2051 volt az evangélikus-
ság természetes szaporodása, 1937~ben
már csak 1841. 1936-ban 318 volt az evan-
gélikus öngyilkosok száma, 1937 -ben pe-
dig már 352. És folytathanánk ezt a szá-
rnunkra nagyon kevés vígaszt, de annál
több ítéletet tartalmazó sorozatot-a vég-
telenségig. Mind arról tanuskodik, hogy
nagy szüksége van az evangélikusságnak
Isten megsegítő kegyelmére. -y.

Temesváry Pelbárt:
Mik,ént látják az erdélyiek az er-

délyi kérdést? Pécs, 1938. 43 lap.
A pécsi m. kir. Erzsébet Tudomány-

egyetem kisebbségi intézetének ötödik
kiadványa ez a kis füzet. Három kérdést
tárgyal. A ném et kisebbség magatartá-
sát az erdélyi magyarokkal szemben.
Az erdélyi magyarság gazdasági erővi-
szonyait "és az erdélyi magyar kultúr-
politikát. Részletesebben csak az első
kérdésről szól. A többi vázlatos. Az egy-
házzal kapcsolatos dolgokban inkább
csak a római katolikus viszonyokat is-
meri. b.

.Il 1:111>11.0 vl1lJga.
Mo,rton H. V.:

Auf den Spuren dell Meisters.
Berlin, 1939. Dietrich Reimer kiadá-
sa, 327 lap, ára 7, kötve 8,50 RM.
Ez a könyv egyike a legjobbaknak,

amelyek az utóbbi évtizedek során a
Biblia földjéről, Palesztinaról megjelen-
tek. Az angol szerző valóban Krisztus-
nak, a Mcsternek a "nyomdokain" ve-
zeti az olvasót végig a Szentföldön. A
,köny,v minden lapján érezzük, hogy a
szerző nem a kirándulónak a kiváncsi-
ságával, vagy az' érdektelen utazó ka-
landvágyával, hanem a Bibliában élő hí-
vő keresztyén lélek áhítatával és szent
alázatával' já,rta be a szent helyeket:
ezért látja meg mindenütt és tudja az
olvasóval' -is megláttatni a "Mester nyom-
dokait": A mellett az angolokat jellem-
ző nyiltsággal és nyitott szernmel néz,
figyel meg' s :így leírása rendkívül szem-
léletes,eJeveI;!. Az' áhítatos és mégis
riyiltszernű írást azután rendkívül elmé-
lyíti nagyszerű történeti tudása, mellyel
a Szentföld történetet belefonja útleirá-
sába. A könyv áhítatos hangulatat csak
fokozza az, hogy bár a szerző minde-
nütt a mai Palesztinát írja le, az ország
mai nagy életkérdései teljesen 'kiszorul-
a ,lát6határból. Viszont a keresztyén fe-
lekeztek megismerése szempontjaból is
réM,kíV\il tail,41ságos, amit ? szent ,f,le-



lyeken uralkodó viszonyokról ír. Mor-
ton írása azok közé a kevés szárnú köny-
vek közé tartozik, amelyeket valóban
érdemes elolvasni nemcsak minden lel-
késznek, hanem minden hívő keresztyén-
nek is. . K.

Bibelhilfe für die Gemeinde.

Leipzig, Gustav Schloessmann ki-
adása.
Ennek a pompás sorozatnak mái'

több kötetét ismertettük .. Möst megvan-
nak benne Pál apostolnak az összes le-
velei s így egyik része le van zárva. Az
utóbbiak során különösen értékes Brun-
ner Emil "Der Römerbrief" című kötete
(150 lap, ára 2.10 RM). Brunner a Római
levél súlyos gondolatmeneteit nagy pe-
dagógiai érzékkel tudja az olvasó előtt
világossá tenni s még sem alkuszik el
semmit az Irásból. Igen riagy mértékben
megkönnyíti a Pál apostol gondolatvi-
lágába való behatolást és a levél helyes
megértését, hogy a kötet végén rövid.
de mégis alapos és világos összefoglalá-
sokat ad néhány sokat vitatott "foga-
lom"-ról, mint "Isten igazsága", "hit",
"kegyelem", "törvény", "lélek", "Szent-
lélek", "hústest", "predestináció" stb.
Brunher könyve joggal állítható Althaus
nagyon elterjedt kommentárja mellé és
kívánatos, hogy azt nálunk is sokan ta-
ruilrnányozz ák. - Mellette figyelmet ér-
demeI Stange Erich "Der zweite Korin-
therbriet" című kötete is (86 Iap, ára 1.70
RM). ft. II. Kor. a sok személyes termé-
szetű utalás és vonatkozás miatt Pálnak
legnehezebben érthető levele. Starige
kissé retorikus stilusban, de általában
véve ügyesen hozza, közelebb hozzánk
a levél gondolattartalmát. Arra törek-
szik, hogya levél isteni igéjét megszó-
laltassa. Ezt megkönnyíti az "engeszte-
lés igéje" címen adott összefoglalás is.
míg a történeti helyzetből származó ne-
hézségek megértését a viszonylag hosz-
szú bevezetés segitségével igyekszik le-
győzni.

Ugyane soroza tunk egyik legjobb.
kötete Schneider Johannes "Der Heb-
réerbriet' c. kommentárja (131 lap, ára
2.60 RM.) A szerzö nagyon ügyesen tudja
megvilágítani a Zsidókhoz írt levél sok-
szor nagyon is szövevényes gondolat-
menetét. A legfőbb hangsúlyt Jézus
Krisztus főpapi méltóságának és engesz-
telő áldozatának értelmezésére fordítja:
az alapvető fogalmak gondos tisztaza-
sával sikerült is neki megszólaItatni ezt
az egyik legfontosabb újszövetségi ira-
tot. E kötet tanulmányozását nagyon
ajánljuk az Irással foglalkozó lelkészek-
nek és nem-lelkészeknek.
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Az ószövetségi sorozatból két UJ
kötet fekszik előttünk. Egyikben Hertz-
berg Hans Wilhelm "Der Zweite Jesaja"
címen (182 lap, ára 3.20 RM.) Ezs. 40-
66 fejezeteit tárgyalja és pedig oly mó-
don, hogya tulajdonképeni prófétai
iratnak a 40-55, fejezeteket veszi, mig
56-66 függelékek sorozata. Hertzberg
Deuteroezsajásban az Oszövetség evan-
gelistáját szólaltatja meg, Rendkívül
erőteljesen domborít ja ki a könyv igei
tartaimát s az olvasó érzi: a szerző nem
a tudós gőgjévei, hanem a hívő aláza-
tával olvassa azt az írást. Nagy tudo-
mányos készültségét is szolgálatába tud-
ja állítani az Irás helyes értelmezésének
s evvel végre olyan kommentárt alko-
tott, melyet valóban használhat lelkész
és Bibliát olvasó keresztyén egyaránt.
- Ugyancsak elísmerés illeti meg Jep-
sen Alfred "Das Zwölfprophetenbuch"
c. kötetét is (200 lap, ára 3.20 RM.). Mint
a szerző rnondja, célja az, hogy a tár-
gyait prófétai írásokat "történelmi és
teológiai tartalrnukkal" tegye érthetővé
a mai ember számára. Ezért főtörekvé-
se, hogy a próféták "üzenetét" dolgoz-
za ki. Azt kell mondani, hogy ez álta-
lában sikerült is. A tudományos kérdé-
sek háttérbe szorulnak, bár a hozzáértő
olvasó mindenütt érzi őket a sorok rnö-
gött. Egyes prófétáknál, mint Ámósnál,
Mikeásnál, Náhumnál, Zak. 1-8-nál új
rendezésben adja a szöveget: ez is azt
célozza, hogy az illető próféta üzene-
tét világosabbá tegye. Ajánljuk eköny-
vet is olvasóinknak.

A .Bíbelhilf e für die Gemeinde" egyi-
ke a lezhasználhatóbb segédeszközök-
nek a Biblia tanulmányozásánál és az
ígehirdetésnél. K.

Bultmann Rudolf:
Das Johannes-Evangelium (a Kri-

tisch-exegetischer Kommentar über
das Neue Testament c. sorozatában).
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht
kiadás, ára folytatásonként (külföl-
dön) 2.25 RM.
Bultmannak ebből a nagyjelentőségű

kommentárjából eddig három füzet je-
lent meg, mely az evangéliumot 8, 44-ig
tárgyalja. Már az eddig megjelent ré-
szekből is látható, hogy ez a kommen-
tár nemcsak a tudományos teológiai
kutatásnak, hanem az újabb írásmagya-
rázati munkának is nagyjelentőségű ese-
ménye lesz. Rendkívül nagy gonddal
dolgozza fel a 4. evang éliumra vonat-
kozó szerteágazó kutató munka ered-
ményeit s ért ahhoz, hogy a szövegbe
való elmélyedéssel feltárja arinak rend-
kívü)i gazdagságát. Bultmann kritikai
beállítottsága érthetővé teszi, hogy a 4.
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evangéliumot általában hellenisztikus
hátterének a kidomborításával magya-
rázza, azonban ez nála nem jelent egy-
oldalúságot; nagy figyelemben részesíti
az Ószövetségból és a késői zsidóságból
adódó szempontokat is. Hozzá még tudo-
mányos gazdagsága mellett is áttekint-
hető, világos és tömör, anyagának ügyes
csoportosítása pedig alkalmassá teszik
a használatra akkor is, ha valaki nem
kimondottan tudományos elmélyedés
céljából, hanem a gyakorlati lelkészi
szolgálatra való készülés érdekében ve-
szi a kezébe. K.

Reisner Erwin:
Der Brief an die Hebréer, Mün-

chen, 1938. Kaiser-kiadás, 299 lap,
ára 5.30, kötve 6.50 RM.
A szerző "elmélkedések"-nek nevezi

könyvét, a valóságban azonban ennél
többet ad: a Zsidókhoz írt levél általa
készített fordításához fűzött kommen-
társzerű elmefuttatásokat. Helyenként
egyenesen magyarázza is aszöveget,
legtöbbször azonban inkább a szövegből
kiindulva vezeti végig a gondolatait. En-
nél a módszernél érthető, ha könyvében
nem annyira azt találjuk. amit a levél
maga mond, hanem inkább a szerzönek
sok, nagyon tanulságos elmefuttatását
(sokszor mai kérdésekről). Ezekban van
a könyv értéke. A szerző által elmon-
dottakat azonban többször csak erősza-
koltan lehet összefüggésbe hozni a Zsi-
dókhoz írt levél gondolattartalmával,'
amit mutat az is, hogy a szerző több-
ször kénytelen erőszakosan fordítani,
valamint egyes fogalmaknak mélyebb,
sőt allegorikus értelmet tulajdonítani,
ami azután viszont olyasmire vezet,
amit modern értelemben vett "gno-
sis"-nak nevezhetünk. Igy pl. nagyon
megkérdőjelezhető, amit a "kezdet-vég"
sémája alapján fejt ki s ami az eszcha-
tologia 'spiritualizálására vezet. Másfe-
lől vannak nagyon értékes fejtegetései
is pl. amit -a "második megtérés" kap-
csán íro K.

Mühlhaupt Erwin:
Luthers EvangeJien-AusJegung.

Göttingen, 1938, Vandenhoeck &
Ruprecht kiadása, 1. kötet 304 lap,
külf. ára 8.85 RM, előfizetésben 8.10
RM. A további folytatások ára 1.35
RM.
Erre a nagyjelentőségű vállalkozásra

már a mult év sz.eptemberében felhívtuk
a figyelmet. Azóta az 5. füzettel befeje-
ződött az első kötet, sőt már a 2. kötet-
ből is megjelent egy Tüzet. Az 1. kötet
Jézus gyermekségi .történetére vonat-

kozö anyagot (Máté 1-2. és Luk. 1-2.)
hozza. Műhlhaupt rendkívüli gondosság-
gal válogatta össze Luther prédikációi-
ból és egyébkériti irataiból az anyagot.
Attekintve az 1. köteten, meglepődve ta-
pasztaljuk annak gazdagságát és a mai
használat számára való alkalmatosságát.
Csodálatos Luther szempontjainak, ma-
gyarázó rnűvészetének a gazdagsága,
csodálatos az is, hogyan tud az Irásban
mindent annak tulajdonképeni lényeg.
tartalmára összpontosítani. De viszont
ez érteti meg, hogy nem mindig köny-
nyű olvasmányt kapunk. Már csak azért
sem, mivel Mühlhaupt nem simít Luther
szöyegén, nem. rövidít, sőt sokszor pár-
huzamos anyagot is közöl. De aki nem
sajnálja a fáradságot, az annál több ha-
szonnal forgathatja e lapokat. Bárcsak
ott volnának minden evangélikus ige-
hirdető asztalán: megtermékenyülne, el-
mélyülne és evangéliumibbá válna általa
az .igehirdetésűnk. ,A megindult második
kötet Máté 3, 1-5, 12 magyarázatát tar-
talmazza. K.

Asmussen Hans:
Das erste Semuellsbuch. München,

1938. Kaiser-kiadás, 174 lap, ára 3.70
RM. -
Nem az Otestamentom körül vívott

harcok kész tették Asmussent könyvének
megírására. Egyszerűert végig kíséri a
kiválasztott és elvetett Saul s a maga
kir ályság ában várakozva hívő Dávid
történetet. Ezzel· kapcsolatban nem tér
ki a felvetődő vallástörténeti és iroda-
lomtörténeti kérdésekre. Sámuel első
könyvét egységes szerkezetűnek tartja.
Nem szükséges több forrást feltételezni.
A királyválasztásnál pl. tagadja, hogy
két különböző megítéléssel írt közlésröl
lenne szó. A királyság bevezetése bűn
volt, amit azonban Isten az üdvösség
munkálására használt fel. Valami hozzá
hasonló történt sokkal nagyobb mére-
tekben a kereszten is. A gyülekezetnek
akar szolgálni ez a könyv. Szerzője azt
mondja: "boldog lenne, ha könyve elér-
né, hogy néhány lelkész a gyülekezeté-
nek, néhány apa a családj ának, néhány
anya a gyermekének továbbmondaná azt,
amit olvasott belőle". b.

Keres:tyén tan1tás.
Heim Karl:

Glaube und Denken. Grundle-
gung einer christlichen Lebensan-
schauung. IV. javított és bővitett ki-
adás. Berlin, 1938. Furche-kiadás, 264
lap, ára 3.60, kötve 4.35 RM.
Az újkori' csillagvizsgálás Koperni-'

kusz nyomdokain fényévek .-rnillióinak



egységülvételével tárta fel előttünk a
fizikai világ határtalanságát. Ez az egyik
tényálladék, melyből Heimnek, a hírne-
ves tübingeni professzornak probléma-
fejtése kiindul. A másik az, hogy a je-
lenkorban új erőre kapott az a felfogás,
mely Istent és a világot közvetlenül
egybefoglalja és a természetben, a
vérségben, a fajiságban megnyilatkozó
őserőt isteníti (naturalizmus, pantheiz-
mus). Ez a kettős tényálladék adja fel
a jelenkori keresztyénség számára azt
a döntő jelentőségű és égető kérdést,
hogy fenntartható-e ma és milyen érte-
lemben, milyen módon Isten világfölöt-
tisége (transcendentiája), melynek tu-
data a keresztyén hittől elválaszthat-
lannak látszik (Mi Aiy ánk, ki vagy a
mennyekben!). Heim fínom, de éles és
életbevágóan jelentős fogalom-elhatáro-
lások útján jut el Isten világfölöttiségé-
nek egy olyan új értelrnezéséhez, mely
alkalmasnak tűnik fel arra, hogy a hit
és a gondolkodás érdekeit egyaránt ki-
elégítse s így keresztyén valóságszem-
léletünk számára új alapot vessen. A ne-
gyedik kiadás ezt az új alapvetést még
világosabban és határozottabban igyek-
szik kidolgozni, mint az eddigiek. Heim
művét igen melegen aj ánliuk tájékozta'
tásul a világnézetek mai harcában.

P. K.

Zeugen des Wortes.

Freiburg, Herder-kiadás.
Ennek a pompás sorozatnak már

több kötetét ismertettük. Most azok a
kötetek fekszenek előttünk, melyek régi
egyházi irók műveinek fordítását adják.
"Die Briefe des HI. Ignátius von Antio-
chia" (56 lap, ára 1.20 RM) címen Win-
terswyl A. Lajos Ignatius apostoli atya
hét levelét fordítja le: e Jevelek ' a leg-
fontosabb emlékeink a második század-
eleji keresztyénségről s azért megjelen-
tetésük fokozottan örvendetes. Augus-
tinusnak a János első leveléröl mondott
prédikációit "Gott is die Liebe Predig-
ten des HJ. Augustinus über den 1. Jo-
hennesbriei" (155 lap, ára 2 RM) cí-
men Hofmann Frigyes fordította le.
Augustinusnak ezek a prédikációi igen
fontosak e nagy egyházi tanító megis-
merése szempontjaból s a mellett ma is
rendkívül elevenen hatnak. Hogy mit
jelent Augustinus számára a szeretet,
azt ebből az írásából rendkívül szernlé-
letesen ismerhetjük meg. Cyrill jeru-
zsálemi püspök ú. n. mystagogikus ka-
techéziseit "Des HI. Bischofs Cyrill von
Jerusalem Reden der Einweihung" (57
Iap, ára 1.20 RM) elmen ugyancsak Win-
terswyl fordította le. A negyedik század'
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közepén Nagy Konstantinusz által dia-
dalmaskodó, de e mellett az ariánusok-·
kal súlyos vitában álló és erősen a po-
gány misztérium-vallások hatása alá ke-
rült keresztyénségnek Cyrillus e taní-
tásai egyik legszemléltetőbb emléke. Az
egyik katechezis tanulságos annyiból is,
hogy megismerteti velünk az ókori úro
vacsorai istentisztelet rendjét. Végül a
középkorba vezet Bonaventura egyik
kisebb iratának a fordítása ,.Die Welt als
Zeugnis des Wortes" (45 lap, ára '1.20
RM). Ez a kis irat, amely tulajdonképen
az ismerés különféle fajairól szól, ma
annyiban tanulságos, hogy bepillantást
nyujt a skolasztika gondolkodásmódjába
és abba, amit a ma a theologia naturalis
kérdése címen szoktunk tárgyalni. Ar.
egyes köteteket ügyes bevezetések teszik
használhatóbbá. Jó volna azonban, ha
rövid jegyzetek is megvilágítanák a mai
teológiailag nem képzett olvasó szá-
mára a sokszor szokatlan fogalmakat és
gondolatmeneteket. K.

Sasse Hermann:
Kirche und Herrenmehl, München,

1938. Kaiser-kiadás, 79 Iap, ára 1.50
RM.
A németországi egyházi helyzet is-

mét égetövé tette az úrvacsora kérdését
s ez az irodalomnak nagy áradatát in-
dította el. Ebből az áradatból messze ki-
emelkedik Sasse írása a lutheri és az
egyházi álláspont nyomatékos és erő-
teljesen megalapozott érvényesítéséveI.
Az egyházat egyedül Krisztus jelenléte

. teszi egyházzá, Krisztus pedig igéjében
és a sakramentomban van jelen. Ez ira-
tának alapgondolata, rnelyet azután
nemcsak a szerzési igék értelmének a
megállapításával, hanem az úrvacsora
újtestamentomi valóságának az egyház
életébe való beleállításával fejt ki. Ezt
a világos, sokszor nagyon élesen meg-
fogalmazott írást mint a mai időkben
ritka nyíltságú vallástételt minden evan-
gélikus lelkésznek olvasnia kellene.

K.
Kleineidam Erich-Kuss Otto:

Die Kirche und die Welt. Salz-
burg, 1938. Anton Pustet kiadása, 275
lap, ára 4.20 RM.
Ez a gyűjtemény a művelt katoli-

kusság részére készült. Felöleli mind-
azokat a dolgokat, amik egyrészt a ka-
tolicizmus tanai részéről magyarázatra,
vagy az összefüggés megmutatására szo-
rulnak, másrészt pedig a jelen kérdé-
seire a kat. egyház részéről döntő fele-
letek adására alkalmasak. Nem kateli-
kus olvasó részére főleg azért nyúit so-
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kat, mert meggyőződhetik róla, hogy
amit saját tanítói részéről a katoliciz-
mussal szemben elfogultságnak minősí-
tett, az mégsem volt elfogultság, mert
a neves kat. szerzők ezt egészen termé-
szetesen tárgyalják. Észreveheti azután
azt, hogy milyen erős oldala' a katoli-
cizmusnak a filozófia, a tradició tiszte-
lete, és hogy végeredményben attól az
állapottól, amelyikben a reformáció ta-
lálta őket, mennyire közeledtek a refor-
málókhoz. Izgalmasan érdekes a refor-
máció indokolása, és ámulásra késztet
a felénk óvatosan ugyan, de mégis ki-
nyujtott kéz. Csak egy érzéstől nem tud
szabadulni az ember: rnért olyan sok a
kultúrelem, és mért olyan kevés arány-
lag az evangelium ebben anagyszerűen
megszerkesztett és összeállított könyv-
ben? És lehet-e emiatt a katolicizmus
kisebbített másának tekinteni?

Kemény.

A: egyfjd= s:olgdldta.
Fendt Leonhardt

Grundriss der Praktischen Theo-
logie. JI. rész 135-288 1., 1938. JII.
rész 289-398 1. Tübingen, 1939. I. C.
8. Mohr kiadása, ára egyenként 3.75
RM.
Gyors egymásutánban (nem telt bele

egy esztendő' se l) jelent meg Fendt
gyakorlati teológiájának három része
majd 400lapon. Az elsőt már ismertet-
tük 1938 szeptemberi könyvszernle-mel-
lékletünkben. Az főképpen a homileti-
kával foglalkozott az alapvetésen kivül.
A második rész folytatja elébb az isten-
tiszteleti közösségen: liturgikát ad.
Mégpedig háromf'élét: történeti, .rend-
szeres elvi és gyakorlati Iiturgikát.
Vagyis a liturgiák történeti kialakulá-
sából alapelveket olvas ki s ezekre tá-
maszkodva tarja elénk a ma liturgiai
feladatait. A történeti jelleget nagyon
erősen hangsúlyozza e tudományban, s
meggyőzően is. Ebben a második rész-
ben tárgyalja azután még az egyház
nevelő tevékenységét is. Saj átos módon
kétjrondolatkörben: nyujt egy általános
pedagógiát az "istenh(vők", vallásos ne-
velésére és egy katechetikát a keresz-
tyén gyülekezet használatára. Ezt nem
mindénben tudjuk helyeselni. Nagyon is
benne van a mai nérriet helyzet rajza,
mélynek ellentétei közt úgylátszik.
Fendt a közvetítés hálátlan szerepét vál-
lalja.

A harmadik rész "a gyülekezet gon-
dozó és ápoló cselekvését" veszi vizs-
gálat alá, vagyis a lelkipásztori gyüle-
kezetgondozást, a belső és külsö misz-

sziót s végül az egyházjog egyházvédő
munkáját. Ebben a részben mintha kissé
esnék a rnű nívója. Sok benne a psziho-
logizálás és a kúsza egyházjogi helyzet
magyarázata sem köti le eléggé az 01-
vasót. Viszont nagyszerűek az utalásai
s a mai irodalomközlése gazdag.

Az egész műnek az volt bevallott
célja, hogy megismerjük Jézusnak a
gyülekezetre vonatkozó akaratát s ezt
"bejegyezzük" a gyülekezeti élet mai
valóság rajzába, melyet őszintéri lef'ény-
képeztünk. Egy olyan "állást" kíván
megalapozni, amelyről a kezdő teológus
azután önállóan folytathatja teológiai
munkáj át. S ezt a célt el is érheti!

Scholz László.

Fendt Leontrard:
Die Bedeutung der wissenschaft-

lichen Theologie für das praktische
Leben. Tübingen, 1939. Mohr-kiadás,
36 lap, ára 1.50' RM.

"A tudományos teológia megléte
mindenkor annyi mint áthidalás, min-
denfajta "konfessziónak", keresztyénnek
és nemkeresztyénnek megbékéltetése, -
a tudományos teológia talaján mind
egybekapcsoltatnak egy munkában." Ez
Fendt. Az örök áthidaló. Ebben az elő-
adásában még sokkal inkább feltűnő ez,
mint teológiai szakkönyveiben. Igazán
nem hisszük, hogy a teológiai ellentéte-
ket az ő "filozófiai teológiája" elegyen-
getné s az egyházlatlan teológusokat
olyan pozitíveredményre vinné, ami-
Iyenhez ő megérkezik. Nagyon anémet
helyzetben írt írás. Minket inkább csak
felhív újra egy vajúdó problémánk fon-
tosságára: a tudományos teológia ki-
használására. S. L.

Schötíherr Álbrecht:
Lutherische Pttvetbeichte. Göttin-

gen, 1938. Vandenhoeck u. Ruprecht.
46 lap, ára 1.35 RM.
Egyházunk egyik elvesztegetett drá-

gakíncsével, a személyes gyónással fog-
lalkozik - legfőképpen Luther állás-
pontját ismertetve - ez az érdekes ta-
nulmány. Bár a gyónásnak. illetve a fel-
oldozásnak az egyházi hivatalhoz való
viszonyát nem tekinthetjük az egyház
hitvallásos tanításával teljesen megegye-
zően előterjesztettnek. mindazzal egyet-
értünk, amit a gyónás és az úrvacsora
viszonyáról, különösen pedig a gyónás-
nak, illetve feloldozásnak pasztorális je-
lentőségéről és nélkülözhetetlenségéről
a mi okulásunkra is elmond a szerzö.

J. L.



Bezzel Hermann:

Stille ha/be Stutuien. Stuttgart,
1939. D. Gundert kiadása, 127 Iap,
ára 1 RM.
Több mint ötven rövidke bibliai el-

mélkedés, egyrészéhez imádság is, me-
lyeket Bezzel 1904-1907 között mondott
el a· neuendettelsaui diakonissza-intézet-
ben, bőjt idején sorozatosan. Utánaírt
szöveg kerül itt nyomtatásba, ami bi-
zony néhol hiányosságokat sejtet, sok
helyütt puszta tétel-közléssé válik. De
még így is átsugárzik rajta szerzője
mély biblikussága és nagyszerű lélek-
ismerete. Legértékesebb talán az a so-
rozata, mely a második hitágazatot szó-
laltatia meg válogatott igék alapján.
Hangja mindenütt közvetlen. S. L.

Cordier Leopold:
Gottes Ru! zur Weihnachtszeit.

Betrachtungen und Predigten. Schwe-
rin, 1938. Friedrich Bahn kiadása, 78
Iap, ára 1.60 RM.
Tíz elmélkedést és prédikációt tar-

talmaz a nemrég elhunyt Cordier pro-
fesszornak ez az értékes kis kötete az
ádvent-vízkereszt közti időszakból.
Mindegyik valóban ige-hirdetés, mind-
egyikben a Krisztusról szóló régi öröm-
hír szólal meg a ma embere, a mai gyü-
lekezet számára, még pedig egészen ki-
vételes szemléletességgel és gazdagság-
ban, de mindig magát a Krisztust prédi-
kálva. Prédikátoraink - most, amikor
még messze van a karácsonyi ünnepkör
- különösen és igazán lelki gyarapo-
-dással olvashatják ezeket a prédikáció-
kat, illetve elmélkedéseket, amelyek né-
metül értő családjainkban mint becses
.aiándék is jó szolgálatot tehetnek.

J. L.

Lehmann Arno:
Die Mission der Kitche. Dresden,

L. Ungelénk kiadása.
Vergessene Mi/lionen. Ára 1.75

RM.
Azóta, hogy a nagy mohamedán-

:misszionárius, Zwerner Sámuel széles kö-
.rökben fölébresztette az evangéliumi ke-
resztyénség f elelősség érzetét a mohame-
-dánok "elfelejtett miIIiói"-val szemben,
növekszik a világot átfogó missziói mun-
kának ez az ága isés növekszik - mint
.az előttünk levő könyv is mutatja
.- természetesen az iránta való érdeklő-

dés is. A könyv egyes fejezetei megis-
mertetik velünk mind a mohamedaniz-
must, mind a közte folyó missziói mun-
kát. Láthatjuk, hogy az izlám minden
látszólagos egyistenhite mellett is sötét
pogányság, de láthatjuk azt is, hogy a
mohamedánmisszió minden nehézségek
eIlenére is céltudatosan halad előre.
Megismerkedünk az izlámnak a keresz-
tyénségnek elébe vágó missziój ával is.
a keresztyén missziónak ezzel a siralmas
visszájával. Egyes darabok különösen
alkalmasak arra, hogy vaIlásos estélye-
ken és egyéb összejöveteleken felolvas-
suk őket.

Wachsende Missionskirchen. Ára 1.75
RM.

A Lehmann-féle sorozatnak ez a
legújabb kötete is hézagpótIó a missziói
irodalomban. Mert van-e kérdés, ami
jobban érdekli a misszió barátait, mint
ez: mi a misszió áldozatos munkájának
az eredménye? Erre a kérdésre - min-
den szárazságuk mellett is szemléletes
- statisztikaval is felelhetünk, de ezek
a számok és azoknak értékelése a leg-
több esetben a misszió mult jának és je-
lenének ismeretét tételezik föl. A gyüle-
kezetnek sokkal többet nyujtanak élet-
képek, amelyek a misszió eredményeké-
pen fölépülő új keresztyénségnek az éle-
tébe adnak bepiIlantást. Ez a kötet ilye-
neket nyujt. Megismertet bennünket a
missziónak legkülönbözőbb rnunkaterü-
leteiveI. Uj-Guinea szigetéről indulunk
el, ahol megismerkedünk a pápuák cso-
dálatosan erőteljes keresztyénségévei,
majd útba ejtjük Borneót, a "fejvadá-
szok" gyülekezeteit, elkerülünk Kínába,
az eIlentéteknek ebbe a sajátságos vilá-
gába, egy kis falusi gyülekezeten keresz-
tül föltárul előttünk az evangéliumnak
Indíaban kibontakozó diadala, Afriká-
bim keleten, délen és nyugaton belete-
kintünk a fekete emberfajta között folyó
missziói munka eredményeibe s végül
Közép-Amerikaban a keresztyén indiá-
nusok életébe vetünk egy pillantást. S
mindezt színes, életteljes képekben kap-
juk, amelyek nemcsak a maguk egészé-
9.\!? építhetik gyülekezeteíket, hanem
bőséges illtisztrációs anyaget nyujtanak
igehirdetésünk számára is.

Ne maradton említés nélkül az sem,
.hogy a Lehmann-féle füzetek könnyű
stílusuk miatt azoknak is melegen ajánl-
'hatok, akik' csak keveset tudnak néme-
tül. P. P .
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Vegyesek.
Haug Martin:

Die einen guten Kampl gekiunplt:
Stuttgart, 1939. Calwer Veremsbuch-
handlung, 272 lap, ára kötve 3.80 RM.
Ez a könyv 12 ügyes-en megírt élet-

történetet állít elénk s a szerző a né-
met evangélikusság 12 kimag asló egyé-
niségét példaképen állítja olvasói elé. A
sorozat Ernst Moritz Arndt-tal kezdő-
dik s egyebek közt Stoeckert, Bodel-
schwinghet, Nommensent, a szumatrai út-
törő misszionáriust, Damaschket a né-
met földreform harcosát, Zeppelin gró-
fot, Gregoryt, az angolból németté asz-
szimilálódott és a világháborúban el-
esett kiváló teológus-professzort, Koch
Rudolfot, az új német könyv művészet
nagymesterét, majd végül Mackensen
tábornagyot állítja az olvasók elé. Lát-
nivaló, hogy a könyve elsősorban német
olvasókra szárnít és a jelenlegi egyházi
helyzethez képest szemléltető életképek-
ben igyekszik illusztrálni, hogy minden
igaz nérrietség a keresztyén hitben gyö-
kerezik. Ezt a célt ezek az egyszerűen,
népiesen, könnyen érthetően és mégis
nívósan megírt életrajzok el is érik.
A könyvet nálunk is jó eredménnyel
használhatják felolvasások anyagául,
előadások számára elsősorban német
gyülekezeteink, de egyes válogatott da-
rabjait érdemes volna magyar gyüleke-
zeteinkben is megismertetni. K.

Heinrich Lützeler:
Vom Sinn der Baulormen. Frei-

burg i. B. 1939. Herder kiadás, 356
lap, 396 képpel, ára 6.80, kötve 8.80
RM.
Lützeler tavaly bevezetést adott a

művészettörténetbe, most pedig, úgy
látszik, a képzőművészet egyes ágainak
részletes feldolgozását határozta el.
Könyve a különbözö építésformák lénye-
géről és kialakulásuk útjáról szól, nagy
alapossággal, világossággal, új szempon-
tok fölvetésével. Akiben érdeklődés él a
művészet iránt, ha nem szakember is,
érdekes olvasmányt talál benne. Az őke-
resztyén kor építészetén kezdi, futólag
érinti a katakombákat és velős tömör-
séggel foglalkozik az ókeresztyén temp-
lomok kétféle tipusával. Annál részlete-
sebben merül el a rornán stilus tárgya-
lásában. Kiemeli vonzódását a rnonumen-
tálishoz, elemzi a különbözö kornpozició-
formákat, legtekintélyesebb helyet szen-
telve a német törekvéseknek, rnelyek

összegyűjtik az összes stíluskínálta lehe-
tőségeket. A gotikábart főként az anyag-
talanság felé törekvést, transzcendentális
gondolatot, a renaissanceban az épületek
és részeik öncélú egyéniségét, a barokk-
ban a keletkezés és küzdés lázát tár-
gyalja. Ismét röviden foglalja össze a
XIX. század építészetét, de megállapí-
tásainak újszerűsége talán itt ragad meg
legjobban. A mult század építészetének
stílusmásolását, egész krízisét azzal ma-
gyarázza, hogy a rnűvészetnek ez az ága
nem a kor és a nép kifejezője többé s
ezért álarcot vesz föl. A jövő tekinteté-
ben a most erőre kapó, rfriss lendületű
népekben látja a művészi káoszból ki-
vezető utat. Lütezler könyve igazi érté-
ke a művészettörténet irodalmának. Kü-
lön öröm gyönyörű reprodukcióinak
sora. Dr. Győry Aranka.

Simon Sándor:

Clemens Alexandrinus és a mysté-
riumok. Budapest, 1938. 65 lap.
Ez az eredetileg doktori értekezés-

nek készült tanulmány, mely a buda-
pesti egyetem görög filologiai intéze-
tének kiadásában jelent meg, a magyar
tudományos irodalomban csak ritkán
művelt területre visz bennünket s éppen
azért annál nagyobb várakozással vesz-
szük kezünkbe. A szerzö Alexandriai
Kelemen írásaiból igyekszik világossá-
got deríteni arra a kérdésre, hogy mik
is voltak a ,;mysteriumok", mi a rnys-
terium-kegyesség s ennek alapján keres
feleletet - ismét Alexandriai Kelemen
nyomán - arra a kérdésre, hogy a ke-
resztyénség "mystérum-vallás"-e vagy-
sem. A szerzö alapos tájékozottságot
szerzett Al. Kelemen írásaiban s a nála
található adatokat a mysteriumokra vo-
natkozólag gondosan feldolgozza. Per-
sze már a feldolgozásnál sajnálatos,
hogya mysterium okra vonatkozó íro-
dalrnat - eltekintve néhány katolikuso
teológus rnűvétől, - nem ismeri és nem
dolgozza fel. Még inkább fogyatékossá
válik a munkája ott, ahol a keresztyén-
ségnek a mysteriumokhoz való viszo-
nyát vizsgálja. Hogy az apostoli keresz--
tyénség és az ókatolikus vagy éppen-
séggel a katolikus keresztyénség közt,
nagyon is mélyreható különbségek van-
nak, ez az elemi felismerés nála telje-
sen hiányzik s ezért az általa nyujtott
megoldás is ferde síkra kerül. Sajnálatos,
hogy anagy szorgalommal készült ta-
nulmányt ezért csalódottan tesszük le-
kezünkből. K.
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• a. I

2~nKc. 7.U~~tM'!.In\;hözh;l,UhWtt könyvek:
Schniclt Jáno@: ~·;émct telepesek bevándorlása Hesszenból T01na-

Baranya-Somcgybu II XVll]. százed első fe:ében. Györ, 1939. 841nl', -
Lehmann Amo: Wcchsende Mtssíonsktrchen. Dresden, 1939. Unzelenk-
l{j;::das, 63 lap Ár,1: 1.7B RM. - Beys~ Walter: Das Alte Testament in der
Apcsti'lgc$chlchte. M!1nch~n, 19~9, Kais:;I'-ltladás. 38 lap, Ára: 0.90 RM. -
Oe Que;-v<!ln A!rred: Der t'wlf!'i! l(Onl~. MIlnehen, 1939. Kalser-kladás, 82
1:1P. ~l'a 1.20 HM. - S'úlh:< E.:!mul~d:Ole GCll1cJ;;i,1e Jesu ChriRti und die
AnfechtulllI. Münche'n, l~an K;:d~er·ldflctt\s, 35 lap. Aru: 080 RM. - Trill-
IUU\9Wólff~lmg: Vom Leben der Klrche, MUnchcn. 1939. Kalser-ktedés,
24S IIlP. Ar:!: 4.80. kötvc: 6 RM. - Schempp Paul: Gottes Wort am Sarge.
Milr.::hen, 1939. Kaiser-kiadás, 121 lap. Ára: 2.20 RM. - Ptachte Kurt:
Dic Gestalt der Klrche noch Zlnxendor]. München, !938: Kelser-ktaöas,
12 lap. Ára: 1.75 RM. - Meyer We~dl!lln.Neyer P23cÍlallil: Gestaltkrüíte
lebensnaher Seelsorge. Wezwetsune durell die rellalösen Idaen der Zeit
f'ür den Klerus deutscher Zlln~c. Fre!hurg 1. B. 1939. Herdcr-ldedüs, 336
lap. Ára kötve 640 RM. - H~d1.bel·gHans Wilh.: Der Zwelte Jesala. (Jes.
Kap. 40~66.) Leipzill, Eng G. Schlcessrnnnn-kladée. 182 lap, Arn 320 RM.
- St/l.ní!e El'ich: Der Zwelt~ Korlntherbrlet, Leipzig, G. Scnloeésmunu-
kiadás, 86 lap. Ma: 1.70 RM. - B~er G:=org: Exodus (Handbuch zurn Altcn
Testament). TUbingen, 19;!::. I. C. a. Mohr-kíadás, 179 lap. Ára 7.60 RM.
~ TrótSQ!lyl Lánló: nérnet protestanttzn.us 3 harmadik biredalomban.
EiJ.J~HH:~t, 15j~{9. 105 lill', - SOl'lády Jenö: A m:::gYDrorszlÍgi tót protestáns
t<g'yitázi irodalom, 1517-1711. Budapest, 19:39. 212 lap. - S:mcn Sándor:
Clemes Alexandrinus és II inystertumok. Bi.1da!1cst. 1938. Kír. lvl. Pazrnany
Pérer Tudomsnveayeteml Görög- Filologlai Intézd kiadása. 66 lap. -
Th~()logia reilfiiea: 1. Flnnlsche exezetísche und systematische Theologie
in Selbstdarstellungen. Helsinki, 1939. Fínnlsche Theol. Literuturaescllschaít.
4/t lap.

Love!psláda.
A Januári ~zémunk leveleslédáléban mealeleni közlernény kapcsán

I.,'jbb oldalról kértek tölünk felvilágosltást. Ezért félreértések elkerülése
\ égett szükségesnek tartjuk mCIlJegyel.l'li, ~ és ezt azóta szerzett értesü-
léselnk alapíén ls örömmel állapltjuk meg, - hogy a hallel egyháztör-
téneti kutatóintézet felállltásánál az Illetékes tényezők (köz LUk clsö sor-
ban il kutatclntézet tervének kldolzozöla), ismerték a hulle-wittenbergl
egyetr.mnek II magyar evenaéítkus egyház letkészképzéséhez Iüzödö tra-
dlciólt ts azokat méltányosan figyelembe ls vették.

A ,.Ne vigy mínket II l,isértéabe" c. cikkünkkel kapesclatban e,~Y hit-
testvérünk azzal II kérdéssel fordult hozzánk, hogy nem ístenkérornlás-e
ez ti kérés, hlazen lsten senkit nem kisért? Bár az itt liétség!dvUl Jelent-
l,e;:ü kérdés megoldására már a cikkben is utaltunk. mégis mível talán a
kérdés többeket is izgat, idevonatkozólag még a kövctkezöket jegyezzUk
meg:

"Ktllönbség van az ördög kísértése es al Istentől reánk bocsátott
megpróbáltatás között. A kettö tulajdonképen egy esemény, csak a cél-
zata teljesen más. Nem valasztnatök tehát .el egymástól olyanformán,
hogy al': mondhatnók: ez az eseménye az életemnek az ördög kísértése volt,
s am>lZ pedig lsten próbatétele, Hanern ugyanabban az eseményben
rnlndakettö benne var:. Az ördög célja mindig az a ktsértéssel, hogy elve-
szítsen, az Istené míndle az, hog'y hitemet erősítse s így 111egturtsQn.
A kísértést mlndig' az ördög kezdeményezi, de lsten azt ~ az ördög aka-
rata ellenére - jóra használja fel: hitem edzésére. erösítésére. A kérdés
megoldásának kulcsa tehát az, hogy a ktsértés szenak más cs más az,
értelme, illetőleg célzata, aszerint, hogy az ördög felől, vagy az lsten felöl
nészük. Az ördög felöl a kísértés: karhozatba döntő szándék. Az lsten
felől a ktsértés: hiteröattö, üdvösséaes szándék. Istent arra 'kérjük a hato-
dik kérésben, hogy mikor kísértésbe esünk, akkor ne az ördög szándéka
teljesüljön, hanem az Istené. Ez a hatodik kérés értelme."



Megjelent munkatársunknak,

J-eIt.6k ~-na1~ uj. ~:

8zudlUek tábo-Fa
címen.
20 igehlrdetésböl és 5 előadásból álló új szempontü gyUjte·
mény, Valamennyi darabja egy tárgykörben mozog: a Har-
madik Hitágazatba tartozó bibliai üzen etet prédikálja.

Mit mond az ige: egyházról, gvülekezetröl, Szeritlélek-
ben járókról, Isten beszédéről, törvényről, evangéliumról,
szentIrásrói, prédikációról, templomról, igehallgatásról, szent-
ségek vételéről, hitről, a szentek erkölcsi életfolytatásáról,
egyszóval: a Szeritlélek táboráról, - elejétől végig erről van
benne szöl

Luther és a reformáció igehirdetésének fontos része volt
, ez! Ezt az örökséget újra közkinccsé tenni ma egyházunk-

ban, ez a szerzö célja.
MI' re ft "lilII tO elmén: BUD APEST. VII••• RII•.Ú 1 66. Ill. 24. IZ.
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